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    جواد محرمي
مستند س�ريالي »خارج از ديد« كه روايتي تازه از حوادث 
پس از انتخابات رياس�ت جمه�وري در س�ال ۱۳۸۸ ارائه 
م�ي داد و از پنجم دي ماه روي آنتن ش�بكه س�وم س�يما 
رفته بود، پ�س از پخش چند قس�مت از آن متوقف ش�د 
و ت�ا به ح�ال ك�ه مدت�ي از پاي�ان اغتشاش�ات مي گذرد 
همچن�ان ادام�ه پخش آن در س�يما آغاز نش�ده اس�ت. 
»خارج از ديد« عنوان مجموعه جديدي است كه مهدي نقويان 
مستندس��از جوان كش��ورمان آن را تولید كرده و اين مستند 
مجموعه اي 10 قسمتي اس��ت كه پخش آن چهار روز پیش از 
حماسه 9 دي در سیما آغاز شد و هر شب ساعت 19:45 روي 

آنتن شبكه سوم سیما مي رفت. 
اين مس��تند از ساعت 20:20 در شبكه مس��تند نیز باز پخش 
مي ش��د و توانس��ته بود عالقه مندان به تاريخ معاصر كش��ور 
را به خود جذب كند ت��ا روايتي تازه از پش��ت پرده هاي فتنه 
امريكايي- انگلیسي سال 88 را ارائه دهد اما توقف پخش آن از 

سیما موضوع عجیبي بود.
 روزنام��ه اصولگ��راي صبح نو مدعي ش��ده بود س��یدمرتضي 
میرباقري معاون سیماي رسانه ملي دستور توقف اين مستند 

را داده است. 
مجموعه »خارج از ديد« به روايت جزء به جزء آنچه در جريان 
انتخابات سال 1388 و آشوب هاي پس از آن به وقوع پیوست، 
مي پردازد. نقويان كه دو سال پیش با ساخت مستند »برادران« 
با موضوع زندگي شهید مهدي نوروزي از شهداي مدافع حرم و 

از نیروهاي بسیجي فعال در فتنه 88، به بخشي از وقايع پیش 
آمده در سال 88 و نقش اين ش��هید در برخورد با عوامل فتنه 
در آن سال پرداخته بود، حاال و با ساخت »خارج از ديد« سعي 
كرده با روايتي تازه حوادث پیش آمده پس از برگزاري دهمین 

دوره انتخابات رياست جمهوري را به تصوير بكشد. 
پیش از اين و در ايام دهه فجر سال گذشته مستند سريالي »در 
برابر طوفان« به كارگرداني مهدي نقويان از رسانه ملي پخش 
ش��ده بود. »در برابر طوفان« روايتي از اوضاع كش��ور در زمان 
سلطنت پهلوي دوم ارائه مي داد. مستند خارج از ديد در همان 
چند روزي كه از سیما پخش شد با استقبال مخاطبان روبه رو 
ش��د و توقف آن عالقه مندان به اين مجموعه را در انتظار قرار 
داده است. جا دارد رس��انه ملي هر چه زودتر براي ادامه پخش 
اين مجموعه كه از زاويه اي تازه به روشنگري درباره فتنه سال 
88 مي پردازد تصمیم گیري كن��د و بیش از اين مخاطبان اين 

مستند را در انتظار نگه ندارد.

 مخاطبان در انتظار ديدن »خارج از ديد« 
در تلويزيون

در نشست خبري يازدهمين جشنواره فيلم هاي ورزشي عنوان شد
فيلمسازي ورزشي در ايران رشد نمي كند

حكمت 2۳9

آن كس ك��ه از سس��تى اطاعت كند 

حقوق افراد را ضايع مى س��ازد و كسى 

كه از سخن چین پیروى كند، دوستان 

خود را از دست خواهد داد. 

