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خبر
ال کاشا ،آهنگساز برنده اسکار
در گذشت

بخش فرهنگی  -آل کاشا آهنگسازی که سابقه دریافت جایزه
اسکار را دارد ،در سن  ۸۳سالگی در گذشت.
آل کاشا آهنگساز و ترانه سرایی که در دهه  ۱۹۷۰میالدی موفق
به کسب جایزه آکادمی اسکار برای دو فیلم «ماجرای پوزیدون»
محصول سال  ۱۹۷۲و همینطور «آسمانخراش جهنمی»
محصول  ۱۹۷۴بود ،در سن  ۸۳سالگی در لس آنجلس جان
خود را از دست داد البته هنوز علت مرگ او اعالم نشده است.
کاشا به عنوان تیم آهنگسازی به همراه جوئل هرشهورن ،دوبار
نامزد جوایز تونی و چهار بار نامزد جوایز گلدن گلوب شده ویک
بار هم جایزه برگزیده مخاطبان را دریافت کرده است .این زوج
چندین جوایز دیگر را در کارنامه هنری خود ثبت کرده است.
آهنگ «صبح فردا» در سال  ۱۹۷۲از فیلم سینمایی «ماجرای
پوزیدون» هنوز هم یکی از موسیقیهای مشهور سینماست.
نسخه دیگری از این موسیقی که توسط مورین مک گورن نواخته
شد رتبه نخست صد اثر محبوب را در اختیار داشت.
نامزدیهای دیگر کاشا در اسکار به محصول  ۱۹۷۷دیزنی به نام
«اژدهای پیت» باز میگردد که با هرشهورن همکاری کردند .هر
دوی آنها با این اثر توانستند در بخش بهترین موسیقی متن
و همچنین بهترین ترانه ،نامزد اسکار شوند .هرشهورن در سال
 ۲۰۰۵جان خود را از دست داده است .کاشا سابقه نویسندگی
نیز داشته و در مجموع سه کتاب را نوشته است .گفته میشود
او روی چهارمین کتاب خود در زمینه موسیقی کار کرده است.

چرا سعید راد نمیخواست نقش
رضاشاه را بازی کند؟

بخش فرهنگی  -تا کنون بازیگران بسیاری ایفاگر نقش رضاشاه
در فیلمها و سریالها بودهاند .اما سعید راد در سریال «در چشم
باد» توانست به قدری خوب بازی کند که برای مخاطب باورپذیر
باشد .تجربه این بازیگر از بازی در این نقش را در گفتگوی زیر
بخوانید.
با توجه به ویژگیهایی که رضاشاه در رفتار و کردار و
حتی راه رفتن داشت ،برای نزدیکترشدن به این نقش و
اینکه بتوانید دیکتاتور بودن او را به خوبی در بازیتان
نشان بدهید ،در این زمینه مطالعات بسیاری داشتید یا
فیلمنامه کامل بود؟
وقتی آقای جوزانی این نقش را به من پیشنهاد کرد حدود چهار
پنج جلسهای در دفترشان با هم در این باره صحبت کردیم تا
بگوید از من برای بازی در این نقش چه میخواهد .البته من
نمیخواستم که این نقش را بازی کنم.
چرا؟
به دلیل حساسیتهایی که اینگونه نقشها دارند ،بازیکردنشان
خیلی مسوولیت دارد .چون به هر حال نمیتوان در این نوع آثار
همه وقایع را به تصویر کشید .چون وقتی میخواهی به زندگی
شخصیتهای تاریخی ورود کنی ،مسوولیت سنگینی را برعهده
میگیری .بنابراین من هم از ابتدا فکر میکردم قرار است زندگی
رضاشاه را به صورت کامل بسازند و من هم آن نقش را بازی کنم.
اما آقای جوزانی برای من توضیح داد که داستان سریال در چشم
باد از زمان ورود متفقین به ایران و قیام میرزا کوچکخان تا فتح
خرمشهر است .به همین دلیل پذیرفتم که این نقش را بازی کنم.
به من تعدادی هم کتاب معرفی کرد و گفت که با خواندن این
کتابها به کاراکتری که مدنظر من است ،میرسی که من هم آن
کتابها را مطالعه کردم .در طول کار هم خیلی با هم در این باره
صحبت میکردیم و مطالعه و کمکهای ایشان باعث شد بتوانم
به این کاراکتر نزدیک شوم.
فیلمهای مستندی هم که از آن مقطع تاریخ در
دسترس بود را هم دیدید تا بتوانید کامال در قالب این
شخصیت قرار بگیرید؟
من بیشتر عکس دیدم و خاطرات فروغی و چند نفر دیگر را در
این زمینه مطالعه کردم تا جنس عصبانیت این شخص زمانی که
خبرهای بد میشنید را بتوانم به خوبی دربیاورم.
از آنجا که رضاشاه اهل شمال ایران بود ،برای لحن و
گویش و بیان این شخص چه کردید؟
ما اصال روی لهجه کار نکردیم .فیلمهایی هم که من از آن دوران
دیدم ،صامت بود.
با وجود اینکه به بازی در چنین نقشی عالقهمند
نبودید ،وقتی به عنوان مخاطب سریال را دیدید ،از نتیجه
کار راضی بودید؟
دقیقا .چون اطمینان داشتم چیزی که مدنظر کارگردان بود را
میتوانستم اجرا کنم .بیشتر روی فیزیک بدنم برای این شخصیت
کار میکردم .چون میدانید که برخی از بازیگران فیزیکی هستند
و بعضی بازیگر صدا.
بعد از آن کار دوباره به شما بازی در این نقش در سریال
دیگری پیشنهاد شد؟
بله اما نپذیرفتم .البته بازی یکی دیگر از شخصیتهای تاریخی
هم به من پیشنهاد شد که به همان دلیلی که پیش از این گفتم
قبول نکردم.

