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تيتر مصور| ناسا و نگراني خشكي زمين
داركو  درليويچ

نگاه آخر پرتاب شدگي فلسفه در خيابانمتن در حاشيه 

هشتگ روز

بعض��ي رويداده��ا، طبق 
ارزش  اصول كالس��يك، 
خبري ندارند ي��ا اگر هم 
دارند، ارزش خبري ش��ان 
كم است. نه تاثيري روي 
قيم��ت  و  ارزش س��هام 
طال و ارز دارند، ن��ه خبرنگار و روزنامه  نگاري را 
معروف مي كنند و نه موازن��ه قدرت را جابه جا 

مي كنند.
 تح��ت الش��عاع اخب��ار زرد ازدواج و ط��الق 
و بيم��ه دم��اغ س��لبريتي ها و جنگ ه��ا و 
آدم كشي ها و دزدي هاي گوش��ه و كنار جهان 
ق��رار مي گيرن��د و دود مي ش��وند و مي رون��د 
به آس��مان. اما كيس��ت كه نداند گاهي اوقات 
اين اخبار حاش��يه اي اهميت ش��ان به مراتب 
بيش��تر از آن اخب��ار تك��راري اي اس��ت ك��ه 
فقط نام فاعل ي��ا مفعول يا مكان ش��ان تغيير 
مي كند و ماهيت ش��ان ن��ه. و باز، كيس��ت كه 
ندان��د تقريبا هميش��ه اين اخبار حاش��يه اي 
مربوطن��د ب��ه آدم ه��اي حاش��يه اي؛ همين 
شهروندان معمولي كه سياس��تمدارها آنها را 
 برگه راي مي بينند، س��رمايه دارها مش��تري و

 ايدئولوگ ها سرباز.
 زيباي��ي و زش��تي زندگ��ي را همي��ن اخبار 
حاش��يه اي اند كه مي س��ازند؛ اخب��ار تكراري 
هرروزه بيش��تر مث��ل مخدر عم��ل مي كنند. 
اي��ن ش��وخي مع��روف را ش��نيده ايد حتم��ا 
ك��ه »پزش��ك ها معم��وال از موف��ق ب��ودن 
چ��ون  نمي ش��وند!«  خوش��حال  كارش��ان 
موفقي��ت در كار پزش��كي يعن��ي درم��ان 
 بيم��ار و درم��ان بيم��اري يعن��ي خداحافظ

 مشتري. 
درب��اره رس��انه هاي ام��روز ه��م كم وبي��ش 
همين طور اس��ت؛ اين همه رس��انه تصويري 
و نوش��تاري و مجازي در جهان��ي بدون جنگ 
و دعوا و عربده كش��ي و عاري از آدم كشي هاي 
س��ازمان يافته و بم��ب اتم��ي و غي��ره، باي��د 
 برون��د بنش��ينند كنار ج��وي و گ��ذر عمر را 

تماشا كنند. 
دامن زدن به اخب��ار تكراري -در همدس��تي 
و  س��رمايه دارها  و  سياس��تمدارها  ب��ا 
ايدئولوگ ه��ا- وظيفه نانوش��ته   رس��انه  هاي 
ام��روز اس��ت. در اي��ن مي��ان ام��ا، اخب��ار 
حاش��يه اي )تلخ يا ش��يرين( وظيفه اصلي تر 
 و بنيادين ت��ر ام��ر خبررس��اني را ب��ه دوش 
مي كشند: حساس كردن انس��ان ها به مسائل 
جهان و محيط پيرامون ش��ان؛ ي��ادآوري اين 
نكته كه در اي��ن جهان ديوانه پول و اس��لحه، 
هنوز چ��ه حجمي از انس��انيت زنده اس��ت يا 
-برعكس- چ��ه حجمي از بدوي��ت دارد بيداد 
مي كند. و مي ش��ود -و اصال الزم است- گاهي 
دكمه توقف را بزنيم و به ج��اي اخبار انتزاعي 
تكراري، گ��وش و دل مان را بس��پريم به اخبار 
انضمامي حاش��يه اي؛ مثل خبر آن ش��هروند 
قمي كه جلِو دكانش مي��وه خيرات كرده بود... 
يكي، دو روز پي��ش خبرش را دي��دم؛ خبري 
كه طبق معمول البه الي اخبار تمام نش��دني و 
تكراري واجد ارزش هاي خبري گم شد. حيف 

