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ازچشمبرزخیتاشیطانیدرلباس
آدمی؛سریالهایماوراییتلویزیون

مهسا بهادری
در حالی که ده سال از پخش آخرین سریال ماورایی در تلویزیون 
گذشته، مجموعه تلویزیونی »احضار« روی آنتن شبکه یک سیما 

رفته و پرونده این ژانر را دوباره باز کرده است.
مجموعه های  پخش  و  ساخت  آغاز  از  دهه  سه  به  نزدیک  حاال 
مناسبتی ماه رمضان در تلویزیون می گذرد. سریال های ماه رمضان 
از اوایل دهه هفتاد روی آنتن شبکه های یک و دو سیما رفتند. از 
این سریال ها  تازه  در ساخت  اوایل دهه هشتاد بود که رویکردی 
نمایان شد. از همان زمان، موج تولید سریال های ماورایی به راه افتاد 
و چند کارگردان از جمله سیروس مقدم، علیرضا افخمی، حسین 
سهیلی زاده و محمدحسین لطیفی، به سراغ ساخت آثاری با این 

موضوع رفتند.
آغازگر این ژانر، سریال  »کمکم کن« با کارگردانی قاسم جعفرپور 
در سال ۸۳ بود که تا »پنج کیلومتر تا بهشت« با کارگردانی علیرضا 
افخمی ادامه یافت که در سال ۹۰ ساخته شد. بعد از آن، دیگر 
»احضار«  که  امسال  رمضان  تا  نشد  ماورایی ساخته  هیچ سریال 
با کارگردانی علیرضا افخمی روی آنتن رفته است. تا کنون هفده 
قسمت از سریال »احضار« روی آنتن تلویزیون رفته است و شخصیت 
اصلی آن، دختری با نام مائده با بازی آدرینا صادقی است، بازیگری 
که شناخته شده نیست و تمام ماجرای سریال حول محور زندگی او 
رخ می دهد. داستان این سریال، درباره احضار کردن یک روح عاشق 

و سرگردان است که قبل از رسیدن به معشوقش فوت کرده و ...
اولین سریال ساخته شده در ژانر ماورایی، سریال »کمکم کن« به 
کارگردانی قاسم جعفری بود. این سریال روایتی از دوران برزخ را به 
تصویر می کشید و حمید گودرزی، مجید مشیری، بهمن دان، پویا 
امینی، شیرین بینا، الیزابت امینی، ثریا حکمت، علی رام نورایی، فرزاد 
حسنی، سید جواد هاشمی، زهره فکور صبور، شبنم معززی، فاطمه 

طاهری و شهرام عبدلی از بازیگران آن بودند.
این سریال داستان جوانی با بازی حمید گودرزی را روایت می کرد 
که طی یک تصادف به کما رفته است، چند جوان دیگر هم در 
همان زمان به کما رفته اند که از این آن ها دو نفر به هوش می آیند تا 

اشتباه های دیگران را جبران کنند.
اولین سریال علیرضا افخمی در ژانر ماورایی، »او یک فرشته بود« 
که در سال ۱۳۸۴ پخش شد. دختری با بازی بهاره افشاری بر اثر 
یک تصادف رانندگی وارد زندگی یک خانواده می شود. او که ظاهرا 
حافظه خود را از دست داده است، به تدریج اعتماد اعضای خانواده را 
به خود جلب می کند اما در نهایت مشخص می شود او شیطانی است 
که در قالب یک انسان ظاهر شده و قصد فریب دادن اعضای خانواده 
را دارد. مرحوم حسن جوهرچی، مریم کاویانی، مرتضی ضرابی و رضا 

توکلی از دیگر بازیگران این سریال بودند.
چشم برزخی در »آخرین گناه«

شبکه دو برای سومین رمضان متوالی، در سال ۸۵ هم سراغ یک 
و »آخرین  کارگردانی حسین سهیلی زاده رفت  با  ماورایی  سریال 
ژانر  در  هم  سریال  این  که  هرچند  فرستاد.  آنتن  روی  را  گناه« 
ماورایی به شمار می آمد، اما این بار پای هیچ ابلیسی در میان نبود 
و شخصیت سریال، چشم برزخی داشت و می توانست بسیاری از 

