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اخبار

مخاطبان مونترال به دنبال افزایش
اکران «محمد رسول اهلل(ص)»

مجید مجیدی ،کارگردان فیلم س��ینمایی
«محم��د رس��ولاهلل(ص)» از مونت��رال و در
گفتوگو تلفنی با سایت رسمی فیلم «محمد
رس��ولاهلل(ص)» اظهار داشت :گروه قطری که
میخواهند با کمک هالیوود چندین فیلم درباره
پیامبر اسالم بسازند ،با دیدن فیلم مشتاق شدند
از امکانات سینمای ایران بازدید کنند .به گزارش
تسنیم ،مجیدی در ابتدای سخنانش به نشست
منتقدان جش��نواره فیلم مونترال اشاره کرد و
گفت :در روز پنجشنبه صبح ،اولین نمایش فیلم
محمدرس��ولاهلل(ص) برای منتقدان بود که با
استقبال و نگاه مثبت آنها همراه بود .سواالتی که
بیشتر درباره فیلم میشد درباره مسائل تکنیکی
فیلم بود .آنها معتقد بودند این فیلم فراتر از سطح
سینمای ایران است و تا به حال ،چنین فیلمی با
این سطح تولید در سینمای ایران ندیده بودند.
آنها پیشبینی کردند این فیلم در اکران عمومی
هم موفق خواهد بود .کارگردان فیلم سینمایی
«محمدرس��ولاهلل(ص)» ادام��ه داد :برای آنها
جالب بود بیشتر از زندگی پیامبر بدانند و بعد
از دیدن این فیلم سوال میکردند قسمتهای
بعدیاش را چه موقع خواهیم س��اخت .نگاهها
بیش��تر روی این تمرکز داش��ت که س��اخت
چنین فیلمی باعث تاثیر مثبت بر نگاه جامعه
جهانی نسبت به اسالم میشود .در این جلسه
هزینه س��اخت فیلم «محمدرسولاهلل(ص)» با
فیلمهایی دیگری مقایس��ه ش��د که در حوزه
پیامبران س��اخته ش��ده اس��ت مث�لا فیلمی
ک��ه ریدلی اس��کات ب��ا بودج��ه  160میلیون
دالری س��اخته اس��ت و میگفتن��د فیل��م
«محمدرسولاهلل(ص)» با بودجه یک سوم آن
توانس��ته اس��ت تاثیرگذار باشد .وی همچنین
با اش��اره به اینک��ه درب��اره واکنشهای جهان
اس�لام نسبت به این فیلم سواالتی مطرح شد،
گف��ت :من هم در این جلس��ه گفتم برخی در
کشورهای اسالمی قرائتهای رادیکالی نسبت
به فیلمی که هنوز دیده نشده است دارند .همین
موضوع که کسانی بدون دیدن فیلم ،نسبت به
آن واکنش نش��ان میدهند ،برایش��ان جالب
ب��ود و واکنشهای جالبی داش��تند .کارگردان
فیلم سینمایی «محمدرسولاهلل(ص)» درباره
اس��تقبال از نمایش این فیلم گفت :بلیتهای
نمایش افتتاحی��ه کارگردان فیلم س��ینمایی
«محمدرسولاهلل(ص)» از مدتها قبل فروش
رفت��ه بود و بلیت نمایش دوم ه��م از  3 ،2روز
پیش تمام ش��ده اس��ت و مردم تقاضای تکرار
نمایش این فیلم را دارند .به احتمال زیاد به دلیل
درخواس��ت ایرانیان ،در هفته جاری اکرانی هم
در دانشگاه مککین خواهیم داشت و جمعیت
بسیار زیادی از سراسر کانادا به مونترال آمدند.
این نویسنده و کارگردان سینما همچنین درباره
درخواس��ت اکران بینالمللی فیلم س��ینمایی
«محمدرسولاهلل(ص)» گفت :از جشنوارههای
مختل��ف درخواس��ت نمایش این فیل��م را در
کشورهایشان داشتند که ما هم به آنها گفتیم
باید این اتفاق با بخش بینالملل فیلم هماهنگ
شود .درخواستهایی که برای فروش این فیلم
هم آمده است قابل توجه است .امیدواریم ظرف
 3 ،2روزی که اینجا هستیم این موج درخواست
خیلی وسیعتر شود .کارگردان فیلم سینمایی
«محمدرسولاهلل(ص)» با ابراز رضایت از نمایش
افتتاحیه این فیلم گفت :ش��روع جهانی فیلم،
شروع بسیار خوبی بود و امیدواریم این فیلم در
ماههای آینده بتواند به نمایش عمومی در دنیا
در بیاید و گوشههایی از این روح حقیقتجویی
اسالم و شخصیت رحمت للعالمینی پیامبر را به
دنیا معرفی کند .مجیدی در آخر گفت :نکتهای
که وجود دارد این اس��ت که واقعا مردم بعد از
دیدن فیلم مهربان میش��وند و برق ش��ادی از
چشمانش��ان مشخص اس��ت و حس عجیبی
در آدمه��ا بهوجود م��یآورد و این خیلی اتفاق
مبارکی اس��ت و من فکر میکنم همه اینها به
برک��ت وجود خود پیامبر اکرم(ص) اس��ت که
میتواند دلها را به تسخیر خود درآورد.

