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هنرمند حوزه تعزیه در گفتوگو با «ایران» از وضعیت نمایش در شبهای قدر میگوید:

سالمت مردم از همه چیز مهمتر است
محسن بوالحسنی

تعزیه

خبرنگار

احمد عزیزی هنرمند حوزه تعزیه که ســال گذشــته در پهنه رودکی بهصورت حضوری و آنالین
تجربه برگزاری نمایش داشت در گفتوگو با «ایران» ضمن اعالم این خبر که امسال و بهدلیل
ی اســت که بهدلیل
شــرایط موجود ،مانند گذشــته برنامهای نخواهند داشــت میگوید« :طبیع 
عالقه و عشــقی که به ائمه اطهار در دل همه مردم ایران وجود دارد و طبیعتاً من هم بهعنوان
یک هنرمند آیینی از این جمله هســتم؛ دوســت داشــتیم مانند ســالهایی که کرونا نبود با هنر
نمایش و تعزیه عرض ارادتی به ســاحت این بزرگواران میکردیم که متأســفانه میســر نیست.
دوستان و مسئوالن هنری کشور از هیچ کوشش و همکاری برای برگزاری تعزیه فروگذار نکردند

و تقریبــاً از تــاالر رودکی بگیرید تا ســایر ســازمانها و نهادهای فرهنگی دوســت داشــتند که این
تعزیههــا و مراســم آیینی در شــبهای قدر اجرا شــود که متأســفانه همانطور که گفتــم با اوج
گرفتن کرونا ،این امکان میســر نشــد ».او اضافه میکند که «تعزیه چیزی نیســت که بشــود آن را
با نوآوریهای عجیب و غریب و نادرســت تلفیق کرد و اگر هم بشــود آن را نوآوری کرد و براســاس
شــرایط روز اجرا کرد از آن ســنت و هنر به دور خواهد بود .از طرف دیگر ،اصل همیشــه حفظ جان
و ســامت مردم اســت و این بزرگترین فریض ه و وظیفهای اســت که این روزها به گردن همه است
و مــا ســالهای آینــده هم اگر خــدا عمری بدهــد ،این فرصت را خواهیم داشــت که بــا هنرمان به
پیامبران و بزرگان دین خود ابراز ارادت کنیم ».عزیزی به برنامه نمادینی که قرار اســت اجرا کند
هم اشار ه میکند و میگوید« :امسال صرفاً بهصورت نمادین برنامهای در منطقه یازده و چهار

اجرا میکنم که البته تعزیه نیســت و به نوعی به تصویر کشــیدن قابی تصویری و موســیقایی از
لحظه ضربت خوردن حضرت علی علیهالســام اســت و سوگواری شــهادت ایشان .همانطور
که گفته شد تعزیه که یکی از زیرمجموعههای هنرهای نمایشی است به حضور تماشاگر وابسته
اســت و وقتی هنرمند مخاطب را دور خود میبیند بیشــک حس و حال دیگری خواهد داشت
اما نمیشود در این شرایط چنین ریسکی کرد .خود ما هم نمیتوانیم ماسک بزنیم و با ماسک
اجرا کنیم و اگر ماسک هم نزنیم ممکن است برای هنرمندان یا مردم خطری ایجاد شود که ما
به هیچعنوان حاضر به چنین کاری نیســتیم .در این روزها ســعی میکنیم با مرور و مطالعه در
مناقب امام اول شیعیان ،قدمی در راه شناخت بهتر و بیشتر ایشان برداریم و سالهای آینده با
آمادگی بیشتر در خدمت مردم باشیم».

