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خبرنگاران با خیال راحت بمیرند!

نــــگاره

هانی انصاری

اذان صبح فردا 4/48

تقدیم به کودکان مظلوم یمن که قربانی زیاده خواهی همسایه
قدرت طلب می شوند

بــا اســتیضاح «علــی ربیعــی» ،رئیــس
فـوبیـای
جمهــوری بایــد هرچــه ســریعتر یکنفــر
اجتماعی
را بهعنــوان وزیــر پیشــنهادی بــه مجلــس
معرفــی کند .در ادامه چنــد گزینه را مطرح
طنــــــز
میکنیم تا ایشان راحتتر گزینش نمایند:
الــف) طبــق یــک قانــون نانوشــته هرجا
بحــث رأیگیــری مطــرح باشــد نــام آقایان
محســن رضایــی میرقائــد و محمدباقــر
قالیبــاف میدرخشــد .تــا جایــی کــه
شهاب پاکنگر
هنــگام اعــام نتایــج رأیگیــری مســابقه
«خندانندهشــو» هم ما منتظر اســم این دو
عزیز هســتیم .البتــه تحرکات (غیرمــوزون) چند وقــت اخیر آقای
ضرغامی در اینســتاگرام نشــان میدهد ایشــان خیلی به تشــکیل
مثلــث آتشــین انتخابــات عالقــه دارنــد .بــا این تفاســیر پیشــنهاد
میکنیــم ایــن وزارتخانــه تبدیل به ســه وزارتخانه مجزا شــود و هر

ســه بزرگوار با شناسنامه ،چهار قطعه عکس پرسنلی و کارت ملی
بــرای کســب رأی اعتمــاد در مجلس حاضر شــوند .اینگونه شــاید
مهنــدس ضرغامــی ،حداقــل یکمــدت اعتیــاد بهگوشــی را کنــار
بگذارند و به جامعه برگردند.
ب) وزارت کار فــردی را میطلبــد کــه بــه معنــای واقعی «مرد
عمــل» باشــد .بدون شــک آقای دکتــر حدادعــادل ایــن ویژگی را
بیشتر از بقیه دارد .ایشان با داشتن سی چهل سمت ،ثابت کردند
کــه حســابی مــرد عملاند و اگــر دکتــر روحانــی دنبال یــک گزینه
مناسب میگردد نباید در انتخاب ایشان درنگ کند.
ج) هیچچیــز مثل «تجربه» نمیتواند به یک شــخص در مقام
وزارت کمــک کنــد .بعــاوه ،یک وزیــر مناســب همواره باید قشــر
زحمتکــش کارگــر را مثل خانواده خودش بدانــد .با این اوصاف،
مهنــدس نعمتزاده با قرنها ســابقه وزارت ،یکــی از قبراقترین
مدیرانی است که در سومین دوره بازنشستگیاش میتواند رفاه را
به خانوادهاش بازگرداند.

د) اما گزینه اصلی ما برای تصدی این ســمت ،شهردار محترم
قزوین اســت .ایشــان بارها نشــان دادند که نیازهــای نیروی کار هر
بخــش را بخوبی میشناســند .مثــاً آقای صفری به مناســبت روز
خبرنــگار ،یک قطعــه قبر با ویوی ابــدی به اهل قلم اهــدا کردند.
واقعاً در این شــرایط کــه خبرنگاران بهتریــن کتکخورهای جهان
هســتند و حقالتحریرهایشــان هم از زمــان دالر  3500تومانی تا
االن پرداخت نشده است ،چه نیازی واجبتر از خانه ابدی دارند؟
هــ) اگــر ریاســت محتــرم جمهوری ،بــه هیــچ کــدام از گزینهها
عالقــهای ندارنــد مــا «کریــم جانبخشســفیدکمر» را پیشــنهاد
میکنیــم .ایشــان ســالهای ســال اســت کــه مســئول بــرق تمــام
ســریالهای تلویزیونــی تاریــخ ایران اســت و یک دفعه نشــنیدیم
که ســریالی بهخاطــر برق به مشــکل بخورد .ما که کالً یک لیســت
ســی چهل نفره در کشــور داریم و همیشــه از آن لیست برای تمام
ســمتها انتخــاب کردیم ،یکبــار بیاییم از این کریمهــا برداریم،
شاید فرجی شد.