گذري به سي وسومين جشنواره موسيقي فجر
   حسن روانشيد *

تاالر وحدت پذيراي مراسم افتتاحیه سي و سومین جشنواره 
موس��یقي فجر بود كه زمان آن حدفاصل 20 تا 30 دي ماه 
جاري است. اس��تاد حمیدرضا نوربخش كه از اعضاي بدنه 
موسیقي كشور اس��ت و در سه سال گذش��ته رياست اين 
جشنواره را به عهده دارد در اولین شب افتتاحیه مي گويد: 
»من اينجا را محل گردهمايي شور و نشاط مي پندارم. اگر 
جش��نواره موس��یقي تحت اين كلمه و در 33سال گذشته 
نتوانسته است باقي بماند، نمي تواند گوياي كار خود باشد، 
چون اصوالً كلمه جش��نواره براي آن كوچك است كه تنها 
بخشي از گفت وگويي اس��ت كه مي تواند با اهل هنر داشته 
باشد.« اين گونه گردهمايي ها زماني كه نام جهاني فستیوال 
را به خود بگیرند، قادرند همچون ديگر فس��تیوال ها رقابت 
فشرده و گسترده جهاني به همراه داشته باشند و اين گونه 

درياي هنر كشور را همه جا جاري كنند. 
نوربخش معتقد است بعضي از اين جشنواره ها كه نمونه آن 
در ايران به يادبود دهه فجر ايجاد ش��ده در طول تاريخ اجرا 
حالت اصلي خودش را از دست  داده و به يك فستیوال تبديل  
شده است، درست همچون جشنواره سینما اما از زماني كه 
من به مديريت جشنواره موسیقي ورود پیدا كرده ام سعي ام 
بر اين بوده كه آن را فس��تیوال كنم تا بتوانیم جهاني شويم 
و به دنیا بفهمانیم جايگاه و اهمیت اين جش��نواره به خاطر 
چه عظمتي در ايران است. بنابراين راهي جز اين نیست كه 
جشنواره موسیقي نیز همچون سینما جهاني شود. به نظر 
مي رسد فضاي جشنواره موسیقي فجر مي تواند اين وسعت را 
داشته باشد تا خالقانه بینديشد اما نیازمند آن است تا كساني 
كه با وسعت جهاني در اين زمینه حرفي براي گفتن دارند به 
آن راه پیدا كنند اما تا زماني كه نگاه ما به نگاه دولت نزديك 

نشود در اين زمینه موفقیتي نخواهیم داشت.
 عبدالحسین مختاباد با صداي اصیل ايراني اش اولین كسي 
بود كه نغمه سر داد و به فضاي جشنواره لطافت بخشید اما 
به نظر استاد نوربخش از دوره س��ي و يكم به بعد كه سعي 
كرده با مديريت دولتي هم آهنگ شود و درعین حال از بخش 
خصوصي براي بهتر شدن جشنواره بیشتر استفاده كند، يك 
نوع ريل گذاري براي آينده بوده تا كس��اني كه مس��ئولیت 
جشنواره را به عهده مي گیرند مسیري راحت داشته باشند. 
رئیس خانه موسیقى با سه سال سابقه جشنواره موسیقي 
فجر اذعان دارد كه مش��كل اصلي موسیقي نبودن ناشر در 
اين زمینه است و كپي رايت ناش��ران اين رشته را به ورطه 
ورشكستگي كشانده  اس��ت. آنچه مي تواند كپي رايت را كه 
ورود بدون اج��ازه به حقوق معنوي و مادي ديگران اس��ت 

كمرنگ كند آگاهي دادن بیش��تر به جامعه در اين زمینه 
اس��ت. اس��تاد حمیدرضا نوربخش رئیس سي و س��ومین 
جشنواره فجر امیدوار است در آينده نزديك به جز جشنواره 
فجر فستیوال هاي ديگري با واژه هاي نو براي فصل هاي بهار 

و تابستان داشته باشیم. 
آنچه نوربخش را بیش از همه راضي نش��ان مي دهد حضور 
پررنگ راديو در دامنه موسیقي كش��ور است و اين درست 
برخالف عقی��ده او پیرامون تلويزيون مي باش��د كه عالقه 
چنداني به اين هنر در مديران آن ديده نمي ش��ود. اس��تاد 
تمايل دارد جامعه هنردوس��ت و هنرپرور هرچه بیشتر در 
اين جشنواره ها شركت داشته باشند و از آنها حمايت معنوي 
نمايند، در طول برگ��زاري اصحاب هنر را تنه��ا نگذارند و 