هم شد. 
گاهي الزم اس��ت به جاي تيترها و عكس هاي 
تكراري ه��رروزه -ك��ه از فرط تك��رار، از معنا 
ته��ي ش��ده اند- عكس چني��ن ش��هروندان 
مس��وول و حساس��ي را قاب ك��رد روي جلد؛ 
ش��هروند انسان دوس��تي كه س��نتي ديرين، 
مثل خيرات ك��ردن را به مس��اله اي امروزي، 
يعني عمومي ش��دن فقر و حذف ميوه از سبد 
خري��د خيل��ي از خانواره��اي ايران��ي، پيوند 
مي زن��د و ي��ادآوري مي كن��د كه هن��وز هم 
 مي ش��ود ياري اندر ك��س ديد و دوس��تي به

 آخر نرسيده. 

كمي قبل از طلوع آفتاب روز يك شنبه، تلگرام قطع شد. 
مشكل جهاني بود و از س��رورهاي آن. اما ايراني  ها كه از 
ابتداي سال منتظر اجراي فيلترينگ تلگرام بودند، اين 
قطعي را نش��انه اي از فيلترينگ گرفتند و از آنجايي كه 
فيلترشكن ها همچنان كار مي كرد، سراغ توييتر آمدند 
و نوشتن درباره اين اتفاق. اين طور شد كه روز يك شنبه 
دغدغه اصلي اهالي توييتر، تلگرام شد و حاشيه از دست 
رفتن اين اپليكيش��ن پركارب��رد. توييت ها ه��م درباره 
نقش تلگ��رام در زندگ��ي روزمره بود و ه��م فيلترينگي 
كه مدت هاس��ت صداي تهديدش ش��نيده مي ش��ود و 
مي خواهد كاربران را به س��مت پيام رس��ان هاي داخلي 
هدايت كند. توييت هاي ابتدايي اي��ن گزارش را با نقش 
تلگرام آغاز مي كنيم. توييت هايي كه مي خوانيد درباره 
جاي خالي تلگرام در زندگي كاربران توييتر است: »كي 
مي دونست وقتي شب مي خوابيم و صبح بيدار مي شيم 
تلگرام نيست؛ زندگي هم همين طوره ها، آدم از صبحش 
خبر نداره«، »امروز كلي وقتم ص��رف خوندن خبرهاي 
مربوط به تلگرام شد كه در حالت عادي انقدر وقت براي 
تلگرام نمي ذاش��تم«، »اين اختالل نشون داد كه تلگرام 

ديگه براي مردم يك پيام رسان نيست. تبديل به بخشي 
از بافت زندگي شون شده، مادربزرگ و پدربزرگم هم زنگ 
زدن پرسيدن چي شده؟!«، »اوقات خوش آن بود كه توي 
تلگرام سپري مي شد... « و »بي همگان به سر شود، بي تو 
به سر نمي شود... يه موقعي مخاطبش معشوق حقيقي 
بوده، ولي حاال كانتك هاي تلگرام«. دليل قطعي تلگرام 
هم اين توييت هاي شوخي و طنز را در هشتگ »تلگرام« 
س��اخت: »غلط نكنم كار كار روس هاست«، »غمگينم؛ 
مثل اون پيام رس��اني كه حتي با قطع ش��دن تلگرام هم 
كسي نصبش نمي كنه«، »فوتش كنيم سرد شه؟«، »ما 
از تلگرام به جاي فلش، يوتيوب، فيسبوك، مسيج، موزيك 
پلير، اينس��تا و گالري، آت��اري، مجله ج��دول، دفترچه 
خاطرات و... استفاده مي كنيم، قطع نكنين«، »به نام خدا 
رضا هستم يك مسافر، س��ي دقيقه است پاكم«، »آقا يه 
دقيقه تلگرام رو باز كنين، يه چيزي جا گذاشتم بردارم و 
برم«، »ماللي نيس��ت جز دوري تو«، »حال و روز تلگرام 
مثل كابينه دولت ش��ده، مي خواد كار كنه نمي ذارن«، 
»تاثير اين 3 ساعت قطعي به مراتب بيشتر از 3 ماه تبليغ 
صدا و سيماست«، »تلگرام عزيزم رفته از دست، توان فيو 