ماجرای اسارت یک خبرنگار زن
توسط داعش

بخش فرهنگی  -دوران اسارت «عبیر» توسط داعش ،دستمایه
مستندی شد که سیدرحیم هاشمی جویباری در گروه مستند
مرکز بسیج صداوسیما تولید کرد؛ این تجربه تلخ زنان سوری در
دوران اسارت داعش به مناسبت هفته دفاعمقدس از شبکههای
سراسری تلویزیون و روزهای مختلف روی آنتن میرود.
مستند تلویزیونی «عبیر» به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدرحیم
هاشمی جویباری در گروه مستند مرکز بسیج صداوسیما تولید
شده است .این مستند  ۴۰دقیقهای با نگاهی اجتماعی به
اسارت خانم خبرنگاری به نام «عبیر» از خانوادههای دروزی در
جنگ سوریه به دست داعش میپردازد و مشقتهای جانکاه او
و کودکانش در اسارت داعش را به تصویر میکشد .قسمتهایی
از این مستند در سوریه و در مکانهایی که خاطرات تلخی برای
خانم عبیر خبرنگار سوری به همراه دارد ،تصویربرداری شده
است .این مستند جایگاه زن در جنگ سوریه و تجربه تلخ زنان
سوری در اسارت داعش را به نمایش میگذارد .مستند «عبیر»
از  ۳۱شهریورماه همزمان با شروع هفته دفاع مقدس در ساعات
و روزهای مختلف از شبکههای یک ،دو ،سه و پنج سیما روی
آنتن میرود.

{فرهنگ و هنر }
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سخنرانی علیرضا بهرامی در اجالس روزنامهنگاران جهان

فیک نیوزها ،فرصتی برای دولتها!

