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ویژه فرهنگ - هنر
 رسانه - جامعه

داستان یک زندگی

نگاه

این روزهــا سراسر ایــران سیاهپوش است و قلب 
در  دست رفته  از  عــزیــزان  داغ دار  ایرانیان  همه 
حادثه متروپل آبــادان هستند. درد این حادثه 
ــا درمـــان نمی شود، چــرا کــه درد  بــه ایــن زودی هـ
غــیــورمــردان و شــیــرزنــان جنوب ایـــران فراموش 
از  بیشتری  جزئیات  کــه  روز  هــر  اســـت.  نشدنی 
کــه خــارج  ــرداری و جــنــازه هــایــی  ــ ــ عملیات آوارب
مــی شــونــد از طــریــق رســانــه مــلــی انــعــکــاس پیدا 
ــن غــم سنگین تر مــی شــود. از  مــی کــنــد، ســایــه ای

لحظه ای که این حادثه شوم رخ داد،...
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گفت وگو با  مجری برنامه 
»شوتبال« شبکه نسیم

نگاهی به عملکرد رسانه ملی 
در حادثه متروپل

اعتباری که هر سال کمتر می شود

 در اجرا 
شبیه خودم هستم

میدان داری رسانه ای
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 دیدار معاون سیاسی رسانه ملی
با دانشجویان

اولویت جذب با 
دانشگاه صداوسیماست
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گفت وگو با میالد عرفان پور 
شاعر

شنیده شدن»قلب وطن« 
لطف شهدای خرمشهر بود

 شلیک سیاسی
به »کن« نیمه جان

»کــن«  بین المللی  جشنواره  طــای  نخل  جــایــزه 
زمانی بــرای خــود اعتباری هنری داشــت و به هر 
چندسالی  امــا  نمی شد  داده  کارگردانی  یا  بازیگر 
اســت ایــن جــایــزه سینمایی، اعتبار خــود را پای 
سیاست های مدیرانش در حمایت از جریان های 
ضــداخــاقــی و نــیــز ســیــاســت هــای مــــورد تــوجــه 

دلتمردان فرانسوی قربانی کرده است.
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دستور می دهیم 

تادیب تان کنند
گزیده ای از کتاب الف الم خمینی 

نوشته هدایت ا... بهبودی
بخش سوم

ــن  ــروردی ف اول  بــعــدازظــهــر  خمینی  آیـــــت ا... 
1342 ، نخستین جلسه سوگواری به مناسبت 
ــر جــامــعــه اســامــی  تــالــمــات و مــصــائــب رفــتــه ب
کــرد. به  گذشته را در خانه اش برگزار  در ســال 
منابع  امنیتی خبر رسیده بود که آقای خمینی 
کــرد امــا او از  در ایــن مراسم سخنرانی خواهد 
آقــای محمد آل طــه خــواســت بــرای حاضران 
را  گویا موضوع و جهت سخنان  سخن براند. 
نیز یــادآور شده بود. آل طه نیز ضمن انتقاد از 
ساختمان های  بلندگوی  از  موسیقی  پخش 
و یزید  قــم، دستگاه حکمرانی معاویه  دولتی 
کرد و به حاضران  کمان ایــران مقایسه  را با حا
که تفاوتی میان آنها نیست. در پایان  وانمود 
مراسم، اعامیه هایی میان مردم شرکت کننده 

در جلسه پخش شد. 
جلسه بعدی صبح روز دوم فروردین بود. آن 
ــت ا... خمینی در قم نبود.  روزهــا خــانــواده آیـ
او تنها بسر مــی  بــرد. افـــراد خــانــواده بــه همراه 
پــســربــزرگــش، مصطفی، بـــرای زیـــارت امــامــان 
شیعه به عــراق رفته بودند، اما احمد شانزده 
کنار پــدرش در قم بــود. آن روز افــرادی  ساله، 
که خانه آیــت ا... خمینی، کوچه و آن حوالی را 
کرده بودند، همه از مردم عادی و طلبه ها  پر 
نبودند، بلکه صدها تن از آنــان، همان صبح، 
از دبیرستان حکیم نظامی بیرون آمده بودند. 
چهره ایــنــان بــا دیــگــران یکسان نــبــود. آرایــش 
موی یکدستی داشتند. کاه های نظامی روی 
پیشانی و دور سرشان خط انداخته بود. همه 
ــگ و رخ مجلس غیرعادی  کــه رن مــی دیــدنــد 
می شود!  فرستاده  بی جا  صلوات های  است؛ 
چند نفری که دور و بر صاحب مجلس نشسته 
بودند، موضوع را یــادآور شدند. خــودش هم 
می دید که آمده اند مراسم را به هم زنند. آقای 
خمینی برخاست و به خانه روبــه رویــی رفت. 
این خانه در اجاره مصطفی، پسرش بود. آنجا، 
صادق خلخالی را خواند و حرف هایی به او زد 
گر  کنید ا گفت: »اعــام  تا به حــاضــران بگوید. 
کسی صلوات بی جا بفرستد یا  چنانچه اینجا 
که بخواهد مجلس را به هم بزند،  کــاری بکند 
حرف هایم  صحن  در  می آیم  می افتم  راه  من 
که من از ایــن چیزها  را مــی زنــم. خیال نکنید 
وحشت دارم. من به جای این که اینجا حرف 
حضرت  صحن  در  می  آیم  می شوم  بلند  بزنم 
می زنم.  را  حرف هایم  جامعه  در  و  معصومه 
مواظب باشید. دست از پا خطا نکنید و کسی 
صــلــوات بــی جــا نــفــرســتــد.« یــکــی از حــاضــران 
که پس از  گفته است  ــت ا... خمینی  نزدیک آی
، فردی خوش تیپ با لباس غیرنظامی  این تشر
که احتماال افسر گروه اعزامی از تهران بود، نزد آقا 
آمد، خم شد و گفت: » من از طرف اعلی حضرت 
گـــر امـــروز  ــورم بـــه شــمــا اخـــطـــار کــنــم کـــه ا ــامـ مـ
نیروهای مان  به  بکنید  حرکتی  کوچک ترین 
]آقــا[  کنند...  تنبیه  را  همه  می دهیم  دستور 
هم یک مرتبه فرمودند: ما هم به برادران مان 
دستور می دهیم تادیب تان کنند.« پس از این 
پاسخ آن مامور عقب عقب رفت، زمین خورد و 

