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ممنوعیت نمایش «پست» اسپیلبرگ
در لبنان

...

تلویزیون

واکنش آموزش و پرورش به شوخی های
«دورهمی»
روابط عمومی آموزش و پرورش به برنامه دورهمی واکنش
نشان داد و در نامه ای نوشــت« :آموزش و پرورش می تواند
موضوع نقد و حتی طنز برنامه های صدا و ســیما باشــد اما
دستمایه َهجو هرگز».
به گــزارش فارس ،مهــران مدیری در یکی از قســمت های
«دورهمی» که به تازگی پخش شد به حقوق پایین معلمان
اشــاره کرد و گفت« :معلمان و خبرنــگاران کمترین میزان
حقوق را دریافت می کنند و درآمــد دو میلیون تومانی یک
معلم به اندازه انرژی که وی ســر کالس صرف کرده است،
نیست ».مدیری درآمد معلمان را با سیگارفروشان مقایسه
کرد و ادامه داد« :اکنون دیگر کسی مایل نیست معلم شود
چون ماشین یک معلم هم قیمت ساعت یک سیگارفروش
است!»
بر این اســاس ،روابط عمومی آموزش و پــرورش هم به این
برنامه واکنش نشــان داد و در نامه ای به مدیر شــبکه نسیم
نوشت« :به استحضار میرساند درآخرین برنامه دورهمی،
مجــری محتــرم برنامــه ،در کنار تجلیــل شایســته جایگاه
معلمــان ،شــرایط رفاهــی فرهنگیــان را به نحــوی به طنز
کشیدند که بازخوردها و گالیههای منفی بسیاری از سوی
معلمان شــریف و فرهیخته کشــور به این وزارتخانه واصل
شده است .به همین منظور الزم دانستیم این نکته را متذکر
شــویم که بهتر اســت مجریان محترم برنامه ها در انتخاب
ســوژه ها برای خنداندن مخاطبــان ،گزینه های دیگری را
مد نظر قرار دهند.
از ایــن رو ضمــن تشــکر از حســن توجــه شــبکه نســیم به
فرهنگ و آمــوزش کشــور ،به اطــاع می رســاند؛ آموزش
و پــرورش می تواند موضــوع نقــد و حتی طنــز برنامه های
صداوسیما باشد اما دستمایه َهجو هرگز .حسب پیام های
دریافتی گالیه آمیز متعدد از جامعه معلمان سراسر کشور،
یادآوری می کنیم راه حل رفع مســائل معیشتی معلمان و
کاستیهای موجود این نیست که معلم را سوژه َهجو کنیم
و البته چنین اقدامی در شــأن رســانه ملی نبــود .بر همین
اساس مستدعی است در برنامه های آتی دقت بیشتری در
ورود به مسائل حرفهای معلمان داشته باشید».

احسان علیخانی مجری برنامه
تحویل سال شبکه 3
فارس  -قرار است ویژه برنامه تحویل سال شبکه یک سیما
را امسال و در نوروز  97احسان علیخانی مجری برنامه «ماه
عسل» تولید کند و اجرای آن را هم برعهده داشته باشد.بنا
بر این گزارش ،این تصمیم در شبکه سه سیما گرفته شده و
هنوز علیخانی کار تولید را آغاز نکرده است.
همچنین برنامه «سه ستاره» که طی سالهای گذشته برای
انتخاب آثار برتر تلویزیون روی آنتن می رفت و اجرای آن را
هم علیخانی برعهده داشت ،امسال به دلیل برگزار شدن
جشنواره جام جم به روی آنتن نخواهد رفت.
طی ســال های گذشــته تولیــد برنامه های تحویل ســال
شبکه ســه برعهده احســان علیخانی بوده و در این مدت
توانســته اســت ویژه برنامه های باکیفیتــی را روانه آنتن
تلویزیون کند.

