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قبل تر تا فيلم در سينما اكران نمي شد و بعد از چند ماه از گذشت آن 
حق اين را كه در نمايش خانگي بيايد نداشت اما االن اين قانون وجود 
ن�دارد و فيلم مي تواند به راحت�ي در نمايش خانگي نيز اكران ش�ود.
عبداهلل علیخاني، تهیه كننده و س��ینمادار قديمي با بی��ان اين مطلب در 
خصوص كم شدن مخاطبان سینما و از رونق افتادن سینمارفتن به  عنوان 
يك برنامه سنتي و خانوادگي در كشور گفت: اوضاع ما اصاًل مناسب نیست. 
در شرايطي كه شبكه نمايش خانگي رشد كرده و هزينه سینما رفتن باتوجه 
به گراني بلیت اين قدر باال رفته است، مردم ديگر اقبال گذشته را برای به 

سینما رفتن ندارند. 

وي با انتقاد از روي��ه و ضعف قانون موج��ود در خصوص اك��ران و توزيع 
فیلم هاي سینمايي در سینما و حوزه نمايش خانگي بیان كرد كه قبل تر تا 
فیلم در سینما اكران نمي شد و بعد از چند ماه از گذشت آن حق اين را كه در 
نمايش خانگي بیايد نداشت اما االن اين قانون وجود ندارد و فیلم مي تواند 
به راحتي در نمايش خانگي نیز اكران شود كه همین باعث از رونق افتادن 
چرخ صنعت سینما خصوصاً در حوزه اكران مي شود. جداي از اينكه اكران 
فیلم ها در نمايش خانگي همواره با تهديد قاچاق و سرقت فیلم همراه است، 
همین االن مي بینید كه شبكه هاي ماهواره اي معاند نیز فیلم ها را بالفاصله 

بعد از نمايش در پلتفرم ها، سرقت مي كنند و نمايش مي دهند.

تهيه كننده و سينمادار قديمي:
توزيع و اكران به قانون نويسي و بازنگري جدي نياز دارد

نشست هويت ملي، زبان و ادبيات فارسي برگزار شد

زبان، ظرف فرهنگ هر جامعه است
   محمد صادقي

رئي�س فرهنگس�تان ادب و زب�ان فارس�ي، زب�ان را 
نش�انه اي از هوي�ت اجتماع�ي و ف�ردي دانس�ت ك�ه 
باع�ث تف�اوت فارس�ي ب�ا ديگ�ر زبان ه�ا مي ش�ود. 
غالمعلي حدادعادل در نشست »نشس��ت هويت ملي، زبان و 
ادبیات فارس��ي، ادبیات انقالب اس��المي« كه در حوزه هنري 
برگزار ش��د، گفت: هويت يك موضوع مهم فلسفي است و اگر 
بخواهیم درباره آن توضیحي ارائه دهیم، بايد بگويیم كه تعريف 
هويت يعني هر چیزي خودش، خود آن است. هويت يك اصل 
عقلي است. هر چند بسیاري از زبان شناسان و اديبان میان واژه 
زبان و ادبیات تفاوت هايي قائل مي ش��وند اما بايد بگويم كه در 
اين جلسه معني زبان و ادبیات يكسان تعريف شده و هر دو بر 

اساس يك رويكرد به كار گرفته مي شود. 
حدادعادل ادام��ه داد: هويت اليه هايي از جمله شناس��نامه، 
خصوصیات جسماني و شخصیت فرد را دارد. برخي هويت ها 
به چیستي و بعضي به كیستي جواب مي دهند. در كنار آن هم 
يك هويت جمعي داريم. اگر حافظه را در هويت فردي تعريف 
كنیم، همان مقوله اگ��ر در هويت جمعي وارد ش��ود به تاريخ 
تبديل مي شود و اگر عادت را در سطح جامعه و هويت جمعي 
كنكاش كنیم به سنت خواهیم رسید اما به طور خاص واژه زبان 
چه در هويت فردي و چه در هويت جمعي معنايي يكسان دارد 
و همین مسئله است كه زبان فارسي را از ساير زبان ها متفاوت 

