
حلقه سوم، احداث پالتوهاي نمايشي است
گام هاي دولت براي ايجاد شبكه سراسري اجراي تئاتر در كشور   برگزاري جايزه اي 

به نام »ميرزاده عشقي«
ن�دا آل طيب|  در ش��رايطي كه هيچ 
خبري درباره برگزاري جايزه ميرزاده 
عشقي منتشر نشده است، ناگهان اخباري درباره مراسم 
پاياني اين جايزه در رس��انه ها منتشر شد. ظاهرا اين 
جايزه ادبي براي نخستين بار در ايران برگزار مي شود 
و برگزاركنندگان آن تالش كرده اند خيلي بي س��ر و 
صدا كار خود را پيش ببرند تا دچار مش��كلي نش��وند 
و بتوانند فارغ از حساس��يت هاي احتمالي، اين جايزه 
را برگزار كنند. 93 س��ال از درگذشت ميرزاده عشقي 
مي گذرد؛ شاعر، نمايشنامه نويس و روزنامه نگاري كه 
نامش با ميهن پرستي و عشق به وطن گره خورده است 
و حاال قرار است جايزه اي به نام او اهدا شود. ظاهرا اين 
جايزه به كوش��ش تعدادي از روزنامه نگاران  و با هدف 
توسعه محتواي فضاهاي وب برگزار مي شود.  مقدمات 
برگزاري اين جايزه از بهمن  گذشته آغاز شد و مراسم 
پاياني آن  پنجش��نبه چهارم خرداد برگزار مي ش��ود 
و برگزيدگان آن در مراس��مي كه در هپتا گالري برپا 
مي ش��ود، معرفي خواهند شد.  عش��قي از مهم ترين 
شاعران و نويسندگان دوره مش��روطه و مدير نشريه 
قرن بيستم بود كه در دوره رضاخان و به دستور رييس 
اداره تامينات نظميه وقت ترور شد. آن هم در شرايطي 
كه تنها 30 سال داشت. او را از جمله پيشگامان شعر نو 
مي شناسند كه البته شعرهايش بيشتر جنبه اجتماعي 
دارند. عشقي در كنار سرودن اشعار، به روزنامه نگاري 
نيز مي پرداخت هرچند كه به س��بب صراحت لهجه 
و زبان آتش��ينش، نش��ريه اش توقيف و خود او نيز به 
دليل همان صراحت لهجه، ترور شد. زندگي كوتاهش 
باال و پايين هاي بس��يار داش��ت؛ س��فرهاي متعدد و 
بي قراري ه��اي مدام. ن��ه تنها در ش��عر، از زمانه خود 
جلوتر بود كه در امور اجتماعي نيز پيش��گام بود و او را 
يكي از نخستين چهره هايي مي دانند كه به حقوق زنان 

توجه داشته است.   
آرش س��االري با »زيباترين عكس جه��ان، زيباترين 
خروس جهان و خ��ون«، پدرام به��روزي با »توپ ها 
را فرش��ته ها گل مي كنن��د«، پرس��تو خوش��فكر با 
»خرده ريزهاي ته كش��و«،  رضا بهرامي با »در اهميت 
داي��ي رضا بودن«، كيميا هاش��مي ب��ا »گزارش يك 
انتخاب واحد و چند داس��تان بي ربط«، محمدامين 
نوبهار با »سفر به شهري كه دوست خواهم داشت« و 
اميد گنجي با »تفرجي بر مشتري به مناسبت ميعادش 
ب��ا جونو« به عن��وان برگزيدگان اين جاي��زه انتخاب 
شده اند و رضا بهرامي با »در اهميت دايي رضا بودن« 
عنوان نخس��ت اين جايزه را از آن خود كرده اس��ت. 
مراسم پاياني اين جايزه پنجشنبه ۴ خردادماه ساعت 
۱۷ در هپتا گالري واقع در ضلع غربي پارك هنرمندان، 

بن بست نيكو، شهر ستاره3،  برگزار مي شود. 

