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 نگاهي به زندگي و آثار فيروز زنوزي جاللي

نويسنده مرگ آگاه
فیروز زنوزي جاللي، نويسنده »برج ۱۱۰« عصر روز سه شنبه 
درگذشت. زنوزي هرچند در نیروي دريايي خدمت مي كرد، 

اما نويسندگي برايش تفنن نبود، آمده بود كه بنويسد. 
زنوزي جاللي در حوزه هاي مختلف مانند نمايشنامه و رمان 
كار كرد. آثاري چون »مثنوي كوچه«، »درختي در برزخ«، 
»مخلوق«، »روزي كه خورشید س��وخت« و »برج ۱۱۰« 
حاصل س��ال ها تالش او در حوزه ادبیات است. دوستانش 
مي گويند نوش��تن براي زنوزي جاللي از سر تفريح نبود، او 

نويسنده اي جدي است. 
   وقت نداريم

او سال گذش��ته تقريباً در همین ايام آخرين رمانش 
را با نام »برج ۱۱۰« منتش��ر ك��رد؛ كتابي كه به گفته 
خودش با دلگرمي هاي همس��رش در زم��ان بیماري 
به اتمام رس��ید. او خود درباره دوران بیماري و تغییر 
نگاهش به زندگي اينچنی��ن مي گويد: زمان مي گذرد 
خیلي سريع، آن روزها كانکسي بود در حوزه هنري كه 
كار را با آن آغاز كرديم. بچه ها آن زمان جوان و بشاش 
بودند، اما اآلن گرد پیري به روي امثال بنده نشس��ته 
است. امیرحس��ین فردي مي گفت »چه مي نويسي؟ 
آقاي جالل��ي، وقت تنگ اس��ت، وق��ت نداريم«. من 
مدت هاس��ت درباره واژه »وقت نداريم« فکر مي كنم. 
وقتي بیمار شدم و گفتند س��رطان داري ضربه شديد 
بود، گفتم »به همین س��ادگي من سرطان دارم؟« هر 
۱5 روز شیمي درماني مي شوم آن هم سه روز، مي گويم 

واقعاً وقت نداريم؟
   آخرين آرزوي آقاي نويسنده

به خودم مي گويم وقت هست؟ شب ها در خانه يا بیمارستان 
رو به پنجره مي گويم وقت هست؟ آيا وقت دارم رمان هاي 
چندگان��ه ام را تمام كنم؟ چن��د روز پیش ن��وه ام روزنامه 
جام جم فروردين را اتفاقي به من داد، در آن عکس مرحوم 
س��بزواري، كیارس��تمي، ش��جريان و من بود كه هر يک 
با س��رطان دس��ت و پنجه نرم مي كرديم و من تلويحاً كه 
روزنامه را ديدم حس كردم كه نوبت من است و چه نوبت 
قشنگي براي ما چیده اند؛ كیارستمي فردا تشییع مي شود 
و ش��جريان در امريکا شیمي درماني مي ش��ود پس نوبت 
من است. تنها آرزويم به اتمام رس��اندن كتاب هايي چون 
»خورشید پنهان« است كه س��ال ها در كشوي میزم بیات 
ش��ده، بتوانم آنها را تمام كنم از نیمه ماندن اين آثار اذيت 

مي شوم؛ گرچه مرگ حق است. 

   نويسنده مرگ آگاه
محسن مؤمني شريف ، رئیس حوزه هنري، در مراسمي كه 
به منظور پاسداش��ت زنوزي جاللي در سال گذشته برگزار 
شد، درباره ويژگي كاري او گفت: زنوزي براي سرگرمي رمان 
نمي نويسد. داستان براي او مجالي است براي انديشه ورزي 
و طرح سؤال. گفت وگو و ديالوگ در اثر او جايگاه خوبي دارد 
و مي توان وي را از معدود نويس��ندگان فارسي زبان دانست 
كه فارسي را خوب مي نويسد و نثري پخته و سخته دارد و 

آثارش نیز همگي آكنده از مسائل فلسفي است. 
رئیس حوزه هنري افزود: آقاي زنوزي در نوشتن رمان واژه ها 
را حکاكي مي كند. من در رماني مانند مخلوق بود كه ديدم او 
نويسنده اي مرگ آگاه است و كنار نوشتن و با وجود كاهنده 
بودن كارهايي مانند داوري و نقد، ب��ا بزرگواري به آنها نیز 

