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فرهنگی و هنری

«جشنواره مجازی
کتابخوانی» کلید
خورد

عالقهمندان برای شــرکت در «ششمین جشــنواره مجازی کتابخوانی» میتوانند ابتدا به سایت جشنواره به نشانی  www.ketabkhanimajazi.irمراجعه و ثبتنام
کنند و تا پایان بیستم آذرماه  ،۱۳۹۶پاسخنامههای بخش نوجوان و بزرگساالن ،همچنین عکس نقاشی کودکان را از طریق سایت جشنواره یا از طریق تلگرام دبیرخانه به شماره
 ۰۹۱۹۷۷۴۳۳۴۸ارسال کنند.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به دبیرخانه جشنواره ،واقع در فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس ،بعد از تقاطع شهید سلیمی جهرمی ،فرهنگسرای فردوس،
کتابخانه فردوس مراجعه کنند یا با شماره تلفن  ۴۴۰۸۱۰۴۳تماس بگیرند.

«نوروز بل» ؛ آیین آغاز سال دیلمی در گیالن
نوروز بل نام جشنی است که در نخستین
روز از نوروز ما برگزار شــده و این روز آغاز
سال دیلمی بوده و به مناسبت بزرگداشت
آن شعله نوروزی افروخته میشود.
ک زبان
گاهشماری رایج میان مردم گیل 
کوهســتانهای گیالن و غرب مازندران از
وابسته به گاهشــماری باستانی ایرانی (یزد
گردی قدیم) بوده اســت که سالشماری
یزدگــردی قدیم بنــا بر روایــات ایرانی و
همچنیــن بر اســاس محاســبات نجومی
ل شــمار ایرانی محســوب
کهنترین ســا 
میشود.
قبل از پرداختن به تشریح جشن نوروزبل
ـ جشــن ســال نوی گیالنی ـ الزم به ذکر
است که این مطالب از تارنماهای "ورگ"،
"گیلــه وا" و "امرداد"  -کــه میراثداران
برحــق و پایگاههــای راســتین فرهنگ و
ادبیــات گیالناند و بســیاری از محققان و
اندیشــمندان بزرگ گیالن با آن همکاری
کامل دارند برگرفته شده است.
نوروزبل ،آیین میــراث فرهنگی
گیالنباستان
گاهشماری باستانی دیلمی از دوران کهن
تا زمان انتخاب یک روز کبیسه با نام ویشک
و نگهداشــتن آن گاهشــمار مورد استفاده

مردم و حاکمان این منطقه بوده و ســالی
"گردان" محسوب میشد .یعنی آغاز سال،
آنکه در ابتدای اعتدال بهاری قرار داشــت
در هر چهار ســال یک روز از مبدا (اعتدال
بهاری) فاصله میگرفــت ،این چرخش تا
 929سال ادامه داشت و سر سال 225 ،روز
از مبدا فاصله میگرفت و به نیمه تابستان
و زمــان خرمــن و برداشــت فرآوردههای
کشــاورزی و دامی میرســید .این هنگام
مناســبترین زمان برای پرداخت مالیات و
خراج به حاکمان بود ،از این روی با انتخاب
یک روز کبیسه به نگاهداشت سال مبادرت
ورزیدند و انجام این کار نخســتین تجربه و
اقــدام در انتخاب ســال و مبدا خراجی در
گاهشماریهای ایرانی است.
با توجــه به این موضوع مــردم دیلمان
وقتی که سر ســال (آغاز سال) باستانی به
نیمههای تابستان رسیده بود با انتخاب یک
روز کبیسه در هر چهار سال با نام "ویشک"
ســال را در همانجا که بود نگاه داشــتند.
زمــان این اقدام مبدا جدید سالشــماری
دیلمی شد که این مبدا دقیقا برابر است با
روز دوشنبه هرمزد روز ( اولین روز) از سال
پنج هزار و  454باستانی (یزدگردی قدیم)
و  71هزار و  82روز پیش از مبدا شمســی
هجری است.
مراسم آغاز ســال جدید (نوروز بل) به
طور متغیر وابسته به محل برگزاری و نحوه
قرار دادن پنج روز کبیســه بین سیزدهم تا
هفدهم مرداد ماه برگزار میشود.
مبدا تاریخی این مراســم نه یک رخداد
سیاســی یا مذهبی ،که یک رخداد کامال
علمی و البته مردمی اســت و دلیل اصلی
این امــر راحتی مردم کشــاورز و دامدار و
صنعتگر در دادن خراج و مالیات ســاالنه