  فراخوان دومين بازار آثار هنري منتش�ر شد كه 
اين رويداد مرداد در خانه هنرمندان برگزار مي شود. 
  فريدون ش�هبازيان، رهبر اركس�تر ملي ايران از 
بازسازي اين اركستر و برگزاري آزمون استخدامي 
براي جايگزيني نوازنده ه�اي جديد در ماه رمضان 

خبر داد. 
  س�ازمان س�ينمايي حوزه هنري با ۲۰ اثر شامل 
فيلم هاي بلند، كوتاه و مستند در بازار فيلم اين دوره 

از جشنواره كن حاضر شده است. 
  تيزر برنامه »ماه عس�ل« كه هر س�ال ب�ا اجراي 
احس�ان عليخاني در ايام ماه مبارك رمضان پخش 

مي شود رونمايي شد. 
  نمايشگاه عكس فيلم هاي دفاع مقدس با عنوان 
»س�ومين روز« به مناس�بت س�الروز آزادس�ازي 
خرمشهر در گالري س�ينماتوگراف موزه سينماي 

ايران برگزار مي شود. 

»فروغ« عليرضا قرباني منتشر مي شود
تازه ترين آلبوم عليرضا قرباني، خواننده موسيقي ايراني با عنوان »فروغ« با آهنگسازي سامان صميمي منتشر مي شود. مراحل توليد و تكثير اين آلبوم با همت شركت »آهنگ اشتياق« به پايان رسيده و اكنون در مرحله 
توزيع قرار دارد كه البته هنوز زمان دقيقي براي انتشار اين اثر عنوان نشده است اما پيش بيني مي شود اين مجموعه در هفته اول خرداد به بازار عرضه شود. نام جديدترين آلبوم عليرضا قرباني برگرفته از قطعه اي به همين 

نام با شعري از فروغ فرخزاد است. همچنين گفته  مي شود كه يك قطعه ديگر از آلبوم جديد عليرضا قرباني هم به تصوير كشيده شده و قرار است در هفته هاي آينده ويديوي آن منتشر شود. 

نمايش��گاه گروهي عكس ب��ا عنوان »كارگ��ران« به 
كيوريتوري پگاه بهروزفر، اين روزها در موزه عكسخانه 
شهر داير است. در اين نمايشگاه، ۲۱ عكس از عكاسان 
معاصر كش��ور و س��ه چيدمان عكس از ُمنا هوبه فكر، 
علي آقاربيع، مجيد سعيدي، غالم رضا حافظ القرآن و 
محمدرضا سلطاني در معرض ديد بازديدكنندگان قرار 
مي گيرد. اين نمايش��گاه تا ۴ خرداد در موزه عكسخانه 
ش��هر به نش��اني ميدان هفت تير، ميدان بهار شيراز، 

بوستان بهار شيراز برپاست . 

دومين دوره كارگاه فيلمنامه نويسي اصغر فرهادي در 
موسس��ه »بامداد«، به مديريت پريسا بخت آور  خرداد 
ماه 9٦ برگزار مي ش��ود. اين كارگاه شامل هفت جلسه 
سه ساعته است. عالقه مندان به شركت در اين كارگاه 
مي توانند با شماره هاي۲۲۷039٦0، ۲۲۷۱٦55۱ و 

۲۲۷۱٦٦05 تماس بگيرند. 

گروه موسيقي »خجسته« به سرپرستي سوسن اصالني 
)همسر حسين دهلوي( تازه ترين كنسرت موسيقايي 
خ��ود را به ياد فرامرز پايور و حس��ين دهل��وي برگزار 
مي كند. اين كنس��رت ۴و 5 خ��رداد   در تاالر رودكي 
برگزار مي شود. كه در آن  قطعاتي از ساخته هاي سوسن 

اصالني، در دستگاه شور و متعلقات آن اجرا مي شود. 

خبر كوتاه

نمايشگاه عكس »كارگران« 
در موزه عكسخانه شهر

اصغر فرهادي در تهران 
كارگاه برگزار مي كند

 كنسرت گروه »خجسته« 
در تاالر رودكي

صحنهقفسهسرخط خبرها
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موسسه هاي 
 حقوقي 

وارد عمل شوند
ايده آل ما اين اس�ت كه 
موسس�ه هاي حقوق�ي 
ب�ه ص�ورت تخصص�ي 
وارد عم�ل ش�وند و ب�ا 
رصد آث�ار، نمايش هاي 
با كيفيت را براي اجرا در 
ديگر استان ها پيشنهاد 
دهند. البته بعضي افراد 
هم ب�ا جديت پ�اي كار 
آمده اند. گرچه با مشكل 
زيرس�اخت ه�م مواجه 
هستيم و هنوز امكانات 
در بعضي استان ها فراهم 
نيس�ت و ت�ازه در حال 
رايزن�ي ب�راي اح�داث 

هستيم.

