
انتقادهابهصداوسیمارارویچشممیگذاریم
رییس سازمان صداوسیما در واکنش به انتقادهای اخیر نسبت به نحوه بازتاب 
رس��انه ای مراسم تش��ییع پیکر آیت ا.. هاشمی رفسنجانی گفت: انتقادها را روی 
چشم می گذاریم و سعی می کنیم نسبت به انتقادها، عملکردمان را اصالح کنیم. 
علی عسگری درحاشیه مراسم تشییع پیکر آیت ا.. هاشمی و در پاسخ به سوالی 
درباره افزایش انتقادها از این س��ازمان نس��بت به نحوه پوشش اخبار و حواشی 
درگذشت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جلوگیری از پخش بخش هایی 
از شعارهای مردم در این مراسم، اعالم کرد: ما انتقادها را روی چشم می گذاریم 

و سعی می کنیم نسبت به انتقادها، عملکردمان را اصالح کنیم.
تسلیتاعتمادی،شکوهی،یگانهو...

اهال��ی موس��یقی درگذش��ت آی��ت ا... هاش��می 
رفس��نجانی را در صفحه های ش��خصی اینستاگرام 
خود به ملت و خانواده هاش��می رفسنجانی تسلیت 

گفتند.
خوانندگان و اهالی موس��یقی در پی درگذش��ت  
هاشمی رفسنجانی با ارسال پیام هایی در صفحه های 
ش��خصی اینس��تاگرام خود با ملت و خانواده آیت ا.. 
هاش��می اب��راز هم��دردی کردند.خش��ایار اعتم��ادی در صفح��ه ش��خصی 
اینس��تاگرامش نوشت: پدر سیاست و واقع نگر روزهای تلخ تاریخ کشورم، 
مظلومانه، بی هیاهو و بی صدا اما تکان دهنده در س��الگرد ش��هادت امیرکبیر 
رفت و امیدواران به فردا را تنها گذاش��ت. تسلیت.ش��هرام ش��کوهی نیز در 
صفحه ش��خصی اش نوش��ت: سیاس��ی نیس��تم و هیچ خط و جناحی را دنبال 

نمی کنم اما بسیار دوستشان  داشتم.... بزرگترین سیاست مداران ایران.
نیما ش��عبان نژاد با ارس��ال عکس��ی از آیت ا.. هاشمی رفسنجانی در صفحه 

خود نو.شت: روحت شاد مرد ابتکار و اقتدار.

گ�روه فرهن�گ و هن�ر: مراس�م اهدای 
جوای�ز گل�دن گل�وب که از س�وی انجمن 
مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می ش�ود، 
ب�ا اهدای جوایز ب�ه برندگان این دوره، کار 

خود را به اتمام رساند.
در حالی که فیلم »فروش��نده« اصغر فرهادی 
در ای��ن دوره از نامزده��ای بخش فیلم خارجی 
زب��ان ب��ود، از دریاف��ت جایزه بازمان��د و فیلم 
فرانس��وی »او« جایزه این بخ��ش را از آن خود 
کرد.برنده بزرگ جوایز فیلم »الاللند« بود که با 
نامزدی در هفت بخش، همه این هفت جایزه را از 

آن خود کرد. اسامی برندگان چنین است:
بهترین فیلم : »مهتاب«، بهترین فیلم کمدی یا 
موزی��کال:  »الاللند«، بهترین بازیگر مرد درام: 
برنده: کیسی افلک برای »منچستر کنار دریا«، 
بهترین بازیگر زن نقش درام: ایزابل هوپر برای 
»او«، بهترین بازیگ��ر مرد موزیکال یا کمدی:  
رایان گاسلینگ برای »الال لند«، بهترین بازیگر 
زن فیل��م موزیکال یا کمدی: اما اس��تون برای 
»الاللن��د«، بهترین بازیگر م��رد مکمل:  ایرون 
تیلور جانس��ن برای »جانوران شبانه«، بهترین 
بازیگ��ر زن مکم��ل: وای��وال دیوی��س ب��رای 
»حصارها«، بهترین کارگردان: دمین شازل برای 
»الاللند«، بهترین فیلمنامه: دمین ش��ازل برای 
»الال لند«، بهترین موسیقی: »الال لند«، بهترین 
ترانه: »شهر ستاره ها« از فیلم »الال لند«، بهترین 
فیلم انیمیش��ن بلند: »زوتوپی��ا«، بهترین فیلم 