پرداخته است. 
كامران پارسي نژاد، از نويسندگان و دوستان زنوزي جاللي، 
نیز درباره آخرين كتاب او در يادداشتي نوشته است: آقاي 
نويسنده يا علي گفتنت حکايت ديگري دارد. يا علي گفتنت 
زمان و وقت مشخصي ندارد. آدم نمي فهمد كجا و چه زمان 
دلت هواي موال كرده است، اما چیزي كه مي شود فهمید اين 
است كه حکايت تو حکايت اويي است كه يا علي مي گويد و 

عشق آغاز مي شود. 
شايد هم اين عشق است كه ابتدا آغاز مي شود و بعد يا علي 
بر زبان مي آيد. در هر حال حکايت، حکايت عاشقي كردن 

است يا علي گفتن. 
و اين عشق زماني به نقطه اوج خود مي رسد كه بناي ماندگار 
رمان برج ۱۱۰ خود را پي ريزي مي كني، برجي كه از آن علي 
اس��ت و براي علي. نش��انه و رمز مقبول افتادن اثر نزد موال 
مي شود نصب ناگاه پالك ۱۱۰ شهرداري بر سر در خانه ات 

در حالي كه ساير پالك هاي اطراف چیز ديگري است.

اس�داهلل امراي�ي، مترج�م صاحب ن�ام ح�وزه کت�اب 
مي گويد: پايين بودن تي�راژ کتاب ها لزومًا عيب نيس�ت. 
اين مترجم معتقد است سال گذشته آثار خوبي منتشر شد كه 
در وضعیت صنعت نشر كتاب تأثیرات مثبتي داشت. تعداد زياد 
عناوين به اين دلیل بود كه پروس��ه چاپ راحت تر شده است، 
به طور كلي تغییرات در اين حوزه مثبت بوده و وضعیت كتاب و 

نشر در سال گذشته بهتر شده بود. 
امرايي درباره تیراژ پايین كتاب ها نیز گفته: به نظر من اينطور 
نیست كه پايین بودن تیراژ به تعبیري حتماً عیب است. ناشر 
روي كتابي كه مي داند به فروش مي رود، سرمايه گذاري و آن  
را چاپ مي كند، اين طور نیست كه ناشر بخواهد عمداً كتابي  را 
كه مي داند 3 هزار نسخه فروش مي رود در 5۰۰ نسخه منتشر 
كند. او در ادامه به اين نکته اشاره كرده كه بخشي از اين مسئله 
به شرايط بازار برمي گردد: »ممکن است ناشر نسبت به انتشار 
كتاب به ويژه كت��اب  ترجمه اي مردد ش��ود. نکته اي كه وجود 
دارد اين است كه تیراژ پايین در كتاب هاي ترجمه اي با وجود 
ترجمه هاي متعدد و مکرر از يک كتاب جبران مي شود، به طور 
مثال اگر از هر كتاب پنج ترجمه و هر كدام در هزار تیراژ منتشر 
شود در مجموع 5 هزار نسخه مي ش��ود. هرچند اين وضعیت 

مطلوب نیست.«
اين مترجم درباره اينکه آيا ترجمه هاي متعدد از يک اثر تأثیر 
منفي نخواهد داشت نیز گفته: »من اين طور به اين قضیه نگاه 
نمي كنم و معتقدم كسي كه سراغ خريد كتاب مي رود معموالً 
با چشم باز خريد مي كند. كسي كه كتاب مي خرد، با كسي كه 

هندوانه مي خواهد بخرد، حتماً فرق دارد! اين فرد بر حس��ب 
شناختي كه از كتاب، ناش��ر و مترجم و شاعر و نويسنده دارد، 
كتاب را مي خرد ي��ا اينکه به نقدهايي كه روي كتاب نوش��ته 
مي شود، اطمینان مي كند. خواننده آثار ادبي را نمي توان گول 