حضور مس��تمر گروه هاي 
تئاتري تهران در استان هاي 
سراسر ايران هنوز به عنوان سنتي فرخنده 
در ياد بخش��ي از اهل هن��ر و مردم مناطق 
گوناگون كشور پابرجا است. پيش از انقالب 
برنامه ريزي مدوني براي پيش برد اين هدف 
وجود داش��ت و گروه ها بعد از پايان اجراي 
خود در تهران از سوي دولت موظف به سفر 
مي شدند تا عالقه مندان ديگر شهرها نيز از 
هنرش��ان بهره ببرند. اين روند مدتي بعد از 
انق��الب متوقف ماند تا زمان��ي كه مديران 
خوشفكر و دلسوز در معاونت هنري وزارت 
ارشاد و  مركز هنرهاي نمايشي آن روزگار 
بر س��ر كار آمدند. بعد از آن بود كه حمايت 
دولت از اين اتفاق مبارك آغاز شد و مبنايي 
قرار گرفت براي آموزش نسل هنرمنداني كه 
در يكي دو دهه بعد به هنرمندان صاحب نام 

اين عرصه بدل شدند. ماجرا به شكل كژدار 
و مريز ادامه داش��ت تا اينكه در س��ال 83 
همه چيز دستخوش تغيير شد و كمبودهاي 
مالي از راه رسيد و دريافتي استان ها از محل 
بودجه حمايت توليد تئاتر به شدت كاهش 
يافت و ديگر تناس��ب چندان��ي با كميت 
هنرمندان اين حوزه و بودجه وجود نداشت. 
قطار هنرهاي نمايش��ي به ويژه در دو سال 
گذش��ته بر مدار ثبات ق��رار گرفته و زماني 
ب��ه آرامي و گاهي به تن��دي پيش مي رود. 
مهدي شفيعي، مديركل هنرهاي نمايشي 
همين چندي قبل از پرداخت چهار ميليارد 
و 500 ميليون تومان كمك هزينه توليد و 
اجراي آثار نمايش��ي به استان هاي سراسر 
كش��ور در س��ال 95 خبر داد. اين مدير در 
ادامه همچنين از آغاز پرداخت يك ميليارد 
و ۱00 ميلي��ون تومان ب��ه انجمن نمايش 
استان ها در س��ال جديد سخن گفت. اين 
اتفاق در حالي رخ مي دهد كه اعتبار دريافتي 

اداره كل هنره��اي از مح��ل بودجه بخش 
فرهنگ در يكي دو س��ال گذش��ته تفاوت 
چنداني نسبت به قبل نداش��ته يا حداقل 
متناسب با رشد كمي گروه ها و سالن هاي 
نمايش��ي پيش نرفته اس��ت. حال پرسش 
اينجاست كه مديريت اين اداره كل با وجود 
كمبود منابع مالي چطور موفق شد حمايت 
حداقلي از گروه هاي اس��تان هاي سراس��ر 
كش��ور از جمل��ه ته��ران را مديريت كند؟ 
رويكرد و مسووليتي كه در تمام جهان تنها 
روي دوش دولت نيست و بنگاه هاي تجاري 
به همراه ش��هرداري ها بي��ش از دولت بار 
حمايتي از تئاتر را برعهده دارند. شفيعي در 
گفت وگو با »اعتماد« در پاسخ به اين پرسش 
كه مديري��ت منابع براي حماي��ت در اين 
بخش چگونه صورت گرفته است، مي گويد: 
»همواره در برنامه ها بخشي از اعتبار بايد به 
مركز و بخش��ي به استان ها اختصاص يابد. 
اما نكته اين بود كه قبال بيشتر بودجه صرف 

برپايي رويدادها و جش��نواره هاي استان ها 
مي ش��د ولي از دوره اي تصميم بر اين شد 
كه بودجه را براي تقويت زيرساخت ها و به 
نفع كل تئاتر كشور هزينه كنيم. اين بخش 
به صورت هدفمند پيش رفت و اس��تان ها 
ه��م متوجه بودن��د كه چني��ن رويكردي 
براي ش��ان ماندگار مي شود. وقتي حمايت 
مالي ج��اي پرداخت به جش��نواره به خود 
هنرمندان اختصاص يابد ش��رايط بهتري 
حاكم مي شود.«مديركل هنرهاي نمايشي 
در ادامه به »حلقه س��وم« اين ماجرا اشاره 
كرد: »امي��دوارم هر چه رو به پيش حركت 
مي كني��م ايجاد پالتوها در شهرس��تان ها 
افزايش يابد چون موجب خواهد شد با اتفاق 
مستمر در تمام استان ها روبه رو مي شويم. 
اتفاق��ا در ديدار نوروزي ب��ا وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، ايشان هم به شدت  نسبت به 
ايجاد زيرساخت ها در استان هاي ديگر تاكيد 
داشتند كه اتفاق بسيار خوشايندي بود.« 