رویدادها

بازخوانی نگاه سینما به تروریسم در سالروز مبارزه با تروریسم

فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» همچنان
رکوردها را جابهجا میکند

فروش بیسابقه فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
ش سینمای
در حال جابهجا کردن رکوردهای فرو 
ایران اس��ت .بهگزارش تسنیم ،فروش بیسابقه
فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» در  2روز نخست،
همه رکوردهای فروش سینمای ایران را جابهجا
کرده اس��ت .بعد از اعالم ف��روش  170میلیون
تومانی آخرین فیلم مجی��دی در روز اول ،اعالم
ش��د فروش فیل��م «محمد رس��ولاهلل(ص)» به
 411میلیون تومان رس��یده اس��ت .این آمار در
تاریخ سینمای ایران بیسابقه است ،این در حالی
اس��ت که فروش فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
همچنان در حال افزایش است.

وطن امروز

مرتض�ی اسماعیلدوس�ت :تروریس��م،
موضوعی آش��نا برای ایرانیانی است که
س��الها قربانیان این پدیده ش��وم عصر
مدرنیته بودهاند .از س��الهای قحطی و
وبای جنگ اول جهانی که با دسیسهگری
انگلیس��یها منجر به ش��رایط نامساعد
غذایی در ایران ش��د تا ان��واع ترورهایی
که امروزه توسط صهیونیستهای مزدور
قلب دانشمندان برجس��ته هستهای را
هدف میگیرد ،ان��واع رنجها را میتوان
از دریچه تروریس��م ردیابی کرد .این در
حالی است که اوج ترورهای رخ داده در
اوایل انقالب ،پیش��انی شکوهمند ایران
اسالمی را نشانه گرفته بود و گروههایی
معان��د مانن��د فرق��ان و ب��ه اصط�لاح
مجاهدین خلق! حوادث ناجوانمردانهای
را در حیات سیاسی این مملکت شکل
دادند و ثمرهاش از دست رفتن گوهرهای
نابی چون مرتضی مطهری ،س��یدمحمد بهشتی
و علی صیادش��یرازی بوده اس��ت .در این راس��تا،
 8شهریور ،س��الروز ش��هادت مظلومانه شهیدان
رجای��ی و باهنر 2 ،ت��ن از یاران کارآم��د و وفادار
نظام و دولت جمهوری اس�لامی ایران ،روز مبارزه
با تروریس��م نامگذاری شده اس��ت .ترور از واژهای
فرانس��وی به معنای هراس و از میان بردن اس��ت.
اما ردپای فهم ت��رور را میتوان در فرهنگ خاص
علوم سیاس��ی دنبال کرد که لنین در آن از جمله
افرادی محس��وب میش��ود که به ترور رس��میت
بخشیده است .و این پر بیراه نیست ،چرا که لنین
در کت��اب معروف «دولت و انق�لاب» خود پس از
بررس��ی راههای مختلف نابودی دستگاه دولت در
نظام سرمایهداری ،نتیجه میگیرد بهترین شیوه در
هم شکستن سلطه سرمایهداری استفاده از ابزارهای
نظامی و راههای تروریس��تی است و از این دریچه
میتوان لنین را بنیانگذار تروریسم بینالمللی جدید
دانست .اما در مسیر رسیدن به پیدایی تروریسم باز
هم به کش��وری که خود را مهد فرهنگ میداند،
خواهیم رس��ید .جایی که در دوران انقالب فرانسه
در اواخر قرن  18س��رهایی بریده به جا مانده بود.
