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مردی که رد میشد و
محبوب شد

«فردریک بکمن» زمانی که نسخ ه اولیه «مردی به نام ُاوه»،
نخستین رمان خود را برای ناشران میفرستاد با پاسخهای
دلگرمکنندهای روبهرو نمیشد .بسیاری از ناشران او را نادیده
گرفتند و رد کردند ،اما به لطف همین رمان ،حاال «بکمن» نویسنده
محبوب بسیاری از مردم جهان شده است.به گزارش ایسنا ،مسیر
ورود به حوزه نشر برای «فردریک بکمن» که مدتی است به
نویسنده محبوب برخی از عالقهمندان به کتاب تبدیل شده است
همچون بسیاری از نویسندگان نامدار تاریخ در ابتدا هموار نبود.
او پس از چند ماه رد شدن از سوی ناشران مختلف کم کم داشت
به این نتیجه میرسید که شاید بازار کتاب برای داستان یک مرد
غرغروی  ۵۹ساله سوئدی که همسرش را از دست داده و در
خودکشی کردن هم مدام شکست میخورد ،جایی ندارد.
به گفته «بکمن» یکی از ناشرانی که اثر او را رد کرده بود
برایش نوشته بود« :ما رمان شما را دوست داریم ،فکر میکنیم
نوشتار شما پتانسیل کافی را دارد اما پتانسیل فروشی در آن
نمیبینیم».درست چهار سال پس از آنکه «فردریک بکمن» این
یادداشت را دریافت کرد ،آمار فروش «مردی به نام ُاوه» در سراسر
جهان به بیش از  ۲.۸میلیون نسخه رسید تا این کتاب به یکی از
محبوبترین آثار ادبی سوئدی تبدیل شد.
در نهایت با اقتباس از این رمان «بکمن» یک فیلم سینمایی نیز
ساخته شد و حق ترجمه این اثر به  ۳۸زبان مختلف جهان فروخته
شد .این کتاب در ایران نیز توسط ناشران مختلف و با ترجمههای
گوناگون به چاپ رسیده است .در این بین در سالهای اولیه
انتشار این اثر ،کره جنوبی به یکی از بزرگترین طرفداران این
کتاب تبدیل شد« .بکمن» هم در رابطه با استقبال غیرمنتظره از
« ُاوه» در کره جنوبی گفته بود که واقعا دلیل آن را متوجه نمیشود
و حتی ناشر کرهای این اثر هم نمیتواند علت این استقبال را
متوجه شود.در ایاالت متحده آمریکا روند فروش «مردی به نام
ُاوه» سرعت باالیی نداشت .با این حال آمار فروش این اثر ناگهان
باال رفت و پس از  ۱۸ماه پس از زمان انتشارش در فهرست
پرفروشها قرار گرفت و مدتها در آن فهرست باقی ماند.
اما روند موفقیت «بکمن» با «مردی به نام ُاوه» به پایان نرسید.
او پس از این اثر ،رمانهای دیگری از جمله «و هر روز صبح
راه خانه دورتر و دورتر میشود»« ،بریت ماری اینجا بود»،
«مادربزرگ سالم رساند و گفت متاسف است»« ،شهر خرس»،
«و من دوستت دارم»« ،ما در برابر شما» و «مردم مشوش» را نیز
روانه بازار کرد.
این سوئدی دوستداشتنی پیش از آنکه به یک نویسنده
حرفهای تبدیل شود ،یک نویسنده مستقل در یکی از مجلههای
سوئدی بود و همزمان به عنوان راننده لیفتراک در یک انبار غذا
کار میکرد .اما برای اینکه زمانی کافی برای نوشتن داشته باشد
در شیفتهای آخر هفته و شبانه در انبار مشغول کار میشد.
آثار «بکمن» را در شاخههای محدودی میتوان قرار داد .برای
مثال آثار او را میتوان به دو بخش بررسی یک کاراکتر و یا
داستانی متشکل از اجزای مختلف تقسیم کرد« .مردی به نام ُاو ه»
و «بریت ماری اینجا بود » بیشتر بر روی یک شخصیت مشخص
تمرکز دارند و در این بین شخصیتهای فرعی و کمرنگتری هم
وجود دارند .درحالی که در کتاب «مادربزرگ سالم رساند و گفت
متاسف است» و رمان کوتاه «هر روز صبح راه خانه دورتر و دورتر
میشود» ،تمرکز حداقل بر روی دو شخصیت داستان است.
نکته قابل توجه در آثار و نگرش این نویسنده آن است که به نظر
میرسد «بکمن » معتقد است انسانها ذاتا خوب هستند ،حتی
اگر کارهایی میکنند که اینطور به نظر نرسد.
به نظر میرسد جدیدترین رمان او که با نام «مردم مشوش»
منتشر شده برای دوران همهگیری نوشته شده است .داستان
هشت غریبه که در یک خانه گیر افتادهاند همانقدر که روایتگر
تشویش و غم است ،از امید و مهربانی هم سخن میگوید .او
میگوید ایده نگارش این داستان زمانی که با همسرش به دنبال
آپارتمانی بوده به ذهنش رسیده است.

