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صاف و ساده

خون تازه، فکر  کهنه

معاون جواِن تازه منصوب شــده سیما، در میان تعجب ناظران، 
مدیران شبکه های تلویزیون را تغییر داد و خون تازه ای در رگ های 
رسانه ملی ازســکه افتاده جاری کرد. همه جوان و تازه نفس اند و 
البتــه در خط و مرام جریان ُتند نواصولگرا. من شــنیدم که پیمان 
جبلی، رتق وفتق غالبا اداری صداوسیما را عهده دار است و فرمان 
سازمان به دست وحید جلیلی و پایداری چی ها می چرخد. هرچه 
باشــد، فرصتی نو فراهم شــده و باید دید این تیم خواهد توانست 
نفس های به شــماره افتاده رســانه ملی را برگرداند یا روند ریزش 

مخاطب و اتالف منابع ُتندتر خواهد شد.
معلوم است که سرنوشت رسانه ملی، بیشتر از عوامل داخلی و 
فنی، در گرو فشارهای بیرونی است. اگر در همه جای دنیا، مخاطب 
تعیین کننده راه و مسیر رسانه است، در صداوسیما مخاطب کمترین 
اثر را بر سیاســت گذاری دارد. در چنین شــرایطی، شاید صحبت از 
بهبود اوضاع رسانه گزافه باشد اما امید به این است که بدتر نشود 
و دســت کم خالقیت هایی در روال مرســوم و معهود صداوسیما 

حاصل شود.
مشــکل عمده ای که رسانه ملی با آن دســت به گریبان است، 
تنگ نظری است. اگر رسانه کار خود را انجام دهد و دخالت ها صرفا 
در حیطه سیاست های کالن متمرکز باشد، مشکل چندانی نخواهد 
بود اما چنین نیســت و نظارت سیاســی و ایدئولوژیک، جایی برای 
عرض اندام در جهت جــذب مخاطب باقی نمی گذارد. آنها توجه 
ندارند که رسانه با مخاطب معنا پیدا می کند و رسانه بی مخاطب، 
اگرچه ۵۰ هزار پرسنل و چندهزار میلیارد بودجه و ده ها ساختمان 

و استودیوی رنگارنگ داشته باشد، ارزشی ندارد.
در جهان رسانه ای امروز، تلویزیون از برج عاج پایین کشیده شده 
و تلفن همراه هوشمند، جای آن را گرفته است. در این سقوط آزاد 
تأثیر تلویزیون، سختگیری و تنگ نظری با فکر کهنه، دیگر مخاطبی 
باقی نمی گــذارد که تحت تأثیــر افکار و امیــال گردانندگان واقع 
شود. البته معلوم اســت که اولیای امور متوجه این معنا شده اند 
و گماردن جوانان جویای نام تازه نفس در مدیریت شــبکه های پیر 
سیما، واجد همین منظور است؛ اما اگر بخواهد روال جریان پایداری 
در شبکه ها جاری شود، آن تتمه مخاطب رسانه ملی هم دود هوا 

خواهد شد.
محدودیت های نظارتی ســازمان، همــه ارکان تولید محتوا از 
نحوه پوشــش تا داســتان و درام و حتی نام پرسوناژها را فراگرفته 
و نتیجه آن تعدد مضامین تکراری و شعاری و نچسب شده است. 
تهیه کنندگان و نیز نویســندگان فیلم نامه محدودیت ها را می دانند 
و البد برای حفظ معیشت شــان، به دایره تنــگ نظارت تن داده اند 
و چنــدان کاری به مخاطب ندارند. نتیجــه محتوم آن رونق یافتن 

پلتفرم های بیرونی و شبکه های فارسی زبان خارجی شده است.
شــاید مأموریت شش جوان تازه منصوب شــده در شبکه ها آن 
باشــد که طرحی نو دراندازند و با کاهش محدودیت ها در بعضی 
بخش هــا و افزایش جذابیت از طریق تولید برنامه های ســرگرمی 
مفرح و توسعه نشاط حالل، دل مخاطب ناراضی را به دست آورند 
اما چنین کاری قبال در شــبکه سه و نسیم انجام شده و در مصاف 
رســانه های بیرونی، موفقیت چندانی رقم نزده؛ ضمن اینکه عدم 
تغییر مدیر شــبکه سه، مؤید آن اســت که همان راه رفته فروغی، 
مــورد انتظــار از این مدیران جدید اســت و البته ایــن راه، از پیش 
شکســت خورده است و ســازمان را بیش از گذشته نزد مخاطب 