از خانه بیرون شد. 
هــیــاهــوی مــجــلــس خــوابــیــد و لــحــظــاتــی بعد 
ــره ای مــتــفــاوت داشــتــنــد، بلند  ــه آنــانــی کــه چ
ــرده آنــان  ــرک ــد. س ــردن ک ــده، مجلس را تـــرک  شـ
نمی توانست در جا تصمیم بگیرد، بمانند و به 
گر آیت ا... خمینی  هیاهوی خود ادامه دهند؟ ا
تهدیدش را عملی کند، چه؟ باید کسب تکلیف 
می کرد. پس از پایان مراسم، آقای خمینی گفت 
که وقتی دیدم وضع غیرعادی است »به ذهنم 
کــه مــن ایــن پیغام را بــدهــم. اینها  کــرد  خطور 
گــر نقشه ای داشته باشند، بعد از ایــن پیام  ا
که آیا با چنین  مجبورند با مرکز تماس بگیرند 
؟ و اینها  وضعی نقشه مان را عملی کنیم یا خیر

تا بروند تماس بگیرند، ما کارمان را کرده ایم.«
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 ســال هــاســت کــه جــشــنــواره 

مستندساز و 
کارشناس سینما

سعید مستغاثی

ــلـــی رغـــم همه  ــــن عـ ــم ک ــل فــی
ادعاهای شداد و غاظ، برای 
ــای آمـــریـــکـــایـــی  ــ ــم ه ــ ــل ــ ــی ــ ف
بــه اصــطــاح حـــق وتـــو قــائــل 
شده، یعنی فی المثل برخاف 
که  ضوابط شان  و  آیین نامه 
در  شرکت کننده  فیلم های 
بخش مسابقه اصلی نباید در 
کـــرده باشند امــا برخی  هیچ جــشــنــواره دیــگــری شرکت 
فیلم های آمریکایی در این بخش )طی سال های گذشته( 
نه تنها در جشنواره های دیگر جهانی حضور داشتند بلکه 
کـــران عمومی هــم درآمـــده بــودنــد! این  حتی بعضا بــه ا
کــه بـــرای دیــگــر آثـــار بخش مسابقه اصلی  ــود  امــکــانــی ب

جشنواره کن، در نظر گرفته نمی شد.
تا همین چند سال پیش، مدیران جشنواره فیلم کن، 
هدف از این جشنواره را با چنین تعابیری روی وبسایت 
ــد: حــامــی سینمای  ــودن رســمــی خـــود نــمــایــش داده ب
مستقل  صداهای  جست وجوی  در  ارزشمند،  مولف 
سینما  تجربه  درنظرگرفتن  گــون،  گــونــا فــرهــنــگ هــای 
که  به عنوان یــک هنر )و نــه صنعت( و ایــجــاد دنیایی 

خودش را از درون نمایش فیلم هایش بشناساند )و نه 
با تبلیغات سرسام آور رسانه های وابسته( اما از همان 
ــورج لــوکــاس بــا تیم جنگ های ســتــاره ای  زمــانــی کــه ج
خود از دارت ویــدر و یــودا گرفته تا او بــی وان و سربازان 
امپراتوری به روی فرش قرمز رفــت تا شــرک و شاهزاده 
گناه با کاه  فیونا و تا رابرت رودریگز که برای فیلم شهر 
که  کابوی روی ایــن فــرش مانور داد و باالخره تا وقتی 
گروه بازیگران فیلم بی مصرف ها مثل  چند سال پیش 
آرنولد شوارتزنگر و سیلوستر استالونه و بروس ویلیس، با 
نفربر زرهی روی همین فرش قرمز رفتند و همه جشنواره 
گرفتند، متاسفانه این  کن و فیلم هایش را به مضحکه 
جشنواره بیشتر روی شاخ هالیوودی ها چرخیده تا مثا 