در همین کشور ،ترور شکلی قانونی به خود گرفت
و از س��ویی بر س��رکوبی الجزایریها توسط دولت
فرانسه در سالهای  1954تا  1962به عنوان نوعی
تروریسم دولتی سالها سرپوش نهاده شد و با همه
اینها میتوان فرانسه را به عنوان یکی از سردمداران
تاریخ تروریسم معرفی کرد؛ نوک پیکان حقیقتی
که زیر کمان دادههایی دروغین به سمت مسلمانان
کشیده ش��د .این در حالی است که اسالم به طور
موکد در آیههایی آسمانی سفارش به روابطی توام
با صلح و مهربانی میان انسانها می کند و این نگاه
را ب��ه عنوان ه��دف عالیه تبلیغ دین میش��مارد.
چنان که طبق دس��تور پیامبر گرامی اسالم(ص)
خداوند مقرر کرده اس��ت ک��ه در هر کاری جانب
انصاف نگه داش��ته شود .به عبارت دیگر ،تروریسم
با مش��خصاتی که بیان شد در اسالم نه تنها مورد
تایی��د نبوده ،بلکه جرمی بزرگ و از گناهان کبیره
اس��ت که در دنیا و آخرت مجازات ش��دیدی برای
آن تعیین ش��ده اس��ت .اصوال تروریسم پدیدهای
نمای��ش فیل��م «محمدرس��ولاهلل(ص)» در
مونت��رال با اس��تقبال بس��یار خوب منتق��دان و
روزنامهنگاران خارجی مواجه ش��ده است .بهطوری
که فیل هواد ،منتقد وبسایت گاردین بعد از دیدن
ساخته جدید مجید مجیدی به این فیلم  ٤ستاره
داده اس��ت .به گزارش تسنیم ،او مطلبش را که با
عنوان «محمدرسولاهلل(ص) :حکایت خاطرهانگیزی
از ظهور اس�لام» نوش��ته ش��ده با پیشینه تصویر
رسولاهلل(ص) در سینما و یادی از شاهکار مصطفی
عقاد آغاز میکند .بعد با مقایسه این  2اثر ،ساخته
پرخرج و  ٤٠میلیون دالری ایران را به خاطر حضور
تنی چند از چهرههای سرش��ناس عالم سینما در
نظر میگی��رد .از نقش ویتوریو اس��تورارو در فیلم
میگوید و اتفاقات خارقالعادهای که با حمله ابرهه
آغاز میش��ود .سپس س��راغ مایه گذاشتن از نوح
آرانوفس��کی میرود و آن را به لحاظ تکنیک باالتر
از س��اخته مجیدی معرفی میکند .ب��ا این وجود
«محمدرس��ولاهلل(ص)» را فیلمی دینیتر میداند
که توقع میرود کسانی را هم که آشنایی چندانی
برنامه هفته گذشته سینمامعیار که پنجشنبهها از
رادیو گفتوگو پخش میشود ،اختصاص به بررسی
فیلم «مردن به وقت ش��هریور» داشت که با حضور
هاتف علیمردانی ،کارگردان و منتقدان برنامه ،مرتضی
اسماعیلدوست و کس��ری والیی با اجرای سیدامیر
جاوید برگزار شد .در ابتدای برنامه ،هاتف علیمردانی
کارگردان «مردن به وقت شهریور» گفت :دغدغه من
مسائل و مشکالت جوانان و بویژه عدم درک متقابل
والدین و فرزندانشان اس��ت .امروزه روابط فرزندان با
والدین تغییر شگرفی کرده و بشدت با تهاجم فرهنگی
روبهرو هس��تیم و باید زیرساختهایی برای مقابله با
آن ساخته شود .این فیلم هم برای والدین و هم برای
جوانان اس��ت تا جوانان بدانند که چقدر خطرات به
آنها نزدیک اس��ت و والدین به لزوم آگاهی و نزدیک

ارمغان تاریکی!