نگاهی به جایگاه شعر علوی در گفت وگو با مصطفی محدثی خراسانی ،شاعر و منتقد ادبی:

ëëتصویربــرداری ســریال «زخــم کاری»
ســاخته محمدحســین مهدویــان از مرز۷۰
درصد گذشــت و مراحل فنــی آن همزمان
بــا فیلمبــرداری برای رســیدن بــه پخش در
حــالانجــاماســت«.زخــمکاری»اولیــن

توگو با «ایران»:
محسن شریفیان در گف 

خط خبر

جایگاه امام علی(ع) در شعر فارسی مثالزدنی است

ذائقه مردم در شنیدن موسیقیهای آیینی
تغییر کرده است
ندا سیجانی
خبرنگار

مریم شهبازی
خبرنگار

ادبیات

خوشنویسی اثر نصراهلل افجهای

 ëëشــعر علوی درخشــانترین دوران خــود را
سپریمیکند
یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن توجــه را
میتــوان در نقــش تاریخــی امــام علــی(ع)
در پیشـــــــــــبرد اهـــــــــــــــــداف اســام یافــت،
مصطفی محدثیخراســانی
شــاعری کــه طــی دهههــای
اخیــر در حــوزه شــعر آیینــی
متمرکزبودهدرتشریحبیشتر
چرایی این توجه به «ایران» میگوید«:حضرت
علی(ع) بهعنوان نخستین مرد مسلمان ،یکی
از محوریترین شخصیتهای اسالم به شمار
میآید کــه دوشــادوش پیامبر(ص) بــه ایفای
نقــش پرداختــه ،بنابرایــن عجیب نیســت که
در انبوهــی از آثــار ادبــی ،بویژه در حوزه شــعر،
شاهد جایگاه رفیعی برای او باشیم ».محدثی
خراسانی ادامه میدهد«:یکی دیگر از وجوهی
کــه منجر بــه توجه اهالــی ادبیات طــی قرنها
به حضــرت علی(ع) شــده برخــورداریاش از
مجموعــهای فضایــل اخالقــی اســت؛ آنچنان
کــه به گــواه تاریــخ و متــون دینی میتــوان وی
را نمونــهای از یــک انســان کامــل دانســت .اما
نکته دیگری هم درباره امام نخســت شیعیان
خودنمایــی میکنــد که وجــود ویژگیهــای گاه
متضاد در او اســت؛ امام علی(ع) از یکســو به
مهربانی مثالزدنیاش شهره است و از سویی
دیگر به خشــم و قاطعیت بسیار در مواجهه با
ســتمکاران و ظالمان ».به اتــکای ویژگیهایی
ازایندســت کــه تنهــا بــه برخــی از آنها اشــاره
شــد محدثی خراسانی معتقد اســت در تاریخ
شــعر ایران کمتر شــاعری را میتوان یافت که
بــه ایــن شــخصیت دینــی و تاریخــی بیتوجه
بوده باشــد .او تصریح میکند«:اغلب شاعران
ایرانــی ،بویــژه در دوره ادبیــات کهن به شــکل
مستقیم یا غیرمســتقیم ارادت خود را به امام
علــی(ع) ابــراز کردهاند؛ از فردوســی ،ســعدی
و حافــظ گرفته تا عطــار و حتی صائب تبریزی
و بیــدل دهلــوی هر یک ب ه شــیوه خــود درباره
او ســروده انــد  ».بــه گفتــه محدثی خراســانی
بــه همین دلیل شــعر ایــران مملو از ســتایش
و مدحهایی اســت کــه درباره امام(ع) ســروده
شــدهاند؛ او میگویــد« :به این اشــعار در شــعر
فارسی ،مناقب حضرت علی(ع) میگویند که