بوده اســت ،بنابراین این مبــدا متعلق به
اندیشــه یا مذهب یــا تفکرخاصی نبوده و
تنها بر پایه مناســبات تولید ب ه وجود آمده
و میتواند مورد وفاق تمــام گیلکان از هر
اندیشه و مذهبی قرار گیرد.
ماههای ســال دیلمی را میتوان به این
ترتیــب نوروز ما ،کورچ مــا ،اریه ما ،تیرما،
موردالما ،شــریرما ،امیرما ،آولما ،سیاما،
دیاما ،ورفنهما ،اسفندارما نام برد.
برای تبدیل ســال هجری شمســی به
دیلمــی ،باید عــدد  195و یا دقیقتر عدد
 194.616را به سال هجری شمسی اضافه
کرد و برای تبدیل سال میالدی به دیلمی
نیز باید عدد  426را از ســال میالدی کم
کرد.
سال دیلمی دوازده ماه و  30روز دارد به
عالوه پنــج روز اضافه به نام پنجیک که به
پایان ماه هشتم اضافه میشود که رویهم
رفته  365روز اســت و هر چهار سال یکبار
یک روز به عنوان کبیســه به نام ویشک بر
پنج روز پنجیک اضافه میشود.
جشن نوروزبل از قبل از اسالم در استان
گیالن بوده است .این آیین از دیلمان آغاز
شــده و تا پای کوه دماوند امتداد دارد و در
استان به آن گیالن سال دیلمی میگویند
و بــا اختالف  12روز در اســتان مازندران
نیــز برگــزار میشــود و در آن ناحیه به
تحویل سال طبری معروف است.گیلکان از
زمانهای قدیم معتقد بودند که برافروختن
آتــش در نوروزبل موجــب کاهش برف و
سرما در زمستان میشود و مردم گیالن در
اجرای این مراسم زیباترین لباسهای خود
را میپوشــیدند و پس از برافروختن آتش،
سال نو را به یکدیگر تبریک میگفتند.
قدیــم در ایــن فصل کشــاورزان توان

آشفته بازار ترجمه در ایران

اظهار نظر سه مترجم پیرامون بحران ترجمه در ایران!

بازار ترجمه به زعم بسیاری از اعالی فرهنگ ،بازار آشفتهای است  ...نبود
قانون کپی رایت ،اقدامات همزمان مترجمان و برگردان کارهای تکراری،
کپیکاری ،ســریعکاری ،انتخاب و گزینش آثار بیکیفیت از ویژگیها و
کاستیهای بازار ترجمه در ایران است.
احمــد پوری میگویــد :من قبل از همه چیز مهمترین آســیب را در
کمســوادی مترجم در زبان مبدا میدانم و همین طور نداشتن تسلط در
ریزهکاریهای ترجمه .عامل دیگر ه م افق نبودن مترجم با مولف است،
به این معنا که به عنوان مثال وقتی من با دنیای شعر فاصله دارم و در این
مقوله حتی در زبان بومی خودم نیز مشکل دارم نباید دست به ترجمه شعر
بزنم ،حتی اگر کامال به زبان مبدا تسلط داشته باشم .سومین عامل را هم
دنبال جنجال و میل بازار بودن میدانم.
او توضیــح میدهد :برای نمونه ،کتابهای "هری پاتر" در دنیا خیلی
سریع معروف شدند و در اینجا یکسری ناشر به سرعت درصدد ترجمه این
آثار برآمدند که عمدتا نیز از مترجمان جوان و کمسابقه استفاده میکنند .در
این موارد ناشر چیزی که برایش اهمیت دارد سرعت ترجمه است و حتی
این مورد تجربه شده است که یک کتاب را به  10قسمت تقسیم میکنند
و هر کســی به سراغ یک بخش میرود و ممکن است روزی  18ساعت
وقت بگذارند تا هرچه سریعتر کتاب روانه بازار کتاب شود .هر چند به نظر
من این مسئله چندان در حوزه ترجمه تاثیرگذار نیست و ترجمههای خوب
همیشه ثابت کردهاند که جای خود را در میان اهالی مطالعه پیدا میکنند.
محمود حدادی رونویســی از ترجمه دیگران را نوعی دستبرد میداند
که ناشی از رفتارهای بیمارگونه است و به ایسنا میگوید :چنین پدیدهای
احتماال وقتی پیش میآید که اقبال به کتاب در جامعه افت کند و کتاب از
متن جامعه به حاشیه رانده شود .در آن صورت مانند هر پدیده حاشیهای