اما نكته ديگر كمكي است كه از سالن هاي 
خصوصي فعال در تهران برمي آيد. بعضي از 
مديران سالن ها چنين عنوان مي كنند كه در 
صورت حمايت دولت - در حد فراهم شدن 
امكان اقام��ت- قادر به گس��يل گروه هاي 
تئاتري به ديگر استان  هستند و فقط برطرف 
شدن موانع اداري به واسطه رايزني اداره كل 
هنرهاي نمايش��ي با اداره ارش��اد استان ها 
يا انجمن ه��اي نمايش كفايت مي كند. »از 
گروه هاي شهرس��تاني كه به تهران آمدند 
حمايت كرده اي��م. به اس��تان ها هم اعالم 
كرده ايم كه اگر درخواست اعزام گروه تئاتري 

از تهران كنند ما حمايت مي كنيم.«
شفيعي در اين باره به نكته جالبي نيز اشاره 
دارد و پيشنهادي مطرح مي كند: »ايده آل 
ما اين اس��ت كه موسس��ه هاي حقوقي به 
صورت تخصصي وارد عمل شوند و با رصد 
آثار، نمايش ه��اي با كيفيت را براي اجرا در 
ديگر استان ها پيشنهاد دهند. البته بعضي 
افراد هم با جديت پاي كار آمده اند. گرچه با 
مشكل زيرساخت هم مواجه هستيم و هنوز 
امكانات در بعضي استان ها فراهم نيست و 

تازه در حال رايزني براي احداث هستيم.«
براساس آنچه مديركل مركز بيان مي كند 
»امروز در مشهد ش��رايط به خوبي فراهم 
اس��ت و اگر امور به همين منوال پيش برود 
به زودي وارد آن ش��بكه سراس��ري اجراي 
عمومي آثار در سراسر كشور خواهيم بود.« 
مدي��ركل هنرهاي نمايش��ي همچنين به 
نكته قابل توجه ديگري نيز اشاره كرد. »بايد 
ش��اهد يك مطالبه دوطرفه باش��يم، چون 
گاهي پيش آمده كه هماهنگي اجراي يك 
گروه تئاتري در ديگر اس��تان ها انجام شده 
اما بعد مش��كالت پيش بيني نش��ده اي به 
وجود آمده است. ولي تاكيد دارم در صورت 
وجود درخواست هيچ مشكلي نيست و قطعا 
حمايت خواهيم كرد.« بنابراين اگر اداره كل 
هنرهاي نمايشي با همين برنامه – احداث 
پالتوها در شهرستان ها- پيش برود، ظرف 
يكي دو سال آينده ش��اهد اجراي مستمر 
آثار نمايشي در بيشتر اس��تان ها خواهيم 
بود. به نظر مي رس��د نگاه مسووالن تئاتر تا 
حدي ريشه اي است و دولت در حال كاشت 
بذري اس��ت كه در چهار يا پنج سال آينده 
به بار خواهد نشست. اما براي كوتاه مدت نيز 
برنامه ريزي شده و تا چندي ديگر تعدادي 
از پالتوهاي تازه تاسيس به عنوان نمونه در 
كرمان و ديگر ش��هرها وارد چرخه فعاليت 

مي شوند. 