نادیدنی ها مثل معنای باطنی گناه اطرافیانش را ببیند.
منوچهر  الکانی،  مینا  پگاه،  مشایخی، حمیدرضا  مرحوم جمشید 
آذر، لیال اوتادی،علی دهکردی، اشکان خطیبی و محمد عمرانی از 

بازیگران این سریال بودند.
»اغما«ی سیروس مقدم

و  به شبکه یک رسید  ماورایی  نوبت ساخت سریال  در سال ۸۶ 
علیرضا افخمی این بار نویسنده و سیروس مقدم، کارگردان »اغما« 
شد. این سریال که یکی از تجربه های سریال سازی سیروس مقدم 
در ژانر ماورایی است، داستان یک جراح فوق تخصص مغز و اعصاب 
به نام طه پژوهان را روایت می کند که پس از جراحی تومور مغزی 
همسرش و فوت او، در وضعیت روحی آشفته ای قرار می گیرد که در 
این وضعیت، شیطان با بازی حامد کمیلی در ظاهر یکی از دوستانش 
به نام الیاس سر راه او قرار می گیرد و به تدریج باعث انحراف او 
می شود. امین تارخ، حامد کمیلی، لعیا زنگنه، اسماعیل خلج، ناصر 
ممدوح، ایرج نوذری، عبدالرضا اکبری، نفیسه روشن، شیرین بینا و 
شیوا خنیاگر از بازیگران این سریال بودند. یک سال پس از »اغما«، 
سیروس مقدم در سال ۸۷ تصمیم گرفت تا »روز حسرت« را بسازد تا 
برای دومین سال پی در پی، برزخ را به تصویر بکشد. »روز حسرت« 
که راوی زندگی یک زن متدین با بازی افسانه بایگان بود، اگر چه 
داستانی روزمره داشت اما در برخی سکانس های آن شاهد نمایش 
صحنه هایی از چشم برزخی و نگاه به عوالم باال بودیم که همین 
موارد هم می تواند این سریال را در زمره سریال های ماورایی قرار 
دهد. »مردی با بازی محمدرضا شریفی نیا، در راه رسیدن به خانه اش 
دچار سانحه رانندگی می شود و وارد برزخ می شود و در همین میان 
با پشت پرده زندگی حقیقی خودش مواجه می شود«؛ این خالصه 
محمدرضا  کارگردانی  با  سریالی  است؛  »ملکوت«  سریال  داستان 
آهنج که در رمضان ۸۹ روی آنتن رفت. محمدرضا شریفی نیا، پروانه 
معصومی، احمد نجفی، رضا رویگری، ایرج نوذری، علی دهکردی، 
کوروش تهامی، مهشید افشارزاده، آهو خردمند، نیما شاهرخ شاهی، 
شیوا خنیاگر، فریبا متخصص، رز رضوی و منوچهر آذری از بازیگران 

این سریال بودند.
دو سریال  ماورایی در یک رمضان

ساخت  کار  به  دست  شبکه  دو  بار  اولین  برای   ،۱۳۹۰ سال  در 
سریال های ماورایی شدند؛ شبکه یک، سریال »سقوط یک فرشته« 

و شبکه سه سریال »پنج کیلومتر تا بهشت« را روی آنتن بردند.
»سقوط یک فرشته« به کارگردانی بهرام بهرامیان داستان دو دختر 
جوان به نام های سارا و فاطمه بود که از بچگی با هم دوست بودند تا 
این که پای یک شیطان در قالب یک پسر جوان به زندگی سارا باز 
می شود و تمام روابط دوستی و خانوادگی آن ها را تحت الشعاع قرار 
می دهد. سریال »پنج کیلومتر تا بهشت« هم روایت گر زندگی پسر 
جوانی با بازی مهدی سلوکی بود که در یک سانحه در بیابان های 
حوالی بهشت زهرا)س( به کما می رود. روح پسر از کالبد خارج و در 
میان آشنایان و اقوامش سرگردان می شود و در این مسیر با روح 
دختر جوانی آشنا می شود که او هم به کما رفته و داستانی عاشقانه 

بین این دو روح شکل می گیرد.