غربی بوده و ماهیت رس��انهای خود را نیز از طریق
سینمای هالیوود یافته است .تروريسم دوران نو را
با تروريس��م سيستماتيك نيمه دوم قرن  19اروپا
میشناسند که انشعابات گوناگون جسمی و ذهنی
به خود میگیرد و ش��مایلی متمایز بر آن میتوان
برش��مرد که از این لحاظ جنبش روس��ی نارودنا
ياوليا به مفهوم اراده مردم هم نوعی ترور محسوب
میشود كه اعضای آن برخالف ديگر انواع انقالبيون،
پردازنده و هوادار نوعی فلسفه ترور شخصی بودند.
تروریسم ایرلندی و قتلعام فجیع ارمنيان در جنگ
اول جهان��ی هریک فصولی جداگان��ه در تاریخ را
به ثبت رس��اندند .اما اولین ترور در تاریخ به سال
 44پی��ش از می�لاد با قت��ل خونخوارانه ژولیوس
سزار توس��ط تعدادی از سناتورها ثبت شده است.
اما اوج قس��اوت در میان قتل و خونخواری را باید
از آن صهیونیستهای غاصب دانست که با اشغال
سرزمین فلسطین و کشتارهای بیرحمانه مردمان
مظلوم مسلمان و انبوه فعالیتهای تروریستی رخ
داده در سراس��ر جه��ان از جمله ای��ران و جنایات
ننگینی که در غزه ،صبرا و ش��تیال ش��کل دادند،
اوج س��نگدلی و خش��ونت نهفته در ن��زد هرگونه
موجودی را نمایان کردند .در کالبدشکافی ماهیت
سینمای تروریسم در جهان میتوان به نقش مایهها
و زوای��ای پنهان آثار در گونهه��ای قابل پرداختی
چون سینمای جاسوسی ،پلیسی
و حادثهای رس��ید و حتی
ردپ��ای وحش��ت را در
می��ان تعلیقه��ای
نهفت��ه در آث��اری
ب��ا موضوع��ات
تروریس��ت دنبال
کرد .برای بازخوانی
ح��وادث تروریس��تی
در ق��اب تصویر میتوان
آثار بسیاری را مثال زد که
همسو با نگاهی جانبدارانه و
البته مغرضانه توسط غرب
تولید و روانه تماشاخانه جهان
ش��دند .در این میان هرگونه اتهام

جنگطلبانه و ش��رارتخواهی به پیکر مسلمانان
مظلوم روا داش��ته شد تا قاعدهای وارونه از حقیت
بر پرده خیالپردازانه هالیوود رخنمایی کند و حتی
کار به جایی رسید که شکنجه علیه مسلمانان در
فیلمی مانند «غیر قابل تصور» رسمیت یابد تا اگر
در آثار گذش��ته مانند «قلمرو» ساخته پیتر برگ
شاهد شکنجه توسط ماموری مصری بودیم و مامور
آمریکایی س��عی در نجات سوژه داشت و هیچگاه
دستش به شکنجه وی آلوده نمیشد و اگر در فیلم
«مجموعه دروغها» ساخته ریدلی اسکات و فیلم
نگیگن،ایننیروهای
«سیریانا»بهکارگردانیاستیو 
مسلمان هس��تند که شکنجه میدهند و انگشت
قط��ع میکنند ،در فیلم «غیر قابل تصور» بس��اط
درام را طوری طراحی کردند که هرگونه خش��ونت
حتی از سوی آمریکاییها علیه تازه مسلمان شدهای
با نام «یوس��ف» نزد مخاطب غربزده توجیهپذیر
ش��ود! از طرف��ی در آثار هالیوودی بس��یاری انجام
عملیات انتحاری مانند حرکتی جنونآمیز از سوی
مبارزان انقالبی خوانده میش��ود .برای نمونه فیلم
«اینک بهشت» ،داستانی اس��ت از قرابت و غریبی
 2جوان فلس��طینی که گزینهه��ای انجام عملیات
انتحاری در میان مردمان غاصب اس��رائیل هستند
و در نهای��ت آن انگیزه اولیه در مس��یر وارونهای از
طراحی فیلمساز شکلی دیگر مییابد .آغاز سینمای
صهیونیست به سال  1948بازمیگردد .زمانی که
صهیونیس��تهای غاصب ،متجاوزانه
پای به حریم فلسطینیان نهادند
و یک س��ال بعد کارخانهداران
هالیوودساز غرب با ساخت فیلم
«شمشیر در صحرا» به دفاعی
دروغی��ن از مالکی��ت ارضی
اس��رائیل دست زدند .بعد
از تش��کیل دولت غاصب
صهیونیس��تی تروره��ای
بیش��ماری توسط گروههایی
مانند هاگانا ،ایرگون و اشترن
ش��کل گرفت که س��الها به
عنوان الگوهای تروریستی در
جه��ان قرار گرفتند .س��اخت آثاری