زد، زيرا آنها با چشم باز سراغ كاري مي روند.« 
به گفته امراي��ي در مقابل تیراژهاي پايین كتاب ش��اهد اين 
هستیم كه برخي از كتاب ها به چاپ ۲5 يا 4۰ هم رسیده اند و 
منتشر مي شوند و فقط تیراژ 5۰۰تايي كتاب را نبايد ببینیم. 
هر كتابي مخاط��ب خود را پیدا مي كن��د. بعضي كتاب ها هم 
ممکن اس��ت مخاطب نداشته باش��د يا مخاطب شان محدود 
باشد. كتاب يک كاالي فرهنگي است. كساني كه سراغ كتاب 
مي روند، با شناخت كامل و چشم باز س��راغ كتاب مي روند و 
اولین كتابي را كه به دست شان رسید، نمي خرند. به هر حال 
هر كتابي بازار خود را دارد، اما ممکن اس��ت تیراژ يک كتاب 

5۰۰ باشد و يکي هزار تا.

»پشت ابرها« وارد مراحل فني شد

 فيلمبرداري فيلم جديد مجيد مجيدي 
در هند به پايان رسيد

آبان ماه س�ال گذش�ته مجيد مجيدي پيش تولي�د تازه ترين فيلم�ش را با 
عنوان »پش�ت ابرها« در هند آغاز کرد ک�ه امروز بعد از گذش�ت چهار ماه 
از کليد خ�وردن فيلم باالخ�ره فيلمب�رداري آن به پايان رس�يد. اين فيلم 
همکاري ديگري ميان مهران کاش�اني، فيلمنامه نويس و مجيدي اس�ت که 
پيش از اين در »آواز گنجش�ک ها« تجربه موفقي را از س�ر گذرانده بودند. 
به گزارش روابط عمومي فیلم »پشت ابرها«، فیلمبرداري آخرين ساخته مجید 
مجیدي در دو شهر هند يعني بمبئي و جیپور به پايان رسیده است و مراحل فني 
فیلم در هند انجام خواهد ش��د. همچنین تدوين اين فیلم مدتي است در كشور 
هند توسط حسن حسندوست آغاز ش��ده و از قرار معلوم تمام مراحل بعدي نیز 
در اين كش��ور انجام مي ش��ود. همه عوامل فیلم به جز بخش تدوين و فیلمنامه 

هندي هستند. 
فیلمنامه اي��ن فیلم ك��ه در اي��ران پروانه س��اخت گرفته، از س��وي محمدرضا 
طالش مجیدي و مهرداد كاشاني نوشته شده و تهیه كنندگي اين اثر برعهده مجید 
مجیدي و يک شركت هندي است. فضاي »پشت ابرها« همانطور كه مجیدي در 

گفت وگوهايش به آن اشاره كرده در حال و هواي فیلم هاي قبلي او خواهد بود. 
همزمان با برگزاري ش��صت و هفتمین جش��نواره بین المللي فیلم برلین از اولین 
پوس��تر اين فیلم در بازار فیلم اروپا نیز رونمايي شد. خالصه داستاني از اين فیلم 
منتشر نشده، اما با توجه به پوستر آن به نظر مي رسد فیلم تازه مجیدي باز هم توجه 

خاصي به نوجوانان و جوانان دارد.

 مظلوميت شبکه های اجتماعی وطنی 
در رسانه ملی 

    معصومه طاهري
معموالً وقتي بحث حمايت از تولید ملي مي شود بیشتر فعالیت ها 
حول س��خنراني و توصیه به مردم مي گذرد و كمي هم كه هنر در 
اين مقال بشود، مديران و مسئوالن سخنان مقام معظم رهبري را 
در برنامه هاي خود چاش��ني قرار مي دهند و از آن دم مي زنند؛ اما 
متأسفانه حمايت هاي عملي و علني از تولید ملي نمي شود. بدون 
شک يکي از مهم ترين ابزارهاي حمايت از تولید ملي، رسانه ملي 
است؛ چراكه به دلیل فراگیري و عمومیت بیشترين مخاطب را دارد 
و موج ساز است اما با اين وجود رسانه ملي با نگاه رپرتاژمحوري خود 
تا جايي كه بتواند سعي مي كند از برندهاي ملي هزينه تبلیغات گیرد 
يا حتي اگرهم به صورت اتفاقي در برنامه هاي خود از جمله سريال ها 
و برخي گزارش ها تصوير برندهاي ملي را نشان بدهد آنها را حذف و 
سانسور می كند تا جايي كه شطرنجي كردن آرم اتومبیل ها يا برخي 