بخش فرهنگی  -علیرضا بهرامی ،روزنامه نگار ایرانی ،برای دومین سال متوالی در
اجالس روزنامهنگاران جهان که به صورت مجازی برگزار شد ،سخنرانی کرد .موضوع
سخنرانی او فیک نیوزها در اتفاقات اخیر ایران بود.
اجالس گردهمایی روزنامهنگاران کشورهای مختلف جهان هر ساله در اوایل سال میالدی
(عمدتاً ماه مارس ،اواخر اسفند یا
اوایل فروردین) در کشور کره جنوبی
برگزار میشود .امسال اما بهدلیل
همهگیری ویروس کرونا ،ابتدا زمان
برگزاری اجالس سال  ۲۰۲۰به
تعویق افتاد و در نهایت اعالم شد که
گردهمایی امسال بهصورت مجازی
در روزهای  ۲۴تا  ۲۶شهریورماه
جاری برگزار خواهد شد.
«فیک نیوزها و آینده رسانهها»،
«رسانهها و راههای کنترل بیماری
کووید  »۱۹-و «جنگ و صلح دو
کره و تاثیر بینالمللی آن» موضو ع
نشستهای امسال این اجالس است
که سخنرانان منتخبی از کشورهای
مختلف درباره آنها سخن میگویند.
علیرضا بهرامی ،روزنامه نگار ایرانی،
یکی از سخنرانان روز نخست اجالس در کنار روزنامهنگارانی از کشورهای بنگالدش،
ایرلند ،کامبوج ،کلمبیا ،مصر ،هندوستان ،اندونزی ،روسیه ،کویت ،لبنان ،نپال ،پاکستان،
فلسطین ،پاراگوئه ،فیلیپین ،ویتنام ،جمهوری دومنیکن ،ایاالت متحده آمریکا و کره
جنوبی بود که زیر عنوان «فیک نیوزها ،فرصتی برای دولتها» ،سخنرانی کرد.
علیرضا بهرامی در اجالس روزنامهنگاران جهان در سال  ۲۰۲۰میالدی ،گفت :در جمهوری
اسالمی ایران نیز ،مانند سایر کشورهای جهان ،در چند سال گذشته ،با پیشرفت تکنولوژی
و گسترش ابزارهای ارتباطی ،فرصتها و مخاطرههایی برای رسانههای استاندارد سنتی
پدید آمد .از یک سو ،رسانهها فرصت یافتند که در بسترهای مختلف و با سرعت و وسعت
بیشتری با مخاطبان ارتباط برقرار کنند ،از سوی دیگر ،حیات اقتصادی برخی از رسانهها
با تهدید مواجد شد .از یک سو ،نوعی دموکراسی ارتباطی برای تمامی شهروندان ایجاد
شد و از سوی دیگر ،سودجویان نیز فرصت یافتند که به تخریب روابط اجتماعی در جامعه
بپردازند .در این میان ،فیک نیوزها نقش تخریبی ویژهای ایفاء کردند؛ یعنی خبرهایی که از
نظر ظاهری ،شرایط اخبار استاندارد را برای عموم مردم دارند ،اما درواقع خبرهایی جعلی
هستند که برای اهدافی فرومایه مانند افزایش مخاطبان از راههای نادرست ،تولید و منتشر
میشوند .ضمن آنکه ایران عالوه بر شرایط عمومی که مشابه دیگر کشورهای جهان است،
در وضعیت تحریم و تقابل اقتصادی و سیاسی برخی کشورها قرار دارد.
وی افزود :از نگاه کارشناسان دانشگاهی و متخصصان ،افزایش سواد رسانهای مردم ،از
مهمترین راههای مراقبت از جامعه در برابر رشد سریع انتشار فیک نیوزها است .اما تجربه
ایران ثابت کرده که عالوه بر اهمیت این روش ،راه تضمینشدهتری هم وجود دارد .در
ایران نیز در چند سال گذشته ،سواد رسانهای جزو درسهای مدرسه قرار گرفت .همچنین
فعالیتهای دیگری همچون راهاندازی فرهنگسراها یا انجمنهای مربوط به سواد رسانهای
شکل گرفت .اما هیچکدام نتوانستند در برابر موج گسترش فیک نیوزها چندان مؤثر باشند.