افق های نوین
در مجتمع های
مسکونی!

از عزیزان بنگاه معامالت ملکی و وزیر مسکن پنهان نیست از شما دوستان جان
چه پنهان هفته گذشته کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی در نامهای خطاب
به رئیس جمهوری برای مشارکت در ساخت طرح ساخت یک میلیون مسکن در
سال اعالم آمادگی کرد.یعنی دوستان دیدند که تاالن تاالن است ،اعالم کردند که
صد تومان هم زیر پاالن است و ما هم می توانیم!
حاال این « کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی» اساس ًا تا االن کجا بودند و
کارشان چیست و ....
اص ًال مهم نیست .مهم این است این بندگان خدا به نیت ثواب و انداختن نخودی
در این آش پیشقدم شده اند.
می ترسیم دو روز دیگر انجمن انبوه سازان سازان والیت ما هم نامه ای به رئیس
جمهور بنویسند و اعالم آمادگی کنند.علی ای حال به عنایت به اعالم آمادگی
صنوف مهم در این مقوله و افزایش آپارتمان نشینی در سنوات آینده امروز اگر ریا
نباشد قصد داریم افق های نوین مقوله آپارتمان نشینی را آچار کشی کنیم و اما
آپارتمان نشینی در عصر حاضر و استفاده از فرصت های پیش رو...
با وجود اینکه بسیاری از آپارتمان نشینان از وجود برخی مشکالت نظیر پرداختن
نشدن حق شارژ توسط از عده ای ساکنین محل ،نگهداری حیوانات خانگی مثل
سگ  ،مار ،ایگوانا ،الما و  ...مشاع بودن پارکینگ ،سر و صدا و  ...شاکی هستند
ولی می توان از این تهدیدات آپارتمان نشینی به عنوان به فرصت طالیی بهره
جست و حتی برخی مشکالت نظام را حل و فصل کرد.
از آنجا که حدود و ثغور وظایف ما الیتناهی است و در همه امور دستی بر آتش
داریم چند پیشنهاد سوفسطایی و سهل االدراک در خصوص استفاده بهینه از
آپارتمان و مزاای آپارتمان نشینی ارائه می کنیم:
الف) رفع مشکل بیکاری:
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی دولت مشکل بیکاری و کاهش نرخ اشتغال
است .بر اساس قوانین بین المللی هر فرد در هفته یک ساعت کار کند ،در زمره
شاغلین قرار دارد .بنابراین مدیران ساختمان را می توان در زمره افراد شاغل برشمرد
و حتی می توان نظیر برخی ادارات که در حال حاضر دو رییس( رئیس اصلی و
رئیس در سایه) دارند ،عمل کرد و برای ساختمان دو یا حتی چند رئیس در ژانر
های مختلف با توجه به تخصص شان انتخاب کرد!
ب) بانک اطالعاتی قوی
یکی از خصوصیات انسان فرهیخته و شریف آگاهی داشتن از شرایط و حال
روز همسایه است .این اصل به خوبی در تعداد زیادی از آپارتمان ها رعایت می
شود .به خصوص که تعدادی از نسوان محترم تا از جیک و پوک همسایه ها سر
درنیاورند ،ول کن ماجرا نیستند و به محض شنیدن سر و صدا ،ورود یک غریبه
به منزل همسایه و  ..به بهانه پول شارژ ،غذای نذری ،تحویل قبوض خدماتی و به
خانه همسایه سرک می کشند و ته و توی قضیه را در می آورند.
بنابراین می توان از تخصص و اطالعات ذی قیمت این بزرگواران در کشف جنایت
های مختلف نظیر دالیل افزایش طالق ،کشفیات مواد مخدر ،سرقت های بزرگ،
اختالس های کالن ،استخدام دختر نماینده گرگان در وزارت نفت و  ...استفاده کرد.
پ) ایجاد اشتغال با باغ وحش خانگی
امروزه مشاغل خرد در دنیا به یکی از اساس مقدماتی اقتصاد تبدیل شده است .از
سویی تعداد حیوانات دست آموز ساکنین آپارتمان ها کم نیست.
فلذا پیشنهاد می شود در حیاط آپارتمان محوطه ای برای نگهداری حیوانات دست
آموز ساکنین آپارتمان تعبیه شود و عزیزان حیوانات خود را در این مکان در معرض
نمایش عموم قرار دهند.
هم کسب درآمدی است و هم ایجاد اشتغال با تعیین مدیر باغ وحش ،نگهبان،
بلیط فروش ،مسئول تغذیه و ...
سایر مزایای آپارتمان نشینی را هم خودتان لیست کنید .بیل که به کمرتان نخورده
است!