موسیقی

در روزگار معاصر با عنوان شعر علوی از آن یاد
میشود .بعد از پیروزی انقالب ب ه دلیل شرایط
متفاوتــی کــه بر کشــور حاکم شــد شــعر علوی
جایگاهی پررنگتر در ادبیات و میان طرفداران
آن پیدا کرد ».او با اشــاره به اینکه شــعر علوی
در دهههــای اخیــر درخشــانترین دوران خود
را ســپری میکنــد ادامــه میدهد« :بــا تکی ه بر
همین مســأله معتقدم که طی سالهای اخیر
شــاهد انتشــار اشــعاری با نگاههایــی عمیقتر
ن که
دربــاره حضرت علــی(ع) هســتیم؛آنچنا 
این آثار دیگر صرفاً به مدح صرف تعلق ندارد.
کافی است به بررسی این اشعار طی دهههای
اخیــر بپردازید تا ببینید که برخی از این اشــعار
در حالــی ســروده شــدهاند که میتــوان متوجه
شد شاعران آنان مطالعه بســیاری درباره این
شخصیت شــاخص دینی داشــتهاند».آنطور
کــه محدثــی خراســانی تأکیــد دارد ،بخــش
عمــدهای از شــعر علــوی امــروز مبتنــی بــر
نگاههایــی عمیقتــر ازجمله فلســفه والیت و
نقش تاریخی امام علی(ع) است .او میگوید:
«از شعر شاعران دوره کالسیک ادبیات فارسی
کــه بگذریــم در شــعر امــروز هــم میتــوان به
نمونههــای شــاخصی در آثــار شــاعرانی نظیر
حسن حسینی ،علی معلم و سیدعلی موسوی
گرمارودی اشاره کرد ،حتی نیما یوشیج هم در
دورهای که در حیطه شعر کالسیک کار میکرده
شعری در توصیف امام علی(ع) گفته است».
ایــن شــاعر و منتقد ادبــی معتقد اســت که در
دوره معاصر شاهد دو جریان در شعر مذهبی
هســتیم و تصریــح میکنــد« :یکــی از ایــن دو
جریان جامعه مداحان هستند ،اینها بیشتر در
تالش اند تا بــا واگویههای عاطفی و همچنین
توصیفهــای خــود بــر عواطف مخاطبــان اثر

بگذارنــد؛ در مقابل با جریان یا به عبارتی گروه
دیگری از شــاعران روبهرو هســتیم که صاحب
سرودههایی ارزشمندتر هستند،چراکه فراتر از
جنبههای توصیفی و مدح  ،با نگاههای فلسفی
و عمیقتر شعر آیینی میگویند».
 ëëضــرورت تعامــل بیشــتر میــان مداحــان و
جامعهرسمیشعر
وی ادامــه میدهــد« :از جملــه چهرههــای
شــاخص این عرصه همانطور( در سطرهای
باالتر) که گفتم میتوان به علی معلم ،حسن
حسینی ،نصراهلل مردانی ،حمید سبزواری و...
اشــاره کرد .اهمیت کار این دسته از شاعران به
پیش زمینههــای مطالعاتی آنان بازمیگردد،
چراکــه بــا بهرهگیــری از آثــار متعــددی کــه
خواندهاند قادر به خلق آثاری در راستای پیوند
زندگــی امــروز بــه تفکــرات و زندگــی حضرت
علی(ع)هستند».
محدثی خراسانی درباره وضعیت جشنواره،
کنگرهها و رویدادهــای ادبی که با موضوعات
مرتبط برگزار میشوند و میزان موفقیت آنها
میگویــد «:انتشــار فراخــوان جشــنوارههایی
کــه هرازگاهــی شــاهد برگــزاری آنها هســتیم
میتوانــد انگیــزه بســیاری بــه جوانــان
ببخشد،هرچند که به چگونگی برگزاری آنها
نقــد مشــترکی دارم؛ متولیــان برگــزاری ایــن
جشــنوارهها اغلب فاقد نگاه تاریخــی درباره
حضرت علی(ع) هستند».
وی ادامه میدهــد« :اگر مجریان برگزاری این
جشــنوارهها خواهان اثربخشــی بیشتر هستند
باید مسئولیت برگزاری این رویدادهای ادبی را
به افرادی بسپارند که از تخصص ،دانش دینی
و از ســویی مدیریتــی برخوردار باشــند .فقدان
چنین نگاهی منجر به آن شده که گرایش این