سالن ها را مملو از جمعیت هاي مشتاق كنند. 
امسال گروه هاي مطرحي همچون چكاوك به رهبري رضا 
شايسته حضور پررنگي در جش��نواره داشته اند كه علیرضا 
عبدالكريم��ي خواننده كالس��یك آن خوش درخش��ید و 
توانست ساخته هاي استاد مهرداد پازوكي و سازنده قطعات 
آن را با پرلوشیكال هاي كالسیك فرنگي كه با ريتم پیانوي 
اين استاد به انجام رسید به خوبي اجرا كند تا شروعي تازه 
باش��د براي هنرمندان ج��وان در آينده اين رس��یتال هاي 
جهاني. آنچه در اين جشنواره پیرامون موسیقي كالسیك 
نو با تلفیق احساسات میهني شنیده مي شد شنوندگان را 

به عمق خود مي برد. 
محل برگزاري و اجراهاي جش��نواره موس��یقي امسال در 
زمینه هاي اركس��ترال، كالس��یك- پاپ و نوال است و در 
ش��ش س��الن از جمله برج میالد، تاالر وحدت، برج آزادي، 
فرهنگس��راي نیاوران، س��الن ايرانیان و ت��االر رودكي كه 
اجراهاي بانوان منحصراً در فرهنگس��راي نیاوران مي باشد. 
اين جشنواره از 20 تا 30 دي ماه به طور متنوع در تاالرهاي 
ذكرشده اجرا و همه شب از ساعت 22 تا 23 در برنامه كافه 

هنر راديو ايران به طور مستقیم پخش مي شود. 
* روزنامه نگار پيشكسوت 

رئيس جش�نواره فيلم ه�اي ورزش�ي معتقد اس�ت حوزه 
فيلمس�ازي ورزش�ي در  س�اير كش�ورها پر رونق است اما 
در اي�ران ب�ه دلي�ل دي�دگاه اش�تباه مدي�ران در س�مت 
و س�وي ظرفيت ه�اي موج�ود پي�ش نرفت�ه اس�ت. 
به گزارش »جوان« نشست خبري يازدهمین جشنواره بین المللي 
فیلم هاي ورزشي روز گذش��ته با حضور »احسان شیعه« مدير 
شبكه ورزش و رئیس جشنواره، »مجتبي علوي« دبیر جشنواره 
فیلم هاي ورزشي و»محمد مختاري« دبیر بخش عكس و اهالي 
رسانه در كمیته ملي المپیك برگزار شد. احسان شیعه با اشاره 
به كلید خوردن اين جشنواره از شهريورماه در رشته هاي فیلم، 
 برنامه تلويزيوني و عكس و به پايان رسیدن مهلت ارسال آثار تا 
پنجم آذرماه، افزود: خوشبختانه رشد خوبي را نسبت به سال هاي 

گذشته در ارسال آثار به دبیرخانه شاهد بوديم. 
وي به اهمیت اين جش��نواره ب��ه دلیل تخصصي ب��ودن آن كه 
فیلمسازي ورزشي به عنوان يك ژانر شناخته شده سینمايي در  

دنیا مطرح مي كند، اشاره كرد و گفت: حوزه فیلمسازي ورزشي 
در  ساير كشورها پررونق است اما در ايران به دلیل ديدگاه اشتباه 
مديران در سمت و سوي ظرفیت هاي موجود پیش نرفته است. 