دالیلی برای این که تماشای فیلم «محمد رسول ا( ...ص)» را از دست ندهید

فیلمیبرایهمیشه

وراییارکشیهای معمول

«محمــد رســولا( ...ص)» یــک اثــر ملی محســوب
میشــود که موضوعش در طبقهبندیهای معمول
ژانــری ســینمای ایران قــرار نمیگیــرد .ایــن اثر به
دلیل محتوای خود ،فراتر از آن است که مورد حب و
بغض طیفهای مختلف واقع شــود؛ چرا که به طور
کلی هر ایرانی درباره موضوع نمایش زندگی پیامبر
اسالم (ص) ،فارغ از برخی انتقادات معمول هنری
و ســینمایی ،احســاس همدلی میکند .همچنین
موضوع فیلم کــه قرار اســت یک ســهگانه از زندگی
پیامبر اسالم (ص) باشــد ،نوید دو قسمت به مراتب
جذابتــر را میدهد؛ چــرا که این قســمت ،زندگی
حضرت محمد (ص) را از ســال تولد ایشان تا دوازده
ســالگی روایــت میکنــد و دو قســمت بعــدی قرار
است به ترتیب به زندگی ایشــان از دوازده سالگی تا
بعثت و از بعثت تا زمان وفات ،بپردازد .بنابراین این
امیدواریوجودداردکهبخشهایبعدی،براساس
ســیر تاریخی ،حاوی اتفاقــات جذابتــری از جمله
جنگهایصدراسالم،وقایعمربوطبهدعوتبهدین
اسالم،نمایشوحیدرغارحراو...باشدکهمیتواند
تا سالها در کارنامه ســینمای ملی ایران بدرخشد.
همچنینازدیگرنقاطقوتموضوعفیلمکهمیتواند
بینندهرابهتماشایشترغیبکند،واقعیبودنقصه
اســت؛ به طوری کــه فیلمنامه پــساز پژوهشهای
طوالنی و جــدی و براســاس روایــات معتبــر و مورد
تأیید مســلمانان و نه فقط شــیعیان ،به رشته تحریر
درآمده .بنابرایــن مخاطب میتواند عــاوه برلذت
بردن از جنبههای هنری و ســینمایی فیلــم ،از وجه
آگاهیبخشیتاریخیآننیزبهرهمندشود.

محمد عنبرسوز  -این روزها فیلم سینمایی «محمد رســول ا( ...ص)» به کارگردانی مجید مجیدی به
عنوان حاصل تالشــی حدود ًا هشت ســاله برای تولید اثر بیگ پروداکشنی در ســطح جهانی ،پس از
دو ســال انتظار ،در قالب نسخه ای باکیفیت به شبکه نمایش خانگی آمده اســت .این فیلم تاریخی که
به روایت داستان زندگی پیامبر اسالم (ص) می پردازد ،پرهزینه ترین و بزرگ ترین پروژه فیلم سازی
تاریخ ســینمای ایران محســوب می شــود و ویژگی های ممتــازی دارد .امــروز به مهم تریــن دالیلی
میپردازیم که ما را ترغیب میکند تا این اثر فاخر را برای تماشا انتخاب کنیم.

جذابیتهایدراماتیک

این اثر به دلیل
محتوای خود ،فراتر
از آن است که مورد
حب و بغض طیفهای
مختلف واقع شودو
فارغ از برخی انتقادات
معمول هنری و
سینمایی ،میتوان با
آن احساس همدلی
کرد