جشنوارهها اغلب بهسوی شعرهای توصیفی و
از سویی واگویههای عاطفی برود».
راهــکار ایــن شــاعر و منتقــد ادبــی کــه افــزون
بــر شــاعری،در حیطــه رســانه هم ســردبیری
نشریاتی همچون مجله شعر را بر عهده داشته
این است که باید تالش شود تا تعامل بیشتری
میــان مداحــان بــا جامعــه رســمی ادبیــات
برقرار شــود؛ محدثــی خراســانی میگوید« :با
شــکلگیری این تعامل میتــوان از تنزل نگاه
ادبی مخاطبان هم جلوگیری کرد ،اما مســأله
مهــم دیگــری کــه نبایــد از آن غفلت کــرد به
ضرورت برنامهریزی در خصوص بهرهمندی
از فضای مجازی بازمیگردد».
او بــا تأکیــد بر اینکه امــروزه نهتنهــا در ارتباط
بــا شــعر آیینــی ،بلکــه در خصــوص دیگــر
بخشهــای ادبیات هم با مخاطبانی متفاوت
از دهههــای گذشــته روبــهرو هســتیم تأکیــد
میکند« :نوجوانــان و جوانان امــروز بهرهمند
از انــواع و اقســامی از تکنولوژیهــای ارتباطــی
هســتند ،جذب این مخاطبان در دنیای فعلی
بسیار دشــوارتر از سالهای گذشــته است .این
غرق درانــواع جذابیتهای
مخاطبــان آنقدر ِ
بصری و شــنیداری هســتند که تحت تأثیر آثار
بیکیفیت قرار نمیگیرند».
محدثی خراســانی گفتههــای خــود را با تأکید
بــر این نکته بــه پایان میبرد کــه باوجود آنکه
پیشــرفتهای دنیای مدرن امکانات بیشتری
در اختیــار اهالــی ادبیــات و همچنیــن دیگــر
بخشهــای هنر گذاشــته اما از جهتــی هم کار
آنان را دشــوار کرده است .مخاطبان نوجوان و
جوان امروز گزینههای متعددی برای انتخاب
دارد؛ از ایــن بابــت بــرای جــذب آنــان بایــد
برنامهریزی کرد و تالشی بیشتر به خرج داد.

