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گفت و گوي »جوان« با نويسنده کتاب »زندگي و زمانه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني«

هاشميميگفتدولتمراپيشخداميبرم

5 فيلم به سوداي سيمرغ اضافه شدند

تکميل فهرست جشنواره با بار اضافه

دبير جشنواره شعر فجر:

»عرس بيدل« محل تالقي اهالي فرهنگ و هنر حول محور بيدل است
محمدکاظ�م کاظمي، ش�اعر افغانس�تاني و دبير جش�نواره 
ش�عر فجر درب�اره راهکارهاي گس�ترش رواب�ط فرهنگي و 
ادبي ميان کشورهاي فارس�ي زبان گفت: مهم ترين راه ايجاد 
ش�ناخت در مردم نس�بت به مش�ترکات فرهنگ�ي و ادبي و 
هنري بين کش�ورهاي فارس�ي زبان اس�ت، چراکه بسياري 
از مردم نس�بت به زمينه هاي فرهنگي و ادبي مش�ترک بين 
اين کش�ورها بي اطالع هس�تند و قطعًا زماني که از اين مهم 
مطلع ش�وند، ناخودآگاه به س�مت آنها ترغيب خواهند شد. 
وي ادامه داد: ما بايد موانع ارتباطي فرهنگي و ادبي میان كشورهاي 
فارس��ي زبان را از بین ببري��م و از آنجايي ك��ه همزباني، همدلي 
مي آورد، مردم خود به خود به سمت يکديگر جذب شده و به قطع 
ارتباط میان انديشمندان كشورهاي فارسي زبان هم برقرار خواهد 
شد. دبیر يازدهمین جشنواره ش��عر فجر با بیان اينکه استفاده از 
ادبیات و انتشار آثار ادبي نويس��ندگان فارسي زبان در كشورهاي 
همزبان از ديگر را ه هاي گس��ترش روابط فرهنگي و ادبي به شمار 
مي رود، اظهار داشت: بايد آثار نويسندگان مختلف فارسي زبان را 
بین ملت هاي مختلفي كه زبان فارسي دارند، منتشر كنیم، چراكه 
اين كار براي مردم جاذبه هاي فراواني دارد به خصوص اگر آنها، آثار 

شعر و رمان و داستان باشند. 
كاظمي در ادامه سخنان خود بیان داش��ت: بايد رفت و آمدهاي 
زيادي بین كشورهاي فارس��ي زبان صورت بگیرد و دانشمندان و 
پژوهش��گران فرهنگي و ادبي براي تقوي��ت جنبه هاي عملي اين 
حوزه با يکديگر ارتباط داشته باشند و در حقیقت جهانگردي هايي 
در حوزه هنر، ادبیات و مشتركات فرهنگي برگزار شود. وي با اشاره 

به نقش شاعران به خصوص بیدل دهلوي در گسترش پیوند زباني و 
تاريخي بین كشورهاي فارسي زبان گفت: قطعاً وقتي با آثار شاعران 
فارسي زباني كه خارج از مرزهاي ايران بودند، آشنا مي شويم، در 
وهله اول به نقش زبان فارس��ي در آن قلمرو پ��ي خواهیم برد و با 
واژگان فارسي كه در ساير كشورهاي فارسي زبان، وجود داشته، 
آشنا خواهیم شد، بیدل نیز در اين زمینه نقش مهمي را ايفا كرده و 
برگزاري مراسم هايي مانند »عرس بیدل« مي تواند به معرفي نقش 
وي در اين زمینه كمک كن��د. وي درباره برپايي چهارمین كنگره 
»عرس بیدل« تصريح كرد: در دو دوره از اين كنگره حضور داشتم و 
بايد بگويم كه اين كنگره محل تالقي اهالي فرهنگي و هنر در حول 
محور بیدل است، چراكه كه بسیاري از بیدل شناسان و بیدل پژوهان 
در اين كنگره حضور دارند، با اين حال متأسفانه »عرس بیدل« تنها 
با برگزاري كنگره به كار خود پايان مي دهد و ما هنوز يک نس��خه 
قابل اعتماد از غزلیات بیدل نداريم، در حالي كه اين اولین كار در 

حوزه بیدل شناسي و بیدل پژوهي محسوب مي شود.