زبانرنگارنگتصاویر
ویژگی ممتاز «محمد رســولا( ...ص)» در مقایســه
با دیگــر آثار مشــابه تاریخی این اســت کــه مخاطب
بینالمللــی را هــم لحــاظ کــرده و تمــام تمرکزش
بردیالوگهایاتصاویرجنگهانیست.مجیدمجیدی
به عنوان یکی از باســابقهترین و شناختهشــدهترین
کارگردانــان ایرانی در عرصــه بینالمللــی و اولین
فیلمسازایرانیکهفیلماشبهجمعپنجنامزدنهایی
اســکار راهیافته ،قب ً
ال در آثــاری مانند «رنــگ خدا»،
«بچههای آسمان» و به ویژه «آواز گنجشکها» نشان
داده بود کــه آثــارش بیشــتر از آن که بــه دیالوگها
و واژگان شــخصیتها مبتنــی باشــد ،در ســاختن
فیلمهایی مبتنی برزبان تصاویر جذاب و رنگارنگ و
موسیقیهایدلنشینتبحردارد.ایناثرهمباتوجه
بهرسالتهایبینالمللیاش،بهوضوحدیالوگهای
کمتری نســبت به آثار مشــابه دارد و زبان کارگردان
چیرهدســت ،در واقــع تصاویــر جــذاب هماهنگ با
موســیقی هســتند ،نه صرفا دیالوگهای پرشمار.
مجیدی که هشت سال از عمرش را صرف این پروژه
کرده ،در حالی که شاید میتوانست در این سالها
چند فیلم در ســطح اول ســینمای ایران بســازد ،به
خوبی به زبان تصاویر با مخاطباش سخن میگوید
و با استفاده از لوکیشنهای متنوع ،از حرکات فنی
دوربین در تصاویر غــار حرا گرفته تا لوکیشــنهای
خوش آبورنــگ و جذاب یثرب ،پیامــش را در قالب
تصاویروموسیقیمتناسبعرضهمیکند.
همچنینباتوجهبهمحدودیتقابلدرککارگردان
درنمایشچهرهپیامبراسالم(ص)،مجیدیبهخوبی
ازپسدکوپاژومدیریتحرکتدوربینبرآمدهاستو
بهتناسب،درمقاطعمختلففیلمازدوربیناستفاده
میکندتاروایتقصهبرایمخاطبتکراریوماللآور
نشــود .به نحوی که گاهی پیامبر (ص) را از پشت به
تصویر میکشــد ،گاهــی آن حضرت را در شــمایلی
نورانی و بــا اســتفاده از تکنیکهای نورپــردازی به
مخاطبعرضهمیکندوگاهیهمدوربیندرجایگاه
چشمآنحضرتقرارمیگیردکهمجموعاینموارد
نشاندهندهتسلطکارگردانبرفرمفیلماست.

پخش سریال «نفس» از شبکه تماشا
مهر  -ســریال «نفس» به نویســندگی و کارگردانی جلیل
سامان از شبکه تماشا روی آنتن میرود.
این سریال همچون دو سریال گذشــته «ارمغان تاریکی» و
«پروانه» به داســتانی پرحادثه در بستر رویدادهای انقالب
می پردازد و پس از پخش همزمان از شــبکه های سه و افق
در ایام ماه مبارک رمضان ،این بار از شبکه تماشا روی آنتن
می رود.
بازیگران اصلی این سریال ،ساناز سعیدی ،مسعود رایگان،
ژالــه صامتــی ،علیرضــا کمالی و بهنــاز جعفری هســتند.
«نفس» تولید گروه فیلم و سریال شبکه سوم سیما سومین
سریال از سه گانه «جلیل سامان» است و هر شب ساعت18
از شبکه تماشا روی آنتن میرود و ساعتهای 6 ،24و 12
روز بعد بازپخش میشود.

خبرآنالین  -نمایش فیلم «پست» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ با بازی تام هنکس و مریل استریپ در لبنان ممنوع شد .این فیلم به دلیل
کارگردانی استیون اسپیلبرگ در زمینه سیاســت تحریم رژیم صهیونیستی در فهرســت ممنوعه ها قرار گرفته است .نام استیون اسپیلبرگ
به دلیل ساخت فیلم «فهرست شیندلر» که برخی صحنههای آن در فلسطین اشغالی ضبط شد ،در فهرست تحریمیها قرار گرفته است.