برندهاي داخلي به سوژه خنده تبديل شده است. 
حمايت از تولیدات ملي همیش��ه به كاالهاي س��خت افزاري منحصر 
نمي شود، بلکه بسیاري از كاالهاي استراتژيک نرم افزاري بومي متأسفانه 
مورد حمايت قرار نمي گیرند در حالي كه بعضاً رقباي خارجي آنها به 
صورت رايگان تبلیغ و معرفي مي شود. مشهورترين مصداق اين كاالها 
همان شبکه  اجتماعي تلگرام است. با آن كه در بحث مشکالت امنیتي 
و خروج ارز توسط تلگرام جلسات و صحبت هاي مختلفي گذاشته شده 
اس��ت در عمل باز هم تلگرام ركن اصلي ارتباطات مجازي بسیاري از 
نهادها و سازمان ها از جمله رسانه ملي با مردم است اين درحالي است 
كه شبکه هاي اجتماعي بومي و ملي با همان كارايي و توانايي در كشور 
وجود دارد و تلويزيون برنامه هاي مختل��ف خود را با محوريت معرفي 
كانال تلگرام��ي روي آنتن مي برد اما از اي��ن برنامه هاي داخلي كمتر 
استفاده مي كند يا تبلیغي ندارد. ابتداي سال جاري البته اتفاقات خوبي 
در اين زمینه افتاده است اما كافي نیست. شايد بتوان گفت پیشگام در 
اين زمینه برنامه تلويزيوني »سمت خدا« بوده كه سال گذشته با حضور 
و تبلیغ از شبکه ملي سروش تالش در حمايت از اين شبکه داخلي كرده 
است؛ حركتي كه امسال به چند برنامه ديگر از جمله بخش ويژه خبري 
هم كشیده شده است اما با همه اين احوال آنچه در اين راستا مي بینیم 
رضايت بخش نیست. صداوسیما براي اين كار نه نیاز به پرداخت هزينه 
دارد و ن��ه بحث آگهي هاي معمول مطرح اس��ت، درعی��ن حال همه 
مي دانیم كه آينده در دستان ش��ركت هاي دانش بنیاد فضاي مجازي 
خواهد بود تا جايي كه رقابت هاي اصلي كشورهاي بزرگ دنیا به اين 

زمینه مهم سوق داده شده است. 
 سال هاست كه ژاپن نگران از دست دادن متخصصان خود توسط 
شركت هاي بزرگي همچون گوگل و فیس بوك است؛ چراكه اين 
شركت ها آنقدر بزرگ و فربه شده اند كه خود به يک امپراتوري در 
فضاي مجازي تبديل گشته اند وخواه ناخواه فضاي حقیقي را هم 
متأثر از خود قرار داده اند. اين نگراني در فرانسه هم بسیار مشهود 
است؛ چنانچه مدتي است متخصصان فضاي سايبرنیتیک در فرانسه 
كم كردن پیرامون وابستگي به گوگل و شبکه هاي اجتماعي خارجي 
برنامه ها و جلسات متعددي داشته اند. اما ما با اين كه مي دانیم دراين 
فضا بايد از شركت هاي نوظهور داخلي خود حمايت كنیم باز هم آب 
را بر تولیدكنندگان داخلي مي بنديم و تا جايي كه مي توانیم آب در 
آسیاب دشمن مي ريزيم تا پوياتر شود. البته ناگفته نماند كه استفاده 

از تلگرام براي ايرانیان بي هزينه هم نیست. 
در عین حال خروج مغزهاي خالق و توانا در اين زمینه نیز يکي ديگر از 
عوارض چنین حركاتي است؛ اين درحالي است كه در همین يکي دو 
سال اخیر شركت هاي مشابه تلگرام به صورت مختلف توسط جوانان 
ايراني روي خط آمده اند و فعال شده اند كه سروش تنها يکي از آنهاست. 
پیام رسان هايي همچون گپ، بله )سالم( و... جزئي از افتخارات علمي 
داخلي هس��تند؛ افتخارتي كه مطمئناً فراتر از چند مقاله بي حاصل 

