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اختالفنظرها سرنوشت روایت مشترک ایران و ترکیه از زندگی موالنا و شمس را به کجا خواهد کشید؟

مخالفت اداره کل هنرهای نمایشی
با ادامه تعطیلی تئاتر

مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی
ضمن اعتراض به استمرار تعطیلی فعالیتهای
تئاتری ذیل محدودیتهای کرونایی ،تصریح کرد
اداره کل مخالف تعطیلی تئاتر و سالنهای تئاتری
است.
به گزارش مهر ،تعطیلیهای سالنهای تئاتر
به صورت هفته به هفته ادامه دارد و هر هفته
شرایط معیشتی هنرمندان تئاتر وخیمتر میشود.
ستاد مقابله با کرونا بدون توجه به اینکه
فعالیتهای تئاتری با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی یکی از کمخطرترین فعالیتهای جامعه
بودند ،مهر تعطیلی را بر نام «تئاتر» زده است.
نزاده ،مدیر روابط عمومی اداره کل
محسن حس 
هنرهای نمایشی وزارت ارشاد ،درباره موضع این
اداره کل نسبت به تمدید تعطیلی فعالیتهای
تئاتری گفت :به جد پیگیر موضوع هستیم و
معتقدیم که سالنهای تئاتر باید بازگشایی شوند
و اصرار داریم که این نگاه باید در ارکان کلی
جامعه تسری پیدا کند که تئاتر یک شغل است و
تفنن نیست .وی با بیان اینکه معتقدیم از شرایط
فعالیت بهداشتی سالنهای تئاتر در  ۴ماه گذشته
میشد بهعنوان یک الگوی جهانی استفاده کرد،
متذکر شد :وزارت بهداشت و کارشناسانش
میتوانستند از این موقعیت بهرهبرداری و آن را
بهعنوان یک الگو معرفی کنند .ما به راحتی از این
دستاورد که با همت هنرمندان به ویژه هنرمندان
جوان به دست آمد ،گذشتیم .وی تصریح کرد:
متأسفانه فقدان نظارت و نگاه کارشناسانه به
موضوع تعطیلیهای اصناف و مشاغل درگیر
کرونا باعث شده تا هنرمندان نجیب تئاتر ضربه
بزرگی ببینند .ما هم اعتقاد داریم که باید نگاه
کارشناسانه برگردد و باید سالنهای تئاتر به
فعالیت خود ادامه دهند .بازگشایی مجدد
سالنهای تئاتر و فعالیتهای تئاتری از سوی
معاونت هنری و اداره کل هنرهای نمایشی وزارت
ارشاد پیگیری میشود.

فرهنگوهنر

تقریبا اواسط مهرماه سال گذشته بود که ساخت فیلم
سینمایی «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی با همکاری
بازیگران ترک و مشارکت سرمایهگذار ایرانی و ترک در
استانبول کلید خورد .داستان فیلم «مست عشق» همزمان
با دوران زندگی موالنا و شمس تبریزی اتفاق میافتد .ساخت
این فیلم هنوز شروع نشده بود که با حواشی بسیاری روبهرو
شد .خبرهای مربوط به فیلم جدید حسن فتحی وقتی داغ
شد که نام شهاب حسینی به عنوان بازیگر نقش «شمس
تبریزی» انتشار یافت .این خبر با واکنشهای مثبت و قابل
توجهی از سوی خیلی از سینمادوستان و کاربران شبکههای
مجازی همراه شد ،اما بعد با منتشر شدن یک گفتوگو از
فیلمنامهنویس فیلم «مست عشق» (فرهاد توحیدی) اولین
حاشیه فیلم رقم خورد .دراین مصاحبه گفته شده بود که
بازیگر نقش موالنا در این فیلمی که محصول مشترک ایران
و ترکیه است ،از کشور ترکیه خواهد بود و همین سبب شد
انتقادهای زیادی مبنی بر اینکه چرا برای یک شاعر ایرانی باید
بازیگر ترک انتخاب شود آن هم وقتی اتفاقا ً باید تالش شود از
مصادره این شاعر به نام کشوری دیگر جلوگیری شود؟
این انتقادها با واکنش عوامل فیلم همراه بود با این تاکید
که داستان فیلم کامال ًدر فضایی ایرانی با تاکید بر ایرانی بودن
این شاعر نوشته شده است اما این دفاع کافی نبود و ماجرا
تا جایی پیش رفت که حسن فتحی اعالم کرد ،بازیگر نقش
موالنا هم ایرانی است .در نهایت با فاصله بسیار کمی از بروز
این حاشیهها ،پارسا پیروزفر به عنوان بازیگر نقش «موالنا»
معرفی شد که این هم مثل خبر انتخاب شهاب حسینی
بازتابهای مثبتی داشت و بسیاری این دو را گزینههای خوبی
برای موالنا و شمس میدانستند ،اما در شرایطی که به نظر
میرسید غائله ختم به خیر شده است حاشیه دیگری برای
فیلم به وجود آمد و آن هم حرام دانستن ساخت فیلمی درباره
«شمس و موالنا» بود .سواالتی از برخی از مراجع تقلید درباره
ساخت این فیلم پرسیده شد که حواشی دیگری برای این فیلم
به وجود آورد.
به هر صورت ساخت این فیلم در کشور ترکیه آغاز شد.
تا اینکه اواخر مهر امسال ویدیویی در فضای مجازی منتشر
شد مبنی که قرار است فیلم «مست عشق» محصول مشترک
ایران و ترکیه پخش جهانی خود را آذر ماه همزمان با هفته
بزرگداشت موالنا آغاز کند و عالوه بر نسخه سینمایی ،یک
سریال هشت قسمتی هم از این اثر آماده شده است .این خبر
در آغاز با واکنش حسن فتحی ،یکی از نویسندگان فیلمنامه
و کارگردان این اثر روبهرو شد که آن را از اساس کذب خواند
و بعد از آن فرهاد توحیدی ،دیگر نویسنده فیلمنامه «مست
عشق» ،در گفتوگویی ،اقدام سرمایهگذار ترک در زمینه