مسول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر:

خبر

مجلس برای تصویب قانون
حامیت از رسانه ها پیشگام شود

پیشخوان

فیلمساز بوشهری در
 ۲جشنواره جهانی
درخشید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت:
"سجاد سلیمانی" فیلم ساز اهل بندر دیر این استان
با فیلم کوتاه "ساعت "۱۲در  ۲جشنوار ه جهانی خوش
درخشید.به گزارش ایرنا ،فاطمه کرمپور روز شنبه به
رسان هها اعالم کرد :این هنرمند بوشهری با آخرین
اثرش فیلم کوتاه ساعت  ۱۲توانسته جایزه بهترین فیلم
خارجی از " نوزبلیدز آمریکا" ،جایزه نقرهای از هند و
دیپلم افتخار از "سمیرنا" ترکیه را به دیگر موفقیت های
هنری خود بیفزاید.وی افزود :سلیمانی فیلم نامهنویس
و کارشناس ارشد پژوهش هنر است که پیشتر با
ساخت فیلمهای "کمی آن طرف تر" و مستند "پیاده
رو»" و "ارباب" جوایز بسیاری از جشنواره های بینالمللی
فیلم دریافت کرده بود.کرمپور ادامه داد :این فیلم تاکنون
در چندین جشنواره چون کینگستون انگلیس ،نوزبلیدز
آمریکا ،میسورو هند ،سمیرنا ترکیه ،ورد فیلم فرانسه،
پمپئی ایتالیا ،وان اوراد هند ،فیلم فلو آمریکا ،براتیسالوا
اسلواکی ،بین المللی وین اتریش و دیجیتال مدیا فست
ایتالیا پذیرفته شده و امید آن می رود که همچنان
بتواند درخششهای تازه ایی در این جشنواره ها داشته
باشد.
وی یادآور شد :این فیلم کوتاه هم اکنون در «سکالیتو»
و «دیجیتال مدیا فست» ایتالیا در حال اکران است.