آسیبپذیر میشود .او میگوید :در گذشته به خاطر نبود امکانات رسانهای،
دستبرد به حاصل کار هنری دیگران آسانتر بود .حتی ممکن بود کسی به
نام یک نویسنده پرآوازه کتابی بنویسد و در شهر دیگری به چاپ برساند
و از قبل آن به شهرت ،ولو شهرتی جعلی و یا احیانا به درآمدی هم برسد.
امروزه با تسلط اطالعاتی اینترنت بر همه شئون علمی و فرهنگی جهان،
چنین دستبردی بسیار دشوار و بسا بیهوده است و انجام آن را بیشتر باید
ناشی از رفتاری بیمارگونه دانست.
اگر جامعه در همه ســطوح علمی و فرهنگی سالم باشد و نویسندگان
و مترجمان ب ه قدر زحمت خود قدر ببینند و تامین باشــند ،هوس چنین
ماجراجویی کمتر به سر کسی میزند.
سهیل سمی ،دیگر مترجم معاصر درباره وضعیت اقتصادی در این حوزه
به ایبنا میگوید :من ماندهام و نیازهای برآورده نشــده هرروزه زندگیام.
آنهم نه نیازهای خاص؛ بلکه نیازهای اولیه و بســیار ابتدایی .حال ،حق
ندارم کاری مثل "چرا عاشــق میشویم" را ترجمه کنم؟ به امید اینکه
تجدید چاپ شــود و از رنج اقتصادی و روحیای که میکشم کم شود؟
تازه همان را هم به دلیل شــرایطم واگذار کردم و حاال هیچ عایدیای از
تجدید چاپش ندارم.
او میگوید وقتی برای یک کتاب کلی وقت میگذارم و حتی پول خریدن
عینک ندارم تا چشمم اذیت نشود ،حق ندارم به امید تجدید چاپ کاری
دست به ترجمه بزنم؟ وقتی رمان "نکسوس" هنری میلر ممنوعالچاپ
شد و من در عین ممنوعیتش ،نشســتم و "مدار راسالسرطان" میلر را
ترجمه کردم؛ وقتی رمان "نوسترومو" جوزف کنراد ،با آن زبان متکلفش،
را ترجمه کردم و  ...حاال در  47ســالگی کارم شده اینکه شب و روز از
خودم بپرسم :آیا با انتخابم به خودم و خانوادهام خیانت کردهام یا نه؟

مســتند فرخــی
یزدی کــه در گروه
ســینمایی هنــر و
تجربه در حال اکران
است ،روزهای  17و
 18مرداد نیز در خانه
هنرمنــدان اکــران

خواهد داشت.
دکتر بیــژن نفیســی ،روزنامهنگار قدیمی درباره بخشــی
از زندگی ســخت فرخی یزدی که در این فیلم روایت شــده
اســت گفت :جمعی از روزنامهنگاران از جمله موسس روزنامه
اطالعات به فرخی یزدی در حصر کمک میکردند .دکتر بیژن
نفیسی ،استاد دانشکده علوم ارتباطات با بیان اینکه در دانشکده
دربــاره نحوه کار حرفهای فرخی یزدی به عنوان یک روزنامه
نگار منتقد ،پژوهشهایی مکتوب انجام داده اســت،گفت :بنا
بر اســنادی که در دست اســت ،فرخی یزدی در زمانیکه در
حصر خانگی بود ،توسط برخی از روزنامهنگاران از جمله عباس
مسعودی ،موسس روزنامه اطالعات،کمکهای مالی برای این
شاعر منتقد حاکمیت فرستاده میشــد .وی افزود :همانگونه