اینترنت چطور جای کتاب را گرفت؟

پژوهشگر جامعاالطراف

ëëدوست و دشمن ایدئولوژیک
یــک کاربر فضــای مجازی با اشــاره به
مجازستان
ســخنان حیدرالعبــادی نخســتوزیر
عراق در حمایت عملی از تحریمها و توافق بشــار اســد با
روسیه و اسرائیل درباره نحوه استقرار نیروها ،نوشت :ایران
بایــد ایــن واقعیت را بپذیــرد که در دنیای امروز دوســت و
دشــمن ایدئولوژیک وجــود ندارد و بر اســاس منافع ملی
تصمیــم گرفته میشــود .سیاســتگذاری در عرصــه روابط
خارجــی بایــد با توجــه به آن انجام شــود .کاربــر دیگری از
طــرح دیرهنگام بدهی ۱۱۰۰میلیارد دالری عراق به ایران
بابت پرداخت غرامت تجاوز به ایران انتقاد کرد.
ëëپایان دوران فریبکاری
یکــی از کاربران فضای مجازی نوشــت :مقام پیشــین که
در  ۸ســال مســئولیت ،ناکارآمــدی و هزینــه تصمیمــات
نادرســتاش بــرای افــکار عمومــی آشــکار شــده اســت،
نمیتواند با طرح برخی انتقادها مردم را فریب دهد.
ëëمراجع قانونی و فساد
برخــی کاربران فضای مجازی با اشــاره به افشــاگریهای
وزیــر و نماینــدگان علیــه یکدیگــر در روز اســتیضاح وزیر

کار در مجلــس ،نوشــتند کــه چــرا افشــاگری علیــه چنین
فســادهایی به روز استیضاح موکول شــد و اصوالً چرا این
مسائل از سوی مراجع قانونی پیگیری نمیشود؟
ëëقدرت تنش زایی
یــک فعــال رســانهای در فضای مجــازی نوشــت :قدرت
رؤســای جمهــوری امریــکا بــرای تنــش زایــی در روابــط
خارجی بیش از تنش زدایی اســت .ترامــپ مثال جالبی
اســت .انبوهــی از تنشهــا را با کشــورهای همســایه مثل
کانادا و مکزیک و همچنین کشورهای دوست شامل اروپا
و رقیب شــامل چیــن به راه انداخته اســت .در عین حال
تالشهای مســتمرش برای تنش زدایی با روسیه به ثمر
ننشســته اســت ،چون بدنه سیاســتگذاری در امریــکا با او
همراهی نمیکنند.
ëëمحدودیت در پرداخت سود
یک فعال سیاســی پیشــنهاد کرد که برای مبــارزه با تورم
و کنتــرل نقدینگــی ،تعلــق ســود ســپرده به حســابهای
شــرکتهای ســتاد اجرایــی و بنیاد مســتضعفان متوقف
شــود ،همان طور که پرداخت سود سپرده به حسابهای
دولتی ممنوع شده است.