منزوی خواهد کرد.
این یک واقعیت است که سازمان صداوسیما، هیچ گاه و در هیچ 
شــرایطی -حتی با حذف همه محدودیت ها و نظارت ها- نخواهد 
توانســت به دوران اوج خود بازگردد. عصر تلویزیون ســپری شده 
و قالب های دیگر جــای آن را گرفته اند. موفقیت رســانه ملی در 
آن خواهد بــود که روند ریزش مخاطب را قــدری کاهش دهد و 
از ســرعت آن بکاهد. برای نیل به این هدف، تنها راه، بازگشــت به 
اصول حرفه ای رســانه داری است. رسانه اصول و مختصاتی دارد 
که متخصصــان امر به آن واقف اند. آنها بایــد کار خود را بکنند و 
سیاست پیشــگان کنار بایستند و صرفا در تعیین مسیر سیاست های 
کلی، فعال باشــند. در چنین شــرایطی اســت که امــکان احیا در 
دسترس خواهد بود. البته خصوصی کردن شبکه ها، سرعت نیل به 
موفقیت را دوچنــدان می کند که آن هم نیاز به رفع موانع قانونی 
دارد. اگر اراده ای برای جلوگیری از سقوط آزاد رسانه ملی موجود 

باشد، هنوز روزنه هایی سوسو می زند.

پژوهشگر  ارتباطات  اجتماعی
قادر  باستانی

می دانــم که هر فــردی در حــوزه بخش خصوصی 
اختیار مال خودش را دارد و می تواند در چارچوب قانون 
بــرای اموال خودش تصمیم بگیــرد، این را هم می دانم 
کــه مطالبه گری اصلی امــروز جامعه در حد ســفره و 
قــوت الیموت اســت و بقا، اما نتوانســتم از یک دغدغه 

اجتماعی– فرهنگی مهم این روزها حرف نزنم.
موضوع این اســت که برخی از اموال خصوصی هم 
تبدیل به بخشی از هویت و وجود یک جامعه و یک شهر 
می شــوند و می شوند نماد زندگی یا فرهنگ یا تاریخ و در 
واقع ارزشی معنایی می یابند، نه صرفا مادی، برای همین 
اســت که دردم آمد وقتی خواندم با انحــالل (بخوانید 
تخریب) سینما عصر جدید موافقت شده و سینما صحرا 
هم درخواســت تغییر کاربری (بخوانید تبدیل شــدن به 

پاساژ) را داده است.
هر دو ســینما پیش  از تولد من ساخته شده اند (یکی 
امســال هشتاد ساله می شــود و یکی پنجاه و هفت ساله) 
و قطعا تاریخچــه ای غنی از اتفاقــات و رویدادهای آن 

دوران را دارند؛ اما من شاهد دوران 
شــکوفایی این دو ســینما در دهه 

شصت و هفتاده بوده ام.
سینما عصر جدید و تا حدودی 
ســینما صحرا به واســطه نمایش 
فیلم های خاص (و نیز برنامه های 
اکــران فیلم هــای فیلمخانه ملی 
ایــران) و نیز نمایــش خاص ترین 
فجــر،  فیلم هــای جشــنواره  های 
جایگاهی ویژه و غیرقابل مقایســه 
در زندگی شخصی بسیاری از نسل 
قبل از من و نســل من و تا حدودی 

نسل بعد از من، یافتند.
در روزگاری کــه هیــچ فیلــم 
اکران  ایران  در سینماهای  خارجی 
نمی شد، نســخه های سانسور شده 
فیلم های  واقعــی)  باالخــره  (اما 

درایر، تارکوفسکی، کوروساوا، هیچکاک، جان فورد، لویی 
مــال، چاپلین و حتی گدار و تروفو در این ســینماها قابل 
تماشــا بود و البته بیشــترین تماشاگر (و شــاید درمورد 
برخــی فیلم ها تنهــا تماشــاگران) فیلم هــای هنری و 