    محمدصادق عابديني
با اضاف�ه ش�دن پن�ج فيلم ب�ه بخش س�وداي س�يمرغ 
و اعالم اس�امي فيلم ه�اي حاض�ر در بخش »چش�م انداز 
س�ينماي ايران« که بخش غيررقابتي جش�نواره اس�ت، 
فهرست س�ي و پنجمين جش�نواره فيلم فجر تکميل شد. 
با اعالم دبیرخانه سي و پنجمین جش��نواره فیلم فجر، پنج فیلم 
»آباجان« ب��ه كارگردان��ي و تهیه كنندگي هات��ف علیمرداني، 
»فصل نرگس« به كارگرداني ن��گار آذربايجاني و تهیه كنندگي 
س��حر صباغ سرش��ت، »خوب بد جلف« ب��ه كارگرداني پیمان 
قاسم خاني و تهیه كنندگي محسن چگیني و عبداهلل اسکندري، 
»ائو« به كارگرداني و تهیه كنندگي اصغر يوسفي نژاد و »كوپال« 
به كارگردان��ي و تهیه كنندگي كاظم مالئي به بخش مس��ابقه 
سینماي ايران )سوداي سیمرغ( كه بخش اصلي جشنواره فیلم 
فجر است، اضافه شدند. با افزوده شدن اين فیلم ها امسال 33 فیلم 
در سوداي سیمرغ با يکديگر به رقابت خواهند پرداخت. پیش از 
اين دبیر جشنواره طي يک ارتباط زنده تلويزيوني از محل موزه 
سینما، اسامي 28 فیلم بخش سوداي سیمرغ را عنوان كرده بود. با 
اعالم فهرست اولیه جشنواره فیلم فجر، اعتراضات متعددي درباره 
حضور نداشتن برخي فیلم هاي سینمايي در جشنواره مطرح شد و 
سايت هاي سینمايي فهرست بلندي از فیلم هايي را كه درخواست 
حضور در جشنواره داشتند، منتشر كردند؛ فهرستي كه اكنون 
برخي از آنها به بخش سوداي سیمرغ و بخش ديگر به »چشم انداز 
سینماي ايران« راه پیدا كرده اند، بخشي كه شايد به خاطر رقابتي 
نبودنش چندان مورد توجه قرار نگیرد. با وجود اينکه جشنواره 
درهاي خود را براي پذيرش تعدادي از فیلم ها باز كرده است، هنوز 
چند عنوان فیلم از كارگردانان شناخته شده سینما وجود دارند 

كه غیبت شان در جشنواره كاماًل به چشم مي آيد. 
   بخش غيررقابتي ميزبان 11 فيلم شد

عالوه بر پنج فیلم اضافه ش��ده به سوداي س��یمرغ، دبیرخانه 
فیلم فجر به وعده اش درب��اره اعالم اس��امي فیلم هاي حاضر 
در بخش »چش��م انداز س��ینماي ايران« عمل كرد و 11 فیلم 
را براي حض��ور در اين بخش معرفي ك��رد. از مهم ترين آثاري 
كه در بخ��ش غیررقابتي س��ینماي ايران حض��ور دارند، فیلم 
»امپراتور جهنم« س��اخته پرويز شیخ طادي اس��ت. عالوه بر 
شیخ طادي، حمید نعمت اهلل كه با فیلم »رگ خواب« در مسابقه 
سینماي ايران حضور دارد، ديگر فیلمش يعني »شعله ور« را در 
چشم انداز سینماي ايران دارد. ديگر فیلم هاي بخش غیررقابتي 
جشنواره فیلم فجر عبارتند از »آزاد به قید شرط« به كارگرداني 
و تهیه كنندگي حس��ین ش��هابي، »اش��نوگل« به كارگرداني 
هادي حاجتمند و علي سلیماني سرندي، »ايستگاه اتمسفر« 

به كارگرداني مهدي جعفري، »تروماي س��رخ« به كارگرداني 
و تهیه كنندگي اس��ماعیل میهن دوس��ت، »خانه ديگري« به 
كارگرداني بهن��وش صادقي، »درياچه ماه��ي« به كارگرداني 
مريم دوستي، »دعوتنامه« به كارگرداني و تهیه كنندگي مهرداد 
فريد، »ماجان« به كارگرداني رحمان سیفي آزاد و »يادم تو را 

فراموش« به كارگرداني و تهیه كنندگي علي عطشاني. 
   جايي براي اين فيلم ها نيست!