تجربه رخدادهای چند ماه گذشته در ایران نشان داد که راه مؤثر دیگری هم پیش روی
دولت قرار دارد.
بهرامی ادامه داد :به خاطر دارید که چند ماه پیش یک هواپیمای مسافری که بیشتر
سرنشینان آن را مسافران ایرانی تشکیل میدادند ،در جریان تنش نظامی میان ایران و
آمریکا ،به اشتباه ،در نزدیکی فرودگاه
تهران مورد اصابت موشک قرار گرفت.
چند روز طول کشید تا دولت ایران
با انتشار اطالعیهای رسمی ،مسئولیت
این سانحه را برعهده گرفت .در
طول این چند روز ،فضای مجازی و
شبکههای غیر رسمی ،از رسانههای
رسمی ایران پیشی گرفتند و موج
بیاعتمادی به رسانههای رسمی
پدید آمد .رسانههای رسمی داخلی به
حمایت از پنهانکاری متهم شدند و
فضا برای انتشار هر گونه خبر درست
یا نادرستی در فضای مجازی فراهم
شد.
بهرامی در ادامه به عملکرد رسانههای
ایران در زمان شیوع کرونا پرداخت و
گفت :اما چند هفته بعد ،در جریان
شیوع ویروس کرونا  ۲۰۱۹این وضعیت تا حدودی بهبود یافت .پس از انتقادهای روزهای
اول به نحوه اطالعرسانی دولت ایران درباره بیماری کووید  ،۱۹اطالعرسانی مستمر و
اعتماد به کارکرد رسانههای رسمی و استاندارد ،فضا را برای فیک نیوزها هرروز سختتر
کرد .سخنگوی وزارت بهداشت ایران روزانه برای رسانهها نشست خبری برگزار کرد و
اطالعات الزم به صورت منظم به رسانهها منتقل شد .همچنین رسانهها بنا بر مسؤولیت
اجتماعی خود ،به کنکاش مداوم در فعالیتهای دولت در این زمینه پرداختند .در ایران
نیز ،در روزهای نخست ،در فضای مجازی ،بازار گمانهزنیها و انتشار اطالعات بیاساس،
داغ بود .همچنین سودجویان اقتصادی با انتشار اخباری جعلی مبنی بر اینکه مث ً
ال استفاده
از یک دانه یا ادویه گیاهی خاص ،در جلوگیری از ابتال به ویروس جدید کرونا مؤثر است،
رونق یافته بود .اما استمرار روش پاسخگویی دولت و همچنین استمرار خود بیماری باعث
شد آن اخبار جعلی به مرور رنگ ببازند .اعتبار رسانههای رسمی ایران که در ماجرای
سقوط هواپیما آسیب دیده بود ،بهبود یافت .وی اضافه کرد :این تجربه نشان داد که
یکی از راههای محافظت از هر جامعهای در برابر اخبار جعلی ،باال بودن میزان پاسخگویی
مسووالن آن جامعه است؛ مخصوصاً که همه میدانیم ،یکی از دلیلهای گسترش خبرهای
جعلی در جامعه این است که عالوه بر آنکه ظاهر خبرهای درست و حرفهای را دارند ،به
نیازهای جامعه توجه دارند و سعی میکنند به دغدغههای مردم بپردازند؛ تا با استقبال
بیشتری مواجه شوند .از این رو میتوان گفت ،شیوع اخبار جعلی این فرصت طالیی را
برای دولتهایی چون ایران پدید آورده است که برای جلوگیری از آسیبهای آنها ،با
پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی جامعه و نزدیک شدن به خواست مردم ،وضعیت بهتری
را برای همگان پدید آورند .بهرامی سال گذشته نیز در اجالس سال  ۲۰۱۹روزنامهنگاران
جهان در سئول ،یکی از  ۱۷روزنامهنگار منتخب برای سخنرانی بود که درباره تاثیر مخرب
تحریمهای دولت ترامپ بر حیات رسانههای مستقل ایران سخن گفت.

چند میگیری الیک کنی؟!