<سرود روح بزرگ> و رنجهایش

پیشنهاد

خبرنگار

«وقتی همــه  /از دلیری دریا ســخن میگویند  /تو خاموش
باش  /خبر خاصی در راه نیســت /.وقتی همه خاموشــند /
تو آرام برو  /شکایت خاموشــان را  /با دریا در میان بگذار /
حتماً اتفــاق خاصی رخ خواهد داد /.چترت را ببر /کبریت
یادت نرود»....
از کتاب سرود روح بزرگ
یــک« :ســرود روح بــزرگ» تازهتریــن کتــاب شــعر
ســیدعلی صالحی اســت که نشــر نگاه آن را منتشر کرده.
ایــن اثــر بــه نســبت دیگــر کتابهای ســید علــی صالحی
حجیمتر است و با بیش از یک صد قطعه شعر در پانصد
صفحــه به قیمــت چهل و پنــج هزارتومان ایــن روزها در
کتابفروشیها عرضه میشود .سیدعلی صالحی میگوید:
«ایــن کتاب را بیشتــر از دیگر آثارم دوســت دارم و آن را
تجربــهای متفاوت میدانم .شــعرهای ایــن مجموعه در
ســالهای  1394و  1395خورشــیدی نوشــته شده است»
او در این اثر به ســیاق رویه اش با زبان و
بیان و اجرایی ساده دست بر دشواریها
و ســختی و زخمهای آدمیزاد میگذارد،
بــر خالف آثار پیشــین که ســعی میکرد
به بهرهگیــری از کنایــه و تمثیل نقبی به
زشتیها و بدیها بزند و آنها را به چالش
بکشــد .او در ایــن مجموعــه بیپرواتــر و
صریحتر سخن میگوید و بیش از پیش
بــا نــگاه و منظری انتقــادی به مبــارزه با
تاریکی و زشــتیها میرود .زبان هم درد
و همدالنه او با رنج آدمها ،بیان پر حس

یادداشت

خبرنگار

ایرج پارسینژاد

در کتابخانــه اســتاد مجتبی مینــوی دیدم.
دوســتان در نشســتهای اســتاد مجتبــی
مینــوی گرد هــم جمع میشــدند و جناب
زریــاب خویی هــم میآمد .همه دوســتان
هــم منتظــر میماندنــد تــا اســتاد مینوی
بحــث و ســخنی را آغاز کنــد و دیگران هم
نظــر دهنــد .جنــاب زریــاب خویــی غالبــاً
ســاکت بــود و گاهی نظــرش را بــا صدایی
آرام میگفــت و برخــاف صــدای اســتاد
مینوی که رســا و بلنــد بــود ،دیدگاهها نغز
و نکتههــای مهمی را در ســخنانش اشــاره
میکــرد و با گســتردگی دانش و مســتند به
منابع حرف میزد و نظر میداد.
ëëعبــاس زریاب خویــی ،هم ترجمــه کرد و
هم اینکه آثــاری را تصحیح کــرد و از طرفی
مقالههــا و کتابهــای متعــددی را تألیــف
کرد ،به اعتقاد شما اهمیت این پژوهشگر و
ادیب در چیست؟
عباس زریاب خویی از نسل پژوهشگران
و ادبــا و متفکــران جامعاالطــراف بود آدم
بســیار با دانش و عالمه و دانشمند بود .به
اعتقــاد مــن او عصاره علــم و آدمیت بود.
در زمینههــای الهیــات اســامی ،فلســفه،
فقــه ،تاریــخ و ادبیات صاحــب رأی و نظر
و تنــوع دانــش و آگاهی بــود .مصاحبت با
او آگاهیبخــش و لذتآفریــن بود .بهرغم
دانــش گســترده و وســیعی کــه داشــت،