حتي ب��ا اضافه ش��دن فیلم هاي جدي��د به جش��نواره، برخي 
فیلم ها به فجر راه داده نش��دند. حواش��ي پیش آم��ده درباره 
فیلم »كاناپه« ساخته كیانوش عیاري و مواضع اين كارگردان 
درباره به كارگیري كاله گیس براي بازيگران زن، باعث ش��ده 
»كاناپه« به غايب بحث برانگیز جش��نواره بدل ش��ود. »ملي و 
راه هاي نرفته اش« به كارگرداني تهمینه میالني، »بوف كور« 
به كارگرداني احمدرضا معتمدي، »يواش��کي« به كارگرداني 
رضا درمیشیان و »هجوم« به كارگرداني شهرام مکري از جمله 
فیلم هايي هستند كه با توجه به نام و س��ابقه سازندگان شان، 

حضور نداشتن شان در فجر، بحث برانگیز است. 
   افزايش تعداد فيلم هاي بخش مسابقه

سال گذشته و در جش��نواره فیلم س��ي و چهارم در مجموع 44 
فیلم در بخش هاي سوداي سیمرغ، نگاه نو و هنر و تجربه حضور 
داشتند. امسال نیز با احتساب 33 فیلم سوداي سیمرغ و 11 فیلم 
بخش غیررقابتي )چشم انداز سینماي ايران( به مجموع 44 فیلم 
مي رسیم، با اين تفاوت كه امسال رقابت در بخش مسابقه سینماي 
ايران بسیار فشرده تر از سال گذشته اس��ت كه تنها 22 فیلم در 
سوداي سیمرغ حضور داش��تند. اين افزايش مي تواند بر كیفیت 
برگزاري جشنواره و داوري آثار تأثیرگذار باشد. از ديگر تفاوت هاي 
دوره سي و پنجم حضور پررنگ فیلم اولي هاست كه در دو بخش 
مسابقه سینماي ايران و چشم انداز سینماي ايران تعداد فیلم هاي 
كارگردان هاي فیلم اولي نسبت به دوره هاي قبل كه بخش مستقل 

»نگاه نو« برگزار مي شد، چشمگیر تر شده است.

   محمدصادق عابديني
جعفر ش�يرعلي نيا، تاريخ نگاري است که با 
تمرکز روي تاريخ نگاري انقالب اس�المي تا 
به امروز چند عنوان کت�اب درباره تحوالت 
انقالب اس�المي و ش�خصيت هاي برجسته 
نظام جمهوري اس�المي نگاش�ته اس�ت. از 
جمل�ه کتاب ه�اي برجس�ته ش�يرعلي نيا، 
»زندگي و زمانه آيت اهلل هاشمي رفسنجاني« 
اس�ت. ب�ه مناس�بت درگذش�ت آي�ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني بخشي از گفت و گوي بلند 
منتشر نش�ده »جوان« با جعفر شيرعلي نيا 
که مربوط ب�ه کتاب زندگ�ي و زمانه آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني است، را منتشر مي کنيم. 
شما س�ه کتاب درباره سه شخصيت 
برجسته انقالب يعني امام خميني)ره(، 
حضرت آيت اهلل خامن�ه اي و آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني منتشر کرده ايد، 
چه ش�د که در نگارش تاريخ انقالب 

سراغ اين شخصيت ها رفته ايد؟
فارغ از بحث هاي سیاسي، من همه جا گفته ام 
كه آيا مي توانیم از امام خمیني  )ره(، حضرت آقا و 
آقاي  هاشمي رفسنجاني در فرآيند تاريخ انقالب 
اسالمي شخصیتي تأثیرگذار تر پیدا كنیم؟ كاري 
نداريم كه انتقادي به اين تأثیرگذاري و مثبت 
و منفي بودن آن وجود دارد يا خیر، ولي در اين 
مقطع تاريخي تأثیرگذار تر از اين سه شخصیت 
نداريم. ما امثال شهید بهشتي را نیز داريم كه در 
سال هاي اول انقالب بسیار تأثیرگذار بوده اند، 
اما شهید بهشتي در سال 60 شهید شده اند و در 