مي كند. من فرهنگ را شخصیت جمعي مي دانم. 
حدادعادل با اشاره به نقش زبان در هويت جمعي افزود: طبعاً 

يكي از عناصر معرفي كننده ما به جهانیان زبان فارسي است، 
من زبان را ظرف فرهنگ مي دانم. بسیاري زبان را آينه فرهنگ 
مي دانند اما بايد اشاره كنیم كه آينه همه چیز را بدون دخل و 
تصرف نش��ان مي دهد، يعني بازتابي بدون تغییر است، اما من 
زبان را ظرف فرهنگ مي دانم، ظرف در عین حفظ مظروف به 
آن ش��كل هم مي دهد، گاهي مظروف به دلیل ارزشي كه دارد 
در ظرفي گرانبها حفظ مي شود و دقیقاً اين همان كاري است 
كه زبان فارسي براي حفظ فرهنگ ناب ايراني انجام مي دهد، 
به عنوان مثال در زبان انگلیسي راه ش��یري را براي كهكشان 
قرارداد كرده اند، زيرا اگر در دل كوير باشید گوشه اي از آسمان 
را مشاهده مي كنید كه همانند يك خط سفید شیري آسمان را 
روشن كرده است اما در زبان فارسي به آن كهكشان مي گويند، 
يعني جايي كه خوش��ه هاي زرين كاه ريخته ش��ده است. اين 
تفاوت ها نش��ان مي دهد چقدر فرهنگ در زب��ان نقش دارد و 

قدرت فكر و نگاه مردم را در خود نگه مي دارد.

    زبان فارسي

 حسن جمالي 
از مداحان سرشناس درگذشت 

مداح سرشناس مشهد پنج شنبه 18شهريورماه بر اثر 
سانحه رانندگي درگذشت. 

حس��ن جمالي از مداحان سرشناس مشهد پنج شنبه شب 
كه براي مرثیه خواني به شهر كاشان سفر كرده بود، در مسیر 

بازگشت بر اثر سانحه رانندگي درگذشت. 
.....................................................................................................

نمايشگاه كتاب هفته دفاع مقدس 
برگزار مي شود

نمايشگاه هفته دفاع مقدس با همكاري موزه ملي انقالب 
اس�المي و دفاع مقدس و انجمن ناش�ران دفاع مقدس 
از ۳1 ش�هريورماه الي هفت�م مهرماه برگزار مي ش�ود. 
نمايش��گاه كتاب هفته دفاع مقدس به مناس��بت هفته 
دفاع مقدس از 31 ش��هريور ماه الي هفت��م مهر ماه در 
2۰۰ نقطه از شهر تهران برگزار مي شود كه از اين تعداد، 
مديريت 1۰ غرفه برعهده موزه ملي انقالب اس��المي و 

دفاع مقدس است. 
در اين نمايشگاه بیش از 6۰۰ عنوان كتاب برگزيده از ناشران 
مختلف عرضه مي شود كه بیش از 3۰ عنوان متعلق به موزه 

ملي انقالب اسالمي و دفاع مقدس است. 
.....................................................................................................

بازگشت »سيم آخر« به تلويزيون
فصل جديد مسابقه »سيم آخر« روي آنتن شبكه ۳ رفت. 
ضبط فصل جديد مس��ابقه »س��یم آخر« با اج��راي رضا 
رشیدپور و تهیه كنندگي و كارگرداني محمدرضا رضايیان 
آغاز شده و قرار است در سه روز پاياني هفته روي آنتن برود. 
در فصل جديد دكور و فضاي مسابقه كاماًل تغییر كرده است 
و شركت كنندگان غیر از انفجار بمب با يك سقوط آزاد هم 

مواجه مي شوند! 
در فصل جديد تعداد گروه هاي ش��ركت كننده در مسابقه 
نیز بیشتر شده اس��ت و هر گروه با ش��یوه هاي مختلفي از 
مراحل مسابقه حذف مي شود. ساختار اين فصل از مسابقه 
با تغییرات جديد و اضافه شدن مراحل متعدد، ريتم تندتري 

پیدا كرده است. 
اين مسابقه هر هفته شب های چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 

حدود ساعت 22:3۰ روي آنتن مي رود. 
.....................................................................................................