خبر

پخش «رسجوخه»
از از  ۳آبان

سریال امنیتی_جاسوسی «سرجوخه» ساخته احمد
معظمی که پخش آن با مشکالتی روبه رو شده بود
طبق اعالم شبکه سه قرار است از دوشنبه سوم آبان ماه
روی آنتن برود.سریال «سرجوخه» که پخش آن به دلیل
پارهای از مشکالت به تعویق افتاده بود؛ با رایزنیهای
انجام شده و تامین نظرات ارائه شده به جدول پخش
شبکه سه برگشت .این شبکه از جمعه  ۳۰مهر با پخش
تیزری جدید اعالم کرد که «سرجوخه» از سوم آبان ماه
روی آنتن میرود.این سریال را ایوالفضل صفری تهیه
کرده که پیش از این سریالهای امنیتی جاسوسی «خانه
امن»« ،سارق روح» و «ترور خاموش» را تهیه و تولید
کرده است«.سرجوخه» هم از بازیگران با سابقهای ،چون
حبیب دهقان نسب ،علی اوسیوند ،قربان نجفی ،حسن
اسدی و علیرضا جاللی تبار بهره میبرد هم بازیگران
جوانی ،چون سامان صفاری ،حمیدرضا محمدی ،آرش
آصفی ،نازنین کیوانی ،هژیرسام احمدی ،نیلوفر کوخانی
و پیام احمدی نیا را در فهرست هنرمندان خود دارد.
این سریال در  ۳۰قسمت  ۴۵دقیقهای براساس متنی از
حسین امیرجهانی از  ۳آبان هر شب ساعت  ۲۰:۴۵روی
آنتن خواهد رفت.

خبر
بوشهر-ایرنا -مسئول بسیج رسانه استان بوشهر گفت :باتوجه به اینکه در آستانه
تدوین قانون برنامه هفتم توسعه هستیم مجلس برای تصویب قانون حمایت
و تقویت رسانه ها اهتمام جدی داشته باشد.
به گزارش ایرنا ،عبداهلل نجفی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :سال ۹۲
تالشهایی برای تصویب قانون حمایت و تقویت رسانهها توسط سازمان بسیج
رسانه صورت پذیرفت و مراحلی از کار نیز در کمیسیون امنیت ملی و فرهنگی
مجلس شورای اسالمی پیش رفته است.
وی بیان کرد :با توجه به اهمیت این موضوع انتظار است مجلس اهتمام جدی
برای حمایت از رسانهها داشته باشد .
نجفی ادامه داد :امروزه باتوجه به اهمیت فعالیت خانواده رسانه و شرایط دشوار
اقتصادی برای تداوم فعالیت آنها لزوم تصویب قانون حمایت و تقویت رسانهها
بیش از پیش احساس میشود.
وی اظهارداشت :در شهرستان عسلویه یک پتروشیمی برای ساخت اقامتگاه
مجموعه کارکنان خود قریب سه هکتار از اراضی منطقه محافظت شده نایبند
را تصرف کرده است اما وقتی فعاالن رسانه با تهیه گزارشهایی نسبت به این
رویداد واکنش نشان میدهند برخیها از همه ابزارهای موجود برای به انفعال
کشاندن فعاالن رسانه اقدام میکنند.
نجفی یادآورشد :در این ارتباط حتی در موردی اقدام به دستگیری یکی از فعاالن
رسانه ای استان بوشهر شد که چنین رفتاری هایی زیبنده نیست.
وی اضافه کرد :در مواردی دیگر نیز تحریم سازمان یافته برخی رسانههای منتقد
توسط نهادهای دولتی و نیمه دولتی در دولتهای قبل رخ داده که انتظار است
با روی کار آمدن دولت مردمی آیت اهلل رئیسی این نارسایی برطرف شود.
نجفی افزود :رسان ههای منتقد در واقع چشم بینا و زبان گویای مردم هستند که
فعالیت آنها بدون شک به پیشبرد اهداف عالیه در هر مجموعه ای کمک میکند.
وی تصریح کرد :یکی از ظرفیتهای بارز استان بوشهر رسانه است که در صورت
بها دادن به آن و تداوم رویکرد مطالبهگری آنها زمینه برای موفقیت بیش از پیش
این استان فراهم خواهد شد.