روند 35 سال بعد از آن تأثیر نداشته اند. 
منتقداني مانند دکتر س�ليمي نمين 
نس�بت ب�ه ن�وع ن�گاه ش�ما در 
کت�اب »زندگ�ي و زمان�ه آي�ت اهلل 
هاشمي رفس�نجاني« نق�د دارن�د و 
مي گويند کت�اب در جانبداري آقاي 

هاشمي است!
به نظرم در كتاب آقاي  هاشمي رفس��نجاني دفاع 
بي جايي صورت نگرفته و عمدي بر اينکه نقاط قوت 
 هاشمي پررنگ شود و نقاط ضعفش ديده نشود 
وجود نداشته اس��ت. ولي خب ما با كتاب روبه رو 
هستیم و هر كتاب به اندازه خواننده هايش برايش 
نقد و نظر وجود دارد. كتاب  هاشمي رفس��نجاني 

يک تاريخ 82 ساله را روايت مي كند. 
اي�ن نقد ه�ا حت�ي ب�ه ن�گاه آقاي 
هاشمي رفسنجاني به تاريخ انقالب 

نيز وجود دارد!
آقاي س��لیمي نمین مي گفت ام��ام خمیني به 

حوادث بعد از انقالب مانند حوادث بعد از ملي 
شدن صنعت نفت نگاه مي كرد، اما آقاي  هاشمي 
مانند س��ال هاي مش��روطه نگاه مي كرد. آقاي 
بهش��تي پور مي گفت: »نه! اوالً كه امام اين نوع 
نگاه را نداش��ت، در ثاني آقاي رفسنجاني مانند 
س��ال هاي مش��روطه نگاه مي كرد كه به نظرم 
درست تر اس��ت!« به نظر بنده هم هیچ فضايي 
نمي تواند مانند فضاي ديگري باشد. جمهوري 
اسالمي نس��بت بااليي نه با حوادث سال هاي 
ملي ش��دن صنعت نف��ت دارد و نه ب��ا حوادث 
مش��روطه، بلکه فضاي جديدي است كه شايد 

نقاط مشتركي با هر دو داشته باشد. 
آق�اي  هاشمي رفس�نجاني از جمله 
سياس�تمداراني است که خاطراتش 
را نگاش�ته و چن�د جل�د از آن تا به 
حال منتشر شده است، حضور خود 
ش�خصيت و کتاب ه�اي خاطراتش، 
روايت ش�ما را از زندگي وي آسان تر 

کرده يا سخت تر؟
هر دو حال��ت را دارد. از يک لحاظ مزايايي دارد 
اينکه خود شخصیت مي تواند درباره كتاب نظر 
بدهد و ديگر اينکه نقد هايي كه درباره آن كتاب 
صورت مي گیرد در زمان حضور خود شخصیت 
انجام مي ش��ود و هم خود وي و هم اطرافیانش 
تأيید مي كنند يا پاسخ مي دهند و مي گويند كه 
درست اس��ت يا خیر، اما از نظر ديگر جايي كار 
سخت مي شود كه از بخش هايي از زندگي وي و 
افکارش هنوز فاصله نگرفته ايم و هرگونه روايت 

متأثر از فضاي له يا علیه وي مي شود. 
تا چه حد به خودسانسوري نويسنده 
در رواي�ت تاريخ معتقد هس�تيد يا 
اينکه چقدر دست به خودسانسوري 
زده ايد که مته�م به متأثر ش�دن از 

همان فضاي له يا عليه نشويد؟
من چهار كتاب در مکت��ب تاريخ نگاري مصور 
نوشته ام، اين چهار اثر جزو پیچیده ترين كارهايم 
بوده اس��ت، به طوري كه مجوز سه اثر آن كاماًل 
بیرون از ارشاد صادر شد و كتاب آقاي  هاشمي نیز 
كه خب به دلیل ارتباط خوب آقاي جنتي، وزير 
ارشاد با وي بايد به نوعي تأيید مي شد، اما احتمال 
به مشکل خوردنش كم بود. كتاب جنگ ما بايد 
اول در پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس 
مجوز مي گرفت و ارش��اد بر اس��اس مجوز آنها، 
مجوز مي داد. در كتاب ام��ام خمیني)ره( طبق 
مصوبه مجلس، شوراي مؤسس��ه تنظیم و نشر 
آثار امام خمین��ي)ره( بايد درباره آن نظر بدهد. 
كتاب حضرت آقا را هم مؤسسه انقالب اسالمي 