 پيكر بدلكار پيشكسوت
به خاك سپرده شد

پيكر مرحوم عليرضا فتحي، طراح بدلكاري س�ينما در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( به خاك سپرده شد. 
زنده ياد علیرضا فتحي از بدلكاران پیشكس��وت س��ینما و 
تلويزيون بامداد 18شهريورماه بر اثر ابتال يه ويروس كرونا 
درگذشت. اين بدلكار پیشكسوت سینماي ايران حدود يك 
هفته پیش ب��ه دلیل ابتال به ويروس كرونا در بیمارس��تان 
بس��تري بود كه صبح جمعه 2۰ش��هريور مراسم تشییع و 

تدفین او در بهشت زهرا)س( برگزار شد. 
وي در آثاري همچون نهنگ آبي، محمد رسول اهلل، خفه گي، 
ش��هرزاد )فصل دوم(، باديگارد، من ديه گو مارادونا هستم، 

سیزده 59 و عملیات 125 فعالیت داشته است. 
در مراسم تشییع و خاكسپاري اين عضو پیشكسوت جامعه 
اصناف س��ینماي ايران و رئیس اس��بق چند دوره انجمن 
بازيگران بدلكار خانه سینما، جمعي از اعضاي اين انجمن و 

اعضاي خانه سینما در كنار خانواده او حضور داشتند. 
.....................................................................................................

سريال هاي جديد در راه راديو 
اي�ن هفت�ه س�ه س�ريال جدي�د »س�تاره بدل�ي 
س�ينما«، »مهره م�ار« و »ي�ك زندگ�ي ب�ا دو فيلم« 
مي ش�ود.  پخ�ش  نماي�ش  راديوي�ي  ش�بكه  از 
سريال راديويي »مهره مار« درباره يك مرد ايراني است كه به 
همراه همسر و فرزندش در دانمارك تحصیل مي كند و بدون 
آنكه بداند در دام جاسوسان سیا گرفتار مي شود. اين سريال 
راديويي از 2۰شهريور س��اعت يك بامداد از راديو نمايش 

پخش و ساعت 15 همان روز تكرار مي شود. 
س��ريال راديويي»ستاره بدلي س��ینما« نوشته محمدرضا 
قلیپور، ماجراي دختر دانش��جويي اس��ت كه به س��ینما و 
بازيگري عالقه بس��یاري دارد اما بر اثر يك اش��تباه درگیر 

جريان كالهبرداري مي شود. 
اين س��ريال راديويي، س��اعت2:3۰ بامداد از راديو نمايش 
پخش مي ش��ود و تكرار آن س��اعت8:3۰ دقیقه همان روز 
است. سريال راديويي »يك زندگي با دو فیلم« به نويسندگي 
و سردبیري مجید نظري نسب، ماجراي يك خانواده قديمي 
تهراني در سال 1355 را روايت مي كند. اين سريال راديويي 
از 2۰ش��هريور ماه س��اعت 3:3۰ از رادي��و نمايش پخش 

مي شود و تكرار آن ساعت 11:45 دقیقه است. 

امام موسي كاظم)ع(:

كس�ي كه م�زه رنج و س�ختي را 

نچشيده اس�ت، نيكي و احسان 

نزد او جايگاهي ندارد. 

)بحاراالنوار، جلد 78، ص۳۳۳(

بازيگر سريال »در كنار پروانه ها« مطرح كرد 

شناخت ديني در سريال به شعار و كليشه پهلو نمي زند

شناخت ديني در سريال »در كنار پروانه ها« به صورت شعاري 
ايجاد نمي ش�ود و از طري�ق نوع�ي داس�تان پردازي منطقي 
ش�كل مي گيرد و چون نوع داس�تان پردازي حادثه محور بوده 
و ب�ا رعايت اس�لوب دقيق اس�ت، مخاطب را هم�راه مي كند. 
س��امرند معروفي، بازيگر اصلي س��ريال در كنار پروانه ه��ا با بیان 
اين مطلب به »جوان« گفت: در اين س��ريال سعي ش��ده در كنار 
تصويرس��ازي واقع بینانه از توقعات جواني نوعي از اتفاقات طراحي 
ش��ود كه موجبات كس��ب معرفت و رس��یدن به نوعي دگرديسي 
شخصیتي را شاهد باشیم. جوانان هر دوره اي داراي آمال و آرزوهايي 
هس��تند كه باعث مي شود به س��مت افعال متفاوت بروند و همین 