و اليكم رفته از شصت... وي در انتخابات و با كمك تلگرام 
اجازه نداد كسي وسط پياده روها خيابان بكشد«، »اينجا 
فيلتر نه به وجود مي آد و نه از بين مي ره. فقط از برنامه اي 
به برنامه ديگه منتقل مي ش��ه« و »مي گ��ن اختالالت 
تلگرام داليل رواني داره«. اما در نهايت و با وصل ش��دن 
مجدد تلگرام، اين توييت ها در هش��تگ »تلگرام« ثبت 
ش��د: »هم زمان با آزادي تلگرام، مديرمسوول شرق هم 
آزاد شد«، »تلگرام وصل شد و خماري هم تمام«، »مثل 
اينكه خنك ش��د«، »تلگرام باش��د، صفا باشد«، »هنوز 
كسي از روحاني براي وصل مجدد تلگرام تشكر نكرده؟«، 
»به سالمتي كسي كه كنترل كولر رو پيدا كرد تا تلگرام 
خنك شه«، »حاال خوبه اينستاگرام قطع نشد، كلي غذا 
تو رستوران ها حروم مي شد«، »آقاي پال دورف اين بار كه 
گذشت، ولي هميشه آب راديات رو چك كن«، »تلگرام 
از كما برگش��ت«، »تلگرام هم تبعيض قائله. مال رفيق 
پولدارم وصله، مال من با فيلترشكن هم وصل نمي شه«، 
»خب خدارو شكر تلگرام وصل شد، بيشتر از اين مزاحم 
واتس آپ نش��يم« و »اگه وصل شدن تلگرام حاصل راي 

من و تو نيست، پس چيست؟!«. 

دكت��ر ش��ريعتي مي گويد: 
»غربت وطنم ب��ود و آفتاب 
پدرم« تا غربت انسان معاصر 
خود بيان كن��د و بازتابي از 
آنچه وض��ع روزمره انس��ان 
معاصر اس��ت را ب��ه تصوير 
بكش��د. اما آيا ما همان يك بار را پرتاب شديم؟ اين 
پرتاب شدن به عالم درعصر حاضر چيست و چطور 

خود را نمايان مي كند؟ 
واقعيت اين است آنچه در زمان شريعتي انسان ها را 
فرا گرفته بود، ش��هرهايي عجيب و تازه ساز بود كه 
خود را در آن پيدا مي كردند. اين تجربه  گذشتگان 
ما درباره ش��هرهايي كه در آن يك نوع حس غريبه 
بودن را تجربه مي كردند، دقيقا همان حسي است 
كه حاال ما و در اين روزگار ديجيتالي در ش��هرهاي 
ديجيتال دوب��اره تكرار مي كنيم. هب��وط يا پرتاب 
شدن به عالمي كه براي ما تازگي دارد و مانند كوير 
نامفهوم و گس��ترده اي اس��ت كه به اندازه ابزارها و 
فضاهايي كه ما در اختيار داريم، تنوع دارد. اما آنچه 
عموميت پيدا مي كند و براي همه اش��تراك دارد، 
فضاهايي اس��ت كه همه مردم آن را يك بار تجربه 
مي كنند و در واق��ع عاميت بيش��تري دارد و مورد 

استفاده همگاني تر قرار مي گيرد. 
مانن��د »وب« ك��ه آغازگر اي��ن تجربه ب��ود. اما 
موبايل ها م��ا را وارد ش��هرهاي متن��ي كردند و 
حاال »تلگ��رام«، »فيس ب��وك«، »توييت��ر« و... 
اين احس��اس تازگي، غريبگي، گسترده ش��دن و 
گم گشتگي را براي حدود چهل ميليون پروفايل 
مي س��ازد. زماني كه ما ايراني ها 50 سال پيش به 
زندگي پر از آدم هاي غريبه شهري پرتاب شديم، 
اقال خودمان بوديم. اما در ش��هر جديد ديجيتالي 
يا متني امروز، وقتي پرتاب مي شويم، از ما يك يا 
چند پروفايل توليد مي شود كه اغلب شكل ُگل و 
ساختمان است تا پيكر واقعي خودمان. اين بار، ما 
در زمان هبوط ضمن اينكه از غريبه ها مي ترسيم، 
خودمان هم براي خودمان با »پروفايل تني« نقش 
غريبه اي بازي مي كنيم . دنياي متني جديد، بسا 

ترسناك تر از شهرهاي 50 سال پيش است. 