چالشهایاصلیونقاطضعف»همرفیق«

رفاقت تنها در سلبریتی بودن نیست
بخش فرهنگی - مقصود نعیمی ذاکر در نشست تخصصی اندیشکده فضای مجازی 
مرکز مطالعات ژرفا و جبهه انقالب اسالمی در فضای مجازی، پیشنهاداتی برای 

ارتقای سطح کیفی برنامه »همرفیق« با اجرای شهاب حسینی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجمین نشست تخصصی کارشناسی اندیشکده 
فضای مجازی مرکز مطالعات ژرفا و جبهه انقالب اسالمی در فضای مجازی با حضور 
مقصود نعیمی ذاکر مدیر پیشین مرکز پویانمایی صبا و کارشناس رسانه در محل 

مرکز ژرفا برگزار شد.
نعیمی ذاکر در ابتدای این نشست عنوان کرد: تعداد کم عوامل به 
خصوص اتاق فکر کوچک برنامه »همرفیق« یکی از نقاط ضعف 
اهالی  از  یکی  حسینی  شهاب  اینکه  می شود.  تلقی  »همرفیق« 
فرهنگ است با توجه به سوابق وی برای ما قابلیت پذیرش دارد اما 
حضور حسینی به تنهایی برای غنای برنامه کافی نیست، قطعاً نقش 
تهیه کننده نیز در محتوا اندک است بنابراین می توان گفت که این 

برنامه محصول ایده و تالش فکری شهاب حسینی است.
لغت  فرهنگ  بر  تکیه  با  می توانست  شهاب حسینی  افزود:  وی 
دهخدا تصویر بهتری از واژه »همرفیق« در قاب تصویر خلق کند، 
در این لغت نامه از تعبیر »یار، دوست، همدم، همراه و همنشین« 
برای توضیح کلمه »رفیق« استفاده شده است اما »همرفیق« حتی 
از واژه »رفیق« نیز معنای عمیق تری دارد، »همرفیق« در فرهنگ 
دهخدا به معنای ۲ انسانی است که پدر و مادر یکسانی دارند حتی 
در توضیح آن آورده اند که »رجوع شود به واژه هم پدر« اما برنامه 

»همرفیق« امروز چنین پیامی به مخاطب صادر نمی کند.
سازندگان یک برنامه گفتگومحور باید پیش از برنامه با مهمان برنامه 
طرح موضوع داشته باشند و هماهنگی های اولیه صورت بگیرد تا 
مخاطب به مرور از پرسش های تکراری و فاقد طرح فکری دچار 
دلزدگی نشودنعیمی ذاکر یادآور شد: به طور معمول اسم مفهوم 

محتوایی دارد که مخاطب در طول برنامه به دنبال تحقق آن است. سوال این است 
که آیا برنامه به دنبال تبدیل »رفاقت« به »همرفیقی« است؟ خیر، چنین مسئله ای 
احساس نمی شود، این امکان وجود داشت که عوامل با یک طرح پژوهشی متقن 
عمق بیشتری به برنامه بدهند بنابراین به اعتقاد بنده مهمترین نقطه ضعف برنامه 

»هم رفیق« نبود یک »فرآیند دقیق طرح و برنامه ریزی« شده است.
این کارشناس رسانه معتقد است، سازندگان یک برنامه گفتگومحور باید پیش از 
برنامه با مهمان برنامه طرح موضوع داشته باشند و هماهنگی های اولیه صورت بگیرد 
تا مخاطب به مرور از پرسش های تکراری و فاقد طرح فکری دچار دل زدگی نشود. 
محیط استودیو باعث می شود که مخاطب به دنبال برخی صحبت ها یا واکنش های 
مهمان یا میزبان آنها را تشویق کند اما این تحسین بر اثر دریافت پیام شما نیست، 
بلکه صرفاً شرایط محیطی چنین ایجاب می کنند بنابراین طراح یک برنامه گفتگو 
محور باید در جهت تحقق این آرمان حرکت کند که بر اثر دریافت پیام برنامه 
مخاطب آنها را مورد تحسین قرار دهد. در حالی که در برنامه »همرفیق« احساس 