آرزوها گاهي موجب تحوالت مفید خواهد شد. 
اين بازيگر درباره سوداهاي ش��خصیت »رهي« در سريال مذكور 
عنوان كرد: ش��ايد در ظاهر رهي انتظارات زيادي از جامعه داشته 
باشد ولي واقعیت آن است كه همواره اگر بي واسطه و بدون تعارف با 
جوان ها صحبت كنید با كلي مطالبه و توقع مواجه مي شويد، چون 

جوانان دوست دارند به آرزوهايشان دست پیدا كنند. 
سامرند معروفي كه سابقه بازي در سريال »مینو« را دارد درباره وجه 
معرفتي سريال در كنار پروانه ها گفت: شناخت ديني در اين سريال 
به صورت شعاري ايجاد نمي ش��ود و از طريق نوعي داستان پردازي 
منطقي شكل گرفته و چون نوع داستان پردازي خیلي حادثه محور و 

با رعايت اسلوب دقیق است، باعث همراهي مخاطب مي گردد. 
اين بازيگر ادامه داد: چند جايي در داس��تان س��ريال رهي تأكید 
مي كند بیماري قلبي اش را از مادرش ب��ه ارث برده و مادر به خاطر 
بیمار قلبي از دنیا رفته اس��ت. ش��ايد يكي از راه هايي كه رهي را به 
س��مت ش��ناخت و معرفت نزديك مي كند، وج��ود بیماري اش و 

اتفاقاتي است كه باعث مي شود او به دركي تازه از زندگي برسد. 
بازيگر »بیگانه اي با من اس��ت«، ادامه داد: بهترين شكل پیام دادن 
در س��ريا ل ها همین اس��ت كه داس��تان هاي جذاب و روحبخش 
براي مخاطب داش��ته باش��یم. اگر توانس��تیم با زبان قصه گويي و 

داستان پردازي مخاطب جذب كنیم، قطعاً موفق خواهیم بود. 
اين بازيگر تأكید كرد: فقط زماني مي ش��ود انتظار داشت مخاطب 
متوجه عمق معرفتي داستان ش��ود كه در تمام زمان سريال حتي 
كلمه اي شعاري نداشته باشیم و به جايش در دل داستاني جذاب و 
پرماجرا او را در مسیري قرار دهیم كه خودش درك كند كه چقدر 
انسانیت و حركت بر مدار اخالقیات مي تواند به نفعش باشد. معروفي 
تأكید كرد: هر چقدر در داستان پردازي براي نگارش فیلمنامه دقیق 
عمل شود، به همان اندازه خواهیم توانست شاهد تأثیرگذاري نهايي 
محصول باشیم و هر چقدر فیلمنامه اي كه داريم كامل تر و روشن تر 

باشد، در اثر نهايي يكدستي بااليي خواهیم داشت.

     گفت و گو

     خبر

     سینما

استاد حيدر رحيم پور ازغدي دعوت حق را لبيك گفت 

تسليت رهبر انقالب درپی درگذشت حيدر رحيم پور ازغدی
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي در پیامي 
درگذش��ت مرح��وم آقاي ح��اج حیدر 

رحیم پورازغدي را تسلیت گفتند. 
در پیام رهبر انقالب در پي درگذش��ت 

استاد رحیم پور  ازغدي آمده است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آق��اي حس��ن رحیم پورازغدي، 
دانشمند متفكر، دام بقائه