ش��یعه با بیان اينكه ايران جزو 16 كش��وري است كه جشنواره 
فیلم هاي ورزش��ي را ب��ه صورت منطق��ه اي برگ��زار مي كند و 
برگزيدگان اين جشنواره  به جش��نواره فیلم هاي ورزشي میالن 
ايتالیا مي روند، خاطرنشان كرد: يكي از ويژگي هاي منحصربه فرد 
جشنواره، عدم حمايت دولتي از آن اس��ت، البته به دلیل اينكه 
احساس كرديم ممكن اس��ت اين جشنواره تعطیل شود، شبكه 

ورزش سیما از آن حمايت كرد. 
وي در ادام��ه افزود: از امش��ب ت��ا اختتامیه وي��ژه برنامه زنده 
»سینما ورزش« كه از شبكه ورزش روي آنتن مي رود، اخبار و 
رويدادهاي جشنواره را پوشش مي دهد و اجراي برنامه بر عهده 
رامین راستاد است. مدير شبكه ورزش همچنین درباره پخش 
آثار برگزيده از اين شبكه تلويزيوني بیان كرد: در  تعطیالت نوروز 
ويژه برنامه اي براي پخش فیلم هاي برگزيده با حضور صاحبان 
آثار را در كنداكتور قرار خواهیم داد. مجتبي علوي نیز با تأكید 
بر اينكه دو مقوله داراي محبوبیت ورزش و سینما در جشنواره 
فیلم هاي ورزش��ي پیون��د مي خورند، گفت: تع��داد حامیان از 
جشنواره بي شمار است در حالي كه حتي يك ريال به ما كمك 
نمي كنند. گزارش بخش خبري 20:30 درباره تعدد جشنواره ها 
به جشنواره ما لطمه وارد كرد، البته جشنواره فیلم هاي ورزشي 
تخصصي و زيرنظر فدراسیون فیكتس است كه 116 كشور دنیا 

عضو اين فدراسیون هستند.

 وقتي كاريكاتوريست امريكايي هم
 تعظيم مي كند

زدن  زان�و  م��اج�راي 
تفنگداران نيروي دريايي 
امريكا در خليج فارس كه 
چندسال پيش توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي 
رق�م خ�ورد، س�وژه يك 
كاريكاتوريس�ت معروف 
امريكاي�ي ش�ده اس�ت. 

میشل رامیرز كاريكاتوريس��ت روزنامه   لس آنجلس ت�ايمز ك�ه از  ب�رندگان  جايزه   
پولیتزر هم  است، يكي  از  كاريكاتوريست هاي امريكايي است. از او مي توان به عنوان 
يكي از سرسخت ترين دش��منان ايران نام برد، او با طرح هاي سیاهش علیه ايران 
همیشه خط فكري ايران ستیزي را دنبال مي كند اما دستگیري تفنگداران و ملوانان 
زبل امريكايي زياد به مزاقش خوش نیامد و كل ديپلماسي امريكا و دولت اين كشور 
را با طرحش زير سؤال برد. در اين طرح شاهد تفنگداراني از نیروي دريايي امريكا 
هستیم كه دست بر س��ر، اسیر توانمندي رزمندگان ايراني ش��ده اند و در اين بین 
عموسام به عنوان سمبل امريكا نیز نظیر آنان دست بر س��رنهاده و تسلیم قدرت 
نظامي ايران در آب هاي كشورمان در خلیج فارس ش��ده است. 22 دي ماه سالروز 
دس��تگیري تفنگداران امريكايي بود؛ ماجرايي كه بار ديگر قدرت نظامي پوشالي 
اياالت متحده را به رخ جهانیان كشاند. برخالف سینما و ديگر هنرها در ايران هنر 
كاريكاتور توانسته با تكیه بر هنرمندان انقالبي پیام انقالب اسالمي را تا حدودي به 

جهان مخابره كند و جور كم كاري هنرهاي ديگر را بكشد.

 ديپلماسي از شاه سلطان حسين
تا سرنوشت نامعلوم كشتي نفتكش 

»عطر همبستگي، وحدت عشق و 

خسرو   معتضد

روزنامه نگار و مورخ

دوستي مانند نس��یم جان بخش 
عبیرآمی��ز چمن ه��ا و باغ ه��ا كه 
غنچه هاي ناشكفته را باز مي كند، 
باعث شكفتگي قلب ها مي شود، اي 
امپراتور بسیار عظیم الشأن و بسیار 
مقتدر پاريس، نورماندي، بروتاني 
)نام تمامي اياالت به ترتیب رديف 
ش��ده اس��ت( گاس��كوني، لیون، 
مارسي و غیره.« »ما دستخطي از آن امپراتور عالي شأن دريافت 