زمانه عنصر مهمي در ساخت يك هنرمند 
است. شاعر، ترانه سرا، نويسنده، سينماگر 
و... هنر بايد در جوهره و وجودش باشد. اما 
در كنار اين جوهره، زمانه و محيط  زيست 
هنرمند هم در خلق آث��ار او دخالت دارد. 
اين زمانه است كه هنرمندش را مي سازد 
و به نس��بت آنچه كه به هنرمند مي دهد، او را ماندگار مي كند 
يا خالق آثاري كه تنها در همان مقط��ع زماني مخاطب دارند و 
بعدتر از يادها و خاطره ها بيرون مي آيند. درس��ت مانند آنچه 
در تاريخ ترانه در ايران رخ داده اس��ت. امروز سالروز شاعري به 
نام رهي معيري اس��ت. ش��اعري كه با ترانه ه��اي ماندگارش، 
همچنان در ي��اد و خاطره ايراني ه��ا باقي مانده. كافي اس��ت 
»رس��واي زمانه« يا »ش��د خزان« و آثار ديگر اين ترانه س��را را 
بشنويم تا ببينيم كه چقدر واژه ها و كلماتش براي ما آشناست 
و نسل به نسل باقي مانده. چنين ماندگاري و تاثيري، به جوهره 
معيري برمي گردد. او شاعري درخش��ان و واقعي بود. در شعر 
و غزل اس��تاد بود و بعدتر، وقتي ترانه هايش با موسيقي اساتيد 
بزرگ تاريخ موس��يقي ايران گره خورد، شاهكارهايي بي بديل 
خلق كرد. جوهره رهي معيري در كنار موس��يقي كه استادان 
بزرگ زمانه اش مي ساختند، اين هم نش��يني زيبا را خلق كرد. 
براي همين است كه وقتي مي پرسيم كه چرا ديگر امثال رهي 
معيري در دنياي ش��عر و ترانه ما نيس��تند و در زمانه ما چنين 
خلقتي از واژه ها نداري��م بايد به اين نكته ه��م توجه كنيم كه 
زمانه معيري، زمانه پرورش جوهره و اس��تعداد او بود. اما امروز 
چنين فرصت هايي براي هنرمندان وجود ندارد. مردم به دنبال 
موسيقي هاي ريتميك هس��تند. فضاي زندگي آنقدر سخت و 
خشك شده كه از كودك و نوجوان تا ميانسال هاي اين جامعه 
وقتي به دنبال موسيقي عام هستند، سراغ موسيقي ريتميك 
مي روند. موس��يقي كه براي دقايقي ذهن آنها را از سختي ها و 
فشارهاي بيروني دور كند. چنين زمانه اي به ترانه و شعر سخت 
مي گيرد. واژه و كالم در فشار اين موسيقي له شده است و نياز 
جامعه ديگر ترانه و كنار هم نش��يني واژه ها را ت��اب نمي آورد. 
گاهي از اينكه واژه ها را در متن يك آهنگ نمي شنوم خوشحال 
مي ش��وم چون آنچه ك��ه در ترانه ه��اي ام��روزي و از واژه ها با 
موسيقي ساخته مي شود، هجوي ش��رم انگيز است و بهتر كه 
كلمه اي نشنوم. همين است كه نمي شود گفت چرا ديگر رهي 
معيري در دنياي شعر و ترانه نمي آيد، چون زمانه نمي خواهد و 

خواست زمانه است كه امثال اين هنرمندان بزرگ را مي سازد. 

»الف« به »ب« مي گويد: 
»دق��ت ك��ردي ده��ان 
از  لحظ��ه اي  فالن��ي 
ب��از نمي ماند؟  جوي��دن 
م��دام و يكري��ز در حال 
لمبان��دن اس��ت، ان��گار 
س��يرموني ندارد، همين اس��ت ك��ه مثل گاو 
شده!« آش��كارا در لحن »الف« گونه اي تحقير 
 يا ش��ماتت اخالقي نس��بت به رفتار »فالني«