دفتر حفظ و نش��ر مجوز مي دهد. مي توانم ادعا 
كنم در مراحل نوشتن اين كارها هیچ جا آگاهانه 
سانس��ور نکرده ام. حاال تیتر نزنید من ناآگاهانه 
سانس��ور نکرده ام! ولي خب در مرحله نوش��تن 
قلمم ترسو نبوده اس��ت. درباره كتاب حضرت 
آقا و آقاي  هاشمي نیز تا كتاب تکمیل نشده بود، 
متن را به آنها نداديم. درباره كتاب آقاي  هاشمي 
من سه جلسه مصاحبه طوالني با وي داشتم كه 
مصاحبه هاي خیلي خوبي شد و باعث شد برخي 
از نکات ابهامي كه داشتم رفع شود. بعد كتاب را 
به صورت جزوه به ايشان دادم و گفتم مي خواهم 
آن را منتشر كنم. آقاي  هاشمي نکاتي را گفتند 
كه اكثراً مطالب تاريخي بود. يک نسخه ديگر از 
آن جزوه را نیز به اطرافیان آقاي  هاشمي دادم كه 
نظر آنها را هم بدانم كه آن جزوه را هم هنوز دارم. 
نکات زيادي در حاش��یه اش نوشته شده است. 
ما اطالعات كت��اب را از خ��ود كتاب هاي آقاي 
رفسنجاني استخراج كرده بوديم، ولي وي در آن 
جزوه برخي نکات تاريخي مانند زمان آزادي شان 
از زندان كه در كتاب خودشان آبان نوشته شده 
را تصحیح كرده بودند كه در آذرماه آزاد شده اند. 
ما هم تحقیق كرديم ديديم آذرماه درست است. 
ولي در كتابي كه در دس��ت اطرافیان ش��ان بود 
الي ماشاءاهلل نکات نوشته بودند از ريز و درشت كه 
در اينجاي كتاب موضوع خوب پرداخته نشده، در 
آنجاي كتاب زاويه نگاه به حاج آقا درست نیست، 
اصاًل چرا فالن مطلب آمده است، چرا از حاج  آقا 
انتقاد غیرمنصفانه كرده ايد و مثاًل در حق فالني 

ظلم شده است و... 
پس بيشتر نوع نگاه و رويکردتان را 
نقد کرده بودند تا مسائل تاريخي را ؟

نکات تاريخي هم بود، اما بیش��تر رويکرد من را 
در نوش��تن كتاب نقد كرده بودند. مثل همین 
نکاتي كه آقاي سلیمي نمین مي گويند اما از يک 
جهت ديگر. اگر آن جزوه را با متن تطابق بدهید، 
مي بینید كه متن كتاب هیچ تغییري نداش��ته 
و هیچ كدام از آنها در كتاب نیامده اس��ت، مگر 
نکته اي را تذكر داده باش��ند كه از نظر تاريخي 
اشتباه صورت گرفته است. در مقدمه هم توضیح 
داده ام كه تنها چیزي كه به كتاب اضافه ش��ده 
است درباره س��فر هاي دوره رياست جمهوري 
آقاي رفسنجاني است. چون در مصاحبه اي كه با 
آقاي رفسنجاني داشتم، گفتند: »چیزي كه در 
كتاب درباره فضاي دولت سازندگي گفتي بیشتر 
فضاي انتقادي و سیاسي است در صورتي كه من 
پیش خدا بروم و خدا به من بگويد با خودت چه 
آورده اي؟ من دولتم را مي برم و مي گويم كه مثاًل 
در دوره جنگ شرايط چگونه بود و من در سال 
67 چطور دولت را تحويل دادم!« من آنجا گفتم 
حاج آقا كتاب ما بیشتر سیاسي است و بحث هاي 
اقتصادي نداريم ولي ايش��ان گفتند: »مي دانم 
ولي وقتي من سفر اس��تاني مي رفتم سر پروژه 
بودم و اينگونه كار مي كردم و با مردم روس��تاها 
در ارتباط بودم.« راستش آنجا من قانع شدم كه 
ايشان حقي در اين نکته دارند. آقاي رفسنجاني 
گفتند خاطرات سال 72 تا 76 را كه هنوز منتشر 
نشده بخوان و اگر نکاتي به ذهنت مي رسد اضافه 
كن. من آن خاطرات را خواندم و تنها بخشي بود 
كه با نظر ايشان به كتاب اضافه شد كه در حد 12 
يا 16 صفحه از هزار صفحه كتاب است كه در يک 
قسمت از يک فصل به عنوان سفرهاي استاني 

اضافه شده است.