داشتیم كه از آن بوي گل دوستي و محبت مي تراويد.
 زيارت آن قلب ما را ماالمال از شعف و شادماني كرد...«؛ قسمتي 
از نامه شاه س��لطان حس��ین خطاب به لويي چهاردهم كه در 
س��ال 1715 میالدي به پاريس ارسال ش��د در حالى كه سفیر 
شاه سلطان حسین در پاريس، »محمدرضا بیگ بیات كالنتر« 
شهردار و رئیس شهرباني شهر ايروان بود كه جز تركي و فارسي 

زباني نمي دانست.
100 س��ال بعد در نامه اي ك��ه ناپلئون از فتحعلي ش��اه قاجار 
دريافت كرد نیز مطالبي چون »ابر بهاران كه گل ها را ش��كوفا 
مي كند، قلوب ما و اهل فرانسه را به هم نزديك كرده و بذر مهر 

و محبت مي پراكند«
به زبان فارس��ي و با واژگان مطنطن عربي نوش��ته شده بود كه 
مدت ها مترجمان ورزيده فرانسوي وزارت امور خارجه فرانسه 
كوش��یدند تا از فحواي 50-40 س��طر اولیه مكتوب كه درباره 
بهار و عشق و عاشقي و باران هايي كه مزرعه دوستي دو ملت را 
آبیاري كرده و میوه هاي شیرين گوارا مي دهد، بفهمند پادشاه 
ايران چه مي گويد و چه مي خواهد و چه خواستي از ناپلئون دارد. 
ديپلماس��ي امروزي ايران نیز در پاره اي موارد متأسفانه چندان 

مسافتي از آن مسیر دور نشده است. 
چند س��ال پیش كه صحبت از برجام بود، نويس��نده كه اغلب 
مقاوالت و قراردادهاي ايران با ممالك خارجي طي دو سه قرن 
گذش��ته را خوانده و در كتاب هايي كه مي نويسم به آنها استناد 
كرده ام، موافقتنامه برجام را بسیار مبهم و پر از نكات غیرمفهوم 
دانس��تم و طي چند مقاله و مصاحبه ضمن اينكه تأكید كردم 
آقاي ظريف در زبان انگلیس��ي بس��یار مسلط هس��تند و عالي 
صحبت مي كنند، ابراز تعجب كردم چرا در تیم همراه ايش��ان 
كارشناساني از رشته هاي مختلف حتي نظامي حضور نداشتند 
و چرا وزارت امور خارجه اصرار دارد متن كامل اين موافقتنامه 
نشر نیابد و در مجلس شوراي اس��المي طي 20 دقیقه آن را از 

تصويب گذراندند. 
در سال 1320 پس از اشغال ايران به  وسیله اشغالگران انگلیسي 
و روسي متن توافقنامه اي كه در اواخر سال 1320 بین فروغي 
نخست وزير و علي س��هیلي وزير امور خارجه كه به زبان روسي 
و فرانس��وي مانند زبان مادري خود مس��لط بودند و س��فراي 
انگلیسي و شوروي به امضا رسید، به مجلس شوراي ملي رفت، 
بند بند آن خوانده شد، در مطبوعات مطرح گرديد. هنگام دفاع 
از موافقتنامه كه ايران را از حالت كش��ور اشغال شده به صورت 
متحد درآورد، شخصي با سنگ به فروغي حمله كرد، خود نیز از 
جايگاه تماشاچیان به طرف او جست و ضرباتي با مشت بر سر و 
صورت او وارد ساخت كه مأمورين مجلس او را گرفتند و خارج 
كردند و فروغي گفت: »حمله معترضه اي بود كه رفع ش��د«  و 

باالخره مقاوله نامه امضا شد. 
واقعاً اين همه س��فارتخانه ايران در خارج چه  مي كنند؟ به عنوان 
مثال يك كشتي نفتكش بزرگ ايراني در كرانه هاي كشور دوست 
و برادر چین تصادف مي كند و آتش مي گیرد و 32 تن سرنشینان 