 مشهود است.
 گويا »الف« با بي��ان اين عب��ارات مي خواهد 
ش��خصيت اخالق��ي فالن��ي را محك��وم كند 
و بگوي��د ك��ه او آدم غيرمس��وول، الابال��ي و 
بي توجهي اس��ت و اصال متوجه رفتار زشت و 
زننده اش كه هم��ان مدام خ��وردن و خوردن 
و جوي��دن باش��د، نيس��ت. پيام��دش هم در 
 وهل��ه اول گريبان خ��ودش را گرفت��ه، چاق

 و زشت شده. 
»ب« ام��ا ب��دون تام��ل در واكنش ب��ه حرف 
»الف«، مي گويد: »آره راس��ت مي گويي! فكر 
مي كنم مريض اس��ت. دس��ت خودش نيست. 
بايد برود دكتر. ببين چط��ور توده هاي چربي 
از همه جاي لباس هايش بيرون زده«. روش��ن 
اس��ت كه »ب«، قاع��ده بازي را ع��وض كرده 
است. او اگر مي خواست در همان بازي »الف« 
باقي بمان��د، مثال بايد مي گفت: »آره، راس��ت 
مي گويي! خجالت هم نمي كشد اين »فالني«! 
كاه از خودش نيس��ت، كاهدون كه از خودشه! 
جمع كن آن خيك چربي را. ملت از گش��نگي 
مي ميرند، اين خ��رس گنده از س��يري! كارد 

بخوره به اون شكم«!
 اما همان طور ك��ه خوانديم، »ب« مطابق ميل 
»الف«، بازي نكرد و به جاي تعابير اخالقي، از 
جمالتي پزشكي استفاده كرد. يعني وضعيت 
جس��ماني »فالني« و پرخوري او را نه به اراده 
و اختي��ارش كه ب��ه امري احتم��اال غيرارادي 
مث��ل ژن ها منتس��ب ك��رد و به ج��اي اينكه 
»فالني« را ف��ردي رذيلت مند خط��اب كند، 
گفت كه بيچاره مريض اس��ت. »الف« هم كه 
از اين پاسخ »ب« س��رخورده شده بود، سرش 
را پايين انداخت و گفت: »راس��ت مي گي، دلم 
برايش مي س��وزه. گناه داره »فالن��ي«. ببين 
 چه س��خت راه مي ره. وزن باال كمر و پايش را

 داغون مي كنه.« 
ديرزماني پرخوري ي��ك رذيلت اخالقي تلقي 
مي شد و انسان ش��كم باره، فردي كه به داليل 
مختل��ف قابل س��رزنش اس��ت. در فرهنگ ها 
و س��نت هاي گوناگون، شكل و ش��مايل آدم 
چ��اق، ب��ه عن��وان تصوير ف��ردي هوس��ران، 
الابالي، م��ال مردم خ��ور و... ب��ه كار مي رفت 
و آدم ه��اي خوب، كس��اني بودند ك��ه از فرط 
كم خ��وري و نخ��وردن، پوس��ت و اس��تخوان 
بودند. ام��ا اكنون ب��ا تغيير نگرش به انس��ان 
و جهان و ب��ه عب��ارت ديگر با پزشكي ش��دن 
گفت��ار )discourse(، چاق��ي و پرخ��وري 
نه يك رذيلت كه يك بيماري تلقي مي ش��ود 
كه بايد درمان ش��ود و فرد چاق، پيش از آنكه 
گناهكاري مس��توجب عقوب��ت در نظر گرفته 
ش��ود، بيماري اس��ت كه بايد برايش دلسوزي 
 ك��رد و در صورت ام��كان زمين��ه معالجه اش

 را فراهم آورد.
 نكته اي ك��ه باقي مي ماند اين اس��ت كه خود 
آقا يا خان��م فالني اگر مكالم��ه »الف« و »ب« 
را مي ش��نيد، با كدام بيش��تر هم��دل بود؟ آيا 
از كين توزي و نگاه نفرت ب��ار »الف«، ناراحت 
مي شد يا از دلس��وزي رقت انگيز »ب« حالش 
به هم مي خورد كه كوش��يده بود او را محكوم 
ش��رايط جبري در نظر آورد؟! شما چطور فكر 
مي كنيد: آيا چاقي يك رذيلت اخالقي است يا 

ويژگي ژنتيكي؟!