در نشست خبري دومين جايزه کاالهاي فرهنگي با الگوي ايراني- اسالمي مطرح شد

توجه به کاالهاي فرهنگي با ويژگي ايراني- اسالمي

   جواد محرمي
 نشست خبري دومين جايزه کاالهاي فرهنگي با الگوي ايراني- 
اسالمي همزمان با افتتاح نمايشگاه اين جشنواره صبح دوشنبه 
20 دي ماه با حضور علي فريدوني، مديرکل مجامع، تش�کل ها 
و فعاليت هاي فرهنگي معاونت فرهنگي وزارت ارش�اد و دبير 
جشنواره در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان برگزار شد. 
دبیر دومین جايزه كااله��اي فرهنگي با الگوي ايراني- اس��المي 
پیرامون برگزاري اين جش��نواره گف��ت: اين جايزه در راس��تاي 
تأكید مقام معظم رهبري براي اس��تقالل  در تولید و پويا ش��دن 
اقتصاد كاالي فرهنگي برگزار مي ش��ود. يک��ي از زمینه هايي كه 
بايد در اقتصاد فرهن��گ به آن توجه داش��ت، كاالهاي فرهنگي با 
الگوي ايراني - اسالمي است و بر همین اساس اين جشنواره براي 
جمع آوري ايده ها، خالقیت و تولیدات ارزش��مند تالش مي كند. 
از س��وي ديگر مقوله اقتصاد فرهنگي و ارتقاي آن به معناي عام از 
رويکردهاي معاونت فرهنگي بود و بر اين اساس امسال دبیرخانه 

جايزه كاالي فرهنگي در دومین سال به كار خود ادامه مي دهد. وي 
با بیان اينکه توجه به كاالهاي فرهنگي با ويژگي ايراني- اس��المي 
از وظايف معاونت فرهنگي است، عنوان كرد: كتاب، اسباب بازي و 
نوشت افزار بخش هاي اصلي اين جشنواره بود كه در ادامه بنا به نیاز 
بخش پژوهش نیز به آن اضافه ش��د. دبیر جايزه كاالي فرهنگي از 
دريافت 945 اثر پژوهشي از جمله كتاب، مقاله و پايان نامه  و حدود 
هزار اثر در زمینه نوشت افزار، كتاب و اسباب بازي و كتاب خبر داد و 
تصريح كرد: نمايشگاه آثار در قالب يک نمايشگاه تخصصي سه روزه 
از 20 الي 22 دي ماه در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. البته 
جامعه هدف اصلي اين نمايش��گاه فرهیخت��گان، صاحبنظران و 
تولیدكنندگان محصوالت فرهنگي هس��تند. فريدوني همچنین 
در مورد همپوش��اني اين جش��نواره و م��وازي كاري آن با برخي 
جش��نواره هاي ديگر توضیح داد: يکي از اقداماتي كه در دبیرخانه 
انجام داده ايم، اين است كه دغدغه هاي يکسان را در دستگاه هاي 
مختلف تجمیع و از موازي كاري پرهیز كنیم. يکي ديگر از تأكیدات 
اين حوزه ايده سازي است، پس با ورود به بخش حقوقي وزارتخانه از 

ايده هاي ارسالي صیانت خواهیم كرد و آنها را به ثبت مي رسانیم. 
در ادامه اين نشست، سعید حسیني، نماينده شوراي سیاستگذاري 
جش��نواره پیرامون نیازهاي موجود در جامعه و ه��دف برگزاري 
جشنواره گفت: در س��ال هاي گذش��ته در حوزه فرهنگ خأليي 
داشتیم و آن خأل تولید محصوالت كاربردي با قابلیت انتقال مفهوم 
فرهنگي بود. در زمینه هايي حتي شاهد حضور كاراكترهاي خارجي 
بوديم. حوزه كاالهاي فرهنگي در دو جهت فرهنگ و محتوا از نظر 

فرهنگي و اقتصادي براي كشور خطرساز بوده است.