در اولین روز از رشوع
فستیوال بین املللی هرن قطر
تور فرهنگی قطر گردی انجام
شد
خبرنگار فستیوال بین المللی هنر قطر با اعالم این
خبر افزود  :در اولین روز آغاز این فستیوال جهانی
،هنرمندان شرکت کننده در این رویداد با محیط
های فرهنگی  ،تاریخی و آموزشی قطر آشنا میگردند
حسین ایزدپناه اظهار داشت  :برنامه تور از ساعت  ۹صبح
روز  ۲۴اکتبر شروع و تا ساعت  ۴بعد از ظهر ادامه یافت
و هنرمندان ایرانی در کنار دیگر هنرمندان کشورهای
دیگر از اماکنی چون موزه ملی قطر ،سوق واقف،موزه
عربی هنرهای مدرن  ،بنیاد آموزشی قطر بازدید میکنند
ایشان در خصوص پیوند های فرهنگی و تاریخی ایران
و قطر گفت  :دو کشور اسالمی همسایه نقش بزرگی
در گفتمان سازی فرهنگی میتوانند داشته باشند و از
آنجا هم که جهان امروز بیش از هر زمانی به تاکید بر
پیوندهای فرهنگی نیاز دارد ،رویدادی چون فستیوال
بین المللی هنر قطر به خوبی این وظیفه را برای گردآوری
هنرمندان خالق زیر یک سقف و ایجاد یک گفتمان
هنر محور برای رسیدن به صلح جهانی بر عهده دارد.
این رویداد تا  ۲۸اکتبر ادامه دارد

تماشا

الله ضیایی

خبر

اولین خربنگار
متامعیار ایرانی
«بیهقی همیشه مترصد اخبار تازه است .وقتی
به او خبر میرسد که در شهر آشوبی به پا شده
است ،دفترش را برمیدارد و چونان خبرنگاری
به سرعت خود را به صحنه میرساند تا چیزی
را از دست ندهد».
نگاه مقاله پژوهشی «بیهقی ،اولین خبرنگار
تمامعیار ایرانی» (که توسط اصغر بیرانوند،
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه زنجان و جمیله اخیانی،
استادیار دانشگاه زنجان نوشته و در سال  ۹۵در
هفدهمین نشست فرهنگی ادبی «متنخوانی
و متنپژوهی تاریخ بیهقی» ارائه شده) از آنچه
تا کنون درباره این اثر ادبی گفته شده ،متفاوت
است.
در این پژوهش به «تاریخ بیهقی» از پنجره
خبرنویسی و به بیهقی به عنوان یک خبرنگار
نگاه شده است.
در ابتدای این نوشتار پژوهشی میخوانیم:
«چنانکه مالحظه میشود ،همه این بزرگان
به درستی بیهقی را به عنوان یک تاریخنگار،
پژوهشگر و حقیقتیاب ستوده ،تالش او را
فراتر از یک تاریخنگار معمولی ارزیابی کردهاند؛
تالش و تکاپویی که موجب شده تاریخش
«به لونی دیگر» درآید؛ اما آنچه مورد نظر
نگارندگان است و گمان میکنند تا به حال به
این جنبه کار بیهقی پرداخته نشده ،توجه به
«خبرنگاری» بیهقی است.
بیهقی در عین حال یک خبرنگار هم هست.
آنچه او در کار ضبط و پخش خبر انجام داده،
با مدرنترین اصول خبرنگاری دنیای امروز
مطابقت دارد .این نوشته به بیهقی بهعنوان
اولین خبرنگار ایرانی توجه کرده و کتاب او را از
زاویه کار خبرنگاری کاویده است».
در ادامه این مقاله ذیل عنوان «خبر چیست و
خبرنگار کیست؟» به تعاریف مربوطه پرداخته
شده و براساس آن گفته میشود« :اگر کتاب
بیهقی را بر مبنای این تعاریف از «خبر» و
شرایط بررسی کنیم ،مالحظه میکنیم که
اخباری که بیهقی نقل کرده است ،میتواند با
تعاریف امروزی «خبر» نیز تطبیق کند؛ چنانکه
بنا بر تعریف اسپنسر ،خبر شامل اعمال و
اندیشههایی است که در طول تاریخ برای
عده کثیری از خوانندگان جالب بوده و به
تعبیر چارنلی گزارش مناسب ،خالصه و دقیق
رویدادها و در عین حال ،انتشار منظم جریان
وقایع در دورهای خاص از تاریخ ایران بوده
است و به سواالت ذهنی مخاطبان به خوبی
پاسخ داده است».
همچنین ضمن بررسی اینکه «خبرنگار
کیست» ،درباره بیهقی آورده شده« :چیزی
که موجب شهرت و گیرایی این اثر شده ،تنها
ثبت وقایع و سرگذشت سلطنت و ذکر تاریخ
پادشاهی نیست؛ بلکه تالشها ،تکاپوها و
مرارتهای بیهقی برای کسب خبر و کشف
حقیقت است؛ تالشهایی که منجر به بروز
ویژگیهایی در او شده که با شرایط ارائهشده
برای یک خبرنگار حرفهای از سوی مدرنترین
و حرفهایترین خبرگزاریهای امروزی مطابقت
دارد»...
این پژوهش در ادامه  ۱۰ویژگی یک خبرنگار