ماللي نيست جز دوري تو 

بيماري يا رذيلت، مساله اين استزمانه ما  رهي معيري نمي خواهد  فرار از تكرار

شعِر شعراِی صفوی در ديوان باباطاهري!

هبوط در دنياي ترسناك
محسن آزمودهمحمدعلي بهمني محمد زينالي اُناريكاوه فوالدي نسب

#تلگرام

وقتي دونالد ترام�پ در س�خنراني عليه ايران 
و برجام خليج فارس را با ي�ك نام جعلي خطاب 
ك�رد، با هجم�ه زي�ادي از انتقاده�اي ايراني ها 
در سراس�ر دنيا روبرو ش�د؛ خيلي ه�ا كار او را 
خوش خدمت�ي براي كش�ورهاي عرب�ي منطقه 
تعبي�ر كردن�د و بچه گان�ه خواندن�د. ح�اال ب�ا 
فرارس�يدن روز ملي خليج فارس، يك بار ديگر 
ب�ازار ارادت به اين خليج هميش�گي فارس داغ 
ش�ده و همه جا صحبت از جغرافياي�ي در ميان 
اس�ت كه نم�اد فرهنگ ي�ك ملت را ب�ه دوش 
مي كش�د. اما دليل اين محبوبيت چيس�ت؟ آيا 
تمام اين هياهو در واكنش به اس�تفاده آن واژه 
جعلي از سوي ترامپ مي آيد يا قصه چيز ديگري 
اس�ت؟ به اي�ن بهانه س�راغ فريدون مجلس�ي 
رفتيم و درب�اره محبوبي�ت خليج ف�ارس و راز 

ماندگاري اش با او گپي كوتاه زديم: 

  معموال روزهاي ملي بر اس�اس اهمي�ت يك مكان 
انتخاب نمي شوند؛ مثال در تقويم روز ملي شعر و ادب يا 
روز ملي يوزپلنگ داريم اما روز ملي اصفهان يا درياچه 
اروميه نه. بر چه اساس�ي امروز، روز ملي خليج فارس 

نامگذاري شده است؟
 در تمام ملت ه��ا مكان هاي مختل��ف در زمان هاي مختلف 
اس��امي گوناگون دارن��د و هيچ كس هم ديگ��ران را تهديد 
نمي كند كه ساحل كشور مرا به زباِن من بناميد. بين انگليس 
و فرانسه يك فاصله كانالي است كه فرانسوي ها به آن كانال 
مانش مي گويند و انگليسي ها كانال انگليس و مورد اعتراض 
هيچ كسي هم نيس��ت. از اين مكان ها و اسامي بسيار وجود 
دارد اما در مورد خليج فارس قضيه چيز ديگري است. تغيير 
نامگذاري خليج فارس كه در زمان عبدالناصر، رييس جمهور 
ديكتاتور مصر انجام شد، روي خصومت شخصي او با شاه ايران 
بود كه اختالف نظرهايي داشتند و متاسفانه ناصر آن خصومت 
شخصي را به يك امر تبعيض ملي و قومي تبديل كرد و تخم 
نفاق و جدايي را كاشت. اين تغيير نام از نظر ايران نشان دهنده 
يك تفكر توسعه طلبانه و ضدايراني است وگرنه ما به درياي 
شمال مي گوييم درياي مازندران يا مي گوييم درياي خزر. در 
حالي كه عرب ها به آن بحر قزوين مي گويند و هيچ اعتراضي 
هم نيس��ت اما در مورد خليج فارس داستان به امري تبديل 
شده كه مورد سوءاستفاده و بهره برداري كساني قرار مي گيرد 
كه تداوم دشمني و خصومت بين همسايگان ايران و عرب به 
نفع آنهاست. كماينكه در تمام اسناد بين المللي، سازمان ملل، 
دولت ها و خود امريكا هميشه نام اصلي خليج فارس با عنوان 
»پرش��ين گلف« به كار مي رفته و ديديم چگونه يكي دو ماه 

پيش آقاي ترامپ با سوءاس��تفاده از همين تفكر براي جلب 
حمايت عرب ها اين آب ها را با اسم جعلي خطاب كرد كه مورد 

رنجش بسياري از ايراني ها شد. 
 خليج ف�ارس از مع�دود كليدواژه هاي�ي اس�ت كه 
ايراني هاي سراس�ر دنيا ف�ارغ از هر گون�ه طرز فكر 
سياس�ي در مورد آن تفاهم و تعصب دارند. دليل اين 
تفاهم دعوا بر سر نام با عرب هاست يا ريشه اين فصل 