منگی «مست عشق» در کوچه اکران
ِ

گروه فرهنگ و هنر  -چند روزی است که موضوع اکران جهانی فیلم «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی ،چالش برانگیز
شده است .این فیلم از همان ابتدای ساخت هم با حواشی بسیاری همراه بود اما آیا سرانجام این حواشی به پایان میرسد و این
همکاری با کشور ترکیه سرانجام خوشی خواهد داشت؟

حسن فتحی
گفت از احقاق
حقوقمعنوی
و حفظ کیفیت
هنری این اثر
که زحمات
زیادی برای آن
کشیده شده،
کوتاهنمیآید
و از هیچ تالش
قانونیفروگذار
نخواهد کرد
پخش جهانی این فیلم و تهیه نسخهای از آن در قالب سریالی
 8قسمتی را نقض حقوق مولفان و سازندگان این اثر دانست
و گفت که پیگیری حقوقی این موضوع از سوی سرمایهگذار
ایرانی فیلم آغاز شده است .او افزود :این خبر نه تنها برای
من به عنوان یکی از نویسندگان فیلمنامه ،بلکه برای همه
دست اندرکاران این پروژه که حدود چهار سال از عمر خود
را به ساخت این فیلم اختصاص دادهایم ،بسیار ناگوار و
شوکهکننده بود.
این فیلمنامهنویس اما از تنشهایی هم سخن گفت که از

همان زمان فیلمبرداری میان سرمایهگذار ترک و سرمایهگذار
ایرانی این پروژه وجود داشته است؛ تنشهایی که به گفته
او تالش میشده با تفاهم حل شود اما ظاهرا این کوششها
نافرجام بوده است .او افزود :سرمایهگذار ترک در این پروژه
فقط یک چهارم سهم دارد و این بسیار شگفتانگیز است که
با این درصد مشارکت ،حاال مدعی اکران جهانی فیلم و ساخت
سریالی  8قسمتی از آن است .این اقدام از نظر حقوقی ،نقض
حقوق مولفان و مصداق خیانت در امانت است و این چنین
است که سرمایهگذار ایرانی فیلم پیگیری حقوقی را آغاز کرده

کارت ســبز پــژو  405بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 339ن 54ایــران 72
 شــماره شاســی  NAAM01CA7BE218369وشــماره موتــور  12489305441مفقــود شــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 845ع 62ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NQRF02829و شــماره
موتــور  789448مقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون میــدالم بــه مالکیت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 397ن 14ایــران 72
 شــماره شاســی  NAD45ACAO00003616وشــماره موتــور  83M0618882مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین نیســان بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 931ن 78ایــران 72
 شــماره شاســی  NAZPL140TE0379499وشــماره موتــور  670674مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون رنــو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس -بــه شــماره شــهربانی 392ن 11ایــران 72
 شــماره شاســی  NAD45ACAO00023014وشــماره موتــور  83M0583297مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون آتــش نشــانی بــه مالکیــت
شــهرداری چالوس  -به شماره شــهربانی 849ع 62ایران
 - 62شــماره شاســی  NAD44ALH000000961و
شــماره موتــور  10870477مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ماشــین وانــت مــزدا دوکابیــن بــه مالکیــت
شــهرداری چالوس  -به شماره شــهربانی 825ن 57ایران
 - 72شــماره شاســی NAGP2PC12CA111965
و شــماره موتــور  FEA11530مفقــود شــده و از درجه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 847ع 62ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF22329و شــماره
موتــور  800599مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون رنــو دو کابیــن آتــش نشــانی بــه
مالکیت شــهرداری چالوس  -به شــماره شــهربانی 376ن26
ایران  - 72شــماره شاسی NAD45ACAO00007249
و شــماره موتــور  83M0671750مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو  6تــن بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 851ع  62ایــران 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF20769و شــماره
موتــور  775554مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 198ع 69ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF20766و شــماره
موتــور  775563مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو آتــش نشــانی بــه مالکیــت
شــهرداری چالوس  -به شماره شــهربانی 679ع 54ایران
 - 62شــماره شاســی NAGNKR55E0870535
شــماره موتــور  630980مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز ایســوزو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 846ع 62ایــران - 62
شــماره شاســی  NAG089NPRF22453و شــماره
موتــور  800516مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار
ســاقط مــی باشــد