گزارش کاملی از استقبال رسانههای جهان از فیلم مجیدی

منتقد گاردین به محمدرسولاهلل(ص)  4ستاره داد
تاریخ اسالم ندارند جذب خود
کند .اما تعریف از خارجیهای
«محمدرسولاهلل(ص)» فقط
ب��ه ویتوری��و اس��تورارو ختم
نمیش��ود .فیل هواد با اشاره
به دکور عظیم ساخته جدید
کارگردان «آواز گنجشکها» و «بچههای آسمان»
آن را بیعیب و نقص و پوشاننده پیام رادیکال فیلم
دانس��ته .او صریحا اعتبار دکور این فیلم را فقط به
ک��رکا کلیاکوویچ و طراح لب��اس آن ،مایکل اوکانر
میده��د .اما نکته جالب توجهی که این منتقد در
پایان متنش به آن اشاره میکند تفاوت آشکار قصه
اس�لام از دید مجیدی با آنچه به تعبیر نویس��نده
«احمقهای داعش» روایت میکنند است .مجیدی
نشان میدهد اس�لام درون یک جامعه بتپرست

متولد میش��ود .چی��زی که
داعشیها آن را نفی میکنند
و سعی دارند دربارهاش سکوت
کنند .جم�لات پایانی منتقد
گاردی��ن ه��م جذاب اس��ت.
جای��ی که میگوید « :فیلم او
[مجیدی] به طرز روش��نفکرانهای صادق ،متعهد و
شاعرانه است اما بیایید آرزو کنیم که هیچ وقت الزم
نباشد آن را «شجاعانه» بخوانیم» .همچنین سایت
یاهو درباره این فیلم نوشت :مجید مجیدی کارگردان
ایرانی که جوایز متعدد سینمایی را در کارنامهاش
دارد ،با ساختن پرهزینهترین فیم سینمایی ایران،
قصد دارد تصویر دگرگونش��دهای را که از اس�لام
ارائه میشود ،تغییر دهد .این فیلم  ۱۷۱دقیقهای
که با حضور شماری از بازیگران ایرانی ساخته شده

کاراکترهایی کاریکاتوری در فیلم «مردن به وقت شهریور»
ش��دن به فرزندانشان آگاه ش��وند .اما در ادامه برنامه
مرتضی اسماعیلدوست در رابطه با پرداخت فیلم به
انتقاد پرداخت و گفت :مهمترین معضل فیلم ،وجود
کاراکترهای کاریکاتوری اس��ت که اصال بُعد بیرونی
پی��دا نمیکنند و نزد مخاطب به یک پیشآگاهی از
معضالت اجتماعی نمیرسند و تنها به اذن کارگردان
حض��ور دارند ،مثل عروس��کهای کوکی که حضور
کارگردان نمیتواند ما به ازای بیرونی داش��ته باشد،
از طرفی در اجرا هم خامدس��تیهایی در کارگردانی
آقای علیمردانی میبینیم و با اثری مبتنی بر سینمای
متعهدگرایانه اجتماعی روبهرو نیس��تیم .والیی هم

در نظری کلی گفت :این فیل��م در رابطه با اختالف
نسلها نمیتواند حرف خودش را بزند به خاطر اینکه
خشت اول در س��ینمای ما در ارتباط با «بلوغ» کج
گذاشته شده اس��ت ،در سینما مفهومی به نام بلوغ
داریم که بحث ورود نسل جدید به جامعه هست و تم
پررنگ در سینما و ادبیات است ولی چون هیچوقت
آن را به صورت اس��تاندارد وارد س��ینمای خودمان
نکردهایم رویکرد فیلمساز از ابتدا اشتباه است .در ادامه
اسماعیلدوست افزود :آقای علیمردانی در آثار خود به
دنبال نمایش تقابل فرد با جامعه و تقابل فرد با خانواده
اس��ت و مردن به وقت ش��هریور هم به همین شکل
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تقدیر از خادمان نمونه فرهنگی
در اختتامیه جشنواره امام رضا

(ع)

