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تيتر مصور|خروج انگليس از برگزيت
ليوون

متن در حاشيه جهان؛ خارج از مرزها كرگدن نامهنگاه آخر

ايران موجود غريبي است. 
ه��م غري��ب از اي��ن رو كه 
ش��گفت انگيز است و هم از 
آن رو ك��ه تنهاس��ت. براي 
بسياري س��خت است باور 
اينك��ه ايران فعل��ي از نظر 
طبيعي، تاريخ��ي و فرهنگي يك پيك��ر واحد و 
منسجم و به هم پيوسته اس��ت و اين سوءتفاهم 
خواه به خاطر تلقين ها يا بر اثر مقايسه با ديگران 
يا پيچيده بودن موضوع گاهي تبديل به گفتمان 

عمومي مي شود. 
فكر مي كنند، ايران بودن ايران حاصل يك توافق 
حقوقي اس��ت كه به جنگ يا صلح حاصل شده. 
فكر مي كنند ايران بودن ايران يك تعصب بي رگ 
و ريشه اس��ت، زاييده فشار تحقيرهاي دنياي نو. 
ايران غريب افتاده چون كمتر كس��ي اس��ت كه 
موجوديت ايران را از جنس »بودن« بداند؛ محصول 
يك فرآيند تاريخي بسيار طوالني آنچنان پررنگ 
و پرمايه كه قرن هاس��ت غلبه سياسي بيگانگان 
موفق به نابودن آن نشده و همواره آنان را در خود 

حل كرده است.
ايران جايي غريب اس��ت، زيرا حداقل در طول دو 
سده اخير بارها شاهد تالش قدرت هايي بوده ايم 
كه تالش كردند، ايران پاره پاره ش��ود اما نشد آن 
باليي كه بر سر شام و شبه جزيره عربستان و آفريقا 
و شرق آسيا آمد بر دل ايران هم فرود بياورند. بودند 
كساني كه كوشيدند سرشاخه هاي درختان اين باغ 
كه بر همسايه سايه افكنده را مصادره به جبر كنند 
و برايش هويتي مستقل تعريف كنند، اما به محض 
آنكه جبرشان از ميان برخاست، معلوم شد كه چراغ 

خانه كجا روشن مي شود. 
هستند هنوز كساني كه نغمه ناجور ايران نبودن 
ايران س��رمي دهند؛ فرق ه��م نمي كند از كجاي 
ايران. زمينه اين واگرايي اغلب جوري اس��ت كه 
با به حاش��يه راندن جاهايي از اي��ران هم آهنگ 
شده و معموال توسط دست هاي پليد و نفس هاي 
مسمومي در خارج از قلمروي ايران نواخته مي شود.

اما واقعيت بس��ا قدرتمندتر از اينهاست. امروز در 
هر گوشه اين كش��ور اگر دايره اي به شعاع ۱۵۰ 
كيلومتر ترسيم كنيم، هرجا كه باشد، امكان ندارد 
غالب تنوع فرهنگي ايران را در آن نيابيم كه در كنار 
هم به صلح و صفا زندگي نكنند. مهم تر آنكه اين 
همگرايي طبيعي، خودبه خود اتفاق مي افتد و هيچ 
دولتي و قدرتي نمي تواند منت پشتيباني مادي و 

معنوي آن را ابراز كند. 
هيچ زماني به اندازه امروز، توجه عمومي و نگراني 
درونزاي جامعه نسبت به يكپارچگي ايران چنين 
ابراز نمي شد. استدالل زيادي الزم نيست. در دوران 
جواني من تنها يك سرود »اي ايران« از آثار مرحوم 
بنان مقبول طبع ايرانيان بود. اما امروز به تعداد شعرا 
و خوانندگان و موسيقي دانان كشور آثاري نگران 
به اي��ران بودن ايران وج��ود دارد كه چه در عزاي 
سيدالش��هدا يا كشتگان زلزله سرپل ذهاب و چه 
در شادي عروس��ي يا پيروزي ورزشكاران توسط 
عموم با گوش دل شنيده مي ش��ود. اين ناشي از 
ناسيوناليزم كور و افراطي نيست. اين يك توافق 
اعتباري نيست. بلكه به نحوي ابراز »بودن« است 
كه به روزگاران حاصل شده و به اقتضاي موقعيت 

اينچنين به خودآگاه مي آيد.
با اين وصف بايد به آنان كه اسلحه به دست گرفته 
و مردم را ب��ه رگبار مي بندند، گفت: »ِعرض خود 
مي بري و زحمت ما مي داري.« البته مي تواني در 
راس��تاي اهداف موهوم خود و حاميانت كه از تو 
سوءاستفاده كرده اند، كاري كني. اما آنچه حاصل 
مي شود خوني است ريخته و كدورتي است پليد 
كه فرصت ماهي گرفتن از آب گل آلود را به عده اي 
بيگانه سوداگر مي دهد اما گردي بر نتيجه سال ها 
رن��ج و نگراني مردم ايران كه ايراني بودن اس��ت، 

نمي نشاند.