«مست عشق» در پیچ و خم منازعه مالکیت

حسن فتحی هشدار داد

گزارش روز

سریال محمدحسین مهدویان است که در
فضای نوآر ســاخته شده و داستانی متفاوت
راروایــتمیکنــد.ایــنســریالمحصــول
جدیدیازپلتفرمفیلیمواستکهقراراست
بزودیپخشآنآغازشود.جوادعزتی،رعنا
آزادیور ،هانیه توســلی ،ســعید چنگیزیان،
الهه حصاری ،عباس جمشــیدیفر ،مهدی
زمینپرداز،امیرحسینهاشمی(،باحضور)
کاظــم هژیــر آزاد ،منو چهــر علیپــور ،مهلقا
باقــری ،مائــده طهماســبی (بــا هنرمندی)
ســیاوش طهمــورث( ،بــا معرفــی) مرتضا
امینیتبــار و ســارا حاتمی بازیگــران «زخم
کاری»هستند/.روابطعمومی
ëëدورهپیشرفتهکارگاه«بهروایتنویسنده»
از ســوی مؤسســه فرهنگــی -هنــری «هنــر
فــردا» برگــزار میشــود .در ایــن دوره کــه با
هدف آشنایی شــرکتکنندگان با شیوهها و
تکنیکهای پیشــرفته داستاننویسی شکل
گرفته ،فرشــته مولــوی ،میترا الیاتــی ،بهناز
علیپــور و فرشــته احمدی به بررســی اصول
ندرآثاردانشجویانخواهند
پیشرفتهداستا 
پرداخت/.روابطعمومی
ëëچهارمیــن نشســت از نشســتهای
پنجگانه «از هفت شــهر عشــق تا هزار وادی
اندیشــه» (دربزرگداشــت عطــار و خیــام
نیشــابوری) ســاعت  21روز چهارشــنبه بــه
بزرگداشــت خیــام اختصــاص دارد کــه در
آن علــی صادقیمنــش ،مدرس دانشــگاه
حکیــم ســبزواری و پژوهشــگر پســادکتری
اسطورهشناسی و ســینا جهاندیده ،مدرس
دانشگاه فرهنگیان رشت و پژوهشگر حوزه
نقد ادبــی ســخن خواهنــد گفــت/ .روابط
عمومیشهرکتاب
ëëنمایشــگاه مجــازی خوشنویســی و
نقاشــیخط اســتاد علی تن با عنــوان «لیله
القــدر»همزمــانباشــبهایقــدردروبگاه
فرهنگســتان هنر به نمایش گذاشــته شد .در
این نمایشــگاه  70اثر در حوزه نقاشــیخط و
خوشنویســی از روز یکشــنبه 12اردیبهشــت
مــاه تــا پایــان مــاه رمضــان در معــرض دید
عالقهمندانقرارگرفت.عالقهمندانجهت
بازدیدازنمایشگاهلیلهالقدرمیتوانندبهوب
گاه فرهنگستان هنر به نشانیwww.honar.
ac.irمراجعهکنند/.روابطعمومی
ëëنخســتین دوره اعطــای نشــان اســتاد
ابوالحســنخان صبا و عیسیخان بهادری
بــه هنرآمــوزان منتخــب هنرســتانهای
هنرهایزیباوموسیقی،همزمانباروزمعلم
یکشنبه۱۲ادیبهشتبرگزارشد.نشاناستاد
عیســی خان بهــادری و اســتاد ابوالحســن
خان صبا و لوح سپاس وزیر فرهنگ وارشاد
اســامی با حضور ســید مجتبی حســینی،
معاون امورهنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،ابوالقاســم خوشرو ،معاون اسبق
هنــری ،علی اکبــر صفیپور ،مدیــرکل دفتر
برنامهریــزی و آموزشهای هنری به اســتاد
امیرهوشــنگ جــزیزاده و تقــی ضرابی که
ســالها در هنرســتانهای هنرهــای زیبــا و
موســیقی در زمینــه آموزش هنــر خدمت
کردهانــداعطــاشــد.همچنیــنحمیدرضا
نوربخش ،مدیرعامل خانه موسیقی و احد
جاودانی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استانتهرانلوحهاییرابهتقیضرابیاهدا
کردند .معاون شهردار اصفهان نیز هدیهای
رابهاستادامیرهوشنگجزیزادهاهداکرد/.
روابطعمومی
ëëحســین انتظامی دبیر کمیســیون قانون
انتشار و دسترســی آزاد به اطالعات از انتشار
ســومین گزارش اجرای این قانــون خبر داد
و گفــت :ایــن گــزارش بــه پایــش و ارزیابی
و پیشــرفتهای صــورت گرفتــه در اجــرای
قانون ،موانع موجــود برای تحقق کامل آن
و راهکارهای مناســب برای اجرا و عملیاتی
شدنپرداختهاست/.ایرنا

حضــرت علــی(ع) ازجملــه بزرگانــی اســت
که ن ه فقــط در متون دینــی ،بلکه در آثــار ادبی
هم جایــگاه ویــژهای دارنــد؛ در همیــن ارتباط
همانطــور کــه در گــزارش امــروز بــه نقــل از
«مصطفی محدثی خراسانی» ،شاعر و منتقد
ادبی میخوانیــد میتوان به اشــعار به یادگار
ماندهازادبیاتکالسیکوازسوییسرودههای
شاعران معاصری همچون نیما یوشیج ،سید
علی موســوی گرمــارودی و ارادت آنان به امام
نخستشیعیاناشارهکرد.