از این دس��ت که در زنجیرهای هدفمند
از طری��ق کارخانهه��ای دروغانگارانه به
دنبال ثبت نش��انی گمراهکننده بر وجوه
تروریستیصهیونیستهاییهودیبودند،
سالها س��رلوحه آثار هالیوود قرار گرفت
که اگر هم به طور مستقیم به اعالم این
تفکر فریبکارانه نپرداختند ،در الیههایی
داس��تانی و با ظواهری هزار چهره ،نگاه
غاصبانه خ��ود را بر افکار جهانیان حواله
داشتند .اولین جعل رخ داده در پیشانی
تاریخ س��ینما مبنی بر مخدوش کردن
چهره مسلمین توس��ط غرب با ساخت
فیلم «جنگیر» از ویلیام فریدکین روی
داد و در ادامه ش��اهد آثاری در گونههای
مختلف��ی بودیم ک��ه به دنب��ال رد گم
کردن جنایات بس��یار صهیونیستها در
س��رزمینهایی پیدا و ناپی��دا بودند .اما
س��ینمای ترور در ایران سیمایی نسبتا
غایب ب��ه خود دارد و در این س��الها ب��ا توجه به
حجم و گستره ترورهای دردناک رخ داده در ایران،
آثاری نه چندان قابل توجه به لحاظ کمی و کیفی
ساخته شده که توان مقابله با هجمه تولیدات مداوم
پروپاگان��دای غرب را ندارن��د« .از فریاد مجاهد» تا
«تیرباران» که همراه با نقشآفرینی مجید مجیدی
آشنای این روزها بوده است و از «بازمانده» ماندگار
و «قالدههای طال» ابوالقاسم طالبی آثاری هستند
که ردپای داس��تانهایی مبتنی بر ت��رور را پیرنگ
روایت خ��ود قرار دادند .از طرفی س��ریالهایی نیز
ب��ا درونمایه ترور در این س��الها س��اخته ش��دند
که «ارمغ��ان تاریکی» و «تعبیر وارون��ه یک رویا»
این شبها از جمله آنهاس��ت .اما نحیف بودن آثار
جنایی پلیسی که با تم ترور شکل گرفتهاند در برابر
آبشخور گفتمانهای رسانههای غربی بسیار به چشم
میخورد .اگر تنها اشارهای به جدیدترین ساخته از
این دست داشته باشیم ،به سریال فریدون جیرانی
میرسیم که در شبهای بسیاری ،چشمان مشتاق
را به تماش��ای خ��ود دوخته بود تا از دل داس��تانی
که مبتنی بر وجهی اس��تراتژیک و موضوعی قابل
پرداخت در سینما چون ترور دانشمندان هستهای
است ،یک تریلر جاسوسی و تعلیقوار را شاهد باشیم
اما نتیجه در چرخشی بیمعنا به سمت ملودرام رقیق
خانوادگی با تالشی ناگوار به سوی ردشدن از خطوط
قرم��ز در قاب تلویزیون رفت ،به نحوی که با توجیه
نمایش خباثت جاسوسی چون محسن روانبخش،
شاهد خیانتورزیهای آشکار و دیالوگهایی بیپرده
میان او و ژاله؛ خاطرخواه قدیمیاش باشیم! سریالی
ک��ه در کورهراه عنصر معما ب��ه فضای رابطهمندی
زوجهایی گمشده رسید و شلیک بیهویتی اثر را با
وقایع پیچیده و مهم ترور دانشمندان به ثبت رساند.
به هر روی با توجه به ابعاد بسیار حساس ترور که در
انواع مختلف رونمایی میشود و قابلیتهای بسیاری
که اینگونه رخدادهای ناگوار برای تبدیل ش��دن به
اثری دراماتیزه دارند ،نیاز است که اهتمام بیشتری در
ل آید تا ضمن
تولید آثار سینمایی و تلویزیونی به عم 
بازت��اب هنرمندانهای از رویداده��ای تاریخی ایران،
بتوان چراغ راهی در مس��یر پیشرو برای مخاطبان
روشن کرد.
در  ۱۴۳س��ینمای ایران روی پرده رفته است .در
ادامه واکنشهای مثبت و تحسینهای منتقدان و
رسانههای مطرح جهان ،منتقد هافینگتون پست
فرانس��وی فیلم «محمدرس��ولاهلل(ص)» ساخته
مجی��د مجیدی را ک��ه به عنوان فیل��م افتتاحیه
جشنواره مونترال به نمایش درآمد باشکوه خواند.
به گزارش مهر به نقل از هافینگتون پست ،منتقد
هافینگتون پس��ت فرانس��وی (نس��خه کبک) در
یونهمین
تاریخ  ۲۸آگوست نوشت :فیلمی که س 
جشنواره فیلم مونترال را افتتاح کرد ،به کارگردانی
مجی��د مجیدی فیلمی رمانتیک -تاریخی اس��ت
که چون یک نقاش��ی دیواری باش��کوه بر کودکی
حضرت محمد(ص) تمرک��ز دارد .این محصول 3
س��اعته ،یادآور فیلمهای اسطورهای مذهبی دهه
 ۱۹۵۰است که همه احساسات خوب را منعکس
میکردند .س��اخت فیلمی درباره پیامآور اس�لام
همیشه دشوار است زیرا مسلمانان سنی با این کار
مخالف هستند و همین فیلم نیز با این مشکالت
روبهرو شده است.
اس��ت اما در غالب آثار ایش��ان این توانایی را ندیدیم
و عل��ت آن عدم وجود دانش و آگاهی در زمینههای
مختل��ف جامعهشناس��ی ،روانشناس��ی و معضالت
نس��ل جوانان و عدم توانایی در نگارش دغدغهها در
فیلمنامه و اجرای کارگردانی است .اسماعیلدوست
درباره ش��خصیتهای کاریکاتوری بیان داشت :فیلم
«مردن به وقت ش��هریور» پیرنگمحور اس��ت و در
اینگونه آثار باید زنجیره منسجمی از وقایع رخداده و
کنش و واکنش که بر مخاطب تاثیرگذار باشد وجود
داشته باشد که در آن نمیبینیم ،کاراکترهایی که بود
و نبودش��ان هیچ کمکی به پیشبرد روایت نمیکند
و کامال درج��ا میزنند ،از طرفی فقدان کنشمندی
فیلمنامه و عدم پیشبرد درست روایتپردازی موجب
ایستایی خیلی از عناصر فیلمسازی در این اثر میشود.