سعید فالح فر
حضور در فضای مجازی و رسانههای آن احتیاج به سواد
کاربری و هوشیاری دائم دارد .دامنه تاثیر این قبیل رسانهها
میتواند – متناسب با این آگاهی و دانائی – از سودمندی
مطلق تا فاجعه بارترین مراتب گسترده باشد.
شاید همه افراد جامعه – اگر چه از موقعیت
علمی و اجتماعی ممتازی هم برخوردار باشند
– در شناخت این فضای فریبنده ،به قدر کافی
دقیق ،موفق و مطمئن نباشند ،اما میتوانند با
رعایت نکاتی ،امنیت و مصونیت فردی و اجتماعی
خود را افزایش دهند .اگر به هر دلیلی با این دست
رسانهها کار میکنید و یا در معرض تاثیرات آن
قرار دارید ،حتماً این یادداشت و توصیههای آن
را – اگرچه تکراری – مطالعه فرمائید:
 –۱واکنشهای شما مهم است.
هر نوع برخورد تک تک مخاطبها میتواند در
سرنوشت و عواقب یک محتوای منتشر شده تاثیرگذار باشد.
در سادهترین وضعیت؛ هر اعالم نظر ،تایید ،تکذیب ،بازنشر
و یا هر نوع مواجهه با محتوای منتشر شده ،اعم از خبر،
گزارش ،عکس ،فیلم و… ،الگوریتم نشر و نمایش برنامههای
اینترنتی را تغییر میدهد .بازنشر ،درج یک شکلک ساده،
لمس نشانه پسندیدم و… ،حتی اگر به قصد مزاح و تفریح
باشد ،خواسته یا ناخواسته ،میتواند در یک مقیاس بزرگ
اجتماعی منشاء ناهنجاری ها ،پدیدهها و رویدادهایی باشد
که گاهی خود را از آن مبرا میدانیم .پس موظفیم به عنوان
کاربر ،متعهد و مسئولیتپذیر باشیم.
 –۲اخبار و گزارشات را با شک و تردید کافی تحلیل کنید.
فضاهای مجازی و رسانههای نامعتبر به کمک سرعت
و سهولت فنی نشر اخبار ،به دالیل مختلفی اعم از منافع
شخصی و گروهی ،جلب توجه ،سودجویی ،تفریح،
بیماریهای روحی و روانی و… بیش از آن که اخبار و
گزارشات واقعی را منتشر کنند ،اخبار و نوشتههای جعلی
و منحرف کننده ،تولید و منتشر میکنند .اسناد و عکسها
را دستکاری میکنند .مقدمات و مواخرات موثری را حذف
میکنند .با تکرار اخبار ،آنها را درست و غیرقابل انکار
جلوه میدهند .اغلب هم برای توسعه و انتشار حداکثری،
از ناآگاهی ،هیجانات و فریب مخاطب سود میبرند .شایعات
بدون هزینه و تنها به دست پرسنل بیمزد و مواجب و همین
گروه مخاطبها پخش میشود .در هر حال در این قبیل
موضوعات؛ تردیدهای افراطی ،پسندیدهتر از ساده لوحیهای
افراطی محسوب میشود .پس در صحت انبوه اخباری که
روزانه به سمت شما پرتاب میشود با حساسیت و دقت
آمیخته با تردید توجه کنید.
 –۳اخبار و اطالعات غیرقابل باور را باور نکنید.
دروغهای بزرگ از ترفندهای ایجاد جذابیت برای افراد فعال
در شبکههای مجازی است .دروغپردازان گاهی حتی برای
مقاصد خود نیازی به باور شما ندارند .تنها تاثیرات درازمدت
و ناخودآگاه یا توجه مخاطب و احتماالً عکسالعملهای
هیجانی مخاطب برای آنها کافی است .تفاوتی نمیکند
مخاطب ،این اخبار را از روی ساده لوحی و باور بازنشر کند و
یا به منظور نقد و تمسخر .اخبار عجیب و ادعاهای بزرگ را
تنها از طریق منابع مرتبط و با اسناد کافی بپذیرید و یا قبل
از هر عکسالعملی با افراد مطلع مشورت کنید.

 –۴از منابع معتبر و متنوع کسب خبر کنید.
هر دوست و آشنایی و هر منبعی برای کسب اخبار درست
و صحیح اعتبار ندارد .منابع خبری شناخته شده و خوشنام
معموالً با حساسیت بیشتری نسبت به آگاهی از صحت و