بابك احمدي

جعبه جادويي

آن سوي آب ها

علي مطل�ب زاده| بيش 
از دو م��اه و ني��م اس��ت كه 
برنامه سينمايي »هفت« پخش نمي شود، 
برنامه اي كه در س��ري سوم با مجري گري 
بهروز افخمي روي آنتن ش��بكه سه سيما 
مي رفت و در طول يك س��ال و نيمي كه از 
پخش آن از مهرماه سال 9۴ تا همين دو ماه 
پيش گذشت حاشيه هاي مختلفي را تجربه 
كرد. فروردين ماه امس��ال بود كه سرانجام 
پس از گمانه زني هاي زي��ادي كه در مورد 
تغيير مجري اين برنامه و تيم توليدي آن و 
جايگزيني افخمي با چهره ديگري انجام شد، 
ناصر كريميان، مدير گروه اجتماعي شبكه 
سه سيما اعالم كرد برنامه سينمايي »هفت« 
تا بع��د از انتخابات رياس��ت جمهوري 9٦ 
پخش نمي شود. او گفته بود قرار است سري 
جديد اين برنامه پس از برگزاري انتخابات 
با تيم جديدي توليد شود. هرچند كريميان 
دليل اين تغيي��رات را اتمام قرارداد دومين 
سال اجراي اين برنامه با سازمان صداوسيما 
مي دانس��ت اما به اين هم اش��اره كرده بود 
كه در جلس��اتي كه با گروه ساخت برنامه 
»هفت« جهت توافق مجدد برگزار ش��ده و 
با طرح خواسته هاي صداوسيما همراه بود 
در نهايت تفاهم دوس��ويه اين شد كه پس 
از برگ��زاري انتخابات رياس��ت جمهوري، 
تيم جديدي در اين برنامه اس��تفاده شود. 
از آن طرف هم بهروز افخمي س��اخت فيلم 
جديدش را دليلي براي رفتن از برنامه هفت 
عنوان كرد و اين طور كه كريميان مي گفت 
او قرار بود به عنوان كارش��ناس در س��ري 
جديد هفت حضور داشته باشد. حاال چند 
روزي از برگ��زاري انتخاب��ات دوازدهمين 
دوره رياست جمهوري گذش��ته و درست 
در روزهايي كه انتظ��ار مي رفت خبرهايي 

از معرفي تيم جديد برنامه »هفت« منتشر 
شود باز هم اعالم شد پخش آن دوباره عقب 
افتاده است. اين بار هم ناصر كريميان، مدير 
گروه اجتماعي ش��بكه سه س��يما بود كه 
در اين باره صحب��ت مي كرد. او اصلي ترين 
تغيير در برنامه »هفت« را تنوع كارشناسان 
اين برنامه دانسته است. اين چيزي بود كه 
در سري س��وم برنامه »هفت« كه با حضور 
مسعود فراس��تي به عنوان كارشناس ثابت 
اين برنام��ه روي آنتن مي رفت باعث ايجاد 
حاش��يه هاي فراواني در بين اهالي سينما 
ش��د. ناص��ر كريمي��ان در گفت وگويي با 
»مهر« درباره ادام��ه برنامه »هفت« و روند 
توليد سري جديد آن توضيح داده كه »اين 
برنامه حتما بعد از م��اه رمضان مي آيد. اما 
فعال نمي توان درب��اره جزييات آن نكته اي 
اعالم كرد چ��را كه عده اي نس��بت به اين 
برنامه زاويه دارند و هر مساله اي مي تواند به 
حاشيه اي براي آنها تبديل شود.« كريميان 
در بخش ديگ��ري از صحبت هايش درباره 
بهروز افخمي )مجري( و مس��عود فراستي 
)منتقد س��ابق برنامه هفت( و اينكه تا چه 
حد حاشيه سازي ها به آنها مربوط مي شود 
هم اظهارنظر كرده اس��ت: »ما اين انعطاف 
را داش��تيم كه مجري و كارش��ناس برنامه 
را از بدنه س��ينما انتخاب كرديم اما بخشي 
از بدنه س��ينمايي نش��ان داد ك��ه به دليل 
مقاومت هايش نقد منصفانه را برنمي تابد.« 
كريمي��ان در حال��ي در صحبت هايش به 
عبارت »نقد منصفانه« و »مقاومت هاي بدنه 
سينما« اشاره مي كند كه بخش عمده اي از 
صحبت هاي مطرح شده در برنامه »هفت« 
فارغ از موضوعات روز س��ينما و نقد فيلم ها 
بود. كريميان در م��ورد اين صحبت ها هم 
اين طور گفته اس��ت: »م��ا انتقادهايي را به 