طاهره چک :همزمان با برپایی آیین اختتامیه
سیزدهمین جش��نواره بینالمللی فرهنگی و
هن��ری امام رضا(ع) از خادمان نمونه فرهنگی
و دس��تاندرکاران ای��ن جش��نواره با حضور
س��یدجواد جعفری دبیر جش��نواره و ش��یخ
زکزاکی رهبر ش��یعیان نیجری��ه و تعدادی از
مسؤوالن تقدیر شد .به گزارش «وطن امروز»،
در این آیین که در تاالر صبای مش��هد برگزار
شد از احمد پاکتچی ،عضو مرکز ..
دایرهالمعارف
بزرگ اس�لامی ب��ه دلیل س��ازماندهی گروه
محققان و نویسندگان و اقدام مشترک در تالیف
 2کت��اب مرج��ع در زمینه ابع��اد زندگانی و
شخصیت حضرت امام رضا(ع) و حجتاالسالم
سیدعلی طباطبایی موسس بیتالرضا(ع) در
بافق یزد نیز به دلیل انجام فعالیتهای مستمر
در ح��وزه فرهنگ رضوی با جذب گس��ترده
جوان��ان و راهان��دازی کاروان زائ��ران پیاده از
بافق یزد به مشهدالرضا(ع) به مسافت ۱۲۰۰
کیلومتر و اس��تمرار این حرکت در  ۲۵س��ال
گذشته بهعنوان خادمان نمونه فرهنگی تقدیر
شد .مجید مالمحمدی ،نویسنده آثار کودک و
نوجوان به خاطر تالیف کتب کودک و نوجوان با
 ۲۰اثر برگزیده در زمینه داستانهای مذهبی و
 3کتاب درباره امام رضا(ع) و زهرا باقری ،فعال
حوزه فضای مجازی به دلیل پایهگذاری و ایجاد
 2هفتهنامه الکترونیکی با نام بابالکریمه(ع) و
بابالجواد(ع) از ش��هریور س��ال  ۹۱تاکنون با
پرداختن مس��تمر به فرهنگ رضوی در حوزه
فضای مج��ازی با هزینه ش��خصی به عنوان
خادم��ان نمونه فرهن��گ رض��وی در داخل
کشور تقدیر ش��دند .همچنین حجتاالسالم
والمس��لمین زکزاکی از کشور نیجریه ،محقق
و مبلغ ،به دلی��ل انجام اقدام��ات ماندگار در
بسترسازی تشرف  10میلیون ساکن نیجریه به
مکتب تشیع با الهام از آموزههای اهلبیت(ع)
بویژه امام رضا(ع) در زمره افراد و خادمانی بود
که با اهدای لوح یادبود از خدمات این روحانی
در این مراسم تجلیل ش��د .میکائیل آلوارز از
کشور اسپانیا ،محقق و مبلغ به دلیل تاسیس
کتابخانه ،بنیانگذار جامعه اسالمی بیعتاهلل و
امام جماعت مس��جد امام رضا(ع) در س��ویا و
همچنین حجتاالسالم محمدعلی توحیدی
از کشور پاکس��تان ،محقق ،مؤلف و نویسنده
به دلیل کمک به نهادینهسازی و فراگیر شدن
برنامههای جشنواره امام رضا(ع) در شهرهای
مختلف پاکستان از جمله افرادی بودند که از
زحمات و تالشهای بیوقفه آنها در این مراسم
تقدیر شد .س��ردار حسن از کشور هندوستان
به دلیل پایهگذاری جش��نواره امام رضا(ع) در
شهر نوگانوان س��ادات از سال  ۲۰۱۱میالدی
تاکنون و خدیجه س��معلی از کش��ور تونس
بهعنوان پژوهشگر و انجام فعالیتهای تحقیقی
و پژوهشی با موضوع فرهنگ رضوی و انتخاب
موضوع حرم مطهر حضرت رضا(ع) به عنوان
پایاننامه دانشگاهی دیگر میهمانان و خادمان
رضوی بودند که از زحمات آنها تجلیل ش��د.
علی ابوالخیر از کشور مصر ،مدرس ،پژوهشگر
و نویسنده ،دارای آثار ماندگار در حوزه فرهنگ
رضوی و دکتر ویکتور الکک از کش��ور لبنان،
ش��اعر و ادیب مسیحی به خاطر خلق قصاید
مدحی��ه در باب امام رضا(ع) دیگر میهمانان و
در لیست خادمان نمونه رضوی در این مراسم
جای گرفتند .محمدعال م احمدزاده ،پژوهشگر
از کش��ور افغانس��تان به دلیل تالیف مقاالت
متع��دد در ح��وزه فرهنگ رضوی و یاس��ین
الجیبوری نویس��نده از کش��ور عراق به دلیل
تالیف آثار متع��دد در حوزه فرهنگ رضوی و
ترجم��ه کتاب فاخر تحلیل��ی از زندگانی امام
رض��ا(ع) نیز به عنوان آخری��ن خادمان نمونه
فرهنگ رضوی خارج کش��ور در سیزدهمین
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) مورد تقدیر
قرار گرفتند.