متفاوت سینمای ایران آن دوران در این سینماها بودند.
در آن ســال ها در حصــار بلند ساخته شــده  پیرامون 
فرهنــگ به طور عــام و نیــز موضوعی به نــام حضور 
اجتماعی و رفتارهای جمعی، نســل ما از این ســینماها 
به عنــوان معبر عبــور از میدان مین هــای روزمرگی های 
زندگــی و محدودیت هــای تحمیلی اســتفاده کرد و با 
ســینمای متفاوت با هنر درآمیخــت و حتی به دنیاهای 
تاریــخ، فلســفه، روان شناســی و معرفــت راه یافــت. 
نســل هایی در این ســینماها با اتفاقات ســینمای پیشرو 
و متفــاوت ایران و هنر ســینما و تفســیر فیلم (به عنوان 
هنری متفاوت و نیز دریچه ای به ســایر هنرها) آشنا شد 
و این گونه شــد که عصر جدید و صحرا بخش مهمی از 
هســتی اجتماعی طبقه متوسطی شــد که می خواست 
نخبه و روشــنفکر باشــد. ســالن های انتظار سینماها در 
واقع توأمان هم قرارگاه هــای گردهمایی های اجتماعی 
در دوران برهــوت هویت کالن اجتماعــی و در عین حال 
وعده گاه قرارهای عاشــقانه جوان ترهایــی که در بیرون 

سالن امنیتی برای دیدن هم نداشتند، بود.
در ســالن های عصــر جدیــد اولین ظواهــر متفاوت 

جوانانــی را که از خط قرمزها عبور کرده بودند، می شــد 
دیــد، همچنین اولیــن نشــانه های رفتارهای سیاســی 
گروهی، در این ســالن ها دســت اکثریت حاضران کتاب 
بود و می گفتند کتاب فروشی کنار سینما به واسطه سینما 
پرفروش ترین کتاب فروشی غیردرسی پایتخت شده است.
می شــود بســیار درباره علت اهمیت این ســینماها 
نوشــت؛ اما این ســینماها متعلق بــه بخش خصوصی 
است و طبیعی است مالکان سینما در روزگاری که مردم 
به ســینما نمی رونــد، بخواهند از دارایی خود اســتفاده 
بهینه کنند (کمااینکه یکی از مالکان ســینما عصر جدید 
سال گذشته گفته آنها که از خاطرات سینما عصر جدید و 
نوستالژی های خود می گویند، دروغ می گویند؛ چون برای 
دیدن فیلم به سینما نمی آیند)؛ اما شاید راه های دیگری 

برای حفظ این سرمایه های معنوی وجود داشته باشد.
اینجا منظورم شهرداری و شورای شهر و وزارت ارشاد 
و هر جای دولتی دیگری نیســت که ممکن است در این 
موضوع مرتبط باشــد که امیدی به گشایش (واقعی نه 
شــعاری) از این نهادها نیست، شــکل دادن سازمان های 
مردم نهاد یا کمپین های اجتماعی (و مثال گل ریزان) برای 
نجات این ســالن های ســینما هم در روزگاری که عامه 
غم نان دارند، شــاید محلی از اعراب نداشته باشد؛ پس 
به عنوان یک آدم عادی نوستالژی دار و یک اهل رسانه از 
ثروتمندان (یا به قول خودشــان بیزینس من های موفق) 
بخــش خصوصــی (و حتــی نیمه خصوصی) 
اســتدعا می کنم این دو سالن سینما را در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی خود بخرند و تبدیل به 

موزه کنند.
افرادی که پروژه های بلندمرتبه شــان  برای 
جمعیت یک شــهرک را در خود جای می دهند 
و پاســاژها (همان مال های) چشم نوازشان در 
حال رقابت با مراکز مشــابه همســایه و حتی 
جهان اول هستند، قاعدتا اختصاص دادن بخش 
کوچکی از داشــته ها به عنوان اقدامی فرهنگی 

(یا تاریخی) دل چندان بزرگی نمی خواهد.
و این را هم متذکر شــوم که براســاس تمام 
تجارب و دانســته هایم مطمئن هســتم این کار 
شهرت و ماندگاری و البته خیری (از نوع صدقه 
جاریه ) بیشــتر از بســیاری از اقدامات دیروز و 
امروز و فردای شــان برای ایشــان بــه ارمغان 

خواهد آورد.