آن مفقوداالثر مي شوند. 
مقامات كشتیراني نفتكش و شركت ملي كشتیراني جمهوري 
اسالمي ايران گاليه مي كنند كه چیني ها به رغم ادعاي دوستي 
با ايران همكاري الزم را انجام نمي دهند. فقط روزها به اطفاي 
حريق مي پردازند و ش��ب ها فعالیت را تعطیل مي كنند. معلوم 

نیست اين 32 نفر دچار چه سرنوشتي شده اند. 
مديرعامل شركت ملي نفتكش كیان ارثي كه مي گويند سال ها 
در چین نماينده وزارت نفت بوده، اظهار امیدواري مي كند كه 
سرنشینان قايق نجاتي برداش��ته و مانند روبینسون كرزوئه و 
سندباد به يك جزيره مسكوني رفته و از خطر مرگ نجات پیدا 
كرده اند، در اين میان نقش وزارت امور خارجه چیست؟ چرا با 

دوستان چیني مشورت نمي كنند. 
شنیده ام قرار است هیئتي از شركت ملي نفتكش و يك شركت 
ژاپني و حتي نیروي دريايي به مح��ل بروند و موضوع را دنبال 

كرده، فیصله دهند. 
مي گويند چیني ها براي آنكه نفت نفتكش مزبور آب هايشان را 
آلوده نس��ازد، منتظرند نفتكش آنقدر بسوزد كه تمام محموله 
نفتي از بین برود و چین ناچار نشود هزينه برطرف كردن آلودگي 
آب هاي ساحلي خود را بپردازد. معلوم نیست جناب آقاي زنگنه 
وزير نفت چرا در اين خصوص س��كوت اختیار فرموده اند. چرا 
س��فیر چین به وزارت امور خارجه دعوت نمي ش��ود و مراتب 

نگراني ايران با وي در میان گذاشته نمي شود.

توزيع فيلم محمدرسول اهلل)ص( در شبكه نمايش خانگي با استقبال روبه رو شد

 بزرگ ترين فيلم سينماي ديني ايران 
روي لوح فشرده رفت

   محمدصادق عابديني
ب�ا انتش�ار نس�خه ل�وح فش�رده فيل�م 
مجي�د  س�اخته  محمدرس�ول اهلل)ص( 
مجي�دي در ش�بكه نماي�ش خانگ�ي اين 
فيلم س�ينمايي بع�د از حدود دو س�ال در 
اختي�ار خانواده ه�اي ايراني ق�رار گرفت. 
فیل��م س��ینمايي محمدرس��ول اهلل)ص(، 
بزرگ ترين پروژه س��ینمايي تاريخ س��ینماي 
ايران اس��ت كه مدت ها نیز در رتبه نخس��ت 
مجموع فروش سینماها قرار داشت. اين فیلم 
كه بعد از اكران در س��ینماهاي ايران، در بعد 
بین المللي نیز چند اكران در كشورهايي مانند 
تركیه و روس��یه داش��ت، اين بار در قالب لوح 
فشرده در ش��بكه نمايش خانگي توزيع شده 
و اين امكان را براي عالقه مندان به س��ینماي 
ديني به وجود آورده اس��ت تا با تنها س��اخته 
سینماي ايران درباره شخصیت و زندگي رسول 

خدا)ص(، مواجه شوند. 
   فرصت تماشاي بزرگ ترين

 پروژه سينمايي ايراني
فیل��م محمدرس��ول اهلل)ص( رك��ورددار 
طوالني ترين زمان اكران در سینماهاست و تنها 
فیلمي است كه با دو س��ینماي سرگروه اكران 
شد، با اين وجود هنوز خیلي از مردم نتوانسته اند 
اين فیلم را تماشا كنند. قیمت باالي اين فیلم 
در زمان اكران شايد يكي از داليلي بود كه باعث 
شد بسیاري از دوستداران سینما و عالقه مندان 
به سینماي ديني نتوانند پرداخت سینمايي به 
زندگي آخرين رسول را بر پرده سینماها ببینند. 
حال بعد از دو سال از رونمايي اين فیلم، با انتشار 
نسخه نمايش خانگي »محمد رسول اهلل)ص(«، 