نمی کنید که برنامه چند آیتم دارد، گویی یک روند خطی دارد!
نعیمی ذاکر افزود: کپی برداری صرف از نمونه های خارجی ریشه برخی مشکالت 
»همرفیق« است. میزانسن برنامه، عناصر دکور و سایر نمادهای برنامه به دلیل 
کپی برداری صرف از برنامه های غربی با مخاطب ایرانی پیوند برقرار نمی کند، گویی 

با استفاده از عناصر معماری غربی به دنبال تصویرسازی از شهر یزد باشیم! اگر 
بخواهیم رفاقت ایرانی در این برنامه به نمایش گذاشته شود، اجزای برنامه هریک 
باید حاوی این باشند. البته صحبت های کارشناسان ناظر به محدود کردن یا حذف 
این برنامه نیست، بلکه تالش داریم تا پیشنهاداتی ارائه کنیم که استفاده از آنها روند 

برنامه را بهبود ببخشد.
وی تصریح کرد: استفاده از المان های فرهنگی ناهمگن با فرهنگ ایرانی اشتباه دیگر 

سازندگان برنامه »همرفیق« است به نظر می آید یکی از این نمادها استفاده از گروه 
موسیقی »جاز« است که قرابتی با فرهنگ ایرانی ندارد. آیا برنامه پاسخی واضح برای 
سوال احتمالی مخاطبی که بپرسد چرا از موسیقی ملی ایرانی در برنامه استفاده 
نشده است، دارد؟ قصد ارزش گذاری نداریم که موسیقی »جاز« را نفی یا تأیید 
کنیم، صرفاً یک پیشنهاد و پرسش ارائه می دهیم. قویاً اعتقاد دارم که برنامه های 
ترکیبی نیاز به یک تیم طرح برنامه قوی دارد، قصد نیت خوانی ندارم که استفاده از 
این گروه موسیقی با چه نیتی انجام شده است به خصوص که آقای حسینی خود 
پایبند به ارزش های ملی و مذهبی هستند اما چرا باید در همه برنامه ها یک گروه 

موسیقی ثابت استفاده شود؟
وی یادآور شد: برای مثال این امکان وجود نداشت که در هر برنامه یک گروه 
موسیقی از اقوام مختلف ایرانی دعوت کنیم؟ اگر سازندگان برنامه ادعای همرفیق 
بودن با مخاطب را دارند، آیا این امکان وجود نداشت که رفاقت خود را بین اقوام نیز 
تعمیم دهند؟ »همرفیق« با توجه به نمادهایی که استفاده کرده است به زعم بنده 
فقط جلوه هایی از رفاقت در الگوی غیرایرانی را نمایش می دهد، مثال آن نیز همین 
گروه موسیقی است که قرابت فرهنگی با ما ندارد. آیا این امکان وجود نداشت که 

گروه موسیقی از آالت موسیقی ایرانی در اجرای خود استفاده کنند؟
وی در ادامه گفت: عدم اتکای پرسش های مجری به »پژوهش و کار مطالعاتی« را 

یکی از نقاط قابل بحث دیگر این برنامه می دانم. هنگامی که پرسش های مجری 
فاقد پشتوانه پژوهشی باشد، ناظر به شخصیت مهمان برنامه نیست به این معنا که 
پرسش های شما از ۲ مهمان متفاوت، یکسان است! یا امکان دارد که مهمان برنامه 
پاسخی به شما بدهد که ذهن مجری در لحظه قادر به ادامه بحث نباشد، این از 
خصوصیات بارز اجرای تلویزیونی است، مجری باید این توانایی را داشته باشد که 