که در فیلم هم اشــاره شــده اســت ،برخی از دوستان فرخی
این کمکها را توســط عباس یمینی شــریف ،شاعر کودک
به او میرســاندند و حاکمیت در همــان منزلی که تحت نظر
بود نیز مفتش و جاســوس گماشته بود .مستند فرخی یزدی
به تهیهکنندگی و کارگردانی هومن ظریف،گویندگی مســعود
رایگان ،پژوهش حسین مسرت و هومن ظریف ،موسیقی گروه
خورشید ســیاه همراه با آواز علی شیرازی ،جهانگیر رها ،سید
مهدی علوی و خوشنویسی سید مهدی علوی و تصویربرداری
و تدوین و مشــاوره کارگردانی اســماعیل جعفری ،پوســتر؛
پژوهشــکده یزد(غول آباد) ،در بخش هنر و تجربه ســینمای
ایران ،روز سه شــنبه  17امرداد سه شنبه ساعت پانزده و روز
چهارشــنبه  18مرداد ساعت  ،19در خانه هنرمندان به نمایش
در خواهد آمد .در این مســتند محمدعلی اســامی ندوشن،
زندهیاد پرویز کالنتری ،حسین مسرت ،انور خامهای ،زنده یاد
محمد علی ســپانلو ،علی دهباشی ،ادیب برومند ،زنده یاد سید
جالل ویژگان ،محمود رشیقی فیروز آبادی ،سهیل محمودی،
ســیامک قوام ،محمدرضا موحدی ،بیژن نفیسی ،ناصرالدین
حســنزاده ،رضا ســخندان(عمو زاده فرخی یزدی) و علیرضا
پورامید درباره فرخی یزدی سخن گفتهاند.

الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

پرداخت باج و خراج را داشته و میتوانستند
با فروش محصول خود زندگیشان را سامان
دهند و از همینرو سال نوی خود را در این
زمان برگزار میکردند.
در این جشــن  10مرد با کاله و شوالی
گالشی به میدان میآیند و دورتا دور آتش
میچرخند و نوازندههای محلی موسیقی را
با شدت و شور مینوازند.
خورشید که در حال غروب باشد و زمان
روشن کردن آتش فرا میرسد و هیزمهای
آغشته به نفت که شعلهور میشوند ،مردم
به آن نزدیک میشوند و هم ه باهم این شعر
را میخوانند:
گروم گروم گروم بل (با صدای پرهیبت
سوختن هیزم و برکشیدن شعله)
نوروز ما و نوروز بل (نوروز ماه و شــعله
آتش نوروزی)
نو سال ببی ،سال سو (سال تازه باشد و
سال روشنائی)
نو بدی خؤنه واشو (تازه باشد و تازه شود
و خانه آباد و با برکت)
پس از شــعر خوانی همگی سال نو را به
هم تبریک میگفتنــد " :نوروزبل مبارک
ببی" " نو سال ببی سال سو" و همه اهالی

یکدیگــر را در آغوش گرفتــه و با یکدیگر
روبوسی میکردند.
گالشان لباسهای کهنه خود شامل نمد،
شــوال و دیگر اضافاتی را که نمیخواستند
برای ســال بعد اســتفاده کننــد در آتش
میســوزاندند و به نوعی هم آتش را وسیله
خبررســانی و هم جز مقدســات چهارگانه
آفرینش میدانســتند و در کنــار آتش به
ســتایش خداوند میپرداختند و از او برای
ســال جدید طلــب خیر ،نیکــی و برکت
میکردند.
بنا به روایتی دیگر فلسفه آیین نوروزبل
را " آیین خراجی" دانســتهاند به این معنا
در زمانی که گالشــان گندم خــود را درو
کرده ،گل گاوزبان و فندق را به بازار عرضه
میکردند و از گوسفندان خود شیر و دیگر
محصوالت لبنی را به دست میآوردند وقت
آن میرسید تا اجاره ،خراج یا مالیات خود
را به ارباب یا فئودال بپردازند و ســهم خود
را برداشت کنند.
برای ســپاسگزاری از خداوند در نوروز
بل دور یکدیگر جمع میشدند و به شکرانه
نعمت آتش روشن میکردند و سال جدید
"خراجی" را به یکدیگر تبریک میگفتند.