سياس��ت ها در بخش خصوص��ي و دولتي 
در حوزه س��ينما مطرح كرديم كه منطبق 
با سياست هاي كالن بود كه متاسفانه اين 
سياست هاي كالن هيچگاه تبيين نشد.« 
برنامه »هفت« كه نخس��تين سري خود را 
با اس��تقبال مخاطب تجربه ك��رد در طول 
اين چند س��ال كه از پخ��ش آن مي گذرد 
هم��واره در بخ��ش اجرا مش��كالت خاص 
خودش را داشته است. سري اول اين برنامه 
با اجراي فريدون جيراني، فصل جديدي در 
برنامه هاي تركيبي با محوريت پرداخت به 
مسائل و مشكالت سينما بود. اين برنامه با 
حضور جيراني در مقام مجري باعث ش��د 
تا مخاطبان عادي ه��م به جمع بينندگان 
اين برنامه سينمايي اضافه شوند. اما برنامه 
»هفت« در سري دوم خود با اجراي محمود 
گبرل��و ريزش مخاطب را ه��م تجربه كرد. 
گبرلو در مدت اجراي اين برنامه با انتقادهاي 
بسياري مواجه شد و خيلي ها دليل ريزش 
مخاطبان اين برنامه را اش��تباهات زياد او و 
عدم تسلطش بر سينما عنوان كردند. نكته 
مثبت س��ري دوم هفت دعوت از مهمانان 
ش��اخصي بود كه بخش عم��ده اي از آن به 
واس��طه ارتباط��ات گبرلو فراهم مي ش��د 
و كار ب��ه جايي رس��يد كه حتي مس��عود 
كيميايي هم به عن��وان يكي از مهمانان در 
اين برنامه حاضر ش��د. اينها اتفاقاتي بودند 
كه در س��ري س��وم برنامه »هفت« تكرار 
نش��دند و عالوه ب��ر اينك��ه مهمانان كمي 
ترجيح دادند ب��ا وجود حاش��يه هاي زياد 
اين برنامه در آن حاضر ش��وند، مخاطبان 
سينمايي هم نس��بت به موضوعاتي كه در 
برنامه مطرح مي ش��د و ادبيات آن، واكنش 
نشان دادند. اين موضوعي است كه به نظر 
مي رسد در سري جديد برنامه »هفت« بايد 

به آن توجه بيشتري كرد. كريميان در اين 
مورد هم نظر عجيبي داده و بخش عمده اي 
از اين حاشيه ها را به مهمانان برنامه مرتبط 
دانسته است. او درباره اينكه در سري جديد 
چقدر از حاشيه س��ازي توس��ط مجري و 
كارشناس برنامه جلوگيري مي شود، گفت: 
»هركسي كه در يك رس��انه فعاليت دارد 
يك شخصيت حقيقي دارد و يك شخصيت 
حقوقي و ممكن اس��ت اظهارنظري داشته 
باش��د كه تا حدي شخصيت حقوقي او نيز 
آشكار ش��ود. البته در برنامه »هفت« كه به 
صورت زنده روي آنتن مي رفت 80 درصد 
از مواضع و س��خنان، مطالبات��ي بود كه در 
قالب چارچوب ها در اتاق فكر برنامه مطرح 
مي شد اما گاهي هم سخنان ديگري مطرح 
مي شد به اين دليل بود كه برخي مهمانان 
برنامه را به انحراف مي كش��اندند و از بحث 
اصلي دور مي شدند.« او درباره تغيير در تيم 
منتقدان اين برنامه هم نظر مشابهي دارد و 
از صحبت هايش اين طور به نظر مي رسد كه 
منتقدان اين برنامه قرار نيست تنها منتقدان 
سينمايي باشند: »سينما يك صنعت است 
و از حوزه ه��اي مختلف جامعه شناس��ي، 
روانشناس��ي و... مي توان ب��ه آن نگاه كرد. 
اتاق فكر اين برنامه هم اكنون فعال اس��ت 
و ما س��عي مي كنيم اين ب��ار از منتقدان و 
كارشناسان حوزه هاي مختلف بهره بگيريم 
و تنوع حوزه كارشناسي بيشتر شود.« حاال 
بايد منتظر ماند و ديد سري جديد »هفت« 
آيا واقعا تغييرات عمده اي را تجربه خواهد 
كرد تا بعدتر نسبت به خوب يا بد بودن اين 
برنامه در مقايسه با سه سري اول آن كه روي 
آنتن رفته، صحبت كرد. فعال مساله، زمان 
پخش اين برنامه پرمخاطب سينمايي است 
كه يك ماه ونيم ديگر بايد براي آن صبر كرد. 