یک استدعای فرهنگی از ثروتمندان و بیزینس من های موفق تهران

پاساژ نکنید عصر جدید را بخرید؛ اما 

اکتاویو  پاز  در  زمانه    خود
عصــر  هجدهمیــن 
به  بخارا  چهارشــنبه 
بررســی  و  معرفــی 
پاز  «اکتاویــو  کتــاب 
خــود»  زمانــه    در 
دارد.  اختصــاص 
بــا  نشســت  ایــن 
همکاری خانه فرهنگان فرشــته در ساعت 
پنج بعدازظهر چهارشــنبه بیست و هشــتم 
اردیبهشــت  ۱۴۰۱ در محــل کتاب فروشــی 
فرهنگان فرشته برگزار می شود و به صورت 

مستقیم پخش خواهد شد.
فارسی زبانان عالقه مند به شعر و ادبیات 
با چند اثر این شــاعر بلنــدآوازه   مکزیکی و 
برنده جایــزه   نوبل ادبیات آشــنایی دارند و 
حــاال در این کتاب که انتشــارات اختران آن 
را منتشر کرده است، با سیر زندگی شخصی، 
سیاســی و ادبی او آشنا خواهند شد. در این 
جلسه فؤاد نظیری، شــاعر و مترجم، سحر 
عبیدی،  اســپانیایی ، سهند  مترجم  یوسفی، 
نویســنده و منتقــد در حوزه های ســینما و 
ادبیــات و عاطفه طاهایــی، مترجم کتاب، 

حضور خواهند یافت.

چه خبر

درخت گالبی - داریوش مهرجویی - ۱۳۷۶
محمود شایان (همایون ارشادی):

خســتگی باستانی، خستگی موروثی، ذره ذره از تنم به در می شــود. آرامش پربار این درخت به من هم سرایت کرده است. خوبم، خوشم؛ کجام؟ 
هیچ جا! نیمه شب است یا نزدیک سحر؟ نمی دانم! انگار در مکثی خالی میان دو دقیقه پرهیاهو نشسته ام؛ میان بی نهایت گذشته و بی نهایت فردا. 

و نگاهم خیره به عنکبوتی است که صبور و آرام، توری نازک می بافد.

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى  طبیبانه

طبیبانه های  ما  را  می فروشند

هفته پیش برای ایراد سخنرانی به شهر زیبای شیراز سفر کردم. شهری که برای من پر از 
خاطره است. جوانی ۱۸ ساله بودم که برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به شیراز رفتم و 
تمام وجودم مملو از تجارب و اتفاقاتی است که در این شهر برای من افتاد. شاید مهم ترین 
نمود حضور در شــیراز، همان فضای قدسی حافظیه باشــد که نمی دانم چند بار در طول 
این ســال ها به آنجا رفته ام. ساعت ها نشسته ام و به انبوه انسان هایی خیره شده ام که از هر 
طریقه و مسلکی به این مکان آمده و با خواجه شیراز راز و نیاز می کنند. شاید هیچ کس به 
اندازه حافظ در فرهنگ ایرانی ذهنی گشــوده برای همگان نداشته باشد. از شگفتی هاست 
که کســی بتواند همه را با خود همدل کند و این معجزه خواجه شــیراز اســت. هر بار که 
به شــیراز می روم حتی اگر هیچ وقتی نداشته باشــم باید سری به حافظیه بزنم، فاتحه ای 
بخوانــم. فالی بگیرم و بعد از مقامش خداحافظی کنم به امیــد دیداری دیگر در آینده ای 
نزدیک. با خودم فکر می کردم که این مکان چقدر آرامش بخش است و اگر این مکان نبود 
چگونه می توانستیم نمودی از همدلی و تفاهم بین عقاید مختلف را به نمایش بگذاریم و 
تجربه کنیم. داشتم فکر می کردم میراثی که برای ما باقی مانده است نه تنها بسیار باارزش 
اســت بلکه می تواند به بهبــود روح و روان و ذهن ما نیز یاری برســاند و اگر این میراث از 
دست برود چه طبیب بزرگی را از دست داده ایم. در روزهای پیش، خبر طرحی از نمایندگان 
محترم مجلس درمورد فروش آثار باستانی و تبدیل ایران به یکی از هاب های فروش میراث 
فرهنگی، غوغایی را میان دردمندان فرهنگ این مملکت برانگیخت. اگر تا دیروز صدای ما 
درمورد بی مهری ها به میراث فرهنگی به جایی نمی رســید و هر روز می شنیدیم که مکانی 
باســتانی و فرهنگی تخریب شده است حاال دیگر مســئوالن محترم خیلی شیک و رسمی 
صحبت از فروش میراثی می کنند که قرار اســت به ما هویت ببخشــد و ما را معنا و درمان 
کند.  نفت و گازمان که به بهای ناچیزی به کشــورهایی همچون چین فروخته می شــود و 
تا آینده ای نزدیــک دیگر خبری از ذخایر بزرگ نفت و گاز این مملکت نخواهد بود. دریاچه 
ارومیه که خشــک شــد. درخت ها و جنگل ها که ساختمان شــدند و از بین رفتند. جنگل 
هیرکانی که دارد نابود می شــود. بعد از آن چه چیزی را می خواهند بفروشــند؟ در جایی 
خوانده بودم که امیرکبیر به تپه های الهیه می رفت تا در تنهایی به حال این مردم گریه کند. 