کامبوزیا پرتوی
فیلمنامهنویس اثر،
رکورددار جایزه
بهترینفیلمنامه
جشنواره فجر است
که پیشتر برای «کافه
ترانزیت»« ،من،
ترانه  15سال دارم»
و «فراری» سیمرغ
بلورین جشنواره را به
خانه برده است

با توجــه به برهــه تاریخی خاصــی که فیلــم درصدد
روایت آن اســت ،یعنی کودکی پیامبر اسالم (ص)،
ممکن اســت بیننده گمــان کند کــه فیلــم خالی از
جذابیتهایــی دراماتیــک و روایتهــای جــذاب و
پرکشش است .اما باید بدانید که این اثر او ًال روایتگر
جنگ موســوم به اصحاب فیل در ســال تولد پیامبر
اســام (ص) بــا باالترین کیفیــت فنــی و جلوههای
ویژه در سطح جهانی اســت .همچنین در بقیه فیلم
هم موقعیتهــای دراماتیک و تعلیقهــای جذابی
وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به سکانس
مربوطبهزندهبهگورکردندخترتوسطعربجاهل،
صحنههایمرگعبدالمطلبوآمنه،روایتماجرای
شــعب ابیطالب و نابودی عهدنامه ،ضمانت کردن
برده در بــازار توســط پیامبــر (ص) ،ورود ایشــان به
کلیسا ،ســکانس مربوط به قربانیان دریا و ...اشاره
کرد .همچنین اگر به دیالوگهــای تاریخی جذاب
عالقهمندهستیدوقب ً
التحتتاثیردیالوگهایآثاری
مانند «امام علی (ع)»« ،والیت عشق» و «مختارنامه»
قرارگرفتهاید،بایدبدانیدکه«محمدرسولا(...ص)»
نیزحاویدیالوگهایجذابیاستکهبهزبانیشیوا
نگاشتهشدهاند.کامبوزیاپرتویفیلمنامهنویساثر،
رکورددارجایزهبهترینفیلمنامهجشنوارهفجراست
که پیشتر برای «کافه ترانزیت»« ،من ،ترانه 15سال
دارم» و «فراری» ســیمرغ بلورین جشنواره را به خانه
بردهاست.

تولیددرباالترینسطحفنی
در تمام این مدت به کرات از کیفیت فنی باالی فیلم
«محمد رســولا( ...ص)» ســخن گفته شــده است.
فیلمبرداریایناثررا«ویتوریواستورارو»برعهدهدارد
که با سه جایزه اسکار در کارنامهاش برای فیلمهای
«اینک آخرالزمــان»« ،آخرین امپراتور» و «ســرخها»
یکــی از مهمترین نقــاط قوت فنی این اثر محســوب
میشــود .موســیقی زیبای این کار را هــم «ا...راخا
رحمان» آهنگساز نامدار هندی ساخته است که او
همسابقهکسبجایزهاسکاررادارد.طراحیصحنه
هم کار «میلژن کرکا»ست که پیش از این جایزه امی
راگرفته.طراحیصحنهدرسطحیفراترازسینمای
ایران صــورت گرفته ،بــه طوری که بخــش مهمی از
بودجه فیلم صرف ساخت شهرک سینمایی پیامبر

اولویت اصلی عوامل
«محمد رسولا...
(ص)» از بین بردن
هرگونه داللت و
یادآوری قبلی از
کاراکترهایی بوده
است که بازیگران
این اثر پیشتر بازی
کردهاند

ویژگی ممتاز «محمد
رسولا( ...ص)» در
مقایسه با دیگر آثار
مشابه تاریخی این
است که مخاطب
بینالمللی را هم
لحاظ کرده و تمام
تمرکزش بردیالوگها
یا تصاویر جنگها
نیست

اعظم(ص)شدهکهدرآنماکتبناهایمقدسمکه
ومدینهدرمقیاسهایواقعیساختهشدهاست.
اگر این اســامی و افتخاراتشان برایتان کافی نیست
تا به تماشــای این اثر بنشینید ،بد نیســت بدانید که
جلوههای ویــژه بصری یکــی از مهمترین نقاط قوت
«محمد رســولا( ...ص)» اســت و تصاویر مربوط به
جنگاصحابفیلکهدرآفریقایجنوبیفیلمبرداری
شــده ،نقطه اوج این ویژگی منحصربهفرد محسوب
میشــود .تصاویر مربوط به مزرعه پنبــه نیز از جمله
صحنههای چشــمنواز این اثر به شمار میرود .نکته
دیگردربارهحساسیتووسواسکمنظیرکارگردان
در امــور فنــی و هنــری فیلم این اســت کــه مجیدی
برای انتخاب لوگوی ایــن اثر که مزین بــه نام پیامبر
گرامی اسالم (ص) اســت ،از میان  2600اثری که
در مسابقه سراسری طراحی نامنوشت پیامبر اعظم
(ص) شــرکت کرده بودند ،هیچ کدام را نپسندید تا
در نهایت جلیل رسولی این لوگوی زیبا و متناسب را
طراحیکند.

