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وضعیت چراغ در پشت

سیاست آسیب ميزند و هنر مرهم ميگذارد

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 :سالم ســوفیا ،عشق من .ميدانســتي قبال توي
ایران اینطوري بود که یکي ،دو نفر تحلیل ميکردند
باقــي توي تحلیل آنهــا حل ميشــدند ،اما االن به
مرحلهاي رســیدهایم کــه همه تحلیلگر هســتند و
همه تحلیلسرخود شدهاند .درواقع االن همه دهان
هستند و هیشکي حرف گوش نميکند.
تلویزیــون و ماهواره را ببین ،همه دارند نســخه
ميپیچند .هیشکي نميگوید من مرض دارم.
اینترنــت را ببیــن ،همه دارند قضــاوت ميکنند
هیشکي نیست که خودش را نقد کند.
درواقع این یک جریان تاریخي اســت .ما همیشه
کنار گود مينشینیم یکي لنگش کند.
مردم همیشه شــاکي هستند که تقصیر مسئوالن
اســت ،مســئوالن ميگویند تقصیر صبحيهاســت،
قبليهــا ميگوینــد تقصیــر زیرساختهاســت،
زیرساختها ميگویند تقصیر آبوهواست ،آبوهوا
ميگوید تقصیر ســوراخ الیه ازن است ،سوراخ الیه
ازن ميگوید تقصیر ژنخوب اســت ،ژنها ميگویند
تقصیر آقازادههاســت و آقاها هــم ميگویند تقصیر
مردم است و مردم هم ميگویند زکي.
حاال سوفیا ،توي این وضعیت کسي دنبال راهکار
نیســت ،همه دنبال پروژه هستند ،توي این وضعیت
بــه نظرت چرا فقــط من خوبم و ایدئالــم و بهترین
تحلیلها را دارم و عقلم از همه بیشــتر ميرسد؟ آیا
من حیف نشدم؟
 کنفوســیوس ميگوید مــا تــوي تاریکي قدمبرميداریــم ،اما چراغ را گرفتیم پشــت ســرمان و
توییت ميکنیم تا دیگــران را راهنمایي کنیم ،تو هم
مثل همه میدون دوم ،خاکتوسرت.
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درسهایی
از شهردار مسلمان لندن
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ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺸﺘﺮودى

خاطرم هســت شادروان هشــترودی در بخشی از
صحبتهــای خود در یک گردهمایــی به این موضوع
اشــاره کرد که مباحث مربوط به فضا ابتدا از سوی یک
مهندس جوان فرانسوی مطرح شد و سپس دو قدرت
بزرگ )آمریکا و شــوروی در آن زمان( پیگیر آن شدند.
بعد اضافه کرد :ما هم دیــر یا زود باید به این موضوع
بپردازیم .در ادامه حاضران را تشــویق کرد به تحقیق
و مطالعه و نیز ستارهشناسی عملی بپردازند .آن زمان
رشــته ستارهشناســی در دانشــگاهها وجود نداشت،
ولی درســی ســهواحدی با عنوان »نجوم« در بعضی
از دانشــکدههای علوم در کنار دروس ریاضی تدریس
میشد.
جلســات بعدی نیــز به ترتیــب در جاهای دیگری
تشکیل شدند؛ مثال یک جلسه عمومی بزرگ )مفصلتر
از قبل( نیز در همین ســالها در تــاالر فرهنگ واقع در
خیابان حافظ تشکیل شد .ادارهکننده این جلسه »داوود
رمــزی« از گویندگان معروف رادیــو در آن زمان بود .او
در فاصلههای بین بخشهای مختلف برنامه ،اشعاری
را از شاعرانی که نوعی پرداختن به »عالم باال« در آنها
بــود ،میخواند؛ بهویژه این بیت از موالنا را که » ...آنجا
روم آنجــا روم /باال بدم بــاال روم «...بین جمالت خود
تکرار میکرد.
سخنرانان اصلی این گردهمایی عمومی بزرگ ،دکتر
محمدقلی جوانشــیرخویی و دکتر آلینوش طریان )هر
دو از اســتادان گروه فیزیک در دانشگاه تهران( بودند.
موضوع صحبت خویی» ،مکانیک آسمانی« و موضوع
سخنرانی طریان» ،فیزیک خورشیدی« بود .نمایشگاهی
به صورت پوســتر )شــامل عکسهای مربوط به فضا
و تکنولوژی فضا( نیز بیرون ســالن تدارک دیده شــده
بود .بعدا جریــان این برنامه و بهویژه متن ســخنرانی
ســخنرانان به صــورت صفحات روزنامــهای معمول
همراه با عکس و شرح در تیراژی محدود منتشر شد.
در همین ســالها )نیمه دوم دهــه ،(۱۳۴۰ / ۱۹۶۰
فیلم سینمایی معروف »ادیسه فضایی  «۲۰۰۱بر اساس
داستانی از آرتور ســی کالرک و به کارگردانی استانلی
کوبریک ساخته شــد .این فیلم که به طریق سینه راما
)پرده قوســی با چند دوربین( تهیه شده بود ،در همان
زمــان در تهران با نام »راز کیهان« در ســینما آتالنتیک
)سینما »آفریقا« در خیابان ولیعصر( نمایش داده شد.
این فیلــم که به نظــر منتقدان ســینمایی یکی از
تأثیرگذارترین فیلمهای تاریخ سینماست ،سکانسهای
بینظیری از داســتان تکامل بشر از زندگی غارنشینی تا