برادران داردن و کن لوچ و میشل هانکه!
امــا امــســال هــالــیــوود، تیر خــاص را بــه ایــن به اصطاح 
نمایش  بــا  و  زد  جهان  در  فیلم  جشنواره  هنری ترین 
ــــک« و شــوی  ــاوری ــ ــرق فــیــلــم »تــــاپ گــــان: م ــ ــرزرق وبـ ــ پـ
میلیتاریستی برای تام کروز جشنواره کن را به یک مانور 
نظامی تبدیل کرد که بسیار پربیننده تر از چرخش های 
و  مــور  و جولین  رای  آیشیواریا  و  آنجلینا جولی جعلی 
کاریکاتوری  آن هاتاوی و ... و البته نمایش مضحک و 

بازیگران ظاهرا ایرانی بود.

فیلم تاپ گان: ماوریک که بعد از گذشت 36 سال از فیلم 
گاندای میلیتاریستی  نخست، همچنان یک فیلم پروپا
محسوب می شود، به عملیات تروریستی ارتش آمریکا 
را در  آمریکا  گویا منافع  کــه  مــی پــردازد  علیه سرزمینی 

منطقه غرب آسیا به خطر انداخته است! 
و حـــاال ایـــن فیلم بــه عــنــوان ســورپــرایــز جــشــنــواره کن 
گــروه بازیگران  کــروز و  هفتادوپنجم، مطرح شده و تام 
که در نمایش افتتاحیه آن با هلیکوپتر نظامی و   فیلم 

ناو میدوی همراهی شده بودند، این بار روی فرش قرمز 
کن با پرواز جنگنده های فرانسوی مورد استقبال قرار 
گهان نخل طای جشنواره در میان شگفتی  گرفته و نا
ــروز )نــمــاد سینمای تــجــاری و میلیتاریستی  ــام ک ت بــه 
ــیــوود( اعــطــا مــی شــود! نــخــل طــایــی کــه هــرگــز به  هــال
مهم ترین فیلمسازان هنری تاریخ سینما مانند اینگمار 
 برگمان و ژان رنوار و کنجی میزوگوچی و مارسل کارنه و ...

داده نشد!

کران با حضور رئیس سازمان سینمایی کشور برگزار شد. معرفی پنج فیلم سینمایی  جلسه شورای راهبردی ا
کران فیلم های خارجی از مصوبات این جلسه بود. جدید و تعیین گروهی متخصص برای ارزیابی و امکان سنجی ا

کران فیلم ها و نحوه برنامه ریزی صحیح در زمینه  در این جلسه ضمن بررسی و تبادل نظر پیرامون شرایط ا
کثری اقشار مختلف و مخاطبان سینما، پس از ارزیابی شرایط سینماها  نمایش آثار متنوع به منظور حضور حدا
کران و همچنین، با توجه به کف فروش فیلم ها و پایان مدت زمان تعیین شده برای برخی فیلم ها  و کم و کیف ا
کران عمومی برسد.   روابط عمومی سازمان سینمایی عنوان کرد:  مقرر شد از تاریخ 1۸ خرداد پنج فیلم جدید به ا
کران فیلم های خارجی مقرر شد  گران در خصوص ا در این جلسه با توجه به پیگیری و تقاضای تعدادی از سینما
»گروه تحقیق و ارزیاب متخصص« در این زمینه مطالعات دقیق و تخصصی را انجام دهند و پس از بررسی ابعاد 

مختلف در آینده نسبت به انجام آن و احتماال شیوه نامه ی اجرایی تصمیم گیری و اقدام شود. 
کران به این شرح است:  کران برای ا مشخصات فیلم های جدید ا

»هناس« / کارگردان: حسین دارابی، تهیه کننده: محمدرضا شفاه
»بدون قرار قبلی« / کارگردان: بهروز شعیبی، تهیه کننده: محمودبابایی

»والدین امانتی« / تهیه کننده و کارگردان: حسین قناعت
»بی صدا حلزون« / کارگردان: بهرنگ دزفولی زاده، تهیه کننده: مرتضی شایسته

»نقره داغ« / کارگردان: محسن آقاخان، تهیه کننده: غامرضا  گمرکی

جشنواره کن در تیول تروریسم هالیوودی

اکران 5 فیلم جدید بعد از تعطیالت

وی  نمایــش »شــهادت پیوتــر اوهــه« بــه کارگردانــی غالمرضــا  عربــی در تــاالر حافــظ بــه ر
وس همتــی، شــهرام مســعودی، شــقایق فتحــی،  ود. در ایــن نمایــش ســیر  صحنــه مــی ر

وک  است.  ژ ی می کنند. نویسنده این نمایش اسالو میر مر مژده ارجمندپیوند و ... باز

قابهنر هفتم
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فیلم پرحاشیه بایگانی می شود
فشار بر وزارت ارشاد برای صدور مجوز غیرقانونی