درگذشت پدر گرامي آن جناب، مرحوم 
آقاي حاج حی��در آقارحیم پور رحمت  اهلل علیه را به ش��ما 
و والده  گرامي و ديگر بازماندگان محترم و همه دوس��تان 
و همفكران آن مرحوم تس��لیت عرض مي كنم. سال هاي 
متمادي تالش صادقانه  برخاس��ته از غیرت ديني و انگیزه  
تحقق احكام و معارف اسالمي، نمايشگر بخش مهم زندگي 
آن مرحوم اس��ت و اين موجب رضا و رحم��ت الهي و علو 
درجات اخروي ايشان خواهد بود، ان شاءاهلل. دوام توفیقات 

جنابعالي را از خداوند مسئلت مي كنم.
    سابقه طوالنی مبارزاتی

اس��تاد حیدر رحیم پور ازغ��دي از مجاه��دان حق طلب و 
مبارزان انقالب اس��المي كه عمرش را صرف دفاع از حق 
و حق طلبي كرده بود، پس از تحمل دوره  بیماري چش��م 

از جهان فرو بست. 
سابقه فعالیت سیاسي و مبارزاتي مرحوم ازغدي به سال هاي 
ملي شدن صنعت نفت باز مي گردد. حسن رحیم پور ازغدي، 
فرزند استاد، چندي پیش به مناس��بت بستري شدن وي در 
بیمارس��تان در توئیتي نوش��ت: »جهاد از 13 تا 89 سالگي و 
تنها دغدغه اش در ماه هاي اخیر، غم قلم و ننوشتن و درد دين 
و مردم و اينك هر گاه مختصري به هوش مي آيد، تنها از وقت 
نماز مي پرسد.« اين جمله نشان دهنده سابقه طوالني مبارزاتي 

است كه مرحوم ازغدي داشته است. 
وي در س��ال هاي جواني، مبارزه علیه حكومت پهلوي را با 
پیوستن به جبهه ملي آغاز كرد. او از ياران نزديك محمدتقي 
شريعتي و دوست نزديك علي شريعتي بود. با آغاز نهضت 
امام خمیني)ره( در سال 1342، وي به اين نهضت ملحق 
شد و تا پیروزي انقالب اس��المي، لحظه ای دست از مبارزه 
نكشید. رحیم پور ازغدي دوستي ديرينه اي نیز با مقام معظم 
رهبري داشت، وي در خصوص اين رفاقت گفته بود: »آقاي 
خامنه اي از نظر سني هفت سال از من كوچك تر هستند. 
من با ايشان دوست صمیمي بوده و هستم و ايشان را كامل 

مي شناس��م. آقاي خامنه اي ي��ك عالم و 
روحاني متدين و متشرع است كه اگر همه 
دنیا علیهش باشد، دست از حق و حقیقت 
نمي كشد و براي دفاع از حق از هیچ اقدامي 
دريغ نمي كند. آقاي خامنه اي پیرو واقعي 
مكتب امام صادق)ع( است، من هیچ وقت 
نديدم ايشان حرفي بزند يا كاري بكند كه 
براي خودش باش��د، يعني همیشه سعي 
كرده طب��ق آموخته هاي خ��ود از مكتب 
امام ص��ادق)ع( عمل كن��د.« وي همچنین درباره مش��ي 
فكري حضرت آيت اهلل خامنه اي اذعان كرده بود: »من اهل 
غلو كردن درباره هیچ كسي نیس��تم و بر اساس مشاهداتم 
مي گويم كه آقاي خامنه اي نه يك روشنفكر، بلكه فراتر از 
روشنفكران مطرح بوده و هستند، البته روشنفكر مذهبي 
يا غیرمذهبي نداريم. كافر و مسلمان داريم. كافرها برخي 
روشنفكر هستند و برخي خرفت و در مسلمانان هم اينچنین 
است. كسي كه بیشتر ببیند و از لحاظ فكري قوي تر باشد، 
روشنفكر اس��ت. آقاي خامنه اي ذاتاً روشنفكر هستند و با 
مطالعات و نگاه خاصي كه داش��ته اند، واقعاً يك روشنفكر 
نابغه هستند.« وي درباره رفاقت س��ه گانه خودش با علي 
شريعتي و حضرت آيت اهلل خامنه اي گفته بود: »هر سه نفر 
رفیق و خیلي باهم بوديم. بحث رفاقت بود نه ارتباط! آقاي 
خامنه اي و آقاي شريعتي بیشتر باهم رفیق بودند تا اينكه 
بگويم باهم فقط ارتباط داشتند. آقاي خامنه اي از شريعتي 
نقد مي كردند، چون فقیه بودند و حق هم داش��تند كه نقد 
كنند، چون اطالعات فقهي و ديني ش��ريعتي كافي نبود و 
الزم بود آقاي خامنه اي ايش��ان را نقد كند. من هم به آقاي 