عكس نوشت 

اين ب��ار نماي��ش مس��تند 
ج���و ي  ج���س����ت و «
كازانتزاكيس« در ش��هر آتن 
بهان��ه اي براي بزرگداش��ت 
كازانتزاكي��س  نيك��وس 
نويسنده سرش��ناس يوناني 
و ش��خصيتي چندوجهي با آثار ادب��ي متعدد بود. 
كارگردان 37 ساله براي ساخت اثرش چندين كتاب 
كازانتزاكيس را مطالعه ك��رده از حمايت هاي مركز 
انتشار آثار اين نويس��نده و چند چهره ادبي و هنري 
بهره برده است. پژوهشگران، نويسندگان، هنرمندان، 
مترجمان و منتقدان ادبي براي تهيه اين مستند به 
ياري كارگردان ش��تافته و بعضا به تجزيه و تحليل 
ايدئولوژي متناقض كازانتزاكيس پرداخته اند. او اعتقاد 
دارد هر كتاب وي مانند يك چراغ روشن زندگي است 
كه مي تواند در هر قس��متي از زندگي استفاده شود. 
هر يك از كس��اني كه در اين مستند از كازانتزاكيس 
س��خن گفته اند به كتاب هاي مختلف او اشاره كرده 
كه بعضا بس��ياري از آنها در جهان ش��ناخته شده و 
هر يك از طريقي به ش��هرت جهاني دست يافته اند. 
كازانتزاكيس از آن دس��ت نويسندگاني است كه در 
ايران م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. او در دوره هاي 
مختلف، تح��ت تاثير جريانات متع��دد و زمان هاي 
متفاوت قرار گرفت كه مي توان از مسيحيت، بوديسم، 
نيچه، هانري برگسن، هنري جيمس و آرتور شوپنهاور 
نام برد. در آثار كازانتزاكيس بي ترديد محيطي كه وي 
در آن به دنيا آمد يا س��فرهاي متعددش به سراس��ر 
جهان در شكل دهي افكارش تاثيرگذار بود. ويژگي 
چندگانگي فرهنگي داشت چراكه در جزيره »كرت« 
يونان فرقه هاي گوناگون مسيحي به همراه ترك هاي 
مسلمان همزيستي داشتند و اين امر در شكل دادن 
به ش��خصيت وي بي تاثير نبود.  در س��ال ۱9۱4 به 
قصد ديدن زيارتگاه هاي يونان به شهرهاي مختلف 
كشورش سفر كرد. در اين زمان عالقه اش به مذهب 
آنچنان بود كه در زيارتگاه »آتوس« تصميم گرفت 
4۰ روز رياضت بكش��د تا با مس��يح ارتباط روحاني 
برقرار كند اما در اين امر با شكست مواجه شد. به گفته 
خودش »با گذشت زمان اندك اندك دريافتم كه براي 
جس��ت وجوي چيزي كه همه عمر به دنبالش بودم 
به »كوه مقدس« رفته ام. آنجا رفته بودم تا دوس��ت و 
دشمني بزرگ، همتاي قامت من بلكه بزرگ تر بجويم، 
همو كه در كنار من وارد عرصه مبارزه شود. اما روح من 
فاقد اين چيز و اين شخص بود.«   بسياري در جهان 
نيز او را با كتاب ممنوع االنتش��ارش، به نام »آخرين 
وسوسه مسيح« مي شناسند، اما دنياي كازانتزاكيس 
به يك كتاب و يك انديش��ه ختم نمي ش��ود. آثار او 
معرف سير فكري او و گاه كامال متضاد با يكديگرند. 
كازانتزاكيس در جايي صراحتا خود را يك بلشويك 
افراطي مي خواند و در جاي ديگر، ادعا مي كند كه از 
تمام رنگ ها و عقيده ها آزاد ش��ده است. وي سپس 
سه كتاب به نام هاي »مسيح باز مصلوب«، »آخرين 
وسوسه مس��يح« و »مرد بينواي خدا« را نگاشت كه 
همه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به افكار و زندگي 
و تعاليم حضرت مسيح مربوط مي ش��ود. او در ابتدا 
كتاب »مس��يح بازمصلوب« را نوشت. اين كتاب در 
يونان و حتي كشورهاي ديگر جنجال بسياري ايجاد 
كرد به طوري كه روحانيون مس��يحي جزيره كرت، 
كازانتزاكيس را »مرتد« ش��مردند. س��پس كتاب 
»آخرين وسوس��ه مسيح« را نوش��ت كه تركيبي از 
عنصر خيال و وقايع تاريخي زندگي حضرت مسيح 
اس��ت. بس��ياري پس از خواندن كتاب هاي »عشق 
يونان« و »مسيح بازمصلوب« يا تعدادي ديگر از آثار 
كازانتزاكيس او را نويس��نده معتقد به ديانت مسيح 
مي خوانند، در حالي كه اين تصور چندان درس��ت 
نيست. او به تناوب، گاه هم مسيحي بوده است و هم 
بي دين، هم آنارشيست و هم اومانيست و حكيم رواقي. 
او به هيچ مكتبي تعلق ندارد و خود نيز بنيانگذار هيچ 
مكتبي نيست. او قبل از هر چيز يوناني است و بيش از 