 

آي. اس.آي براي دانشگاه ها محسوب مي شوند؛ چراكه آن مقاالت كه 
به ظاهر تولید علم هستند در باطن براي كشورمان و حتي تولیدكننده 
آن سودي ندارد و سود اصلي را بدون هیچ هزينه اي بیگانگان مي برند، 
اما شركت هاي بنیاديني همچون سروش، گپ و بله زيرساختارهاي 
اصلي تکنولوژي در ايران را مي سازند و تضمین كننده ايجاد شغل و 
امنیت ملي در آينده اي نه چندان دور هستند؛ پس حداقل اين رسانه 
ملي است كه بايد در كنار شعارزدگي ها و حرف هاي بي حاصل، وارد 
میدان عمل شود و آس��تین همت باال بزند و در برنامه هاي گوناگون 
خود ارتباط مردمي را به اين ش��بکه هاي داخلي بس��پارد. گفته 
مي ش��ود در تلويزيون حرف اول را تهیه كنندگان مي زنند و آنها 
براي ديده شدن برنامه هاي خود به سمت شبکه هاي پرمخاطب تر 
مي روند بنابراين نیاز است تا با توجه به اهمیت حمايت از تولید ملي، 
مديريت رسانه ملي خود شخصاً وارد میدان شود و اين اتفاق مهم را 

در راستاي اقتصاد مقاومتي مديريت كند.

اسداهلل امرايي:
پايين بودن تيراژ کتاب لزومًا عيب نيست

    هادي عسگري
ب�ا نزدي�ک ش�دن ب�ه دوازدهمي�ن دوره انتخابات رياس�ت 
جمه�وري، بحث س�اخت مس�تندهاي انتخابات�ي نامزدهاي 
رياست جمهوری به ش�کل جدي تري دنبال مي شود. تاکنون 
فقط نام س�ازندگان مس�تند انتخاباتي ابراهيم رئيسي اعالم 
شده اس�ت. امروز حسام الدين آشنا، مش�اور فرهنگي حسن 
روحان�ي اعالم کرد که کارگردان ش�ناخته ش�ده اي مس�تند 
انتخاباتي رئيس دولت يازدهم را نخواهد س�اخت و يک گروه 
دو مس�تند انتخاباتي حس�ن روحاني را آم�اده خواهند کرد. 
با آغاز رسمي تبلیغات انتخاباتي رياس��ت جمهوري، نام سینماگران 
شناخته شده اي به عنوان كارگردانان فیلم هاي انتخاباتي نامزدهاي 
مختلف شنیده مي شد. در ابتدا نام محمدحس��ین مهدويان و بهروز 
شعیبي به عنوان كارگردانان مستند انتخاباتي محمدباقر قالیباف در 
برخي رسانه ها مطرح شد، اما سیدمحمود رضوي در صفحه توئیتر خود 
اين موضوع را تکذيب كرد و نوشت كه كارگردانان »ماجراي نیمروز« 