سقم محتوای منتشر شده تالش میکنند و برای این کار از
روشهای تخصصی بهره میبرند .پس برای سنجش اخبار به
منابع درست و موثق مراجعه کنید.
 –۵از چند منبع خبری مختلف استفاده کنید.
یکی از روشهای حصول اطمینان از صحت اخبار؛ تعدد،
استقالل و تنوع دیدگاهی در رسانههایی است که خبر
واحدی را منتشر کرده اند .پس به منابع مختلف مراجعه و
مطالب را با هم مقایسه کنید.
 –۶از درستی و عدالت و بیطرفی گوینده خبر مطمئن
شوید.
این که چه کسی و یا چه کسانی برای نشر یک خبر تالش
میکنند ،میتواند ماهیت خبر را روشن کند .گاهی برای
اعتبار بخشیدن به یک خبر آن را به یک فرد شناخته شده و
یا مشهور نسبت میدهند .شهرت بدون تخصص برای حصول
اعتماد و اطمینان کافی نیست .تحت تاثیر اسامی و شهرت
نامرتبط گوینده خبر قرار نگیرید .حتی اگر گوینده سلبریتی
محبوب شما باشد.
 –۷ارجاعات را دنبال کنید.
گاهی برای جلب اعتماد مخاطب ،اخبار از طرف
خبرگزاریهای رسمی ،نهادهای مرتبط ،مسئولین و
متخصصین و… نقل میشوند .در این صورت قبل از هر
تصمیمی منابع اصلی را جستجو کنید و از وجود چنین
نسبتی مطمئن شوید.
 –۸به درستی انشاء و امالء متن خبر توجه کنید.
خبرگزاریهای رسمی و معتبر و همچنین متخصصین
صاحب نظر معموالً با سواد کافی و دقت ،متن اخبار و نظرات
خود را تنظیم میکنند .بنابراین کمتر دچار اشتباهات زبانی
و کالمی میشوند .اگر متنی حاوی اشتباهات مکرر زبانی و
نوشتاری بود ،در صحت موضوع تردید کنید .دانشمندان و
نظریه پردازان عالقه مندند که نظریات و یافتههای خود را در
قالب مقاالت علمی و در رسانههای رسمی با درجهبندیهای
تخصصی و البته با منابع و مستندات کافی منتشر کنند .جای
چنین کشفیات و نوشتههای ارزشمند ،در بین مطالب سرگرم
کننده و لطیفههای مرسوم در فضاهای مجازی نیست.
 –۹برای بازنشر عجله نکنید.
هیجانات لحظهای ممکن است مخاطب را دچار خطا کند.
پیش از اطمینان از صحت موضوع ،برای ابراز نظر ،اعالم رد

یا قبول مطلب و بازنشر آن عجله نکنید .مخصوصاً اگر در
موضوعی صاحب نظر نیستید و یا تخصص کافی ندارید ،بهتر
است تایید و نقد و بازنشر آن را هم به اهل فن واگذار کنید.
 –۱۰انگیزههای پشت اخبار و گزارشات را حدس بزنید.
رقابت تنها در اخبار انتخاباتی و سیاسی و جناحی
نیست .رقابتهای اقتصادی و اجتماعی و علمی
و… هم میتواند انگیزه تولید اخبار جعلی و
شایعات باشد .کم نیستند رقبای تجاری که شیوه
کاری و یا کیفیت تولیدات رقیب را از طریق
نوشتههای غیرعلمی و غیرمستند نشانه میروند