طراحیهایی که پس از  45سال به نمایش در میآیند

نادیدههای فرامرز پیالرام در گالری فردا

بعد از  45ســال بار دیگر طراحیهای فرامرز پیالرم
روی دیوارهای گالری فردا خواهد رفت.
به گزارش مســتقل به نقل از روابط عمومی گالری
فردا ،نمایشــگاه "از طراحی تا نقاشی بعد از  45سال"
که به نمایش آثار طراحی و چند نقاشی از زندهیاد فرامرز
پیــارام اختصاص دارد ،در گالری فــردا به نمایش در
میآید.
در این نمایشــگاه  50اثر طراحــی از وی روی دیوار
خواهــد رفت که همه این آثار قدرت قلم این هنرمند را
نشان میدهد.
در استیمنت این نمایشگاه آمده است که  :همیشه نام
برخی از هنرمندان بر تارک آسمان هنر تابنده خواهد ماند.
هنرمندانی که دیر یا زود از میان ما میروند ولی هنرشان
زنده و پویا مانده است .از میان این خیل اندک هنرمندان
واقعی پیالرام هم خودش و هم آثارش رنگ و بویی دیگر
داشت .هنرمندی که با کاربرد خط در نقاشی ،به خطاطی
شکل نوینی بخشید و آن را از چارچوبهای سنتی خارج
ســاخت ولی به هنری که ایرانی بودنش غیرقابل انکار

است هم کمک بسزایی کرد .او با تنی چند از همفکرانش
در ســالهایی که هنرهای اصیل ایرانی در مقابل موج
نوگرایی قرار گرفته بود قد سعلم کردند و مکتبی را پایه
نهادند که بعدها ســقاخانهای لقب گرفت و تااکنون نیز
الهامبخش هنرمندان بعد از خود بوده است .آثار پیالرام
تابلوهای با ســاختاری محکم است که خط در آنها با
تکیه بر هنرهای ســنتی حرکاتی آهنگین دارد .آهنگ
خطوط در کارهای او با تکرار یک حرف به وجود میآید
و حــس حرکت بصری را به بیننــده القا میکند .ادغام
خطوط ســیاه و ضخیم ،سفید و نازک و ترکیب آنها با
عنصر خط در آثار او نوعی وحدت به وجود میآورد ،و اما
آثار حاضر در این نمایشگاه به بعد دیگر شخصیت هنری
این بزرگمرد هنر ایران پرداخته و نشــان داده است که
این هنرمند آنقدر در طراحی تبحر داشــته که زمینهساز
خلق آثارش در مکتب سقاخانهای بوده است .او به قطع
یقین مثالی کامل برای این جریان اســت که تا طراحی
درست نباشد نمیتوان اثری خلق کرد که ارزش هنری
داشته باشــد .این نمایشگاه از بیستم تا بیست و پنجم
مرداد ماه در گالری فردا برپا خواهد شــد و عالقهمندان
برای دیدن آن میتوانند از ســاعت  16تا  20به گالری
فردا واقع در خیابان کریمخــان زند ،زیر پل کریمخان،
خیابان حسینی ،کوچه اعرابی  ،6پالک  2واحد  2مراجعه
کنند .عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند
با تلفن  86072602تماس بگیرند.