بهار سرلك| احتماال اين 
روزه��ا نمي تواني��د فيلمي 
مانند »هري كثيف« ۱9۷۱ بس��ازيد. اين 
گفته كلينت ايس��توود در جشنواره فيلم 
كن است. او براي برگزاري بيست وپنجمين 
سالگرد شاهكارش »نابخشوده« )۱99۲( و 
برگزاري مستركالس در اين جشنواره به سر 
مي برد. او درباره تماشاي دوباره »نابخشوده« 
گفت: »فك��ر مي كردم فقط پنج دقيقه اول 
فيلم را دوام بي��اورم اما بع��د از مدتي فكر 
كردم: خيلي بد هم نيست، شايد بقيه اش را 
هم ببينم. از فيلم لذت بردم. چيزهايي ديدم 
كه فراموش كرده بودم.«  ايس��توود درباره 
نسخه اصلي »هري« گفت: »اين داستان در 
آن زمان خيلي  غيرقراردادي بود. داستان را 
به دان سيگل دادم و او خوشش آمد.« پس 

از اينكه »هري كثيف« در سال ۱9۷۱ روي 
پرده رفت، دنباله آن در چهار قس��مت و با 
بازي ايستوود ساخته شد. او درباره اتفاقات 
اين روزهاي دنياي سياست حرفي به ميان 
نياورد اما وقتي درباره فيلم »هري كثيف« 
كه در آن س��ال ها مورد بح��ث قرار گرفت، 
صحبت مي ك��رد، بار ديگر س��راغ موضوع 
سنجش صحت سياسي رفت. او معتقد است 
اين فيلم از لحاظ سياسي دچار اشتباهاتي 
بود، او مي گويد: »خيلي ها فكر مي كردند اين 
فيلم از لحاظ سياسي اشتباهاتي دارد. فيلم 
در ابتداي دوره  سنجش صحت سياسي بود 
و حاال هم در آن قرار داريم. داريم خودمان را 
مي كشيم. حس شوخ طبعي مان را از دست 
داديم. اما فكر مي كنم جالب و جس��ورآميز 
است.«  او در صحبت هايش گفت كه ممكن 

اس��ت روزي به دنياي بازيگ��ري باز گردد. 
آخرين باري كه ايستوود را روي پرده نقره اي 
تماشا كرديم براي بازي در فيلم »مشكلي 
با منحني« در سال ۲0۱۲ بود و پيش از آن 
نيز در سال ۲008 در فيلم »گرن تورينو« به 
كارگرداني خودش بازي كرده بود.  ايستوود 
درباره دوره كودكي اش در دوره ركود امريكا 
گفت: »در 5 يا ٦ سالگي، خيلي نمي فهمي و 
تفاوت ها را نمي داني. وقتي سن ات آنقدر باال 
مي رود كه متوجه گذر زمان شوي، متوجه 
مي شوي چقدر قدردان والدينت هستي چرا 
كه آنها در طول اين مدت كنارت بوده اند.«  
كنث توران، منتقد فيلم لس آنجلس تايمز 
درباره اينكه ايستوود در كارگرداني مشهور 
به تكيه بر غريزه هايش اس��ت، سوال كرد. 
ايس��توود گفت: »گاهي غريزه شما بهتر از 

عقالنيت تان است. عقالني عمل كردن شما 
درون جعبه اي محصور مي كند. فيلم قالب 
هنري برآمده از احساس��ات اس��ت و قالب 
هنري نيس��ت كه از عقالنيت نشات گرفته 
باشد.«  او طي صحبت هايش اداي احترامي 
به دو استاد خود لئون و سيگل كرد و گفت: 
»س��رجيو نگاه متفاوتي به اندازه و مقياس 
فيلم ها داشت. خيلي چيزها از او ياد گرفتم. 
دان سيگل به شدت موثر بود؛ او از هر كس 
ديگري س��ريع تر بود اما فقط به اين خاطر 
كه سريع  فكر مي كرد.«  او درباره فيلم هاي 
جديدي كه تحس��ين مي كند، گفت بين 
س��اخت پروژه هاي اخيرش »تك تيرانداز 
امريكايي« و »س��ولي« فرصت تماش��اي 
فيلم هاي جديد را نداشته است اما به تازگي 

فيلم »بلوار سانست« را دوباره ديده است. 

هفت جديد يا قديم؟

كلينت ايستوود به دنياي بازيگري بازمي گردد

»هفت« با تغيير در ساختار اتاق فكر بعد از ماه رمضان مي آيد

خبرگزاري مهر