بازیگـرانیازجهاندیگر
درنگاهابتداییشایدفکرکنیدکهوزنفهرستبازیگران
اینفیلمتناســبچندانیباعظمتپروژهنــدارد؛اما
بایدبدانیدکهاولویتاصلیعوامل«محمدرسولا...
(ص)»ازبینبردنهرگونهداللتویــادآوریقبلیاز
کاراکترهاییبودهاســتکهبازیگرانایناثرپیشــتر
بازیکردهاند؛موضوعیکهقبالهمنمونهاشدرآثار
مشابهوجودداشتهوباعثشــدهبودکهمثالفرجا...
سلحشــورازیکبازیگربراینخســتینحضورشدر
مقابلدوربین،درنقشحضرتیوســف(ع)استفاده
کند.مجیدیامااینریسکرانکردهوازتجربهوتسلط
هنریبازیگرانشچشمنپوشیدهاســت.اوبههمین
منظورازعلیرضاشــجاعنوریدرنقشعبدالمطلب
استفادهکردهکهتقریب ًااززمانفیلمماندگار«روزواقعه»
وایفایتحسینبرانگیزآننقش،نقشاولفیلممهمی
رابرعهدهنگرفتهبود.صدایمهدیپاکدلهمبههمین
دلیلتوسطدوبلورصداگذاریشدهاستکهبینندهبه
یادبازیهایقبلیاو نیفتد .بقیه بازیگران هم چنان
در نقشهایشان حل شــدهاند که کمتر بینندهای با
دیدنتصاویرآنهادر«محمدرسولا(...ص)»بهیاد
آثار قبلی آنها میافتد؛گویی این بازیگران ،ضمن
حفظ قدرتهای فنیشان در بازیگری ،برای اولین
بار اســت که مقابل دیدگان مخاطب به ایفای نقش
میپردازند.

...

اتفاق روز
پخش«لیسانسهها»درشبعزایعمومی
در حالی که یک شنبه
عـــصـــر ش ــب ــک ــه ه ــای
تلویزیون با نوار مشکی،
زیرنویس و نماهنگ،
بــه حــادثــه «ســانــچــی»
واکــنــش نــشــان داده
بــــودنــــد ،شــبــکــه ســه
در اقـــدامـــی عجیب،
دو ســــریــــال کــمــدی
روتــیــن «عــمــودی هــا»
و «لیسانسه ها» را روی آنتن بــرد؛ اقدامی که با
واکنشهای زیادی هم مواجه شد .جالب آن که نوار
مشکی هم در میانه پخش «عمودی ها» و در ساعت
 18:45ناگهان گوشه تصویر ظاهر شد! عالوه
بر رسانه ها ،امیر کاظمی (مازیار) و امیرحسین
رستمی (مسعود) همان شب در اینستاگرام و امیر
قلعه نویی صبح دوشنبه در ارتباط تلفنی با «حاال
خورشید» به این اتفاق ،اعتراض کردند .با این
حال مسئوالن شبکه به اعتراضات توجه کردند و با
حذف بازپخش های این دو سریال از کنداکتور ،به
جای آنها مسابقه فوتبال تکراری روی آنتن بردند.

...