هر چيز يك )جزيره( كرتي اصيل.

براي مني ك��ه زندگي ام مص��داق »ز گهواره 
ت��ا گ��ور دان��ش بج��وي« اس��ت، اول مهر 
وضعيت وموقعيتي پر از تناقض است؛ از يك 
طرف خودم از شش س��الگي تا همين امروز، 
كه سي وهشت سال دارم، يا محصل بوده ام يا 
دانشجو يا مدرس و خالصه تمام زندگي ام را در 
فضاي آموزش نفس كشيده ام و دلم مي خواهد به نونهاالن و نوجوانان 
محصل و جوانان دانشجو خوشامد بگويم، از طرف ديگر مدام از خودم 
مي پرسم بابت چه چيزي مي خواهي خوشامد و تبريك بگويي؟ بابت 
اينكه وارد نظام آموزشي اي مي شوند كه عوض رشد خالقيت، مهم ترين 
هدفش يكدست سازي ذهن ها و هماهنگ سازي ايده هاست؟ بابت 
اينكه مجبورند درس هايي ياد بگيرند كه بعضي ش��ان هيچ وقت در 
زندگي به كارشان نخواهند آمد؟ بابت اينكه بايد 9 ماه تمام روزي چند 
ساعت شان به شكلي مالل آور پشت ميزها و روي صندلي هاي ناراحت 
بگذرد و مابقي اش هم در خانه به مش��ق نوشتن و حفظ كردن؟ بابت 
اينكه بايد مدام در معرض امر و نهي هايي باشند كه عوض مستقل بار 
آوردن آينده سازان مملكت، مي خواهند آنها را بله قربان گو و وابسته بار 
بياورند؟ بابت اينكه بايد عادت كنند حتي در زنگ هاي تفريح و اوقات 
فراغت هم مدام زير نظر باش��ند و كسي از پشت بلندگوي دبستان و 
دبيرستان يا اتاق كميته انضباطي دانش��گاه به شان عتاب و خطاب 
كند؟ از يك طرف يادم مي آيد كه بسياري از شيرين ترين خاطره ها و 
بهترين دوستانم بازمانده هاي دوران مدرسه و دانشگاهم هستند و باز 
)عوض مقايسه نظام آموزشي كشورم با پيشرفته ترين كشورهاي دنيا( 
به سرزمين هايي فكر مي كنم كه هنوز همين حد از آموزش عمومي 
را هم ندارند. نظام آموزشي ما پر از ايراد است كه البته معتقدم بخش 
زيادي از اين ايرادها ربطي به اين وزير و آن وزير و اين دولت و آن دولت 
و حتي بخش كمي شان ربطي به اين حكومت و آن حكومت ندارد؛ به 
مسائل كالن تري برمي گردد كه در كنار عزم ملي و برنامه و چيزهايي از 
اين دست، »زمان« هم يكي از آنهاست؛ فرصتي كه ما بايد براي دروني 
شدن توسعه و جهش تمدني به خودمان بدهيم. همه اين ها را كه كنار 
يكديگر مي گذارم، مي بينم با شروع هر سال تحصيلي، كشور ما، گامي 
بسيار كوچك، آن هم قدم آهسته به سوي توسعه و پيشرفت برمي دارد. 
پس چرا نبايد به محصل ها و دانشجوهاي سرزمينم لبخند بزنم و تبريك 
و خوشامد بگويم؟ براي معلمان و مدرسان و فراتر از آن، نظام آموزشي 
كشور هم آرزو مي كنم با درك عميق و دقيق مسووليت اجتماعي شان، 
اين قول روسو را سرلوحه كارشان قرار دهند كه: غايت آموزش، استقالل 