پرسش های جدید از پاسخ مهمان طراحی کند.
نداشتن طرح جامع تولید مهمترین نقطه ضعف برنامه »همرفیق« 
عوامل  به  برنامه  و  طرح  تیم  افزودن  ما  مشخص  پیشنهاد  است، 
اجرایی برنامه است بنابراین شهاب حسینی برای ارتقای این برنامه 
باید به تمام ارکان »همرفیق« توجه و از مشورت یک تیم قدرتمند 
طرح ریزی استفاده کند به زعم نعیمی ذاکر ضعف در چیدمان عناصر 
صحنه نکته دیگری است که در برنامه »همرفیق« شاهد آن هستیم. 
وی در این زمینه توضیح داد: نمایش رفاقت در جامعه ایرانی، هدفی 
است که سازندگان این برنامه به ادعای خود آن را دنبال می کنند، 
آیا نشستن مجری در پشت میز اداری سنخیتی با هدف برنامه دارد؟ 
محیط برنامه به سازمان های اداری شباهت پیدا کرده است، گویی 
مهمان برنامه یک ارباب رجوع در سیستم اداری مقابل مجری قرار 
دارد. این در حالی است که در فرهنگ ایرانی جمع های دوستانه به 
این نحو شکل نمی گیرد بنابراین حتی دکوراتور نیز معنای نام برنامه 
را متوجه نشده است! معتقدم؛ علت این اتفاق، تقلید کورکورانه از 
نمونه های غربی است. اگر دکور، موسیقی و پرسش های مجری با 
فرهنگ ایرانی هم خوانی نداشته باشد به موفقیت دست پیدا نمی کند.

نعیمی ذاکر اضافه کرد: »همرفیق« می توانست برای نمایش ارزش 
این واژه را در  نیز استفاده و  الگوهای معنایی دیگر  از  واژه رفاقت 
ساحت خانواده نیز تداعی کند. انسان می تواند رفیق مادر، برادر، پدر یا 
خواهر خود باشد، هر فردی در محیط مدرسه هم این امکان را دارد که 
رفاقت صمیمانه با دوستان خود پیدا کند، یک دانشجو نیز می تواند رفاقتی صمیمانه 
با استاد خود داشته باشد و مصادیقی متعددی از این دست که عوامل برنامه از آن 
غافل شدند. چرا سازندگان این برنامه رفاقت را محدود به هنرمندان کرده اند و 
سوژه هایی از این دست را برای برنامه سازی استفاده نکردند. نمی دانم قاعده انتخاب 
مهمان در برنامه های رسانه ای چیست ولی نمی توان در تمام برنامه های رسانه ای 
به سلبریتی ها رسمیت داد، آنها را تحت عنوان گروه مرجع به مردم معرفی کرد و 
مدتی بعد از آنها گله کرد که چرا در فرآیندهای سیاسی از این قشر پیروی می کنند!

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: استفاده شهاب حسینی از اشعار حافظ و دیگر 
شاعران بزرگ ایران زمین که نشأت گرفته از حافظه قوی وی است به زعم بنده 
جزو نقاط مثبت برنامه محسوب می شود اما پرسش ما این است که آیا این امکان 
وجود نداشت که واژه رفیق با استفاده از اشعار همین شعرا معنا شود؟ فقدان طرح 
مدون باعث شده است که گاهی مهمانان برنامه گفتگو را طوری هدایت کنند که 
بیشتر جنبه شخصی دارد و اطالعات ارائه شده برای مخاطب جذابیتی ندارد. باز هم 
تکرار می کنم که نداشتن طرح جامع تولید مهمترین نقطه ضعف برنامه »همرفیق« 
است، پیشنهاد مشخص ما افزودن تیم طرح و برنامه به عوامل اجرایی برنامه است 
بنابراین شهاب حسینی برای ارتقای این برنامه باید به تمام ارکان »همرفیق« توجه 

و از مشورت یک تیم قدرتمند طرح ریزی استفاده کند.