دعوت به اعتدال

«پیام عزیزی» با گروه  ۸۰نفره دفنوازان «فروزان» و «هوران» به
سرپرستی سیاوش عبدی و بهروز قهاری در تاالر اندیشه حوزه هنری
در تهران کنسرت برگزار میکند.
پیام عزیزی  -خواننده  -درباره جدیدترین کنســرت خود با گروه
دفنــوازان «فروزان» و «هوران» گفت :این کنســرت با گروههای
یادشده به سرپرستی سیاوش عبدی و بهروز قهاری در ساعت  ۲۱روز
 ۱۹مردادماه در تاالر اندیشه حوزه هنری در تهران برگزار میشود و در
آن ،قطعات و آهنگهای عرفانی از جمله «اهلل مدد»« ،یا رسولاهلل یا
شاهی مدینه»« ،از دست عشق»« ،یا رسولاهلل نظری فرما»« ،کوچه
محبت»« ،مسلمانان»« ،یار میگوید اهلل»« ،باده جبار» و آهنگهای
کردی شاد مانند «مهگری مهگری»« ،کابوکی» و  ...را اجرا میکنیم.
او درباره اجرای آهنگهای موسیقی عرفانی در جدیدترین کنسرت
خود در تهران ،بیان کرد :موسیقی عرفانی که ریشه موسیقی ایرانی
اســت ،در خانواده ما قدمتی  ٣٠٠ساله دارد .موسیقی عرفانی بهدلیل
اینکه از دل عارفان و عاشــقان ناب خداوند و حضرت رســول اکرم
صلاهلل علیه و ســلم برمیآید ،الجرم بر دل مینشیند و همیشه در
ادوار تاریخ جایگاه ویژه و مســتقل خودش را در موسیقی حفظ کرده
است .عزیزی همچنین اظهار کرد :من در جدیدترین کنسرتم ،تالش
کردم با دعوت به توازن و تعادل ،دعوت به اعتدال و راه میانه ،دعوت

به حقیقت وحدتآفرین،
پاسخی به رشد خشونت
و افراطگرایــی در
دنیایمان بدهم .با این
حال ،در این کنســرت،
دیــدار دوبــارهای بــا
موسیقی کسانی داشته
باشــم که قبل از ما در
این راه میانه به سمت
مرکز حرکــت کردهاند.
معتقدم بســیاری از مشکالت فعلی ما عمیقا مرتبط با یک نوع قطع
ارتباط فرهنگی با گذشته و فراموشی میراث فرهنگی ،هنری و معنوی
ماســت .وی افزود :این کنســرت بهعنوان تجلیل بیش از یکهزار
سال سنت موسیقی اســامی و دعوت به بهرهگیری از این میراث
ارزشمند فراهم شده است .امیدوارم بهعنوان یادآوری از سنت باشکوه
و تمدن بزرگی که وارث آن هســتیم ،عمل کنیم و دعا میکنم که
تمام شــنوندگان و عالقهمندان به موسیقی با هر زمینهای راهی به
سوی منزلگاه ،راهی به سوی آرامش و راهی به سوی صلح در این
موسیقی پربرکت پیدا کند.

تعلیق اکران فیلمهای جدید در سینما فرهنگ
جــدال و اختالف میان شــورای صنفــی نمایش
و گروه «هنــر و تجربه» که از ابتدای امســال علنی
شــده اســت ،عاقبــت به جایی رســید که ســینما
فرهنــگ تا اطــاع ثانوی حــق اکران فیلــم جدید
ندارد.
شورای صنفی ابتدا اعالم کرد این سینما حق ندارد
فیلمهای هنر و تجربه را نمایش دهد و سپس مصوب
کرد فقط دو ســانس در روز را به این گروه اختصاص

یاد

و آخرین خبر را با خون خود
نوشت

موسیقی عرفانی

مستندی برای فرخی یزدی
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دهد.
غالمرضا فرجی ســخنگوی شــورای صنفی نمایش
امروز به ایلنا گفته اســت« :متاسفانه سینما فرهنگ
مصوبه هفته گذشــته این شــورا مبنی بــر اینکه از
چهارشــنبه  ۱۱مرداد مــاه فقط ســانس  ۱۴و ۱۶
در این ســینما به فیلمهای هنــر و تجربه اختصاص
دارد و ســانسهای دیگر باید ســایر فیلمها را اکران
کننــد ،را اجرا نکرد به همین دلیــل تا اطالع ثانوی

هیــچ حوالهای برای ســینما فرهنگ صــادر نخواهد
شد».
شورای صنفی نمایش با این استدالل که در راسته
خیابان شریعتی ســینما به اندازه کافی وجود ندارد،
قصد محدودکــردن نمایش فیلمهــای هنر و تجربه
در ســینما فرهنــگ را دارد .ایــن تصمیم بــا انتقاد
شــورای سیاســتگذاری هنر و تجربه مواجه شــده
است.