چنــد ســالی اســت آثــاری کــه در قالــب موســیقی آیینــی و مذهبــی منتشــر
میشــود ،نــگاه تخصصــی بــه ایــن مقولــه داشــته و براســاس پژوهشهــای
اصولــی جمــعآوری شــدهاند بهعنــوان مثــال آلبوم«اهــل ماتــم» ســاخته
محسن شریفیان که در قالب موسیقی فولکلور بوده است.
شــریفیان در خصوص ویژگیهــای این آلبوم بــه «ایران»
گفت« :من براین باورم که ســلیقه و ذائقه مردم درزمینه
آیینهــای عــزاداری تغییــر کــرده و شــاید حتی بخشــی از
مردم دیگر تمایلی به شنیدن آثار اصیل نداشته باشند اما
برخی از آثار و قطعات ماندگار و همچنان شنیدنی است بهعنوان مثال صدای
الالیی یک زن درتیتراژ سریال مختارنامه که همگان آن را بخوبی به یاد داریم،
نوایی دلنشین که برخاسته ازآیین سوگواری زنان درموسیقی بوشهراست ومن
این نوع موســیقی را بــرای اولیــن باردرآلبومی بهنام «اهل ماتــم» جمعآوری
و منتشــرکردم.این اثرســال  91در قالب دوآلبوم منتشــر شــد که مجموعه اول
شامل  ۲۱قطعه بود که در آن به نوحههای پامنبری ،مرثیه خوانی و نوحههای
عزاداری مردانه و ...میپردازد و مجموعه دوم که شامل  24قطعه است بیانگر
نوحههــای عزاداری زنانه ،الالیی علی اصغر ،مارش تعزیه در بوشــهر ،دم دم
سحری ،رجز ،شاهنامه خوانی ،نوحه مراسم صبحدم ،نوحه ناد علی ،جنگنامه
و ...است».
او ادامه داد« :البته باید بگویم این آلبوم ابتدا ضمیمه کتابی با همین عنوان
بود» اهل ماتم :آواها و آیین ســوگواری در بوشــهر» که ســال  1385با همکاری
گروه موســیقی مروارید لیان منتشرکردم و بعدها بهصورت یک آلبوم مستقل
توســط انتشــارات ماهور به بازار آمد کــه آن را به عالقهمندان موســیقی فولک
ومذهبی پیشنهاد میکنم.
جالب اســت بدانید«اهــل ماتم» اولین کتابی اســت که در حوزه موســیقی
فولــک منتشــر شــده وعــاوه براینکــه تک تــک نمونههــای این نوع موســیقی
آوانویسی شده ،درکنار آن مخاطب میتواند بهصورت صوتی هم با این اثرآشنا
شود و ارتباط برقرار کند».
شــریفیان در ادامــه افــزود« :مــن درایــن آلبــوم تــاش کــردم کــه تمامــی
موسیقیهای سوگواری بوشهر و نمونههای خاص آن را بهصورت کوتاه معرفی
کنــم که البته بخشــی از آن به ســوگواری زنانه اختصــاص دارد و درواقع همان
الالییهای مرســوم در ســوگواری اســت ،چرا کــه همانطورکــه میدانید دربین
موســیقیهای آیینــی مناطق مختلف ایران ،موســیقی مذهبی بوشــهر جایگاه
ویژهای دارد و عزاداریهای مردم ایران بســیار منحصر به فرداســت.امیدوارم
بــا معرفی این آثارتوانســته باشــم بخشــی ازموســیقیهای اصیــل و پنهان در
گنجخانه میراث هنری کشورمان را بدرستی به مردم عزیزمان معرفی کنم».