شخصيتي است و اين، تنها از مسير آزادي است كه محقق مي شود. 

گاهي ما آنقدر درگير مناسبات دنيايي مي شويم 
كه رحمت واس��عه پ��روردگار را از ياد مي بريم. 

دهري بودن شاخ و دم ندارد.
 همين كه ما امور ريز و درشت را به باري تعالي 
برنگرداني��م، يعني كه دهري ش��ده ايم و خود 

خبر نداريم.
 مومن و موح��د در مواجهه با خوب و بد روزگار 
حضور خدا را مدام به خ��ودش تذكر مي دهد: 
»گر رنج پيشت آيد و گر راحت اي حكيم/ نسبت 

مكن به غير كه اينها خدا بكند.«
 هر اتفاقي كه مي افتد و هر سعد و نحسي كه از 
زمين و آس��مان بر ما مي رود، منشايي جز خدا 
ندارد و جز اين نيس��ت كه كروبي��ان ما را بدان 

مي آزمايند. 
جنگ و ت��رور و تحري��م و اخت��الس و كمبود 
و گراني، به ي��ك اعتبار ابتالئاتي هس��تند كه 
به واسطه ش��ان مرده��ا از نامرده��ا، باتقواها از 
بي تقواه��ا، ش��جاع ها از ترس��وها، مهربانان از 
س��نگدل ها و وفاداران از بي وفاه��ا تمييز داده 

مي شوند. 
»خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان/ تا سيه 
روي ش��ود هر كه در او غش باش��د.« نيك و بد 
روزگار محك هاي تجربه اي هستند كه هر يك 

از ما در مواجهه با آنها عيار خود را مي سنجيم.
 در چني��ن اتفاقات��ي هم  س��طح و مرتبه افراد 
معلوم مي شود هم س��طح و مرتبه جامعه. اولي 
بر جامعه و من و شما، سطح و مرتبه دولتمردان 

هم معلوم مي شود. 
در مواقع��ي مث��ل تحري��م و گراني و ت��رور و 
جنگ است كه معلوم مي ش��ود دولتمردان ما 
چه ان��دازه عاقل و هوش��يار و آگاه و متخصص 
و صادقن��د. بايد به واس��طه رس��انه ها كار و بار 
مس��ووالن و صاحبنام��ان را رص��د كنيم و به 
 توانايي يا خدايي نكرده ضعف و فتورشان نمره

دهيم.
نظر كردن به آنه��ا اما منافي نظر كردن به خود 
نيست. از توجه به خود كه نبايد غافل شويم. الزم 
است گاهي نگاه از رسانه هاي فراگير بدزديم و 
كمي هم به خود مش��غول شويم و به توانايي يا 
ناتواني خود نمره دهيم. من هم با ش��ما موافقم 
كه بايد مس��ووالن امر را چهارچشمي بپاييم و 

عيارسنجي شان كنيم.
 ليكن عيار خودمان را هم بايد بس��نجيم. مگر 
نه اينكه به باور ما مس��لمان ها از رهگذر خوف و 
جوع و »نقص من االموال و االنفس و الثمرات« 
صابرين از غيرصابرين جدا مي ش��وند؟ ش��يخ 
بزرگ��وار ما س��عدي مي گويد: »اگ��ر عز و جاه 
اس��ت وگر ذل و قيد/ من از حق شناس��م نه از 

عمرو و زيد. 
فرق مومن و كافر هم در اينجا معلوم مي ش��ود 
كه آيا ترامپ و بولتون و بن س��لمان منشا اثرند 
يا ح��ق؟ حق اراده كرده اس��ت تا م��ا با چنين 
ابتالئاتي روبه رو ش��ويم و صدق و دانش خود را 