 ۱۷مرداد  ۱۳۷۷محمود صارمی خبرنگار
ایرنا ،آخرین وظیفه حرفهای خود را انجام داد
و خبر سقوط مزار شریف مرکز حکومت ملی
افعانســتان را از این شهر اطالع داد و سپس
به دســت تروریستهای طالبان همراه چند
دیپلمات جمهوری اسالمی ایران شهید شد.
 ۱۷مرداد هر ســال به مناســبت شهادت
صارمی در تقویم ملی ایــران به عنوان روز
خبرنگار و یادآور خبرنگاران شهید خبرگزاری
جمهوری اسالمی مهدی میرافضلی ،سپهدار
ساجدی ،مسعود مشــایخی ،حسین ضامن،
علی نبیپور انگجی و حســین فرهاد کوهپایی و همچنین جاویداالثر کاظم اخوان و شهیدان
عرصه رسانهای کشور ثبت شد.
کار خبرنگار ،انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطالع رسانی به جامعه را دارد.
الزمه خبرنگار خوب بودن ،داشتن علم و دانش ،تجربه و جسارت است تا در کنار آن با سرعت،
دقت و صحت ،که سه اصل مهم در کار خبری است بتواند موفق عمل کند.
پيــش از آنکه فــردى حرفه روزنامهنگارى را انتخاب کند ،الزم اســت ويژگىهاى حرفه
خبرنگارى و روزنامهنگارى را بشناسد تا از روى آگاهى به آن روى آورد .در سال  ۱۹۷۸از سوى
سازمان يونسکو (ســازمان آموزشي ،علمى و فرهنگى ملل متحد) ،اعالميهاى راجع به نقش
رسانههاى جمعى در تقويت صلح جهانى و تفاهم بينالمللى به تصويب رسيد .در اين اعالميه،
لزوم تربيت اخالقى و اجتماعى روزنامهنگاران ارائه شد.
در اين مجموعه ،آزادى مبادله اخبار و اطالعات ،يک حق اساسى تلقى شده و دستورالعملهاى
اخالقى براى کليه کسانى که در جمعآورى و کسب و نشر و تفسير اخبار و اطالعات شرکت
دارند ،وضع شده است .در اين اعالميه ،ضمن تاکيد بر منشور جهانى  ۱۹۴۸سازمان ملل متحد،
تصريح شده است که براساس اين قوانين ،خبرنگاران مطبوعات بايد منتهاى درجه ،کوشش
کنند تا اخبار و اطالعاتى که در اختيار عموم مىگذارند صحيح ،دقيق و معتبر باشد .خبرنگاران
و سردبيران بايد در صحت اخبارى که بهدست مىآورند تحقيق و تعمق کنند .خبرنگاران نبايد
حقيقتــى را تعمدا تحريف يا مخدوش کنند و همچنين هيچ نوع مطلبى را نبايد از نظر مردم
مکتوم نگه دارند.
اصــول اخالقى حرفه روزنامهنگارى مقرر مىدارد که روزنامهنگاران در هر مرحله و مقامى
که باشــند بايد به خير و مصلحت جامعه ايمان کامل داشته باشند .کوشش براى تامين منافع
شخصى و کوشــش براى پيشبردن مقاصد خصوصى که با مصلحت جامعه سازگار نباشد،
ن اخالقى روزنامهنگارى است .تخطئه مردم و تهمت و افترا به اشخاص از
خالف اصول و آیي 
جمله جرائم بزرگ حرفه روزنامهنگارى است .براساس قطعنامههاى سازمان ملل متحد ،سرقت
ادبى و انتســاب اخبار و عقايد و تاليفات ديگران بهخود نيز جرم مطبوعاتى محسوب مىشود.
حسن نيت به جامعه ،اساس و پايه روزنامهنگارى مطلوب است.
آخرین پیام خبرنگار شهید محمود صارمی به این شرح بود:
«مزار شریف ســقوط کرد .هفدهم مرداد ماه  ،۱۳۷۷اینجا محل کنسولگری ایران در مزار
شریف اســت ،من محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران هستم ،گروه
طالبان چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدند .خبر فوری ،فوری .مزار شریف به دست طالبان
سقوط کرد ،عدهای از افراد طالبان در محوطه کنسولگری دیده میشوند به من بگویید که چه
وظیفهای » ...
و آخرین خبر را با خون خود نوشت ...
کتابخانهای برای زندگی بهتر