اين فیلم در اختیار همگان قرار گرفته است. 
   جرقه توليد يك فيلم بزرگ

توهین يك نشريه دانماركي به رسول خدا)ص(، 
باعث مي شود تا مجید مجیدي فیلمساز شهیر 
ايراني كه قرار بود به اين كشور سفر كند، قید 
س��فر را بزند و به اين فكر فرو برود كه چرا در 
تمام اين سال ها كاري براي پیامبر اسالم)ص( 

نكرده ايم! 
همی��ن تفكر باع��ث مي ش��ود تا س��ازنده اثر 
ماندگار»بچه هاي آسمان« از سال 1390 دست 
به كار ش��ود تا فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« 
را بس��ازد؛ پروژه اي كه س��نگین ترين سرمايه 
گذاري در س��ینماي ايران را در پي داش��ت و 
مجیدي توانس��ت آن را در س��ال 94 به پايان 

برساند. اين كارگردان اولین بار فیلمش را بعد 
از پايان سي و سومین جشنواره فیلم فجر اكران 
كرد و بعد از آن بود ك��ه صحبت از آنچه مجید 
مجیدي س��اخته اس��ت به بحث اول سینماي 

ايران تبديل شد. 
   تنها يك رقيب

فیلم محمدرسول اهلل)ص( از نظر اسمي مشابه 
نامي بود كه در ايران به فیلم »مسنجر«)پیامبر( 
ساخته مصطفي عقاد، اطالق مي شد. شايد هم 
تنها رقیب و نمونه مهم در س��ینماي جهان از 
پرداخت سینمايي به زندگي پیامبر خاتم)ص(، 
فیلم مصطفي عقاد بود كه حدود چهار دهه قبل 
با حضور جمعي از بهترين بازيگران سینماي آن 

روز جهان خلق شده بود. 
محمدرسول اهلل)ص( س��اخته عقاد يك نقطه 
اوج در س��ینماي ديني بود. روايت اين فیلم از 
روز علني ش��دن دعوت پیامب��ر)ص( آغاز و به 
استقرار حكومت اس��المي در مدينه و فتح مكه 
ختم مي ش��د ولي مجیدي تالش كرد به جاي 
آنكه در اين برهه مهم تاريخي با عقاد ش��ريك 
ش��ود و روايتي م��وازي را بیان كند، ب��ه دوران 
كودكي پیامبر)ص( بپ��ردازد، از اين روز وقايع 
فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« از سال مشهور به 
»عام الفیل« و حمله ابرهه به مكه آغاز مي شود. بنا 
به گفته مديران شركت نورتابان كه تهیه كنندگي 
اين پروژه تاريخي را بر عهده داشتند، قرار بر اين 
بود كه زندگي محمد)ص( در سه بخش و در قالب 
سه فیلم مجزا به تصوير كشیده شود؛ موضوعي 
كه فعاًل در پ��ارت اول آن يعني دوران كودكي و 

نوجواني متوقف شده است. 
  داستان اولين اكران 
و تأثير آن روي مجيدي

مجید مجیدي خاط��ره جالبي درب��اره اولین 
اكران فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« دارد. وي 
مي گويد: اولین كسي كه فیلم محمد)ص( را ديد 