عباس زریاب خویی

بســیار گزیدهکار بــود از ایــنرو کارنام ه آثار
مکتوب او از نظر کمی ،کمشــمار اما از نظر
کیفی بســیار پــر ارزش اســت .کمالگرایی
او کمتــر مجــال آن مــیداد ،شــمار آثــار
مکتوبــش از اینکــه بــر جــای مانده اســت
ن مقــدار هــم بســیار
بیشــتر شــود و همیــ 
ارزشــمند اســت .بواقع مردی حکمی بود
و چنــدان پایبند کمیت نبــود .او مجموعه
مقالههــای ارزشــمندی دربــاره حافــظ را
در کتــاب «آینــه جام» تدوین کــرد و در آن
مجموعــه مقالههــا میتوان به گســتردگی
نظر و دیدگاه ایشان در زمینههای مختلف
پــی برد .عمق فکــری او در ایــن اثر و دیگر
آثــارش بــه وضــوح پیداســت .بهدلیــل
احاطــهاش بــه فلســف ه اســامی بخوبــی
تلمیحهــا و اشــارهها و دیدگاههای حکمی
حافظ را بررسی و تبیین میکند .همچنین
در آثــاری دیگــر ،دشــواریهای فکــری و
فلســفی موالنا در آثارش را روشن میکند.
از طرفــی دیگر وجه مهم و کمتر شــناخته
شده فعالیت ایشــان ،مقالههایی است که
بــرای دائرةالمعارفهــای بزرگ اســامی
و ایرانــی در ایران و امریکا و بریتانیا نوشــته
اســت؛ از آن جملــه مقالههایــی کــه بــرای
دانشــنامه کمبریــج ،دانشــنامه ایرانیــکا،
دانشنامه بزرگ اســامی و ...نوشته است.
او بزرگ بود و بزرگ زیست .یادش گرامی.

بهبهانه اهدای قلم زرین مطبوعات به سیدمحمود دعایی

مردی که زمان او را عوض نکرد

نگاهی به کتاب تازه سیدعلی صالحی

مهرداد رهسپار کوشکی

از ادبیات تا توئیتر

حسن همایون

عبــاس زریــاب خویــی ،بیســتم مردادماه
 1298در خــوی بــه دنیــا آمــد و چهاردهم
بهمــن ماه  1373در هفتاد و پنج ســالگی
از دنیا رفت .کتابهای «تاریخ ساسانیان»،
«بــزمآورد؛ شــصت مقالــه دربــاره تاریخ،
فرهنــگ و فلســفه»« ،آئینــه جــام؛ شــرح
مشــکالت دیــوان»« ،ســیرت رســولاهلل؛
بخــش اول :از آغــاز تــا هجــرت»« ،شــط
شیرین پر شوکت» از تالیفات او؛ همچنین
«تاریــخ فلســفه» و «لــذات فلســفه» ،اثــر
ویــل دورانــت« ،تاریــخ ایرانیــان و عربها
در زمان ساسانیان» نوشته تئودور نولدکه،
«دریــای جــان» ،اثر هلموت ریتــر« ،ظهور
تاریــخ بنیــادی» ،اثــر فریدریــش ماینکــه
از ترجمههــای ایــن پژوهشــگر اســت .در
یکصدمیــن ســالگرد تولــد عبــاس زریاب
خویی ،با ایرج پارسینژاد پژوهشگر و استاد
دانشگاه درباره او گفتوگو کردم.
 ëëنخستین دیدارها و آشنایی شما با عباس
زریاب خویی به ســالهای جوانــی و دوران
دانشجوییبازمیگردد؟
خیر ،من در سالهای دانشجویی دیداری
با جناب زریاب خویی نداشــتم .اســتادان ما
در دانشــگاه مجتبــی مینــوی ،بدیعالزمــان
فروزانفر ،جالل همایــی و ...بودند .هنگامی
که من دانشجو بودم ،جناب زریاب در آلمان
مشغول تحصیل در رشته فلسفه بود .بعد از
دوره تحصیل هم من در ایران نبودم و غالباً
خارج از کشــور بودم .اما هنگامی که به ایران
میآمــدم در التزام ایرج افشــار ،محمدرضا
شــفیعی کدکنی ،به کوههای اطــراف تهران
میرفتیــم و در ایــن کوهنوردیهــا جنــاب
زریاب خویی هم میآمدند و پایه ثابت سفر
ت و گذارها بود.
و گش 
ëëنخستینبارهمدیگرراکجادیدید؟
نخســتینبار من جناب زریاب خویی را