متفکر پست مدرن ضدصهيونيستي درگذشت
زيگموند باومن از متفکران و جامعه شناسان ش�هير پست مدرن و صاحب نظريه 

مدرنيته سيال در سن ۹1 سالگي درگذشت. 
به گزارش تسنیم، زيگموند باومن، جامعه شناس لهس��تاني و پست مدرن در 9 ژانويه 

2017 در 91 سالگي در لیدز انگلستان درگذشت. 
باوم��ن در 19 نوامبر 1925 در پزن��ان لهس��تان و در خانواده اي يهودي متولد ش��د. 
در14 سالگي با حمله آلمان به لهس��تان در 1939 به همراه خانواده به روسیه پناه برد. 
باومن در روسیه به ارتش لهستاني هاي مهاجر پیوست و علیه آلمان وارد جنگ شد. در 
سال 1953، پدرش كه يک صهیونیست بود به سفارت اسرائیل مراجعه كرد و اين مسئله 
باعث اختالف شديد او با زيگموند چپگراي ضدصهیونیست شد. با اين حال، باومن در 

همان سال به خاطر يهودي بودن از ارتش اخراج شد. 
باومن مدرك كارشناس��ي خود را تکمیل كرد و در 1954 در دانش��گاه ورشو به ادامه 
تحصیل مش��غول بود. او موفق به اخذ دكتري و تدريس در دانشگاه شد، اما در جريان 
حوادث سال 1968، او هم مثل اكثر يهوديان لهستان از اين كشور اخراج و مجبور شد 
به اسرائیل برود. مدت كوتاهي بیشتر نتوانست در اسرائیل بماند و به خاطر اعتراضاتي 
كه به اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان داش��ت مجبور به ترك اسرائیل شد و به لیدز 

در انگلستان رفت. 
او در ابتداي دهه 1990 بازنشسته شد اما همچنان به عنوان استاد ممتاز در اين دانشگاه 
به تدريس و تحقیق ادامه داد و در واقع مهم ترين آثار خود را پس از بازنشستگي نوشت.  
باومن تاكنون 57 كتاب و بیش از 100 مقاله منتش��ر كرده است. بیشتر اين آثار درباره 
نظريه و انديشه هاي مرتبط با مسائل عمومي  و كلي است. در میان آثار باومن مي توان توجه 
وافر وي به مسائل جهاني سازي، مدرنیته و پست مدرنیته، مصرف گرايي و اخالق و كرامت 
انساني را مشاهده كرد. از میان كتاب هاي وي مي توان »عشق سیال«، »مدرنیته سیال«، 

»مدرنیته و كشتار جمعي«، »اشارت پست مدرن« و »ترس سیال« را نام برد.

    خبر

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
در قاب دوربین ها 

يک ش�نبه 1۹ دی م�اه ب�ود ک�ه خب�ر درگذش�ت آيت اهلل 
هاشمی رفس�نجانی به عل�ت عارضه قلبی در رس�انه های 

داخلی و خارجی منتشر شد.
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در سال 1313 در رفسنجان به دنیا 
آمد و در طول دوران زندگی اش مسئولیت های سنگینی از جمله 
رياست مجلس شورای اسالمی، رياست جمهوری و رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت.
در ذيل نگاهی داريم به آثار س��اخته ش��ده با محوريت آيت اهلل 

هاشمی رفسنجانی.
كمال تبريزی كه يد طواليی در ساخت فیلم های سیاسی دارد، 
در س��ال 84 فیلم انتخاباتی »در دل لع��ل« را به تهیه كنندگی 
منوچهر محمدی س��اخت، فیلمی متفاوت ك��ه در آن، آيت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی به عن��وان يک��ی از نامزده��ای انتخابات 

رياست جمهوری جلوی دوربین رفت.
نکته جال��ب اين فیلم خواندن نريش��ن مش��هور »اي��ن روزها 
بچه ه��ا مراعات م��را می كنند« توس��ط خود مرح��وم آيت اهلل 