در معرض آزمون بزرگ قرار دهيم.
 عجي��ب اينكه گاهي ما در نگران��ي از روزهاي 
نيام��ده، چنان مضطرب تحريم مي ش��ويم كه 
رزاقيت پروردگار را از ياد مي بريم و ناخواس��ته 

به امور واهي اميد مي بنديم. 
يا از امور واهي اميد مي بريم كسي كه دست به 
احتكار خرد و كالن مي زند، چطور مي تواند ادعا 

كند كه به رزاقيت پروردگار باور دارد؟
 كس��ي كه به خاطر ترس از فقر نيامده به سراغ 
س��كه و دالر مي رود يعني اينكه اميدي به كرم 

پروردگار ندارد. 
صريح آيه قرآن است كه شيطان شما را از »فقر« 
مي ترساند: »الش��يطان يعدكم الفقر و يامركم 
بالفحش��اء« حال آنك��ه مومني��ن و موحدين 
همواره اميدوارند به فضل و مغفرت الهي: »واهلل 

يعدكم مغفره منه و فضال«
گاهي ك��ه به عنوان روزنامه ن��گار صحبت هاي 
صغير و كبير را مي ش��نوم و موضع گيري هاي 
كوچك و بزرگ را رصد مي كنم، ترس وجودم را 
دربرمي گيرد ك��ه نكند ما - بي آنكه حواس مان 
باش��د - دهري ش��ده ايم كه حضور خ��دا را از 
ياد برده ايم؟ از اس��مش مي ترس��يم. از اس��م 
سكوالريس��م ه��م مي ترس��يم و اب��رو درهم 

مي كشيم. 
ح��ال آنكه ديوار ب��ه ديوار سكوالريس��م خانه 
س��اخته ايم و زير س��ايه سكوالريس��م فعاليت 
سياس��ي مي كنيم و اسم مس��لمان – مسلمان 
دو آتش��ه و ش��يعه مرتضي عل��ي- روي خود 

مي گذاريم.
 وضع و حال مان از موس��ي عليه السالم كه بدتر 
نيس��ت. به همراه بني اسرائيل از مصر گريخته، 
فرعونيان هم در تعقيبش نزديك اس��ت كه به 

او برسند.
 پيش رويش هم دريا. همه ترسيده اند و چيزي 
نمانده اميدشان منقطع شود. موسي)ع( اما در 
كمال آرامش مي گويد: »ان معي ربي«. خدا با 

من است و يقينا راه پيش پايم مي گذارد. 
گيرم جهان همه دش��من شوند و بخواهند با ما 
دربيفتند؛ بيفتن��د. چه باك؟ به قول قديمي ها 
يارب نظر تو برنگردد/ برگش��تن روزگار سهل 

است.

خدا كه هستهم شاگردي سالم نويسنده تكرار نشدني در سوگ فاجعه تروريستي اهواز
سيد علي ميرفتاحكاوه فوالدي نسبمحمود فاضليسيد محمد بهشتي

هشتگ روز

در اولين ساعت پاييز سال 97 باران در پايتخت باريد 
و اهالي توييتر فارس��ي، همزمان با ع��زاداري براي 
هموطنان ش��هيد اهوازي خود، درباره رسيدن پاييز 
نوشتند و اظهار اميدواري كردند براي گذر از روزهاي 
س��خت. صبح اولين روز پاييز توييت ها حال و هواي 
تازه اي پيدا كرد و س��ال تحصيلي جديد باعث شد تا 
كاربران توييتر فارسي از خاطرات روزهاي اول مدرسه 
خود، دوست داشتن و نداشتن مدرسه، شلوغي شهر 
و پاييز بنويس��ند. آنچه مي خواني��د، منتخبي از اين 
نوشته هاست كه در هشتگ »مهر« جمع شده است: 
»اينكه مي گ��ن بوي مهر مياد، چه  جوريه؟ مگه بوي 
ماه آبان و آذر يا ماه هاي ديگه نمياد؟«، »واس��ه چي 
اول مهر دارين مي رين دانش��گاه؟ دانش��گاه حرمت 
داره. بمونين خونه بخوابين«، »ش��اخاي توييتر هر 
وقت تكاليفتون رو انجام دادين و مامانتون اجازه داد 
به گوشي دس��ت بزنين«، »تنها مزيت ماه مهر اينه 
كه تمام اقشار جامعه مجبور مي شن صبح زود بيدار 
ش��ن و اين برابر بودن، حس خوبي مي ده؛ همه با هم 
تو اتوبوس و مترو خميازه مي كشيم«، »من روز اول 
مدرس��ه گريه نكردم و ناراحت نبودم. اما وقتي ديدم 