گــروه فرهنگی /اختالف بر ســر مالکیت فیلم
«مســت عشــق» منجر به منازعات تازه شده
اســت .کمتر از یک ســال از ماجــرای اختالف
میان سرمایهگذار ایرانی و ترکیهای این فیلم
نمیگــذرد و حــاال با خبر پخــش این فیلم در
قالــب ســریال از یــک شــبکه ماهــوارهای این
منازعــات ابعاد تــازهای یافته اســت .واکنش
تازه حســن فتحی به حواشــی تــازه این فیلم
حــاوی پرســشهای انتقــادی از تهیهکننــده
ایرانی «مست عشق» است.
ëëمنازع هسینماییبرسرموالنا
آبان ماه سال گذشته در حالی که سهراب
پورناظــری آهنگســاز «مســت عشــق» در
گفتوگویی از ناتمــام ماندن تولید این فیلم
ســخن گفته بــود بــه یکبــاره روابــط عمومی
ســرمایهگذار تــرک بــا انتشــار تیــزری از پایان
تدویــن ایــن فیلــم در دو قالــب ســینمایی و
سریال و آغاز اکران آن در هفته موالنا (آذرماه)
در ترکیه خبر داد .حســن فتحی بســرعت به
این ادعای طــرف ُترک واکنش نشــان داد .او

اختالف دو سرمایهگذار ترک و ایرانی را دلیل
نیمهکاره رها کردن فیلمبرداری عنوان کرد و
گفت که هنوز ۸ســکانس اصلی و مهم فیلم
باقی مانده وهرگونه دخل و تصرف در تدوین
و امــور فنــی فیلم بدون اجــازه از کارگــردان و
تهیهکننده و ســرمایهگذار ایرانی واجد پیگرد
قانونی است .این موضع در گفتوگوی فرهاد
توحیدی نویســنده فیلمنامه «مست عشق»
هم تکرار شــد .توحیــدی همچنین این را هم
گفت که ســرمایهگذار ترک تنهــا یک چهارم
ســهم این پــروژه را دارد و اعتماد بیش از حد
و قــرار دادن تمام راشهــا در اختیار او باعث
چنین وضعیتی شده است .در مقابل ترکها
هــم اتهاماتــی همچون بــه طــول انجامیدن
فیلمبــرداری را مطــرح کردنــد .آنهــا بــا ابراز
تعجــب از این که  70ســاعت برای یک فیلم
ســینمایی فیلمبرداری شــده اعالم کردند که
زمان فیلمبرداری از هشــت هفته توافق شده
به  16هفته رسیده است .آنها حسن فتحی را
متهــم کردند کــه ده ماه خبــری از اثر در حال

تولیــدش نگرفتــه و برای همین طــرف ُترک
خود را محق دانسته که کار را به پایان برساند
و فیلم را برای نمایش در ســالنهای ســینما
آمــاده کنــد .ســرمایهگذار تــرک در عین حال
مدعی شــد کــه با اطــاع ســرمایهگذار ایرانی
و پایبنــدی بــه قوانین و حقــوق مؤلف تدوین
پروژه به پایان رســیده اســت .مهــران برومند
تهیهکننــده ایرانی فیلم در پاســخ بــه ادعای
طرف ترک ،در بیانیــهای بر پیگیری از طریق
مراجــع قانونــی تأکیــد کــرد و هشــدار داد که
هرگونه اقدام بدون تأیید کارگردان و شــریک
اصلی پروژه تبعات ســنگینی خواهد داشت.
در نهایــت ســکوت طرفیــن از پایــان منازعه
و تــاش بــرای حــل مشــکل این پــروژه مهم
سینمای ایران و ترکیه حکایت داشت.
ëëزورآزماییطرفترکباخبرپخشسریال
در حالی که تصور میشد طبق وعدهها با
تالش برای رایزنی و توافق یا شکایت و پیگرد
قانونی مشــکل این فیلم حل شود اخبار تازه
مبنی بر آماده شــدن نســخه ســریال «مست