را که از سوی خبرگزاری رویترز الزم دانسته
شده است به بهترین شکل در بیهقی قابل
مشاهده دانسته و آورده است« :او نیز همه این
شرایط را در خود جمع کرده و مانند خبرنگاری
حرفهای چنان گزارش جامعی از دربار غزنویان
و رویدادهای مربوط به آن ارائه داده است که
سالهاست گزارش او موثقترین منبع برای
آگاهی از روزگار وی بوده است».
بخش دیگری از این مقاله به حضور بیهقی
در صحنه و به استقبال خطر رفتن اشاره
دارد که چنین است« :بیهقی تا حد امکان در
صحنههای مختلف رویدادهای روزگار خویش،
حضور مییافته تا همه چیز را از نزدیک ببیند
و بتواند وقایع را با جزئیات گزارش کند .او هم
در مراسم رسمی حکومتی حاضر بوده؛ مراسمی
مانند خلعت پوشیدن وزیران؛ استقبال از رسول
خلیفه و یا مراسم اعدام حسنک و هم با سلطان
همراهی کرده و در سفرهای امیر مسعود حضور
داشته و به همین دلیل توانسته راهها را هم
توصیف کند« :و امیر از ساری برفت تا به آمل
رود و این راهها که آمدیم و دیگر که رفتیم
سخت تنگ بود» و هم وضعیت آب و هوایی
و سختیهایی که در راه متحمل میشدهاند...
او حتی در میدان جنگ هم حضور داشته و
وقایع جنگی را گزارش کرده است« :و من جنگ
مصاف این روز دیدم در عمر خویش ،گمان
میبردم که روز به چاشتگاه نرسیده باشد که
خصمان را برچیده باشند لشکر ما»...
عالوهبر اینها او همیشه مترصد اخبار تازه
است.
وقتی به او خبر میرسد که در شهر آشوبی به
پا شده است ،دفترش را برمیدارد و چونان
خبرنگاری بهسرعت خود را به صحنه میرساند
تا چیزی را از دست ندهد« :و من بر اثر استادم
برفتم تا خانه خواجه بزرگ زحمتی دیدم و
چندان مردم نظاره که آن را اندازه نبود.
یکی مرد را گفتم که حال چیست؟ گفت :بوبکر
حصیری را و پسرش را خلیفه با جبه و موزه به
خانه خواجه آورد»»...
در جای دیگری از این پژوهش به اشاره به
اینکه بیهقی بهدلیل کار در دیوان رسایل با
تمام مقامات حکومتی به نوعی ارتباط داشته
و از همین ارتباط برای کسب خبر از جلسات
خصوصی بهره برده ،گفته شده که «مهمترین
منبع خبری بیهقی از جلسات محرمانه ،بونصر
مشکان است که رئیس دیوان رسالت بوده
است».
در پایان این نوشتار پژوهشی میخوانیم:
«تاریخ بیهقی از مهمترین متون نثر ماست که
قرنهاست اهمیت خود را به لحاظ ادبی و
تاریخی حفظ کرده است.
یکی از جنبههای اهمیت بیهقی در این کتاب
«خبرنگاری» اوست که تا به حال به آن توجه
نشده است ».یکم آبانماه در تقویم به نام روز
بزرگداشت ابوالفضل بیهقی به ثبت رسیده
است.