تنهایی پرهیاهو

تنهایی پرهیاهو کتابی به قلم بهومیل هرابال و ترجمه
پرویز دوائی میباشد.
هرابالی که به گفته میالن کوندرا ،بزرگترین نویسنده
چک محسوب میشود و یوزوف اشکوورتسکی نیز حضور
هرابال را در ادبیات معاصر چک ،دگرگونکننده و انقالبی
وصف میکند.
هرابال ،تنهایی پرهیاهو را در ســالهای ممنوعالقلم
بودنش نوشت که درهمان ســالها بهصورت مخفیانه
انتشار یافت .وی که پس از نوشتن این کتاب به زندگی
خود خاتمه میدهد ،اینگونه ما را به دنیای پرهیاهوی خود
میکشاند:
سیوپنج سال است که در کار کاغذ باطله هستم و این
“قصهی عاشقانهی” من است .سیوپنج سال است که دارم کتاب و کاغذ باطله را خمیر میکنم
و خود را چنان با کلمات عجین کردهام که دیگر به هیئت دانشنامههایی درآمدهام که طی این
ســالها سهتنی از آنها را خمیر کردهام .سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که کافی
اســت کمی به یک سو خم شوم تا از من سیل افکار زیبا جاری شود .آموزشم چنان ناخودآگاه
صورت گرفته که نمیدانم کدام فکری از خودم است و کدام از کتابهایم ناشی شده.
داستان رمان تنهایی پرهیاهو
این کتاب داستان شخصیتی است به نام هانتا که ،کار او خمیر کردن کتابها ،دستههای گل
و آثار نقاشی است.
هانتا در تمام طول هفته کار میکند .نکته جالب در مورد او این اســت که شــخصیتش با
کارگران معمولی تفاوتهای بسیاری دارد .او کتابهای نفیس و ارزشمند را با خود به خانه میبرد
و با آنها زندگی میکند.
همه جای خانه ،محل کار و مغز او پر از کتاب است.
درنهایت پس از ســی و پنج سال زندگی “عاشقانه” با کتاب و کلمه وقتی پای تکنولوژی و
عصر جدید به میان میآید ،کارایی او نادیده گرفته میشود و از طرف رئیسش مجبور به تغییر
شغل میشود اما….
درباره تنهایی پرهیاهو
هرابال علی رغم اخذ مدرک دکترا در رشته حقوق ،در شروع جست و جوی شغل از مدرک
تحصیلی خود استفاده نکرد و مشاغلی به گفته خودش جنون آور را برای خودش انتخاب کرد؛
مشاغلی ساده مثل کارگری ،دستفروشی و دورهگردی و بستهبندی کاغذ باطله و شغلهای پیش
پا افتاده ای دیگر .شاید به علت همین تجربههای متنوع او در شغلهای متنوعش باشد که در
آثارش حس باورپذیری را به ما القا میکند.
زاویه دید اول شخصی که هرابال در کتاب تنهایی پرهیاهو برای بیان داستانش استفاده کرده
و همچنین ترجمه خوب آقای دوائی که باعث شده هدف هرابال بدون دستکاریشدن به فارسی
برگردان شود به عینی و ملموس شدن اتفاقات کتاب به خواننده بسیار کمک میکند .کتاب به
نحوی روایت میشود که گویی هانتا در حال صحبت کردن با خود شماست .واقعا من در بعضی
قسمتها خودم را کنار هانتا و دستگاه پرسش احساس میکردم.
هرابــال در این کتاب روزمرگی را به ســادهترین شــکلش نشــان داده .روزمرگیای که
هانتا عاشــقش بوده است و وقتی بعد از سی و پنج ســال این روزمرگی از او گرفته میشود،
نمیدانــد باید چــه کاری را انجام دهد .در بعضی جاهای کتاب طنزهایی ســیاه به کار برده
شــده که سرشــار از اندوههایی هســتند که بــازی زندگی و انســان را باهــم به نمایش
میگذارند.
از نکات جالب کتاب تکرار مکرر عبارتهایی در طول داستان است .به عنوان مثال “سی و
پنج سال است که” آنقدر تکرار میشود که در بعضی قسمتها حس سی و پنج سال خستگی
را به خواننده القا میکند.