عشق» گویای آن بود که ترکها تصیم دارند
در این مناقشــه پرزورتر ظاهر شوند .به تازگی
یک شــبکه ماهــوارهای فارســیزبان با پخش
تیزرهایی از پخش سریال «مست عشق» خبر
داده اســت .ســرمایهگذار ترکیــهای این فیلم
در گفتوگویی با ســینمادیلی اعــام کرده با
توجه به عدم اقدام طرف ایرانی برای اکران،
قرارداد پخش ســریال «مســت عشق» با این
شبکه ماهوارهای بسته شده و این روزها دوبله
فارســی آن در حال انجام اســت تا پخش آن
آغاز شود.
حسن فتحی کارگردان بیحاشیه سینمای
ایران که پیش از این برای به ســامان رســیدن
سرنوشــت فیلــم اعــام ســکوت کــرده بــود
حــاال در واکنشــی تنــد و تیــز عالوه بر هشــدار
به طــرف ترک و شــبکهماهوارهای ،انتقاداتی
را بــه تهیهکننــده «مســت عشــق» مطــرح
کرده اســت .او با انتشــار یادداشــتی در ایســنا
از تهیهکننــده گالیــه کــرده اســت کــه چــرا در
مقابل اتهــام ترکها مبنی بر طوالنی شــدن

رونــد فیلمبــرداری اســناد تعــداد جلســات
فیلمبــرداری را ارائــه نکــرده تــا بــر همــگان
معلــوم شــود چیــزی بیــش از حداکثــر ٥٢
جلســه فیلمبرداری  8-هفتــه و نه  16هفته-
نداشتهاند .فتحی در این یادداشت از اعتماد
مفــرط و یکســویه تهیهکننده به ســرمایهگذار
ترک گالیه کرده و عنوان کرده بر خالف هشدار
عوامل فیلم تهیهکننده این تذکرات را جدی
نگرفتــه و همیــن اهمــال باعث شــده طرف
تــرک راشهــا را به گروگان گرفتــه و برخالف
توافــق مکتوب شــده یــک فیلم ســینمایی را
تبدیل به ســریال کند .این در حالی اســت که
طبق نوشــته فتحی ،بنــا بر نظر ســرمایهگذار
ایرانــی فیلم ،طــرف ترک تنهــا در حدود ٣٠
درصد فیلم سرمایهگذاری کرده است .بخش
دیگر گالیههای فتحی از سکوت تهیهکننده در
مقابل اتهام بیتفاوتی نســبت به سرنوشــت
فیلم اســت« :حدود یک ســال و نیم بنده در
تمــاس با شــما بهعنــوان تهیه کننــده فیلم،
بهطور مســتمر پیگیر سرنوشــت کار بودم که

خوشــبختانه اســناد آن هــم موجود اســت».
فتحی در بخش پایانی یادداشت خود ضمن
تأکید بر این نکته که بههمراه فرهاد توحیدی
پیگیــر حقوق این اثر از طریق مراجع حقوقی
و کیفــری و فرهنگی ترکیــه و ایران خواهد بود
به صاحبان شــبکه ماهوارهای هشــدار داده تا
زمان صــدور حکم قطعی قضایی از هر گونه
مشــارکت بــا طرف تــرک پرهیز کننــد .طرف
ُترکیهای«مســت عشــق» و تهیهکننده ایرانی
ایــن فیلــم هنوز بــه اظهــارات حســن فتحی
واکنشــی نشــان ندادهاند .سرنوشــت «مست
عشــق» در حالــی در پیــچ و خــم منازعــات
مالکیتی قرار گرفته اســت کــه کنجکاویهای
زیادی برای تماشای این فیلم از همان لحظه
انتشار خبر تولید -بهخاطر پرداختن به موالنا
شــاعر گرانقــدر مــا ایرانیهــا ،توانایی حســن
فتحــی و حضــور شــهاب حســینی در نقــش
شــمس و پارســا پیروزفر در نقــش موالنا  -در
دوستداران موالنا و عالقهمندان سینما ایجاد
شده است.