تا باعث رونق تجارت و تولید خود باشند .اثبات
جرم ،درجه و اندازه مجازات و… در اختیار
مقامات قضائی و یا افراد آگاه به علم قضاست.
ادعاهای اثبات نشده را قبل از حصول اطمینان
قطعی باور و منتشر نکنید .ادعاهای محیرالعقول
بین رقبا را هم نباید به راحتی پذیرفت .از طرفی
کم نیستند افرادی که با ریاکاری ،ابراز دوستی و یا دشمنی
با شخصیتهای محبوب اجتماعی و ادبی و سیاسی و… ،با
انتقادات تند و گزنده ،با طرح موضوعات جنجالی و واهی و…
در پی کسب محبوبیت و یا حداقل شهرت عمومی باشند.
موفقیت این اشخاص در گرو توجه مخاطب است .با اعالم
نظر ،بازنشر گفتهها و یا ابراز هر نوع توجهی ،همراه تحقق
انگیزههای نادرست این افراد نباشید .حساب منتقدین واقعی
را از شهرت طلبها و منفعت جویان ،جدا کنید .خصوصاً
اجازه ندهید غلبه هیاهوی این قبیل مدعیان ،موجب انزوای
منتقدین راستین و صاحب حق شود.
 –۱۱رقابتهای ساختگی را باور نکنید.
دعواهای ساختگی بین باالدهی و پائین دهی یکی از
شیوههای جلب مخاطب در رسانهها و فضاهای مجازی است.
شرکای اقتصادی ،همکاران ورزشی ،هنرمندان ،متحدین
سیاسی و… ممکن است مشمول چنین توافق پشت
پردهای باشند .شریک و ناشر تهمتها ،فحاشیها ،شاخ و
شانه کشیدنها و رقابتهای زرگری بین دوستانی که نان
شهرت و سودشان در این نمایش جعلی رقابت و دشمنی
است ،نباشید.
 –۱۲مراقب خودزنی گوینده و ناشر اخبار باشید.
برخی افراد و گروهها برای جلب توجه عوام ،در مقاطعی ،به
خبرهای داغ نیاز دارند .طبیعی است که اگر این نیاز از راه
اخبار خوش و مطلوب میسر نشود ،ممکن است حتی برای
نیل به نتیجه ،در مورد خودشان اخبار منفی تولید و منتشر
کنند .در پارهای از موارد تاثیرات و ضریب نفوذ این اخبار
منفی به مراتب بیشتر از اظهارات مثبت است .گاهی هم
این اخبار به رقبا و یا مخالفان فرضی نسبت داده و یا از زبان
ایشان گفته میشود .البته حتیالمقدرو از اخبار و تهمتهایی
استفاده میشود که ضمن حفظ هیجان کافی ،چندان هم
غیرقابل انکار نبوده و تکذیبههای بعدی هم به تداوم جریان
خبرسازی افزوده شود .متاسفانه غیر از شخصیتهای
سیاسی ،این رویه امروزه به چهرههای شناخته شده هنری
و فرهنگی و اجتماعی و حتی علمی و… هم سرایت کرده
است .مظلوم نمایی ،اظهارات نادرست عمدی که باعث عکس
العمل مخاطب و رقبا باشد ،تلفظ غلط واژهها و اغالط فاحش
امالیی ،ادعاهای مضحک ،صحنههای ساختگی و عوام پسند
و… هم از ترفندهای مرسوم این گروه شهرت طلب است.