كه همه گريه مي كنند و مي تونن با مامان و باباشون 
برگ��ردن خونه، تا يه هفته هم��ه ش در گريه و زاري 
بودم«، »از وقتي مدرسه نمي رم، به خودم اجازه دادم 
اول مهرها بمونم خونه و هركاري دلم خواست انجام 
بدم و انتق��ام اول مهرها رو بگيرم«، »ش��ما هم بوي 
نارنگي و خيار مي ش��نوين ياد اول مهر مي افتين؟«، 
»اول مهر، فق��ط اون لحظه اي ك��ه فهميدم همين 
يه روز نبوده و بايد هر روز برم مدرس��ه«، »امروز اگه 
ديدين چند تا كيف داره تو خيابون راه مي رن تعجب 
نكنين، كالس اولين«، »هميشه روز اول مي خواستم 
تالفي اون سه ماه تعطيلي كه تو مدرسه بازي نكردم 
رو دربيارم. اين طوري مي ش��د كه روز اول يه لنگه پا 

تو دفتر بودم هرسال«، »سال اولي كه رفتم مدرسه، 
برادر بزرگم پزشكي قبول ش��د. تا آخر سال به همه 
مي گفتم معلم خوبيه، داداشم و دكتر كرد«، »انصافا 
اول مهر هميشه خوب بود، دوم به بعد بد مي شد...«، 
»همشاگردي س��الم، ترافيك دوباره تهران سالم«، 
»امس��ال خوب به معلم تون گوش كنين، هكسره رو 
ياد بگيرين«، »ترافيك اول مهر رو والديني مي سازند 
كه تحصيل فرزندش��ون رو تبديل ب��ه پروژه كردن؛ 
فرستادن بچه ها به مدارس دور از خانه. همراهي بچه ها 
با ماشين شخصي«، »بچه ها سال به سال كوچيك تر 
مي شن. االن يه سرويس مدرسه اومد، بچه ها رو پياده 
كرد. يه دونه هم از داشبورد درآورد گذاشت رو زمين«، 
»آيا مي دونستين دخترهاي مبتال به اوتيسم تو تهران 
مدرسه ندارن؟«، »روز اول مهر به مادربزرگم گفتم دعا 
كن برف بياد تعطيل شيم...از همون اول گهواره تا گور 
دانش بجوي بودم« و »من از اون بچه  شيطونايي بودم 
كه اسمشون زودتر از خودشون به مدرسه مي رسيد. 
اول مهر كه مي ش��ه، دلم غنج مي ره، پاهام بي قراري 
مدرس��ه رفتن مي گيره و توي گوشم »همشاگردي 

سالم« پلي مي شه«. 

بوي نارنگي و عطر پاييز 
# مهر

اول مهر 97 
محمدرضا 
ش��جريان 
هفتاد و هش��ت س��اله شد. در 
روزهايي كه خبرهاي كمتري 
از اين هنرمند بزرگ موسيقي 
اي��ران منتش��ر مي ش��ود، نه 
رس��انه ها او را فراموش كردند 
و نه م��ردم. اگ��ر در گروه هاي 
مختلف مجازي مي چرخيديد، 
حتم��ا يك پس��ت يا نوش��ته 
مرب��وط ب��ه اي��ن س��الروز را 
مي ديديد و نش��انه اي از اينكه 
مردم فراموش��كار نيس��تند و 
حتي در روزهاي بي خبري هم 
يادي از آنهايي كه دوست شان 
دارن��د، مي كنند. عكس��ي كه 
مي بيني��د مربوط ب��ه يكي از 
همين يادآوري ها و تبريك هاي 
تولد براي محمدرضا شجريان 