هاشمی رفسنجانی است.
مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در اين فیلم نريشن معروفش 
را اينگونه می خواند: »اين روزها بچه ها مراعات مرا می كنند، اين 
را از رفتار و گفتارشان می شود فهمید و از نگاه شان. ديروز فاطمه 
مرا می پايید - فهمیدم -صدای او بی تابم می كند، خدايا من در 
مقابل گريه ديگران ناتوانم، می دانم حرف های آنها چیست. روز 
جمعه محسن نشست همه را گفت؛ خبر داد می خواهند اين بار 
هم حرمت ش��کنی كنند نگران بود، گفت: چنددس��تگی ها باال 
گرفته، هر كس حرفی دارد، گفت: ش��ما اگر بیايید با اين همه 
تفرقه و تشتت چه می خواهید بکنید؟ گفتم: به همین دلیل شايد 
بیايم. گفت: مردم اوضاع را رصد می كنند و تصمیم گیری برايشان 
دشوار شده. حالش را درك می كنم. ولی می داند كه آدمی از آن 
خويشتن نیست. خاطره مالقات با امام)ره( در روزهای بسیار دور 
را برايش گفتم. درست مثل روزی كه هم سن و سال محسن بودم 
كه خدمت امام)ره( رفتم. بعضی ها از اين جنس حرف ها زدند و 

ايشان گفتند: همین هاست كه وظیفه ما را سنگین می كند.«
اين نريشن در آن سال بازتاب های فراوانی را به همراه داشت تا 
جايی كه منوچهر محمدی در اين زمینه گفت: »متن آن نريشن 
را خودم نوشتم و با صدای آيت اهلل رفسنجانی ضبط كرديم. به ياد 
دارم چند نفری نريشن نوشتند اما هیچ كدام به دلمان نچسبید، 

اما باالخره خودم تصمیم گرفتم آن نريشن را بنويسم.«
محمدی همچنین در ادامه يادآور می ش��ود: قرار بود كسی آن 
نريشن را با صدای خود ايشان بخواند، اما سرانجام تصمیم گرفته 
شد كه خود آقای هاشمی بخوانند، به ياد دارم چون قرار بود فقط 
صدای ايشان ضبط شود، دوربین ها را برداشتیم و فقط میکروفن 
را در اتاق گذاشتیم اما ايش��ان چند بار حالشان منقلب شد و ما 
برای اينکه ايشان راحت باشد، خودمان هم اتاق را ترك كرديم 
و فقط میکروفن كنار ايش��ان بود تا صدای ش��ان ضبط شود كه 

سرانجام هم اين صدا ضبط شد.
البت��ه »در دل لعل« تنها فیلم انتخاباتی آن س��ال نبود، چراكه 
رس��ول صدرعاملی كه آثاری چ��ون  »دختری ب��ا كفش های 
كتانی«، »من ترانه 15 سال دارم« و »ديشب باباتو ديدم آيدا« 
را در كارنامه كاری اش داشت، به س��راغ ساخت فیلم انتخاباتی 
كوتاهی با محوريت مرحوم آيت اهلل هاشمی رفس��نجانی رفت؛ 
فیلمی كه در آن آيت اهلل هاشمی رفسنجانی به سؤاالت جوانانی 
كه در يک میزگرد به خدمت آيت اهلل رسیده بودند، پاسخ می داد. 
در اين فیلم مرحوم آيت اهلل هاشمی رفسنجانی از دختر جوانی 
كه كاماًل ساكت بود، دلیل سکوتش را می پرسد و دختر بغضش 
می ش��کند و انتقاداتی را از ش��رايط موجود مطرح می كند كه 
هاشمی رفسنجانی چند جمله آرام كننده می گويد، اما در عین 

حال بغض می كند.
يکی ديگر از آثار س��اخته ش��ده با محوريت آيت اهلل هاشمی، 
مس��تند »ياور انقالب« به تهیه كنندگی سیدحس��ن سبطی و 
از تولیدات شبکه اول سیماست، مس��تندی كه در آن زندگی 
سیاسی آيت اهلل هاشمی از سال 1342 تا پايان دوران زندگی به 

تصوير كشیده شده بود.
در حقیقت اين مس��تند به نقش آيت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
پیروزی انقالب اس��المی، ماجرای ترور نافرجام ايش��ان توسط 
گروهک فرقان در چهارم خرداد سال 1358، نقش وی در تعیین 
آيت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی و ماجرای انتخاب 

ايشان به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری پرداخته است.

    دریچه

حکمت 1۹2: 
 يَا ابْ�َن آَدَم َما َکَس�ْبَت َفْوَق 
ُقوتِ�َک َفَأنْ�َت ِفي�ِه َخ�اِزٌن 

لَِغْيِرَک.
ای فرزند آدم، آنچه را كه بیش از 
نیاز خود فراهم كنی، برای ديگران 

اندوخته ای.