خارجی زبان : برنده: »او« از فرانسه

در مراس��م گلدن گلوب تنها یک نفر بود که 
با وجود حضور نداشتنش در مراسم، بی نصیب 
نمان��د: دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب 
آمریکا. از مراس��م فرش قرمز، تا روی صحنه 
اهدای مراسم در بورلی هیلتون، تا مصاحبه هایی 
که پش��ت صحنه انجام می شد، هالیوود بارها و 
بارها کنایه ها و طعنه های خودش را نثار دونالد 
ترامپ رییس جمه��وری منتخب آمریکا کرد. 
س��خنگویان به انحای مختلف اعمال مردی را 
که به زودی در دفتر بیضی مس��تقر خواهد شد 
زیر س��وال بردند و بی تمدنی او در بازار ارز تا 
تحری��ک خصومت دیگ��ران را که می تواند به 
جنگ در خارج از مرزهای کش��ور منجر شود، 

به باد استهزا گرفتند.
حت��ی اگ��ر هالی��وود نگرانی ای ه��م درباره 
پیام های ضدترامپ خود داش��ت و فکر می کرد 
ممکن اس��ت تقریب��ا نیمی از م��ردم که حامی 
ترامپ بودند از آن دلخور ش��وند، اما چیزی از 
ای��ن نگران��ی را در عم��ل نش��ان نداد.مهمان 
س��ایه ای این مراس��م از همان ابت��دا با میزبانی 
جیم��ی فالون اولی��ن ضرب��ه را دریافت کرد. 
مجری مراس��م گفت: »این گلدن گلوب است- 
یکی از چن��د جایی که زمانی که آمریکا هنوز 
به رای مردم می بالید ایجاد شد« و با این حرف 
اشاره ای کرد به چند میلیون رای بیشتر هیالری 
کلینت��ون ک��ه در نظر گرفته نش��د. در هر حال 
ماجرا با فرش قرمز ش��روع ش��د و عیسا ریس 
گف��ت: هر وقت م��ن توییتی از آن مرد می بینم، 
هر بار گ��روه را می بینم، کابینه او را، موضوع 
بدتر و بدتر می ش��ود. و ترسناک ترین چیز این 
اس��ت که این چطور برای بعضی ها به صورت 
ی��ک چیز نرمال درآمده اس��ت.این موضوع از 
س��وی هیو لوری با سروصدای بیشتری ادا شد 

و این بریتانیایی تند و تیز در سخنرانی خودش 
به عنوان برنده بهترین بازیگر مرد در س��ریال 
مح��دود یا فیل��م تلویزیونی برای نقش��ش در 
»مدیر ش��ب« گفت: می توانم بگویم در آخرین 

گلدن گلوب برنده این جایزه شدم.
وی ب��ه طعن��ه افزود: منظورم این اس��ت که 
هالی��وود و خارج��ی و مطبوع��ات را بعضی ها 
نمی توانند تحمل کنند.وی افزود جایزه اش را به 
نمایندگ��ی از ه��ر میلی��اردر روان��ی در هر جا 
دریافت می کند که به نوعی یادآور ش��خصیتی 
بود که او در فیلم »مدیر ش��ب« نقشش را بازی 
کرد، اما درعین حال به مدیری اشاره داشت که 
در دفت��ر بیضی می نش��یند.در عی��ن حال مریل 
اس��تریپ که برای دریافت جایزه سیسیل  دمیل 
روی صحن��ه رفت ب��ا انتقاد واض��ح به رییس 
جمه��وری منتخب ی��ادآور لحظه ای ش��د که 
ترامپ به تقلید و تمس��خر یک خبرنگار ناتوان 
حرکت��ی پرداخت: »... هم��ان زمانی که فردی 
خواس��ت تا روی محترم ترین صندلی کشور ما 
بنش��یند و در عین حال به مس��خره کردن یک 
خبرن��گار ناتوان پرداخت، کس��ی ک��ه امتیاز، 
ق��درت و نیرو ب��رای مب��ارزه دارد، این کار را 
کرد. وی افزود: با این کار قلب من شکس��ت و 
هن��وز نمی توانم این حس را از قلبم بیرون کنم 
زیرا این فیلم نبود. زندگی واقعی بود. اس��تریپ 
در ادامه به ابراز تاسف برای »غریزه تحقیر« در 
ترام��پ پرداخت و اف��زود: وقتی چنین رفتاری 
توسط کسی رخ می دهد که در دید عموم جای 
دارد، کس��ی ک��ه در ق��درت اس��ت، می تواند 
زندگ��ی همه را تحت تاثیر قرار دهد این کار را 
تک��رار کند، ای��ن رفتار به ص��ورت یک مدل 
درمی آید.استریپ افزود: بی احترامی دعوت به 
بی احترامی است. خشونت خشونت می زاید. و 