و »سیانور« مستند انتخاباتي قالیباف را نخواهند ساخت. پس از انتشار 
اين توئیت، مجدداً برخي رسانه ها مدعي شدند كه خود سیدمحمود 
رضوي، مستند تبلیغاتي محمدباقر قالیباف را خواهد ساخت. البته اين 
تهیه كننده سینما ساخت مستند تبلیغاتي قالیباف را تأيید يا تکذيب 
نکرد. روز گذشته برخي رسانه ها از رضا میركريمي، كارگردان »يه حبه 
قند« و دبیر جش��نواره جهاني فیلم فجر به عنوان كارگردان مستند 
انتخاباتي حسن روحاني ياد كردند، اما میركريمي با تکذيب اين خبر 
عنوان كرد كه مثل هر ايراني تنها به پاي صندوق هاي رأي خواهد رفت 
و براي هیچ نامزدي فیلم تبلیغاتي نمي سازد. پیش تر از اين میركريمي 
خبرهايي درباره ساخت فیلم تبلیغاتي روحاني از سوي افرادي چون 
كمال تبريزي، اصغر فرهادي و رخشان بني اعتماد منتشر كرد كه همه 
اين فیلمسازان اين اخبار را تکذيب كردند. اما روز گذشته حسام الدين 
آشنا، مشاور فرهنگي حسن روحاني در گفت وگو با روزنامه شرق، در 
پاسخ به اين پرسش كه چه كسي مستند انتخاباتي رئیس دولت يازدهم 
را خواهد ساخت، گفت: »سراغ كارگردان شناخته شده اي نرفتیم، چون 
نوع كار ايجاب مي كرد كه فیلم از سوي افراد مختلف و به شکل گروهي 
كارگرداني و ساخته شود.« مشاور فرهنگي دكتر روحاني درباره رويکرد 
مستندهاي تبلیغاتي رئیس جمهور عنوان كرد: »در اين مسیر هدف اين 
است كه دستاوردهاي دولت در چهار سال گذشته تبیین و همین طور 
به آينده ايران پرداخته ش��ود.« حس��ام الدين آش��نا درباره رويکرد 
رئیس جمهور در پاسخ به منتقدان در مستند هاي انتخاباتي خود  گفت: 
»آقاي روحاني تمايلي ندارند كه به ديگران درباره چنین سؤاالتي پاسخ 
دهند، بلکه در فیلم هاي شان هدف و وظیفه خود مي دانند كه امنیت و 

تداوم آرامش مردم ايران را پاس دارند و حفظ كنند.«

ميرکريمي هم ساخت فيلم تبليغاتي روحاني را تکذيب کرد
فيلم انتخاباتي حسن روحاني را کارگردان شناخته شده نمي سازد

    جواد محرمي 
در حالي که طي س�ال هاي گذشته در سخنان 
مق�ام معظ�م رهب�ري مس�ئله فرهن�گ از 
موضوعات بس�يار مهم و مورد تأکيد ايش�ان 
بوده و هس�ت، مناظره فرهنگي از برنامه هاي 
کانديداهاي رياس�ت جمهوري حذف ش�ده 
است. سه برنامه مناظره براي انتخابات رياست 
جمهوري دوازدهم به صورت موضوعي در نظر 
گرفته شده که به ترتيب با محوريت اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي برگزار مي شود. اين امر در 
حالي است که کليد واژه مهم اين سال هاي مقام 
معظم رهبري موضوع »فرهنگ« بوده اس�ت. 
نصراهلل پژمانفر، رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس 
شوراي اسالمي و سیدمحمد حسیني، وزير اسبق 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با واكنش نسبت به حذف 
فرهنگ و هنر از تبلیغ��ات و مناظرات تلويزيوني 
نامزدهاي رياس��ت جمهوري بر اي��ن امر تأكید 
كردند كه فرهنگ بايد در كانون تبلیغات نامزدها 

در رسانه ملي باشد. 
 با اينکه به طور طبیعي انتظار مي رود رسانه ملي 
از سوي مديرانش بیش از هر چیز شأن فرهنگي 
داشته باشد و امور فرهنگي را در اولويت خود قرار 
دهد، اما لحاظ نکردن بخش فرهن��گ و هنر در 
لیست برنامه تبلیغات و مناظرات نامزدهاي رياست 
جمهوري نشان مي دهد كه اين سازمان فرصتي كه 
براي برجسته كردن مباحث فرهنگي ايجاد شده را 
مغتنم ندانسته و نسبت به آن غفلت كرده است. 
اين در حالي است كه رسانه ملي در بین كمیسیون 
بررس��ي تبلیغ��ات انتخابات رياس��ت  جمهوري 
يک نماينده دارد. در نشس��تي ك��ه هفته پیش 
براي بررس��ي مناظرات تلويزيوني در رسانه ملي 
برگزار شد به اين موضوع كه »چه نکات سیاسي و 
اجتماعي در طراحي مناظره ها بايد در نظر گرفته 
شود؟« پرداخته شد، اما عجیب است كه ردي از 
موضوع فرهنگ و هنر در مباحث مطرح شده اين 
نشست به چش��م نمي خورد يا در بهترين حالت 
به طور حاشیه اي به لزوم طرح اين مباحث پرداخته 
شده اس��ت. اين بي اعتنايي به مباحث فرهنگي 
در حالي از س��وي برگزاركنن��دگان مناظرات و 
تبلیغات انتخاباتي نامزدها رقم مي خورد كه اساساً 
سال هاس��ت بحث زيربنا بودن فرهنگ و ريش��ه 
فرهنگي داشتن همه معضالت كشور به موضوعي 