شريعتي نقد مي كردم.«
استاد رحیم پور ازغدي در سال هاي پس از پیروزي انقالب 
اسالمي دست از تالش براي عدالت جويي برنداشت. وي را 
پدر معنوي بسیاري از عدالتخواهان جوان مي دانند و يكي 
از چهره هاي محبوب میان حق طلب��ان جوان به خصوص 
در استان خراس��ان رضوي بود. وي همانند فرزندش استاد 
حس��ن رحیم پور ازغدي، عالوه بر س��خنراني، نويسنده و 
محقق چیره دستي بود، كتاب هاي »از انجمن پیروان قرآن 
تا انجمن حجتیه«، »تلخ ترين نوش��ته م��ن«، »نامه هاي 
حیدر«، »س��نت چیست؟ سني كیس��ت؟« و»پشت كوه 
قاف: نقدي بر درماندگي شوراي عالي فرهنگ« از جمله آثار 

مرحوم ازغدي است.

    رویداد

به بهانه پخش آخرين قسمت سريال »زخم كاري«

جنون قدرت و ثروت براي رسيدن به هيچ!

    افشين عليار
آنچه در آثار محمدحسین مهدويان اولويت دارد 
»قصه گويي« و »وجود قهرمان« است، او از اولین 
ساخت سینمايي اش تا سريال زخم كاري توانسته 
با اين دو عنصر وارد موقعیتي ش��ود كه اساس��اً 
مخاطب آن را مي پذيرد، به همین دلیل مهدويان 
در چیدم��ان دراماتیك و آنچه س��بب جذابیت 
مي شود تمركز بااليي دارد، بنابراين آثار او شكل 

و شمايلي دارد كه مخاطب آن را مي پسندد. 
مورد پس��ند بودن فیلم هاي مهدوي��ان لزوماً به 
معناي كلیشه اي بودن نیست چراكه به موازات 
قصه گويي حتي مي تواند ب��راي مخاطب خاص 
هم جذابیت داشته باشد. در ادامه سعي مي كنم 
داليلي را ذكر كنم كه باعث شده است زخم كاري 
به عنوان يك سريال 15قسمتي مورد استقبال 
قرار بگیرد و اينكه چرا مخاطب ايراني سريال هايي 

از جنس زخم كاري را مي پسندد. 
به نظر مي رس��د مهدويان توانس��ته رگ خواب 

مخاطب را پیدا كند.
 ايجاد موقعیت ه��اي دراماتیك همراه با پرورش 
يك قهرمان مهم ترين دلیل اين محبوبیت است، 
اضافه كنید كه مهدوي��ان در زخم كاري نگرش 
درستي به طبقات اجتماعي دارد و با ايجاد قصه 
و نگاه به طبقه اش��رافي و فرودست و تلفیق آن 
و چگونگي واكنش هاي هر دو قش��ر در فضايي 
تیره و تار كوشش كرده است جدال بر سر جايگاه 
اجتماعي و ثروت را نش��ان بدهد و در اين حین 
خشونت طلبي و آدم كشي دلیلي براي رسیدن به 
موقعیتي اشتباهي است. به روز بودن موضوع زخم 
كاري و پرداخت مناسب و روانشناختي آدم ها در 
گرايش به قدرت رس��یدن قطعاً موضوع جذابي 

مي تواند براي مخاطب باشد. 
از آنجا كه مخاطب ايراني قصه شنیدن را دوست 
دارد، مهدويان با ايجاد قصه توانسته مخاطبش 