و عاطفــه ،روایــت ســاده از ویژگــی ســرودههای این کتاب
اســت و سعی میکند در عین روایت رنج ،از سرخوشیها
و مجالهای مختصر عیش هم بگوید و بر این اســاس در
ســرودههای این کتاب راهگذار را در نفی زشــتی و پلیدی و
در ستایش زندگی و مهر میبیند .مثالً نگاه کنید به شعر«
بــا بعضی براداران گرامی« ،»...اگر تو نبودی /من /چطور
میتوانستم تنهایی را تحمل کنم؟ /آن هم در ترسی این
همــه طوالنی /ترســی ایــن همه تاریــک /امیــدوارم هرگز
برای هیچ کســی /پیش نیاید /تشخیص تاریکی از تاریکی
 /آسان نیست / ،آن هم وقتی که همه تظاهر میکنند؛ َبه
َبه ...نورَ /به َبه ...حاال هرچه باالتریها میفرمایند /شــما
چــه فکر میکنید واقعا /چنیــن مواقعی چرا کلمات  /کور
به دنیا میآیند!» (صفحه  ۵۳سرود روح بزرگ)
دو« :ســرود روح بــزرگ» آن طور که از عنواناش بر
میآید متأثر از متون مقدس است« .سرود» و «روح»
یــاد آور متــن مقــدس مســیحیان یــا زرتشــت اســت،
ایــدهای که پیشتر این شــاعر در آثــار دیگرش هم پی
گرفتــه بــود و در کتابهــای «یوماآنادا» یا «زرتشــت و
ترانههای شــادمانی» سراغ گرفت .در
آن آثار بســیاری از ســرودهها و شعرها
متأثر از ایــن متون مقدس بازســرایی
یــا روایت میشــد اما در ایــن اثر گویی
فقط عنوان و چند شــعر از کتاب متأثر
از ایــن نــگاه کهــن و آرکائیــک اســت
و عمــده شــعرها بــه فضــا و روایــت و
زیســت امــروز نزدیــک اســت .آقــای
شــاعر ســعی میکند بــا بیانی خالق و
نگاهی انتقادی ســخن بگوید از رنجی
که میبریم.

ما در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
همه ساله تالش میکنیم تا با وسواس
اهل کلمه
زیــاد روی نــام شایســتگان دریافــت
جایــزه قلــم زریــن مداقــه کنیــم تــا در
نهایــت بهتریــن انتخــاب را داشــته
باشــیم .امســال هم همینگونــه بود و
من به همراه دوســتانم در این انجمن
هفتهها روی نامهای مشــخصی بحث
محمدجواد مظفر
فعال سیاسی
توگــو کردیم تا باالخره رســیدیم
و گف 
و مدیر انتشارات
بهنــام و انتخابــی واحــد بهنــام ســید
کویر
محمــود دعایــی که الحــق از همه نظر
شایســته دریافت این جایزه بود .مســأله اینجاست که دعایی
در تمام این چهل سال یک لحظه از آن چیزی که همه امروز
او را به آن منش و اخالق میشناســند منحرف نشــده و هرگز
اعوجاجی در خط فکری و سیره رفتاریاش دیده نشده است.
شخصیت دعایی اینگونه است که آدم همواره در طول زمان
و اتفاقــات مختلف ،کنار او احســاس آرامش و امنیت میکند
و میدانــد هــر اتفاقــی هم بیفتــد او همان دعایی همیشــگی
خواهد بود .دعایی کســی نیســت که خط عوض کند و با باال و
پایین شدن روزگار شخصیتی متغیر از خود نشان بدهد .نکته
دیگر اینکه ایشــان همیشه یک ویژگی برجسته داشته و دارند
و آنهم پناهبودن برای جریانها و چهرههای سیاســی اســت
کــه درگــذاری از تاریخ مورد بیمهری یا طرد قــرار گرفتهاند و
میگیرند .او با ســع ه صدر و قلبی بــاز منعکسکننده نظرات
دیگــران بود و حتــی زمانی که هیــچ روزنامهای زیــر بار چاپ
آگهــی فــوت برخــی از ایــن افــراد درگذشــته نمیرفــت ایــن
روزنامــه «اطالعات» بود که اجازه مــیداد خبر یا آگهی فوت
این طردشدگانی که مورد بیمهری قرار گرفتهاند چاپ شود.
او هیچوقــت در این ســالهای اخیر رئیــس دولت اصالحات
را تنهــا نگذاشــت و در همیــن مراســم هفتــه گذشــته هــم با
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براســتى كه خوش دارم مرد با خوشحالى
و افتخــار چيزى را با دســت خــودش براى خانــوادهاش ببرد و
بدين وسيله تكبر را از خود دور كند.
مجموعه ورام ،ج  ،1ص 201