خبر
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نامزدهای دور اول جایزه ادبی
مدیسی فرانسه معرفی شدند

بخش فرهنگی  -جایزه ادبی مدیسی به عنوان یکی
از معتبرترین جوایز ادبی فرانسه ،با انتشار فهرست اولیه
نامزدهایش ،رقابت سال  ۲۰۲۰خود را شروع کرد.
به نقل از لیورابدو ،اعضای هیات داوران جایزه ادبیات
مدیسی جمعه یازدهم سپتامبر گرد هم آمدند و
مجموعهای از رمانهای فرانسوی و خارجی زبان را به
عنوان نامزدهای دور اول انتخاب کردند.
اعضای هیات داوران جایزه مدیسی طبق سنت هر سال
خود در رستوران مدیترانه واقع در منطقه  ۶پاریس جمع
شدند و  ۱۵رمان فرانسوی و  ۱۳رمان خارجی را در دور
اول رقابت انتخاب کردند .لیست رمانهای فرانسوی و
فرانسویزبان به این شرح است:
«یوگا» نوشته امانوئل کارره ،انشارات پیاوال
«بانوی روراست» نوشته لیس شارل ،انتشارات پیاوال
«زحل» نوشته سارا شیش ،انتشارات ترشولد
«قلب مصنوعی» نوشته کلویی دلوم ،انتشارات ترشولد
«سرگیجه بزرگ» نوشته پیر دوکروزه ،انتشارات اکته سود
«دخت ِر پدر» نوشته لور گورژ ،انتشارات پیاوال
«ناهنجاری» نوشته ارو لو تلیه ،انتشارات گاییمارد
«دباغخانه» نوشته سلیا لوی ،انتشارات تریسترم
«شیاطین» نوشته سیمون لیبراتی ،انتشارات استاک
«دیوانههای من» نوشته ژان-پیر مارتن ،انتشارات لولیویه
«استخری در صحرا» نوشته دایان مظلوم ،انتشارات
جیسی الته
«داستانهای شب» نوشته لوران مووینیه ،انتشارات
میدنایت
«کمدیهای فرانسوی» نوشته اریک رینهارت ،انتشارات
گاییمار
«خط سیر کاغذهای رنگی» نوشته ماری-ایو توئ،
انتشارات ادیسیون دو سو-سول
«تسئوس ،زندگی جدیدش» نوشته کامیل دو تولدو،
انتشارات وردیه
لیست رمانهای خارجی به این شرح است:
«همیشه منجمد» نوشته اوا بالتازار ،انتشارات وردیه،
ترجمه آنی بتس
«نیمه دیگر خودت» نوشته بریت بنت ،انتشارات اوترمان،
ترجمه کارین اللشر
«خاک آمریکایی» نوشته جنین کامینز ،انتشارات فیلیپ
ری ،ترجمه فرانسوا ادلستین
«شیرهای ماده» نوشته لوسی المن ،انتشارات ترشولد،
ترجمه کالرو
«پنجره جنوبی» نوشته ژردیر الیاسون ،انتشارات پیپل،
ترجمه کاترین ایولفسون
«پادشاهی واال» نوشته یا گیاسی ،انتشارات گلمن لوی،
ترجمه آن دامور
«آریا» نوشته نازنین هژار ،انتشارات استاک ،ترجمه مارک
آمفرویل
«هزینه زندگی کردن و چیزی که نمیخواهم بدانم»
نوشته دبورا لیوای ،انتشارات بیسمنت ادیشنز ،ترجمه
سلین لوی
«بینهایتضلعی» نوشته کالوم مککن ،انتشارات بلفوند،
ترجمه کلمان بود
«پیادهای تنها در جمعیت» نوشته آنتونیو مونیوز مولینا،
انتشارات سویل ،ترجمه ایزابل گونیون
«پسران عشق» نوشته قاضی ربیحاوی ،انتشارات سرژ
سفران ،ترجمه کریستوف باالیی
«نور تابستان ،بعد شب میآید» نوشته یون کلمان
استفانسون ،انتشارات گرست ،ترجمه اریک بوری
«چایناتاون ،ناحیه داخلی» نوشته شارل یو ،انتشارات او
فورژ دو وولکن ،ترجمه اورلی تیریا-مولمان
برندگان مرحله دوم و نامزدهای بخش غیرداستانی جایزه
مدیسی دوم اکتبر (جمعه  ۱۱مهر) معرفی خواهند شد.
«وسوسه» نوشته لوک النگ« ،میس ایسلند» نوشته
اوا اوالً فسدوتیر و «فراموش کردهام» نوشته بول اوژیه
برندگان سال پیش ( )۲۰۱۹این رقابت در بخش رمان
فرانسوی ،غیرفرانسوی و غیرداستانی بودند.

توسط نشر نگاه

رمان زندگی موالنا به چاپ
هشتم رسید

بخش فرهنگی  -رمان «رومی» شامل داستان زندگی
موالنا جاللالدین محمد بلخی به قلم بهمن شکوهی
توسط نشر نگاه به چاپ هشتم رسید.
رمان «رومی (جاللالدین محمد)» نوشته بهمن شکوهی
بهتازگی توسط انتشارات نگاه به چاپ هشتم رسیده است.
چاپ اول این کتاب پاییز سال  ۹۷به بازار نشر آمد و
تابستان  ۹۸هم به چاپ سوم رسید .داستان رمان از
دوران کودکی موالنا در بلخ شروع شده و تا بزرگسالیاش
در قونیه ادامه پیدا میکند .آشنایی این فقیه با شمس
تبریزی و تبدیلشدنش به یک عارف شیدا از موارد مهمی
است که شکوهی در نگارش رمان در نظر داشته است.
برهه تاریخی حمله مغول به ایران هم از مولفههای تاریخی
و مقاطع مهم زندگی موالناست که شکوهی در «رومی»
به آن توجه کرده است .نویسنده «رومی» در فرازهایی
واقعیت و افسانه را بهصورت توام روایت کرده است.
بهمن شکوهی نویسنده این کتاب ،سابقه سرایش شعر
و دوستی با شاعرانی چون قیصر امینپور را دارد که در
حیطه نگارش نثر ،داستان برهههای مختلف زندگی موالنا
جاللالدین محمد بلخی شاعر و عارف بزرگ ایرانی را
در قالب رمان عرضه کرده است .چاپ هشتم اینکتاب
با  ۵۷۸صفحه و قیمت  ۸۰هزار تومان منتشر شده است.