واکنشتندحسنفتحیبهحواشیجدید»مستعشق«
بخش فرهنگی - حسن فتحی در پی اعالم خبری مبنی بر پخش فیلم 
این  که  گفت   ، ای  ماهواره  شبکه  یک  از  سریال  قالب  در  عشق«  »مست 

خبر تاسف آور است و سند آشکاری است بر رفتار سوداگرانه و 
غیراخالقی سرمایه گذار تُرک و همچنین از تهیه کننده ایرانی 

فیلم هم پرسش هایی را مطرح کرد.
این کارگردان سینما در متنی که در اختیار ایسنا گذاشت، نوشت: 
»خبر تآسف آور بود و سند آشکار دیگری بر رفتار سوداگرانه و 
غیر اخالقی و غیر قانونی سرمایه گذار تُرک که بنا بر نظر سرمایه 
گذار ایرانی فیلم ، تنها در حدود ۳۰ درصد فیلم سرمایه گذاری 

کرده است !
طریق  از  و  تُرک  از طرف  کیفری  و  حقوقی  شکایات  چند  هر 
مراجع قضایی کشور ترکیه در حال پیگیری ست ، اما تهیه کننده 
باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا علیرغم  ایرانی فیلم 
هشدارهای مکرر بنده ، مدیر تولید ، مدیر فیلمبرداری و تنی 
از بازیگران و همکاران ترک و ایرانی مبنی بر اجتناب از اعتماد 
مفرط و یکسویه به طرف تُرک ، این تذکرات را جدی نگرفتند 
تا حدی که طرف تُرک به خود اجازه داد  تا راش های فیلم را 
نه تنها گروگان گرفته، بلکه خالف اصول حرفه ای بدون اطالع 
کارگردان و تدوینگر کار ، اقدام به تدوین ناشیانه و آماتوری فیلم 
و بر خالف توافق مکتوب شده طرفین جهت ساخت یک فیلم 

سینمایی،  آن را تبدیل به یک سریال چند قسمتی کند !
جناب تهیه کننده چرا زمانی که طرف تُرک از طریق یکی از افراد رسانه ای 
خود در ایران، بیانیه موهن و سراپا دروغی را منتشر کرد و در آن به کذب 
تعداد  اسناد   ، فیلم شانزده هفته طول کشیده  این  فیلمبرداری  کرد،  ادعا 
جلسات فیلمبرداری را ارائه نکردید تا بر همگان معلوم شود چیزی بیش از 
حداکثر ۵۲ جلسه فیلمبرداری نداشته ایم - یعنی به مدت هشت هفته  نه 
شانزده هفته - و طرف ترک حتی روزهایی را که بدلیل ناتوانی در فراهم 
انصافی به اسم گروه  ، به رندی و بی  کردن لوکیشن تعطیل اعالم کردند 

ایرانی گره زده اند ؟
چرا وقتی طرف ترک در واکنش به اعتراض چند ماه قبل من در اقدام به 
تدوین خودسرانه عنوان کرد » این ده ماه کجا بودید؟ » شما اعالم  نکردید 
که از یک هفته بعد از اقدام به  تعطیلی موقت تولید بدلیل مشکل مالی - 
آنهم در حالی که پنج شش سکانس مهم فیلم فیلمبرداری نشده بود- تا 
همین هفته های اخیر یعنی چیزی حدود یکسال و نیم بنده  در تماس با 
شما بعنوان تهیه کننده فیلم ، بطور مستمر پیگیر سرنوشت کار بودم - که 

خوشبختانه اسناد آن هم موجود است.
از این دست پرسش ها بسیار است که می گذاریم بوقت اش اما آنچه مسلم 
است جناب فرهاد توحیدی و من در مقام نویسندگان فیلمنامه و همچنین 
بنده در مقام کارگردان و سازنده این فیلم با توجه به مرارت ها و سختی هایی 

که برای ساخت یک اثر فاخر و درخشان سینمایی کشیده ایم ، تا زمان اعاده 
کامل حقوق هنری و معنوی این اثر ،پیگیر دعاوی بحقه خود از طریق مراجع 