است.
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س��اعتي از حمله تروريس��تي گروه 
االحوازي��ه ب��ه رژه نيروهاي مس��لح 
در اهواز نگذش��ته بود كه يك شبكه 
فارسي زبان، سخنگوي اين گروه را به 
آنتن زنده دعوت كرد، به او خوش��امد 
گفت و به او فرص��ت داد تا درباره اين 
حمله صحبت كن��د. دقيقا در همان 
زمان كه عكس كودكان، زنان و س��ربازان منتش��ر مي شد و 
همان زمان كه تصوير شهادت مرد جانباز روي ويلچر مخابره 
ش��د. به زبان س��اده تر دقيقا در همان زمان كه طبق قوانين 
بين المللي اين حمله به حمله اي تروريستي مبدل شد، يك 
رسانه فارسي زبان سخنگوي گروه تروريستي مسوول حمله 
را به آنتن زنده فراخواند تا در ميان بهت، ش��وك و رنج مردم 
ايران از حركت خود دفاع كند. هر موضع چنين ش��بكه اي از 
پيش معين است و كسي آنها را دلسوز مردم نمي داند اما ادعاي 
بي طرفي و مردم داري ش��ان تا آنجا بود كه حتي پس از اعالم 
شكايت ايران به آفكام )دفتر امور رسانه هاي انگلستان( بازهم 
كوتاه نيامدند و گفتند: »پس از مشخص شدن عامل بودن اين 
گروه در عمليات تروريستي گفت وگو را انجام داده اند.« اتفاقي 
كه متهم شدن به آن ناگوار است، چه برسد به اينكه در مقام 
دفاع از خود بگويي كه آگاهانه آنتن زنده را در اختيار مسوول 

حمله اي تروريستي قرار داده اي.
طبق دس��تورالعمل آفكام گزارش��گران موظف هستند در 
موقعيت هاي ناگوار نسبت به غم ديدگي افراد حساس باشند و 
از همراهي با آسيب ديدگان كوتاهي نكنند. در اين مورد خاص، 
نه فقط ناگوار بودن موقعيت جاي ترديد ندارد، غم ديدگي افراد 

را نيز مي توان از ش��بكه هاي اجتماعي متوجه شد و تصاوير 
آسيب ديدگان نيز جاي هيچ شك و شبهه باقي نمي گذارد. 
اما »همراهي با آس��يب ديدگان«، يك��ي از مجموعه قوانين 
رسانه هاي برتر دنيا در مواقع بحران است. در اين سال ها كه 
تروريسم به دغدغه اي جهاني تبديل شده است و تيراندازي 
در يك رستوران در شهري كوچك تن و بدن تمام مردم دنيا 
را مي لرزاند، كتابچه ها، منشورها و دستورالعمل هاي فراواني 
براي برخورد با خبر حمالت تروريستي منتشر شده كه باالتر از 
خط مشي رسانه ها قرار مي گيرند و شبيه كتاب قانون در زمان 
بحران مرجعيتي ارجح  پيدا مي كنند. به اين ترتيب است كه 
»بي طرفي«، »اعتدال« و »مردم داري« از واژه هايي با مصرف 
دلخواه رسانه اي خارج مي شوند و قوانيني قاطع بر آنها مسلط 
مي شود كه پايبندي به آن شأنيت رسانه و روزنامه نگارانش را 
مشخص مي كند. مهم ترين هدف اين قوانين دور كردن مردم 

از ترس، خشم، اضطراب و نااميدي است.
در كتابي كه با نام »تروريسم و رسانه« از سوي يونسكو منتشر 
شده، تاكيد مي ش��ود كه اصل اساسي در اطالع رساني مردم 
هستند و توصيه مي كنند كه »در اين مواقع صرفا به قشر هدف 
رس��انه خود توجه نكنيد و تمام مردم را مدنظر قرار دهيد، به 
اين دليل كه در شرايط اضطراب و ترس مردم به تمام اطالعات 
مراجعه مي كنند و نه صرفا بخش��ي از آن«. بحران سازي در 
شرايط بحران، براي برخي نشان دهنده غيرحرفه اي بودن است 
و براي برخي ديگر نشان دهنده آتش انداختن به خانه مردمي 
كه خود داغ  ديده اند. رس��انه مورد نظر اما به ش��كلي عجيب 
توضيح داده است كه هدفش انجام يك گفت وگوي چالشي 
بوده است. هرچند در سرتاسر اين گفت وگو اثري از چالش به 

چشم نمي آيد و با جمله اي از خوشامدگويي آغاز مي شود اما 
در همين متن منتشره از سوي يونسكو تاكيد شده است كه 
»تحليل را براي آينده بگذاريد«. يعني با اين فرض محال كه 
تريبون برنامه زنده را عامدانه در اختيار سخنگوي يك گروه 
تروريستي قرار نداده اي، باز هم زمان مناسبي براي تحليل و 
بررسي نيست، دقيقا در زماني كه مردم براي فروكش كردن 
ترس خود به رس��انه پناه مي برند، فرصت دادن به عامل اين 
حادثه كه از خودش و فعاليت گروهكش تعريف و تمجيد كند 
و توجيه بياورد، زمين تا آسمان با اخالق رسانه اي فاصله دارد.