مشترك جاي ديگري است؟
به خاطر اين است كه به بهانه به كاربردن اين ناِم جعلي، گويي 
تماميت ارضي ايران مورد تهديد قرار مي گيرد و ايراني ها در 
تمامي موارد نس��بت به تماميت ارضي خودشان، فارغ از هر 
گونه انديشه، وابستگي و پيوستگي تعصب دارند. عرق ملي 
ايراني ها نس��بت به خليج فارس و تعصبي كه روي آن دارند، 
نه تنها در گفتارشان، بلكه در نوشته هاي آنها در رسانه هاي 
مختلف اجتماعي به خوبي ديده مي ش��ود، گويي كه هر جا 
حرف آن جغرافيا به ميان مي آيد، آنها خليج فارس را در گيومه 

مي گذارند و اين نام را كامل ادا مي كنند. 
 براي اداي دين به اين نمادي كه تاريخ ملت ايران را به 
دوش مي كشد، نمي توان تنها به يك روز و يك رويداد 
در تقويم اكتفا كرد. شما چه راهكاري براي زنده نگه 

داشتن نام خليج فارس داريد؟
پيشنهاد من اين است كه ايران در روابط بين المللي خودش 
اصالحاتي انجام دهد كه خليج فارس هر چه بيشتر از حالت 
انزوا خارج شود و به صورت فعال تري در عرصه بين المللي 
و معامالت حضور و با كش��ورها رابطه داشته باشد و به اين 
ترتيب در گزينش كلمات تحت تاثير القائات كساني كه به 
اين جعليات دلبسته  هس��تند، قرار نگيرد. نياز به اين است 
كه ايران فعاالنه در عرصه بين المللي حضور داش��ته باشد، 
منادي صلح، توس��عه روابط اقتصادي و توس��عه اقتصادي 
داخل كش��ور باش��د و آن موقع اس��ت ك��ه رفت وآمدها، 
كش��تي ها، هواپيماها، كااله��ا و... خودش��ان بزرگ ترين 

تضمين تداوم نام تاريخي خليج فارس مي شوند.

گفتوگوبافريدونمجلسيبهبهانهروزمليخليجفارس

از انزوا خارج شويم

در همين حوالي

به دشِت خاطرم جز غم نرويد ز خاکم جز گل 
ماتم نرويد

به صحرای دل بی حاصل م��ن گياه نا اميدی 
هم نرويد

اين دوبيتی را اس��تاد ش��جريان )ب��ا اندک 
تغييری( در آلبوِم گلبانگ ش��جريان)2( به 
نام باباطاهر خوان��ده. )که قاعدتًا با اس��تناد 
به دي��واِن چاپِی او ص��ورت گرفت��ه( ولی از 

»احسنی خوانساری« است، وی خياط بوده 
و همان اّيام هم چندان ش��هرتی نيافته و در 
اعتراض به دزدی اشعارش »به شوخی« اين 

بيت را گفته: 
اش��عارش را »زالل��ی« و »قاضی امي��ن«/ 
بردن��د و برادرانه قس��مت کردن��د! )تذکره 
نصرآبادی،ص452 چاپ ناجی نصرآبادی، 

انتشارات اساطير(

البته اهل ش��ناخت در می يابن��د که ترکيِب 
»گياِه نا امي��دی« جديد تر از اينهاس��ت که 
باباطاهر گفته باش��د.اينجا هم »نروَيد« را به 
»نرويه« و »بی حاصِل من« را به »بی حاصِل 
مو« تبديل کرده اند که لحِن محلی و قديمی 

بيابد.
»صفيای اصفهانی«

اين شعر را نيز، استاد به زيبايی در آلبوم »شب 

سکوت کوير« خوانده اند، که با اندک تفاوتی از 
»صفيای اصفهانی« است؛

شوره بختم که بختم سرنگون بی    تيره روزم 
که روزم تيره گون بی

شدم خواری کش کوِی محبت      ز دسِت دل، 
که يارب غرق خون بی

 )تذکره هفت اقليم، چاپ حسرت، انتشارات 
سروش، ج2 ص 988(

رضا ضيا

صدف فاطمي