مورد اجماع بدل شده است. 
    مشکالت اقتصادي ريشه فرهنگي دارد

 سیدمحمد حسیني، وزير اسبق ارشاد در گفت و گو 
با »جوان« در اين باره با اش��اره به اين مسئله كه 
اگر بحث فرهنگ جدي گرفته نش��ود، كش��ور با 
مشکالت بیش��تري مواجه خواهد ش��د، گفت: 
»اغلب مشکالت اقتصادي و معیشتي كه كشور با 
آن دست به گريبان است، ريشه فرهنگي دارد و 
احتماالً موضوع فرهنگ و هنر با اين استدالل كه 
مباحث معیش��تي و اقتصادي اولويت اول كشور 
است ناديده گرفته ش��ده، اما به اين مسئله توجه 
نشده كه ريشه بسیاري از اين مشکالت فرهنگي 
اس��ت و اگر فرهنگ عمومي اصالح شود، بخش 
عمده اي از مشکالت به طور طبیعي در مسیر حل 
شدن قرار مي گیرد. وزير ارشاد دولت دهم اقتصاد 
مقاومتي را بدون نظر به فرهنگ غیرممکن دانست 
و در ادامه عنوان كرد: رهبر معظم انقالب سال ها 
پیش فرهن��گ را در جمهوري اس��المي مظلوم 
دانستند، ولي همچنان مشاهده مي كنیم كه اين 

حوزه در مظلومیت به سر مي برد. 
    فرهنگ به مطالبه عمومي تبديل نشده 

است
حسیني علت بي توجهي به امر فرهنگ در مناظرات 
و تبلیغات انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري 
در رسانه ملي را اهتمام نداشتن به اهمیت محوري 
فرهنگ و دس��ت كم گرفتن اين حوزه دانس��ت: 
»متأسفانه نگاه آقايان فرهنگي نیست در صورتي 
كه رهبر معظم انقالب به اين حوزه عنايت ويژه اي 
دارند. نکته بعدي اين اس��ت كه موضوع فرهنگ 
متأسفانه هنوز به مطالبه عمومي درنیامده است، 
يعني مردم هن��وز به اين آگاهي نرس��یده اند كه 
ريشه مشکالت شان بیش از همه فرهنگي است. 
جالب است كه وقتي افراد به ظاهر فرهنگي هم به 
شوراي شهر و مجلس فرستاده مي شوند هیچ كدام 
خود را موظ��ف به پیگیري ام��ور فرهنگي مردم 
نمي دانند و اهالي فرهنگ هم براي فرهنگ كاري 
انجام نمي دهند.« وي در ادامه توضیح داد: »وقتي 
روي سبک زندگي تأكید مي شود يعني اينکه اين 
موضوع تأثیر مستقیم بر همه امور جامعه دارد. اگر 
رسانه ملي به اهمیت اين مسئله واقف نیست پس 
ديگر از مردم چه انتظاري مي رود. رسانه ملي يکي 
از متولیان امر فرهنگ سازي در جامعه است، اما 

ظاهراً به نقش و جايگاه خود آنطور كه بايد واقف 
نیست.« وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمي ابراز 
امی��دواري كرد كه حداقل مباح��ث فرهنگي در 
جريان مناظرات اجتماعي مورد توجه قرار گیرد. 
وي اصالح طلب��ان را صرفاً در اس��تفاده ابزاري از 
هنرمندان در ايام انتخابات موفق دانست و به اين 
اشاره كرد كه هیچ جريان سیاسي در كشور برنامه 