چقدر باید این گریه ها ادامه یابد؟ چقدر؟

افول  روزنامه نگاری را
مدیون روابط عمومی ها هستیم

سینا تفنگ چی: روابط عمومی؛ اگر در آگهی های کاریابی جست وجو کنیم، انواع و اقسام مشاغل 
را برایمان می آورد؛ چراکه کلیدواژه روابط عمومی قوی شــده است؛ بهانه ای برای نادانانی که 
بــه دنبال نیروی کار می گردند و در نتیجه شــما با دکترای علــوم ارتباطات هم گزینه مطلوب 
پیشنهاد های سایت های کاریابی برای استخدام منشی، معامالت امالک و... هستید. جالب آنکه 
همین ســایت ها مدعی هســتند از هوش مصنوعی بهره می گیرند و از سوی نهادهای دولتی 

به عنوان «دانش بنیان» شناخته شده اند.
روابط عمومی؛ اگر در رسانه ها جست وجو کنیم، پر شده اند از اخبار شرکت ها؛ بورس، بانک، 
بیمه و پتروشیمی ها در صدر هستند. پوشش خبر منتشرشده از بازدیدهای غیرجذاب و کارهای 
پوپولیســتی این شرکت ها که نه روی آن نوشته ای اضافه می شود و نه تیتر و لید آن تغییر پیدا 
می کند، تنها برای دریافت آگهی، دعوت به مراســم افطاری و دریافت هدیه روز خبرنگار و عید 

نوروز صورت می پذیرد.
مابازای این حمایت، شــاهد انتشار هیچ خبر منفی یا نقد و بررسی سازمان مذکور نیستیم و 
اصال در اینجا اهمیت ندارد آن رسانه از درجه اعتبار مکفی برای دیده شدن هم برخوردار بوده 
یا خیر! تنها ارسال لینک خبر به مدیرعامل سازمان کفایت می کند که موج وحشت سازمانی را 

فراگیرد و سیل آگهی ها به راه افتد.
این مهم خود به بهانه ای برای انتصابات هم بدل می شود؛ همان طورکه در انتصابات دولت 
ســیزدهم شــاهد هســتیم، اگر افراد بی ارتباط با حوزه علوم ارتباطات را که به دلیل رانت های 
سیاســی منصوب می شــوند در نظــر نگیریم، عمده انتصابــات مدیــران روابط عمومی از دل 

رسانه ها ست.
مدیران ناکارآمد برای ضربه گیری از هرگونه اتفاق احتمالی، دست به دامن مجریان تلویزیون 
و روزنامه نگاران می شوند و با این ترفند تالش می کنند تا عملکردشان به صورت مطلوب مورد 

ارزیابی و حتی دیده شدن واقع نشود.
جمله موارد گفته شــده و بســیار موارد ناگفته دیگر سبب شــده تا دیگر به آن شکل قدیم، 
روزنامه نگار میدانی و تحقیقی نداشــته باشیم و افرادی به اســتخدام رسانه ها درآیند که تنها 
با واژه «بازرگانی» آشــنایی داشــته و بابت انتشــار مطلب، رســانه را به پایگاه روابط عمومی 

برون سازمانی بدل می  کنند.
همه موارد گفته شــده و بســیار موارد ناگفته دیگر ســبب شــده تــا امروز، بــا بنگاه داری 
روابط عمومی هایی مواجه باشــیم که منهای عدم آشــنایی با اصول اولیه نگارش محتوا، تنها 
چاپلوس پروری و متملقیسم را در برخی رسانه ها ترویج کرده و سبب شده اند تا مانند روزهای 
دیرین نتوانیم روزنامه نگار تخصصی و پیشرو در حوزه های کاربردی، جست وجوگر، میدانی و با 

نگاه به مردم را شاهد باشیم.