پیشنهاد روز
«رگ خواب» در شــبکه نمایش خانگی
فیلــم ســینمایی «رگ
خــواب» بــه کارگردانی
حمیــد نعمــت ا ...و بــا
بــازی لیــا حاتمــی و
کوروش تهامی از صبح
امروز در شــبکه نمایش
خانگــی توزیــع شــد.
«رگ خــواب» در ســال
گذشته ،با ســه سیمرغ
جشــنواره فجــر ،شــش
جایــزه از منتقــدان و پنج تندیــس خانه ســینما ،از
آثار موفق ســینمای ایران بود و با فروشــی نزدیک
به پنج میلیــارد ،دومین فیلم غیرکمــدی پرفروش
امســال بوده اســت .بازی درخشــان لیال حاتمی،
حضــور غافلگیرکننده کوروش تهامــی و فیلم نامه
«رگ خواب» محصول همکاری حمید نعمت ا ...و
معصومه بیات ،اصلی ترین برگ هــای برنده «رگ
خــواب» هســتند و تحســین منتقــدان و مخاطبان
سینما را برانگیخته اند .همچنین موسیقی فیلم با
عنوان «آهای خبردار» با صدای همایون شجریان و
آهنگسازی سهراب پورناظری ،از ترانههای هیت
امسال بوده است.

...

موفقیتژانرجدیدیدرسینما

سوژه روز

مخاطبان ایرانی سینما در طی سالهای اخیر ثابت
کردهاندکهعالقهخاصیبهسریالهایژانرتاریخی-
مذهبی دارند و موفقیت آثاری چــون «مختارنامه»،
«والیت عشق»« ،تنهاترین ســردار»« ،یوسف پیامبر»
و ...نشــانگر همین موضوع اســت .با این حــال آثار
تاریخی هیچ وقت نتوانســته بودند در عرصه سینما
مخاطب را به خود جذب کنند .تا پیش از اکران فیلم
پیامبراسالم(ص)،تجربهسینمایایراننشانداده
بود که فیلمهــای تاریخی ،از اثــر پرخرجی همچون
«ملکسلیمان»گرفتهتاآثاریمانند«راهآبیابریشم»
با ســتارهای مانند رادان و همین اواخــر «یتیمخانه
ایران» نمیتوانند چندان با استقبال مردم در گیشه
مواجه شــوند .عــدهای هــم دلیل اســتقبال نکردن
مردم از ژانر تاریخی در ســینما را اطمینان مخاطب
به این موضوع که فیلمهای این ســبک دیر یا زود در
تلویزیونپخشخواهندشد،میدانستند.بااینحال
«محمدرسولا(...ص)»معادالترابرهمزدوعالوه
بروجوه اهمیت ملی و بینالمللیاش ،در گیشه هم
بهفروشخوبیدستیافت.اگراینفیلمرادرسینما
ندیدهاید ،تماشایش با کیفیت باال در نمایشگرهای
خانگیمیتواندپیشنهادیجذاببرایخانوادههای
ایرانیباشد.

پوستر عجیب وغریب جشنواره تئاتر فجر
ب ــا بـــرگـــزاری مــراســم
رونمایی از پوسترهای
جــــشــــنــــواره تــئــاتــر
فــــجــــر ،بـــافـــاصـــلـــه
ایــــــن پـــوســـتـــرهـــای
عــجــیــب وغــریــب ســوژه
رســانــه هــا و بــارهــا در
شبکه های اجتماعی
بــازنــشــر شــد .سیامک
فــیــلــی زاده گرافیست
پوسترها ،آن هــا را بــا استفاده از شکلک های
تلگرامی طــراحــی کــرده و بــه همین دلیل این
پوسترها به بحث شبکه های اجتماعی تبدیل
شـــده اســـت .قــبــاد شــیــوا گــرافــیــســت کــه ســال
گذشته هم به پوستر جشنواره تئاتر فجر ،انتقاد
داشـــت ،دربــــاره آن ه ــا گفته کــه «بــه درد بــازی
آتــاری می خورند» ! برخی رسانه ها هم این آثار
را «مضحک» و «شوخی های سخیف» توصیف
کردهاند.پوسترهایجشنوارههایفجرامسال،کم
حاشیه نداشته اند و بعد از جنجال کپی بودن یا
نبودن پوستر جشنواره فیلم فجر ،این پوستر نیز
حاشیه ساز شده و واکنش هایی را در پی داشته
است.
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