را همراه كند و ايضاً دوئل مالك��ي و ريزآبادي ها 
يك نوآر گنگس��تري به وج��ود آورده كه براي 
مخاطب ايراني تازگ��ي و جذابیت دارد. آدم هاي 
زخم كاري همگي به طور يكس��ان خاكستري 
هستند و برخي براي رس��یدن به قدرت حاضر 
مي شوند دست به هر كاري بزنند، اگر چه مالك 
در قس��مت هاي ابتدايي رگه هاي خاكس��تري 
كمتري دارد اما سمیرا به عنوان نیروي محرك 
مال��ك را در موقعیت ه��اي جنون آمی��زي قرار 
مي دهد. در قس��مت اول مالك از جايگاهي كه 
خان عمو به او مي دهد رضايت دارد اما سمیراست 
كه او را در مسیري تازه قرار مي دهد و چقدر خوب 
كه اين بار از زنان هم اس��تفاده درست، به معني 

شخصیت منفي شده است.
 سمیرا از يك سو و منصوره با میزان كمتري نقش 
بسزايي در سريال دارند. ابتدا مالك را در كارش 
حرفه اي مي بینیم؛ كسي كه اقدام به قراردادهاي 
فراوان با يك هوشمندي خاص مي كند اما از مرگ 
خان عمو توسط او و در ادامه قتل آدم هاي ديگر 
او تبديل به يك بدمن مي شود كه همچنان فهم 
و رازگش��ايي از او و سرنوشتش محرك مخاطب 
براي ديدن قسمت هاي بعدي است. ضدقهرمان 
س��ريال با نقشه هاي سمیرا دس��ت به هر كاري 
مي زند تا بتواند وجه شخصیتي خود را ارتقا بدهد. 
حرف شنوي مالك از س��میرا قطعاً به گذشته و 
ازدواج اجباري آنها توسط خان عمو برمي گردد. 
اساساً آنچه ما به عنوان بیننده از زندگي آدم هاي 

زخم كاري مي بینیم، عقده هاي گذشته است. 
سمیرا براي انتقام جويي و رس��یدن به قدرت پا 
روي همه چیز مي گ��ذارد و منص��وره حاضر به 
انجام هر كاري مي شود و ناصر مي خواهد ثروت 
را از مالك پس بگیرد تا به مقام و منزلت برس��د، 
قبل از شروع هر قسمت گذشته اي از شخصیت ها 
نش��ان داده مي ش��ود و اين همان ذات و هويت 

شخصیت هاي سريال است كه تغییري نكرده و 
خطرناك شده اند. 

ناصر مدام س��یگار مي كش��د و در موقعیت هاي 
دشوار گريه مي كند اما او هم با توجه به تحوالت 
شخصیتي و اتفاقاتي كه مالك مسبب آن است 
تبديل به يك بدمن مي شود، با اين حال مهدويان 
سعي كرده با استفاده از اتفاقات درون خانوادگي 
به يك آنارشیسم برسد و نشان دهد آدم ها براي 

رسیدن به قدرت نقاب از چهره برمي دارند. 
 به طور كلي خاكستري بودن شخصیت ها گاهي 
همراه و منطبق با احس��اس است و اينكه سمیرا 
ثروت را براي فرزندانش مي خواهد يا مالك براي 
دلیل كارهايش مي خواهد خود را به میثم اثبات 
كند، اضافه كنید كه مالك در كنار بدمن بودنش 
احساس عاطفي فراواني دارد. ارتباط او با كیمیا كه 
بخشي از آن سانسور شد، گواهي مناسبي است 
براي احساسي بودن مالك، گره گشايي يا سقوط 
خط روايي فیلمنامه مي توانس��ت با هوشمندي 

بیشتر به هم پیوند بخورد. 
پس از مرگ مائده مرگ هانی��ه رخ مي دهد كه 
اين اتفاقي سريع محسوب مي شود، مي توانست 
اين رخداد طور ديگري ش��كل بگی��رد و جواب 
آن زودهنگام نباشد، مي ش��د براي ورود ناصر به 
ايران تمهیدات بیشتري در نظر گرفته مي شد، 
حتي در قسمت آخر براي شناخت كافي از رفتار 
عجوالنه مالك و اينكه با م��رگ دخترش دچار 
تحول مي ش��ود، اگرچه مي تواند آموزنده باشد 
اما تمهیدات الزم براي اين رفتار و واكنش در نظر 
گرفته نمي شود، مرگ قهرمان و توضیحات او به 
فرزندش و نماي هلي شات از جنازه اش در ساحل 
پاياني تا حدي غیرقابل باور است، با اين توضیح 