متخصص  مغز  و  اعصاب
عبدالرضا   ناصرمقدسی

نظرخوانى

راجر فدرر  در  نمایشگاه کتاب
«راجــر  کتــاب 
بــه  کــه  فــدرر» 
قول نویســنده اش 
گــراف،  ســیمون 
زندگی نامــه  نــه 
او، بلکــه پرتره ای 
ایــن  زندگــی  از 
تنیس باز اســطوره ای اســت، در ایران با 
ترجمه امیرحســین متقی به چاپ رسید. 
فدرر سوئیســی با ۱۰۳ عنــوان قهرمانی 
یکی از موفق تریــن بازیکنان تاریخ تنیس 
است که در سال های آخر دوران حرفه ای 
خود به ســر می برد. بسیاری او را یکی از 

بهترین ورزشکاران تاریخ می دانند.
در خالصه پشــت جلد کتاب به قلم 
متقی آمده: پیش از آنکه او به لقب هایی 
همچون پادشــاه و استاد خوانده شود و 
احترام ها به او شــکلی شبیه به پرستش 
مذهبــی به خود بگیرنــد، زندگی او هم 
مثل زندگی همه مــا در نموداری از یک 
تابع سینوســی قابل رسم بود. روزی که 
پــس از اولیــن حضورش در مســابقات 
آزاد فرانسه نشــریه اکیپ در توصیفش 

از کلمــه فلج اســتفاده کــرد، روزی که 
به عنــوان جریمــه مجبور بود ســاعت 
شش صبح توالت ها را تمیز کند و روزی 
که پدرش اتومبیــل را کنار جاده متوقف 
کــرد تا پیــاده اش کند و کلــه  داغش را 
داخــل برف ها فرو کند تا بلکه کمی آرام 
شــود، خودش هم تصور نمی کرد روزی 
خوش تکنیک ترین تنیســور تاریخ شود و 
صحنه هایی خلق کند که در نتیجه آنها 
مــردان جاافتاده طوری فریــاد بزنند که 
همسرشــان مجبور شــوند از اتاق دیگر 
بیایند و مطمئن شوند که حال شان خوب 
اســت. او اعجوبه ای اســت کــه قوانین 
متقن فیزیک را به چالش می کشد. آنچه 
فدرر را فــدرر کرده، ترکیب ماهرانه ای از 
خشونت مرگ بار و ظرافت چشم نواز در 
بازی اش بوده اســت و اینکه در دنیای او 
هر چیزی درســت سر جای خودش قرار 
دارد. از کنــکاش در زندگــی راجر فدرر 
از ورزش می گیریم؛  درس هایــی فراتــر 
درس های زندگی. کتاب را نشر گل گشت 
منتشــر کرده و در راهــروی ۲۱، غرفه ۲ 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران قابل 

دسترسی است.

افتتاح  جشنواره  کن
هفتاد و پنجمیــن  ایسنا: 
جشــنواره فیلــم کن از 
امــروز کلیــد می خورد 
خــرداد هفتــم  تــا  و 
 (۲۸ مــی) در جنــوب 
خواهد  ادامه  فرانســه 
میزبــان  و  داشــت 
ســینماگران منتخب از سراســر جهــان و چهار 
هــزار نفر از اهالی رســانه از ۷۵ کشــور خواهد 
بود. پوســتر هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم 
کن ۲۰۲۲ بــا الهام از صحنــه معروفی از فیلم 
«نمایش ترومن» به کارگردانی «پیتر ویر» در سال 
۱۹۹۸ کــه در آن شــخصیت ترومن با بازی جیم 
کری در حال باال رفتن از پله ها به ســوی آسمان 
و لمس کردن ابرها به تصویر کشــیده شده است، 
طراحی شده اســت. مسئوالن برگزاری جشنواره 
فیلم کــن ۲۰۲۲ تصمیم گرفتنــد دوره ۲۰۲۲ را 
بدون نیاز به تســت گرفتن از شــرکت کنندگان و 
عدم اجبار استفاده از ماسک برگزار کنند . ایرانیان 
حضور برجســته ای در این دوره جشنواره دارند؛ 
اصغــر فرهادی به عنــوان داور و لیــال حاتمی، 
گلشــیفته فراهانی، زهــرا امیرابراهیمی و ترانه 

علیدوستی به عنوان بازیگر در آن حضور دارند.

امیر  صدری