حضرت آقا بودند؛ »آقا با همه اهل بیت شان براي 
تماشاي فیلم آمده بودند و خانم ها پشت پرده اي 
كه آماده شده بود، نشستند، من هم دقیقاً كنار 
حضرت آقا نشس��تم، طبق روال مرسوم كنار 
آقا هم يك میز عسلي كوچك بود كه روي آن 
يك لیوان آب قرار داشت. فیلم شروع شد و آقا 
در ش��روع فیلم يك كلمه فرمودند: چه شروع 
زيبايي، همین را گفتند و بعد هیچي. فیلم جلو 
رفت و نیمي از فیلم گذشت و ديدم حضرت آقا 
هیچ حركت��ي نمي كنند و من ه��م كه حاصل 
8-7 س��ال تالش هايم را خدمت ايشان آورده 
بودم، فش��ار زيادي رويم بود ك��ه باالخره نظر 
ايشان چیست.« اين كارگردان مي افزايد: »فیلم 
تمام ش��د، ايش��ان حتي تیتراژ فیلم كه هفت 
دقیقه بود را تا آخر ديدند. چراغ ها كه روش��ن 
شد، برگشتم ديدم كه چهره آقا مي درخشد و 
چشم هاي ايشان يك درخشش خاصي داشت و 
من آقا را تا به حال اينقدر خوشحال نديده بودم. 
بعد از اتمام فیلم ايشان گفتند، آفرين آفرين، 
احسنت، ماشاءاهلل و بعد سمت من نگاه كردند 
و گفتند: آقاي مجیدي همین االن - ساعت 11 
شب بود – اگر يكبار ديگر فیلم را پخش كنند، 

مي نشینم و مي بینم.«
مجیدي توضیح مي دهد: » ايشان نكات بسیار 
تكنیك��ي را فرمودند و الحم��دهلل اكران خیلي 
خوبي بود. به بركت نام حضرت محمد)ص( بار 

سنگیني كه روي دوشم بود برداشته شد.«
   سريالي كه پخش نشد!

 گفته مي ش��ود مجیدي در زمان فیلمبرداري 
فیل��م محم��د رس��ول اهلل )ص(، تصاوي��ر و 
سكانس هاي بیش��تري برداش��ته كه در فیلم 
حاضر به خاطر مس��ائلي چون طوالني ش��دن 
بیش از حد زمان فیلم، گنجانده نش��ده و قرار 
بر اين بوده است كه نسخه اي تلويزيوني از فیلم 
»محمد رس��ول اهلل)ص(« در قالب يك میني 
سريال هشت قسمتي تولید شود. از تولید اين 
سريال كه در اصل تدوين راش هاي فیلم اصلي 
است، خبري نشده و احتماالً به دلیل توزيع فیلم 
در ش��بكه نمايش خانگي حداقل در اين چند 

هفته نیز چنین اتفاقي رخ نخواهد داد. 
   عربستان و دشمني

 با »محمد رسول اهلل)ص(«
فیل��م  موفقی��ت  پیش بین��ي  رغ��م  ب��ه 
رسول اهلل)ص(  در اكران هاي بین المللي  محمد 
و وجود پتانس��یل خوب اكران در كش��ورهاي 
پرجمعیت مس��لمان، عاملي به نام دش��مني 
آل س��عود با فیلم مجید مجیدي باعث شد كه 
حتي در مراحل تولید نیز سنگ اندازي هايي در 
راه اين فیلم وجود داشته باشد. يكي از اتفاقات 
داس��تان س��فر تیم تولید ب��راي فیلمبرداري 
صحنه هاي حمله فیلم ها به مكه است كه قرار 
بود در آفريقا فیلمبرداري ش��ود، منتفي شد و 
كشورهاي عربي مانند قطر اعالم كردند پروژه 
سنگین چند میلیارد دالري را براي ساخت فیلم 
درباره زندگي رسول خدا انجام خواهند داد. آل 
س��عود حتي براي اكران هاي خارجي فیلم نیز 
مش��كل ايجاد كرد و كار به مخالفت روحانیون 
وهابي در كشورهاي مسلمان كشیده شد. با اين 
وجود محمد رسول اهلل)ص(  در تركیه و روسیه 

اكران تقريباً موفقي داشت.

مجيدي در زمان ساخت فيلم، تصاوير 
و سكانس هاي بيشتري برداشته كه 
در فيلم حاضر به خاطر مسائلي چون 
طوالني شدن بيش از حد زمان فيلم، 
گنجانده نش��ده و قرار ب��ر اين بوده 
است كه نسخه اي تلويزيوني در قالب 
س��ريال هشت قس��متي توليد شود

فرزين   ماندگار     تجسمی