وقت��ی قدرتمندی از موقعیت خود برای آزار و 
اذیت دیگران اس��تفاده کند، همه چیز از دس��ت 
می رود.پ��س از مراس��م ترامپ در گفت وگو با 
نیویورک تایمز گفت اس��تریپ عاشق هیالری 
است و خود او اصال مراسم را تماشا نکرده و از 
این که از سوی جماعتی از سینمایی های لیبرال 
مورد حمله قرار بگیرد تعجب نمی کند.س��خنان 
مریل استریپ در عین حال انگار آتش هواداران 
ریی��س جمهور را هم تیزت��ر کرد چرا که مگان 
مک کین نیز به سخنان وی واکنش نشان داد و 
در توییتی نوش��ت: »حرف های استریپ نشان 
دهنده این اس��ت که چرا ترامپ برد«.   طعنه و 
اعت��راض به ترامپ در پش��ت صحنه نیز ادامه 
یافت و در مصاحبه پش��ت صحنه پل ورهوفن 
برن��ده بخش خارجی زبان گل��دن گلوب برای 
فیلم »او« گفت: افکار بدی درباره ترامپ وجود 
دارد . او با لحن نجیب زاده ای افزود: کاخ س��فید 
جایی ترس��ناک ش��ده و این برای  نگرشی است 
ک��ه او ارایه می کن��د و افرادی که در کابینه اش 
جمع کرده اس��ت.این کارگردان تحسین شده با 
اس��تفاده از ی��ک جمل��ه آلمان��ی ب��ه خطری 
قریب الوقوع اش��اره ک��رد و گفت باور دارد که 
ریاست جمهوری جدید می تواند به راحتی وارد 
مسیری ش��ود که مس��تقیم به جنگ و ویرانی 
منتهی ش��ود. ورهوف��ن افزود می ت��وان جور 
دیگ��ری فکر کرد اما اتفاق ه��ای یک ماه اخیر 
موجب نش��ده که من بخواهم فکرم را درباره او 
ع��وض کنم.وایوال دیویس برنده جایزه بازیگر 
زن نق��ش مکمل برای فیل��م »حصارها« گفت: 
باور دارم مسئویت ما این است که به حمایت از 
چیزی برخیزیم که به معنی آمریکایی اس��ت و 
آنچه آمریکایی است معنای درست چیزی است 

که رویای آمریکایی خوانده می شود.
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        فرهنگ و هنر

اشک های مردم در وداع میلیونی با آیت ا... هاشمی رفسنجانی؛ مرد امید،  
عقالنیت و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت. | ایرنا |

تصویر
روز

 شالق خوردن خبرنگار،
 اشک محمد بلوری را هم درآورد

از  ای�ران  مطبوع�ات  حادثه نویس�ی  پی�ر 
ش�اق خوردن خبرن�گاری در نجف آب�اد، اظهار 
تاس�ف کرد و گفت: این باعث شرمس�اری است؛ 
با ش�نیدن این خبر اش�ک از چش�مانم جاری و 

دلم کباب شد.
محمد بلوری اظهار کرد: باعث شرمساری است؛ با 
این اتفاق، تمام روزنامه نگاران زیر سوال برده شدند؛ 

اما با این وجود هیچ کسی اعتراض نکرد و در عین حال هیچ انجمن یا سندیکایی 
ه��م برای حمای��ت از آن خبرنگار وجود ن��دارد.او ادامه داد: پی��ش از انقالب ما 
سندیکایی داشتیم که از ما حمایت می کرد و از طرفی آنقدر همه روزنامه نگاران 
ّپشت یکدیگر می ایستادند که دیگر هیچ گاه کسی به خودش اجازه نمی داد که به 
روزنامه نگاران توهین کند. یادم اس��ت یک بار امام علی حبیبی، نماینده مجلس 
شواری ملی گفته بود که خبرنگاران را می توان با یک ّپرس چلوکباب خرید؛ به 
دنبال این حرف چنان موج اعتراضی میان روزنامه نگاران و خبرنگارن به راه افتاد 
که در تریبون رسمی از همه ما روزنامه نگاران عذرخواهی کرد. با شنیدن این خبر 

اشک از چمشمانم جاری و دلم کباب شد. چرا باید خبرنگاری شالق بخورد؟

خاطراتدرستکارازآخرین
گفتوگویهاشمی

عل��ی درس��تکار س��ال ۸۷ 
همزمان با دهه  فجر گفت وگویی 
اختصاصی با مرح��وم آیت ا... 