حقوقی و کیفری و فرهنگی ترکیه و ایران خواهیم بود.
در ضمن به صاحبان شبکه ماهواره ای  )نام این شبکه نزد ما محفوظ است( 
و هر شبکه تلویزیونی دیگری توصیه می کنم تا زمان صدور حکم قطعی 
دستگاه قضایی کشورترکیه در این فقره ، از هر گونه مشارکتی با طرف ترک 
که  صاحب تنهاحدود ۳۰ درصد فیلم است ، جداُ خوداری کنند،  و عالوه بر 
پرهیز از عواقب قضایی و قانونی ،لعن و نفرین ابدی عاشقان شمس و موالنا 

در ایران و ترکیه و سراسر جهان را برای خود نخرند !«
به گزارش ایسنا،  ۳۰ مهر ماه سال ۹۹، ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد 
با این مضمون که قرار است فیلم »مست عشق« آذر ماه،  همزمان با هفته 
بزرگداشت موالنا اکران جهانی شود. ضمن اینکه سریالی هشت قسمتی هم 

از آن ساخته می شود.
گرچه پیش از انتشار این ویدیو، خبری رسمی درباره پایان فیلمبرداری این 
پروژه اعالم نشده بود ولی کسانی که پیگیر خبرهای این فیلم بودند، دورادور 

می دانستند که هنوز فیلمبرداری بخش های اندکی از آن باقی مانده است.
انتشار این ویدیو در فضای مجازی با واکنش شدید سازندگان ایرانی فیلم 

همراه شد.
در آغاز حسن فتحی در توضیحات کوتاهی، آن خبر را شایعه خواند و تاکید 
کرد که چنین چیزی صحت ندارد چراکه هنوز فیلمبرداری ۸ سکانس از فیلم 
باقی مانده که این تاخیر به دلیل اختالف نظر بین دو طرف ایرانی و ترک بوده 

و البته همه گیری کرونا هم در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است.
او به عنوان کارگردان این اثر تاکید کرد که برای حفظ کیفیت هنری این 
فیلم، تدوین آن بدون نظر کارگردان غیرقانونی است و کسی 

چنین حقی ندارد.
سپس فرهاد توحیدی که با همراهی فتحی، فیلمنامه این 
اثر را به نگارش درآورده است، خبر اکران جهانی این فیلم را 
شوکه کننده و ناگوار دانست و به ایسنا تاکید کرد که مولفان 
این اثر پیگیر حقوق قانونی خود هستند و  تهیه کننده ایرانی 
فیلم، پیگیری حقوقی خود را در ترکیه آغاز کرده است و 
حتی اگر الزم باشد، این موضوع از طریق وزارت امور خارجه 

هم پیگیری خواهد شد.
زمان  همان  از  که  گفت  سخن  هم  نکته  این  از  البته  او 
فیلمبرداری، میان دو گروه سازنده ایرانی و ترک، اختالف 

نظر وجود داشته است.
توضیحات این دو هنرمند، انتشار خبر دیگری را در فضای 
مجازی در پی داشت با این محتوا که سازندگان ایرانی فیلم، 
به  برای  و تالشی  را رها کرده اند  پروژه  ماه گذشته  در ده 
زمان  مدت  اینکه  ضمن  نداشته اند.  آن  رساندن  سرانجام 
فیلمبرداری ۱۶ هفته به طول انجامیده است و عالوه بر آن، 
راش های متعددی که از این اثر وجود دارد، بسیار بیشتر از 

مقدار مورد نیاز برای یک نسخه سینمایی است.
بعد از انتشار این خبر بود که مهران برومند، تهیه کننده ایرانی »مست عشق« 

بیانیه ای را در رسانه های رسمی منتشر کرد.
او در این بیانیه از تالش های سازندگان ایرانی فیلم قدردانی و تصریح کرد 
که  ورزید  اصرار  نکته  این  بر  و  انجامیده  به طول  ماه  فیلمبرداری سه  که 
اختالف نظر نباید سبب پایمال شدن حقوق قانونی سازندگان ایرانی شود و 

اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، قطعا پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.
این هنرمند، ۶ آبان ماه پارسال  با انتشار پستی بر صفحه شخصی خود تنها 
به بیان این نکته بسنده کند که فعال سخنی نخواهد گفت چراکه تهیه کننده 
و سرمایه گذار ایرانی فیلم از او خواسته اند تا زمان تعیین نتیجه گفتگو با 

طرف ترک، سکوت کند.
او در نوشتار کوتاه خود بار دیگر تاکید دارد که از احقاق حقوق معنوی و حفظ 
کیفیت هنری این اثر که زحمات زیادی برای آن کشیده شده، کوتاه نمی آید 
از هیچ تالش قانونی فروگذار نخواهد کرد و حاال به تازگی خبری منتشر شده 
است، مبنی بر اینکه یک شبکه ماهواره ای، اقدام به پخش تیزرهای تبلیغاتی 
مست عشق در قالب سریال کرده است و وعده داده است که آن را بزودی 

پخش می کند.
که  است  ترکیه  در  تبریزی  و شمس  موالنا  مالقات  درباره  »مست عشق« 

فیلمبرداری ان در قونیه انجام شده است.

بخش فرهنگی - حمید هیراد، خواننده موسیقی پاپ  به دلیل ابتال به کرونا در یکی از بیمارستان های تهران 
بستری شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، مدیر روابط عمومی شرکتی که مدیریت برنامه های هنری 
حمید هیراد را بر عهده دارد، بستری شدن این خواننده موسیقی پاپ در بیمارستان به دلیل ابتال به کرونا را تایید 
کرد. حامد حسین زادگان، در این باره توضیح داد: »پس از تشخیص ابتالی حمید هیراد به کرونا، پزشکان ترجیح 

دادند او در بخش عمومی بستری شود.«
او افزود: »همان طور که می دانید، ایشان مدتی است از بیماری سرطان هم رنج می برد و به تازگی مرحله ای از شیمی 
درمانی اش به پایان رسیده است. با این حال امیدواریم سیستم ایمنی بدن حمید هیراد از پس کرونا بربیاید و در 

این راه، دعای خیر مردم در شب های قدر، یاری دهنده او و دیگر بیماران خواهد بود.«
حمید هیراد از ۱۴ ماه پیش در حال درمان بیماری سرطان است و با این حال فعالیت های هنری خود را متوقف 

نکرده. او فروردین امسال، پنجمین قطعه از آلبوم »راز« را منتشر کرد.

سهندجاهدی:باپارتی،واردبازیگریشدم
بخش فرهنگی - سهند جاهدی، از نقش جواد مزدآبادی، پسردایی پدرش در بازیگر شدن خود می گوید و به 

شوخی از آن با عنوان پارتی بازی یاد می کند.
سهند جاهدی، بازیگر »بچه مهندس« که نقش بهروز را در این سریال ایفا می کند، از کودکی وارد عرصه بازیگری 

در سینما و تلویزیون شده است.
این بازیگر درباره نحوه ورود اولیه اش به عرصه بازیگری می گوید: »در شش سالگی و با پارتی وارد این عرصه شدم. 
آقای جواد مزدآبادی، پسردایی پدرم هستند که کارگردان هستند و از طریق ایشان وارد این حوزه شدم. اولین کاری 
که به طور جدی انجام دادم، فیلم سینمایی»تقاطع« کار ابوالحسن داوودی در سال ۸۱ بود که آن زمان ۷سال 
داشتم. بعد در فیلم »یک وجب از آسمان« بازی کردم که به خاطر آن از جشنواره کودک و نوجوان جایزه گرفتم. 

بعد هم درسریال »مدرسه ما« و بعد از آن هم در سریال »عید امسال« بازی کردم.«
او ادامه می دهد: »اساسا من را با سه سریال »مدرسه ما«، »عید امسال« و »عمو پورنگ« می شناسند و اولین بار هم 

در فیلم کوتاه جواد مزدآبادی ایفای نقش کردم.«

حمیدهیرادبهدلیلکرونا،دربیمارستانبستریشد