ب خویی در یکصد سالگی او گفت
ایرج پارسینژاد از عباس زریا 

یــــاد

طلوع آفتاب فردا 6/21

همان لحن شــیرین همیشــگی گفت« :من کاکام را فراموش
نمیکنــم» مــن بــه پیشــنهاد دکتر بهشــتی از 22اردیبهشــت
 1359با ایشان در روزنامه اطالعات همکار شدم و معاونشان
بودم و در تمام این ســالها که محمود دعایی را میشناســم
از ســعه صــدر و ســادگی طبــع و بیریایــی او همیشــه غبطــه
خــورد ه و البتــه لــذت بــردهام .او ادا در نمــیآورد .ایــن روش
اوســت کــه بــا وجــود جایــگاه سیاســی و فرهنگــی کــه در این
کشــور دارد همینقدر ســاده و مردمی و فروتن باشــد .مردی
کــه هنــوز در این شــرایط آب و هوایی تهران ،بــا پیکان رفت و
آمــد میکنــد و در اتاقش به معنی واقعی همیشــه روی همه
باز اســت .خوشحالم که در مراســم گفتند محمدجواد مظفر
اولین یار من بوده و به خود بالیدم .نکتهای دیگر درباره خود
روزنامــه اطالعــات بگویم .شــما وقتی گرفتــار دیوارهای بلند
و بیخبــر از بیرونــی مثل زندان هســتید شــاید بیشــتر متوجه
جایــگاه و اهمیت روزنامه اطالعات شــوید .مــن این تجربه را
دارم .روزنامــ ه اطالعــات آنقــدر پربــار بود که وقتی به دســت
ما میرســید احســاس میکردیم بســتهای از آگاهی به دست
ما رســیده و انصافاً هم صفحات بســیار درجه یک با مطالب
خــوب و ســرمقالههایی نشــان از آزادگــی را در ایــن روزنامــه
میتوانید ببینید.