«تنهایی لیال»
پربینندهترین سریال شد

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش
افکار عمومی صداوسیما نشان میدهد ساکنان
تهران سریال «تنهایی لیال» را بیشتر دیدهاند.
به گزارش «نس��یم» ،مرکز پژوهش و سنجش
افکار عمومی صداوس��یما در یک نظرسنجی
از نمونه  ۴۵۷نفری س��اکن ش��هر تهران ،نظر
آنه��ا را درباره س��ریالهای جدید جویا ش��د.
نتای��ج این نظرس��نجی که در هفت��ه چهارم
مرداد ماه انجام ش��ده ،نش��ان میدهد بیش از
 ۵۰درصد آنها بیننده سریالهای جدید بودهاند.
در این میان سهم زنان کمی بیشتر و حدود ۵۴
درصد بوده است .دیگر نتایج نظرسنجی نشان
میدهد که در مقطع مورد بررس��ی ،س��ریال
«تنهایی لیال» از ش��بکه  3سیما با حدود ۸۸
درصد رضایت پربینندهترین سریال بوده است.
در اینمیان سریال «تعبیر وارونه یک رویا» از
شبکه یک سیما و سریال «آقای دکتر» از شبکه
 2به ترتیب با  ۸۴و  ۷۸درصد میزان رضایت در
رتبه بعدی قرار گرفتهاند.