جدي و مشخصي براي فرهنگ ندارد. 
    همه مسائل تحت تأثير فرهنگ است 

نصراهلل پژمانفر، رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس 
ش��وراي اس��المي نیز در گفت و گو ب��ا »جوان«، 
لحاظ نشدن موضوع فرهنگ در برنامه تبلیغات 
تلويزيوني نامزدها را يک ضعف و آسیب غیرقابل 
توجیه دانس��ت: »اگر امروز ما با مشکل اسراف و 
بي توجهي ب��ه صرفه جويي مواجه هس��تیم، اگر 
سبک زندگي جامعه ما مش��کل دارد، اگر مدعي 
هستیم كه مديريت جهادي در كشور كمرنگ و 
اقتصاد دچار معضل است به دلیل ناديده گرفتن 
نگاه فرهنگي و پررنگ ش��دن مباحث سیاس��ي 
است.« اين نماينده مجلس مس��ائل فرهنگي را 
مهم ترين امور كش��ور قلمداد ك��رده و مي گويد: 
»همه مس��ائل تحت تأثیر فرهنگ اس��ت، حتي 
برخي مديران فرهنگي همواره هنر را نس��بت به 
فرهنگ ارجحیت مي دهند و اين اشتباه است. اگر 
نگاه فرهنگي غلط باشد هنر تأثیر عکس مي گذارد. 
هنر بايد در خدمت فرهنگ باشد. ما قائل به شعار 
هنر براي هنر نیستیم و هنر را براي تعالي فرهنگ 
مي خواهی��م و معتقديم هنر بهتري��ن ابزار براي 

فرهنگ سازي در جامعه است.« 
پژمانفر در ادامه به بیانات رهبر معظم انقالب در 
اين باره كه مسئله فرهنگ باعث مي شود شب ها 
خواب به چشمان ايشان نرود، اشاره كرد: »وقتي 
مس��ائل فرهنگي مبتالبه كش��ور رهبري معظم 
انقالب را دچار بي خوابي مي كنند، واضح اس��ت 
كه مديران نظام بايد چه وظیفه سنگیني بر دوش 
خود احساس كنند، ولي حذف فرهنگ و هنر از 
تبلیغات و مناظرات انتخاباتي نشان مي دهد كه 
مديران ما نه تنها بي خواب نش��ده اند بلکه دچار 
خواب آلودگي هستند. فرهنگ اتفاقاً بايد در كانون 
و اولويت مناظرات و تبلیغات انتخاباتي باشد. اين 

بايد امري بديهي تلقي شود.«
    نگاه به بيرون از مرزها ريشه در فرهنگ 

دارد
به اعتقاد رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس، اساساً 
آنچه ديدگاه هاي متفاوت را مشخص مي كند، بیش 
از همه مباحث فرهنگي اس��ت. اينکه يک جريان 
فکري معتقد اس��ت كلید حل مشکالت كشور با 
مذاكره خارجي حل مي شود يک مشکل فرهنگي 
اس��ت. نگاه به بیرون از كشور براي حل مشکالت 
بیماري است كه ريشه در فرهنگ دارد. اگر نامزدي 
درباره ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه برنامه داشته 
باش��د مي توان به حل اين مش��کالت خوش بین 
بود. نامزدهاي رياست جمهوري بايد براي ضعف 
رسانه هاي كشور برنامه ارائه دهند. امروز الزم است 
كه نگاه و رويکرد فرهنگي در رأس برنامه نامزدها 
قرار گیرد وگرنه هر دولتي به روي كار بیايد در حل 

مشکالت با مانع مواجه مي شود.

    خبر

    یادداشت

َو َق�اَل ]عليه الس�الم[ إِنَّ الِْمْس�ِکيَن 

َ َو َمْن  ِ َفَمْن َمَنَعُه َفَقْد َمَنَع اهللَّ َرُسوُل اهللَّ

 .َ أَْعَطاُه َفَقْد أَْعَطی اهللَّ

و درود خدا ب��ر او فرم��ود: نیازمندى كه به 
تو روى آورده فرس��تاده خداست، كسی كه 
از يارى او دري��غ كند، از خ��دا دريغ كرده 
و آن كس كه به او بخش��ش كن��د، به خدا 

بخشیده است. 

با وجود تأکيد مکرر مقام معظم رهبري، »فرهنگ« در برنامه مناظره کانديداها حذف شد

حذففرهنگازمناظرهها
بهخاطرخوابآلودگيفرهنگياست

وزير اسبق ارشاد: اصالح طلبان صرفاً در استفاده ابزاري از هنرمندان در ايام انتخابات موفقند