مریم حمیدی

پژوهشگر

حــاال کمتــر ادبیات میخوانیــم و بهجای آن چشــم بر توئیتها
و اســتاتوسهای دوســتانمان در توئیتــر و فیسبــوک یا مقاالت
آنالیــن میگردانیم؛ اما اصالً اهمیتی هم دارد که مطالعه ادبی
ما کمتر شده است؟ در گزارشی که مؤسسه «موقوفات ملی هنر»
امریــکا همین چنــد روز پیش منتشــر کرده ،آمده اســت که آمار
مطالعــه کتابهای حوزه ادبیات ،فرهنگ و هنر طی ســالهای
گذشــته به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و یکی از دالیل
آن حضور در توئیتر و فیسبوک و دیگر رسانههای مجازی بوده
اســت .گویا افرادی که پیشتر نیازهای اطالعاتی و بینشــی خود
را از کتابها برآورده میکردند حاال این نیازشــان را از بســتههای
ســریع ،کوتــاه و در دســترس فضــای مجــازی پی میگیرنــد .در
پیمایشــی که این مؤسســه برگزار کرده از افراد پرسیده نمیشود
کــه آنها چقدر توئیتها یــا نظرات مندرج در فضــای مجازی را
میخوانند ،اما واضح است که وقتی مردم ادبیات نمیخوانند،
تجربــهای منحصــر به فــرد از «خوانــدن» را از دســت میدهند.
تجربــهای که هیچگونه دیگری از نوشــتار جــای آن را نمیگیرد.
ت که
با این همه شــماری از پژوهشهای جدید نشــان داده اســ 
داستان – بویژه داستان ادبی -کیفیت همدلی را در بین افرادی
کــه آن را خواندهانــد افزایش میدهد و توانایی آنهــا را در دیدن
دنیا از منظر دیگران ،باال میبرد .آثار خوب ادبی ،بویژه رمانها،
میتوانند ذهن یک فرد دیگر را در دسترس خواننده قرار دهند -
چه ذهن نویسنده و چه ذهن شخصیتهای داستان -بهشکلی
که فقط آثار معدود هنری توان انجام چنین کاری را دارند .پس
اگر کمتر آثار ادبی میخوانیم ،به این دلیل اســت که جامعه ما
کمتر از گذشته از حس همدلی برخوردار است .اگر تغییر عادات
کتابخوانــی توان مــا را در دیدن دنیای پیرامــون از منظر دیگران
کاهش داده ،پیامدهای آن گریبان همگی ما را خواهد گرفت.
آمــار این مؤسســه نشــان میدهد زنــان ( 50درصد) بیشــتر
از مــردان ( 36درصــد) بــه خوانــدن آثــار ادبــی تمایــل دارنــد.
سفیدپوستان ( 50درصد) نیز بیشتر از سیاهپوستان ( 29درصد)
و اسپانیایی تبارها ( 27درصد) به خواندن آثار ادبی تمایل نشان
میدهند .اصلیترین موتور محرکه برای مطالعه ادبی ،آموزش
و پرورش است .بهعنوان مثال در سال  2015حدود  68درصد از
دارندگان مدرک دانشگاهی فوق لیسانس و باالتر مطالعه ادبی
داشــتهاند .این رقم برای دارندگان مدرک لیســانس  59درصد
و بــرای آنهــا که صرفاً تحصیالت دبیرســتان را به پایان رســانده
اند 30 ،درصد بوده است .نکته دیگری که این گزارش مشخص
میکند این مسأله است که اگر چه تعداد بزرگساالن امریکایی با
یک مدرک لیسانس یا باالتر ،از سال  1982به این سو نزدیک به
دو برابــر افزایش یافتهاند و طبیعتاً باید میزان مطالعه ادبی در
امریکا باال رفته باشــد؛ اما چنین اتفاقی نیفتاده است .آماری که
این مؤسســه از وضعیت جهانی مطالعه به دست میدهد این
اســت که امروز نسبت به  30سال پیش محصوالت و قالبهای
بیشــتری برای جلــب توجه ما وجود دارند و همینها بخشــی از
دلیــل دوری مــا از خوانــدن کتابهایــی در حوزه فرهنــگ و هنر
هستند .بازیهای ویدئویی محبوبیت بسیار زیادی پیدا کردهاند
و فیلمهــا که پیشــتر فقــط در ســالنهای ســینما میدیدیم ،به
منازل راه یافتهاند .از اینها مهمتر شــاید اینترنت باشــد؛ با تمام
قدرتــی کــه برای پــرت کردن حــواس ما دارد .ســی ســال پیش،
اینترنت وجود نداشت.

نمایش مستند
«توران خانم» برای
اهالی رسانه
ســری جدید نمایش مستند «توران خانم»
که اختصاص به بانو توران میرهادی دارد ،از
خبر آخر امروز آغاز میشود .به مناسبت روز خبرنگار،
نخســتین اکران ،شنبه  ٢٠مرداد ،ســاعت  ،١٨با همکاری سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن صنفی روزنامهنگاران استان
تهــران خواهــد بــود .این برنامــه کــه در آن ،رخشــان بنیاعتماد،
مجتبی میرتهماسب و سعید قطبیزاده حضور مییابند ،در تاالر
قلم کتابخانه ملی واقع در بزرگراه حقانی (غرب به شــرق) ،بعد
از ایستگاه مترو ،خروجی کتابخانه ملی ،سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران ،مرکز همایشها ،تاالر قلم برگزار میشود.