هاشمی رفسنجانی داشت. 
ای��ن مج��ری درب��اره این 
گفت وگو می گوید: اخالق ورزی ایشان از نکات جالت 
توجه برای من بود. ایشان در این برنامه اشتباهی  که من 
ب��ه عنوان مجری انجام دادم را با کمال ادب تذکر داد که 
اگر هم رنجیده باش��م از دلم دربیاید.آخرین گفت وگوی 
س��یما با آیت ا... هاشمی رفسنجانی که در سال ۸۷ انجام 
شده، قرار است از شبکه یک بازپخش شود. مجری این 
گفت وگو »علی درس��تکار« بوده اس��ت و گفت وگو در 

قالب برنامه »این  شبها« به روی آنتن رفته است.
نمایش»سیانور«درمونترال

فیلم »سیانور« ساخته بهروز شعیبی برای اولین بار در 
استان »کبک« کانادا و شهر مونترال به نمایش گذاشته 
ش��د. »س��یانور«  در بخش های بهترین بازیگر نقش اول 
مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلمبرداری 
و بهترین طراحی صحنه و لباس جشن انجمن منتقدان و 
نویسندگان سینمای ایران نامزد دریافت جایزه شده است. 
همچنی��ن این فیل��م جایزه بهترین فیلم جش��نواره جایزه 

ققنوس را دریافت کرده است.
یادشدرقلبهاجاودانخواهدبود

داریوش ارجمند هنرمند سینما، تاتر، تلویزیون و عضو 
موسس��ه هنرمندان پیشکس��وت ارتحال آیت ا.. هاشمی 
رفسنجانی را تسلیت گفت.در این پیام آمده است:»عرض 
تس��لیت دارم برای ارتحال یار دیرینه امام خمینی )ره( و 
مقام معظم رهبری، بزرگ مردی از تبار استقامت، تدبیر، 
جوانم��ردی، صب��ر و مهربانی که عمرش را وقف مردم و 
کشورش کرد.فقدان آن عالم بزرگوار را به مردم شریف 
ایران و بیت محترمشان تسلیت عرض می کنم.از خداوند 
متع��ال برای آن فقید س��عید رحمت واس��عه الهی و علو 
درجات مسئلت دارم.یادش همچون امیر کبیر همیشه در 

قلب ها جاودان خواهد بود.«

گلدن گلوب ۲۰۱۷ برندگانش را شناخت

هالیوود در برابر رییس جمهور

؟؟؟

؟؟؟؟
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آب و هوا
220شيراز313تهران
214-كرمانشاه923اهواز

821آبادان66-تبريز
410رشت315-اصفهان

116-خرم آباد116مشهد

اوقات شرعى

تهران
اهواز   
اصفهان

تبريز
مشهد
شيراز

كرمانشاه
رشت 

اذان ظهرامروز
12:12
12:23
12:11
12:32
11:39
12:07
12:29
12:19

اذان مغرب امروز
17:30
17:50
17:35
17:45
16:56
17:38
17:50
17:34

اذان صبح فردا
05:45
05:50
05:40
06:08
05:13
05:33
06:01
05:54

طلوع آفتاب فردا
07:14
07:15
07:06
07:40
06:42
06:56
07:28
07:25

سخن بزرگان

صاحب امتياز: شركت كارون پيام اكسين  
 مدير مسئول: منصور قنواتى
 زير نظر شوراى نويسندگان

نشانى دفتر تهران: ميدان توحيد، كوچه صائب، پالك 12 
تلفن: 7 - 66903576         نمابر:  66902291

 صندوق پستى: 898 - 13134
info@karoondaily.ir   :ايميل

نشانى دفتر اهواز: خيابان آزادگان- روبروى كوچه نشاط  
تلفن:آگهى ها 32212878 - 32235252 تحريريه:32210679

نمابر: 32219296 صندوق پستى: 4343-61335
چاپ: بامشاد سبز-تلفن: 44545048 توزيع: صداى نشرصبح

امتياز در طرح ارزيابى كيفى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى: 38

ادبيات

چهار شنبه 22 دي 1395
 سال بيست و دوم    شماره  3868

        فرهنگ و هنر