در كتاب »تروريس��م و رس��انه« به وضوح تاكيد مي شود كه 
مراقب بازي خوردن از توييتر باش��يد! ش��بكه اي اجتماعي 
كه مردم ش��روع به انتش��ار عكس هاي احساسي مي كنند، 
به شايعات دامن مي زنند و س��عي مي كنند به هر روشي كه 
مي دانند ابهام زدايي كنند، در اين مواقع شما )روزنامه نگاران( 
مراقب باش��يد كه به دام ابهام آفريني، كلي گويي و يك طرفه 
به قاضي رفت��ن نيفتيد. دقيقا موقعيتي خالف موقعيت اين 
گفت وگوي زنده كه به آتش دامن مي زند و مردم آسيب ديده 
را در اين ميان ناديده مي گيرد و اين حركت را به گونه اي انجام 
مي دهد كه حذف واژه عامدان��ه از تمام جمله هاي اين متن 

كوتاه گويي است.
به اي��ن ترتيب براي پاس��خگويي به اين پرس��ش كه »چرا 
گفت وگوي زنده با سخنگوي گروه تروريستي االحوازيه اشتباه 
بود؟« مي توان پاسخي كوتاه نوشت؛ »فرسنگ ها از ملي گرايي، 
انس��انيت و اخالق حرفه اي به دور ب��ود و جانبداري و تبليغ 
گروهي تروريستي به حساب مي آمد كه تا اين لحظه 29 نفر 
را به شهادت رسانده اند و 7۰ نفر را روانه بيمارستان كرده اند.«

بازي خوردن از توييتر با ادعاي بي طرفي
در همين حوالي 

نگار مفيد

نشست روز

صنوبر با هايدگر در درآمد به متافيزيك
تخته سياه

به تازگي كتاب »درآمد به متافيزيك« مارتين هايدگر با ترجمه انشاءاهلل رحمتي به همت نشر سوفيا منتشر شده است. 
اين كتاب شامل درسگفتارهاي مارتين هايدگر در نيم سال تابستاني ۱93۵ است. خود هايدگر به نوعي آن را بخش 
دوم كتاب وجود و زمان دانسته است. در اين كتاب پرسش وجود، به شيوه اي بديع و با نكته سنجي هاي بسيار و البته همراه با پيامدهاي 
فلسفي، سياسي و اخالقي بررسي شده است. مي توان مباحث اصلي اين اثر را ذيل سه حوزه جمع بندي كرد: پرسش وجود، هايدگر و 
يونانيان، سياست و اخالق. عالوه بر متن رساله هايدگر، هفت مقاله به قلم هايدگرشناسان كه به طور خاص به تفسير درآمد به متافيزيك 
مي پردازند در بخش دوم درج شده است. نشست هفتگي شهر كتاب روز سه شنبه سوم مهر ساعت 3۰: ۱6 به نقد و بررسي كتاب 
»درآمد به متافيزيك« اختصاص دارد كه با حضور دكتر بيژن عبدالكريمي، دكتر حسين كلباسي اشتري و دكتر انشاءاهلل رحمتي 
در مركز فرهنگي شهر كتاب واقع در خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار مي شود.

فصلنامه صنوبر با رويكرد طبيعت و محيط زيست در پنجمين شماره خود در مبحثي ويژه 
باعنوان »عصر زباله« گزارشي از وضعيت تنها مركز دفن پسماند تهران دارد و در مقاله اي به 

معضل پالستيك و آلودگي  آب ها پرداخته است .
در قس��مت مقاالت به مهاجران محيط زيس��تي و چندين گزارش ديگر پرداخته ش��ده است. معماري و 
محيط زيست، يادداش��ت هاي يك محيط بان و مدرس��ه طبيعت و..... از ديگر مطالب اين شماره هستند. 
مخاطبان مي توانند نسخه چاپي را از دكه هاي روزنامه فروشي يا سايت صنوبر تهيه و نسخه الكترونيكي را از 
اپليكيشن هاي فيديبو يا طاقچه دريافت كنند. پنجمين شماره فصلنامه صنوبر در ۱44 صفحه و به قيمت ۱۵ 

هزار تومان منتشر شده است.