كه مالك مي دانست قرار است كشته شود. 
زخم كاري حاص��ل تقطیع هاي متع��دد همراه 
با ازدياد موقعیت ه��ا و ديالوگ هايي اس��ت كه 
به مذاق مخاطب خوش مي آيد. اساس��اً بیش��تر 
نماهاي زخم كاري درست و اس��تاندارد به نظر 
مي رس��د و مي توانیم از ضعف بعض��ي از نماها 
چشم پوش��ي كنیم. تدوين نكت��ه مهمي براي 
ايجاد رابطه مخاطب با قصه است و تمام بازيگران 
نقش��ي تعیین كننده دارند. ج��واد عزتي و رعنا 
آزادي ور هسته مركزي سريال محسوب مي شوند 
كه درس��ت و بجا انتخاب ش��ده اند اما مي ش��د 
براي نقش ناصر بازيگر ديگ��ري در نظر گرفت. 
س��عید چنگیزيان هنوز در تئاتر مانده اس��ت و 
ب��ازي غلوش��ده اي در تصوير ارائ��ه مي دهد. به 
نظر مي رسد زخم كاري پتانس��یل الزم را براي 
كسب مخاطب داشته است و اين نكته مهمي در 

كارگرداني مهدويان به حساب مي آيد.

حسن فتحي »مست عشق« را آماده مي كند
تهيه كننده فيلم س�ينمايي »مست عش�ق« به كارگرداني حسن فتحي با 
اعالم اينكه اختالف نظر ميان تهيه كنندگان ايراني و ترك درباره ميزان سهم 
مالكيت اين فيلم برطرف شده است، گفت: به زودي فيلمبرداري بخش هاي 
باقي مانده آغاز و »مست عش�ق« تا پايان س�ال آماده نمايش خواهد شد. 
در ماه هاي گذشته مش��كالتي حقوقي براي فیلم »مست عشق« به كارگرداني 
حس��ن فتحي به وجود آمده بود و با توج��ه به اينكه راش هاي فیل��م در اختیار 
تهیه كننده ترك بود، اعالم شده بود قرار است اين فیلم سینمايي در قالب سريال 
تدوين شود و به نمايش درآيد تا جايي كه تیزري هم بر همین مبنا براي پخش 
از يكي از شبكه هاي تركیه منتشر شد. اين اتفاق با واكنش تند سازندگان فیلم 
»مست عشق« به ويژه حسن فتحي روبه رو شد و حاال خبر مي رسد در نهايت با 

پیگیري هاي حقوقي انجام شده از طرف ايران اين مشكل برطرف شده است. 
 مهران برومند، تهیه كننده ايراني اين فیلم در اين باره به ايسنا خبر داد: اختالف 
نظري كه درباره میزان س��هم مالكیت فیلم س��ینمايي »مس��ت عشق« میان 
تهیه كنندگان ايراني و ترك بروز كرده و موجب توقف ادامه  تولید و آماده سازي و 
اكران فیلم شده بود، با كمك هاي ارزشمند وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي 
ايران و سركنسولگري ايران در استانبول حل و فصل شد. او در ادامه گفت: با انتقال 
صددرصد مالكیت فیلم به طرف ايراني تمام راش هاي »مست عشق« به تهیه كننده 
ايراني تحويل داده شده است و به زودي فیلمبرداري بخش هاي باقي مانده آغاز 
و مراحل فني آماده سازي فیلم پیگیري خواهد شد و »مست عشق« تا پايان سال 
آماده نمايش خواهد بود. در »مست عشق« بازيگران سرشناسي از ايران و تركیه 
بازي مي كنند كه از آن جمله می توان به شهاب حسیني )در نقش شمس تبريزي(، 

پارسا پیروزفر )در نقش موالنا( و هانده ارچل اشاره كرد.

هادي عسگري      دیده بان