کارت ســبز و کارت ماشــین کامیــون بــه مالکیــت
شــهرداری چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 24739
نوشــهر  - 11شــماره شاســی  14/954729و شــماره
موتــور  00/293555مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون آتــش نشــانی بــه مالکیــت
شــهرداری چالوس  -به شماره شــهربانی 476ع 17ایران
 - 72شــماره شاســی NAGFVR34MFT000480
و شــماره موتــور  672318مفقــود گردیــده و از درجــه
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز مینــی بــوس بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 848ع 62ایــران 62
 شــماره شاســی  37901788911095و شــمارهموتــور  37912008385027مفقــودت گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز و کارت ماشــین کامیــون بــه مالکیــت
شــهرداری چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 398ن14
ایران  - 72شــماره شاسی NAB9525025A960517
و شــماره موتــور  90692100423735مفقــود گردیــده
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کارت ســبز کامیــون رنــو بــه مالکیــت شــهرداری
چالــوس  -بــه شــماره شــهربانی 391ن 11ایــران 72
 شــماره شاســی  NAD45ACAO00023023وشــماره موتــور  83M0583711مفقــود گردیــده و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

است.
او معتقد است که اعتماد بیش از حد به سرمایهگذار ترک،
یکی از اشتباههای گروه ایرانی این پروژه است و ابراز تاسف
میکند که همه راشها در اختیار طرف ترک است.
توحیدی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است این
خبر از اساس نادرست باشد و با اهداف دیگری منتشر شده
باشد؟ توضیح داد :نمیدانم این خبر حقیقت دارد یا اینکه
نوعی باجخواهی برای چانهزنی بر سر منافع بیشتر در این
پروژه است چراکه در حال حاضر شرکتهای زیادی خواهان
پخش فیلم در سراسر جهان هستند و طبیعتا مذاکراتی هم
در جریان است .عمال با این خبر ،بوی باج خواهی میآید .به
همین دلیل ممکن است بخشی از این قضیه حقیقت نداشته
باشد.
همین سخنان بار دیگر با واکنش طرف ترک روبهرو شد
و خبر دیگری که در فضای مجازی و نه در رسانههای
رسمی ،منتشر شد با این مضمون که در طول  10ماهی که
فیلمبرداری این پروژه متوقف شده است ،گروه ایرانی تالشی
برای به سرانجام رساندن کار نداشته و هرچند تعهد داشته
که فیلمبرداری در مدت  8هفته به پایان برسد ،این زمان به
 16هفته کشیده شده است .پس از انتشار این خبر ،مهران
برومند ،تهیهکننده ایرانی پروژه «مست عشق» با انتشار
بیانیهای ،ضمن قدردانی از تالشهای حسن فتحی ،کارگردان
این پروژه و دیگر اعضای گروه سازنده ،توضیحاتی درباره روند
فیلمبرداری این اثر ارائه و تاکید کرد هرگونه اختالف حقوقی
در بخش سرمایه به ما اجازه نخواهد داد که هر عمل غیر
حرفهای دیگری چون گروگانگیری تصاویر و توقف بخش
تدوین و از آن بدتر دست بردن به تدوین بدون نظارت و نظر
کارگردان اثر بپردازیم.
تمام این ماجراها در فاصله روزهای چهارشنبه تا جمعه
هفته پیش رخ داد و حسن فتحی ،کارگردان اثر ،به جز
همان توضیح اولیه ،هیچ صحبت دیگری نکرد .این هنرمند
روز گذشته 6 ،آبان ماه ،بهتر دید با انتشار پستی بر صفحه
شخصی خود تنها به بیان این نکته بسنده کند که فعال سخنی
نخواهد گفت چراکه تهیهکننده و سرمایهگذار ایرانی فیلم از
او خواستهاند تا زمان تعیین نتیجه گفتوگو با طرف ترک،
سکوت کند .او البته در همین نوشتار کوتاه بار دیگر تاکید دارد
که از احقاق حقوق معنوی و حفظ کیفیت هنری این اثر که
زحمات زیادی برای آن کشیده شده ،کوتاه نمیآید و از هیچ
تالش قانونی فروگذار نخواهد کرد.
حاال باید منتظر ماند و دید این فیلم پر حاشیه درنهایت
به سرانجام میرسد یا این حجم از حواشی درنهایت آن را به
محاق خواهد برد؟
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