سفینههای فضایی و موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی
دارد .داستان فیلم سفری فضایی را به تصویر میکشد
که در آن دستگاه خودکار در داخل سفینه )هال( ،کنترل
آن را بر عهده میگیرد .این فیلم مثل همه دنیا در ایران
نیز با استقبال روبهرو شد .من آن را در سینما آتالنتیک
که تنها سینمایی در کشور بود که میتوانست آن را به
طریق سینه راما به نمایش بگذارد ،دیدم.
بعدا جلسه دیگری نیز در سالن اجتماعات دانشکده
علوم در دانشــگاه تهران و با ســخنرانی هشــترودی
برگزار شد .موضوع این سخنرانی ،ریاضیات کاربردی با
اشــاراتی به اســتفاده از آن در دانش فضا بود .در این
ســخنرانی ،او بیانات خود را با این ســخن به پایان برد:
» ...اگر سنت جاری اجازه بدهد ،دوست دارم در ورودی
همین مســجد دانشــگاه )تهران( دفن شوم تا قدمگاه
جوانــان دانشپژوه
باشــم  .«...او چنــد
ســال بعد در ســال
 ۱۳۵۵فــوت کــرد و
پیکــر او از جلوی در
اصلی دانشگاه تهران
تشییع شد.
مــن از اولیــن
ســالهای انتشــار
مجله فضــا و بعدها
تشکیل کانون فضایی
ایــران ،بــا مجلــه و
کانون در ارتباط بودم.
از نخســتین اعضــا
و فعــاالن کانون نیــز بودم و به صورت مســتمر برای
برنامهریزی کارها در دفتر مجله حضور مییافتم .قبال
همه فعالیتها را به صورت داوطلبانه انجام میدادم.
بعدها و با آغاز سالهای دهه  ،۱۳۵۰جزء نویسندگان و
هیئت تحریریه مجله فضا شدم .مقارن همین زمانها،
محلی نیــز در دفتر مجله بــرای اداره امــور مربوطه
داشتم .این کار برای من در آن زمان که هنوز دانشجوی
دانشگاه تهران بودم ،عالوه بر عالیق علمی ،ممر درآمد
مختصری هم بود.
در همه آن سالها ،این قبیل برنامههای گردهمایی
عمومــی و بزرگ هــر از چندی اجرا میشــد .عالوه بر
اینها ،به صورت مرتب ماهانه جلسات کوچکتری نیز
در دفتر خود مجله تشــکیل میشــد .شرکتکنندگان
جلسات نیز اکثرا از دانشجویان رشتههای علمی و فنی
دانشــگاههای تهران ،صنعتی آریامهر )شریف فعلی(
و صنعتی پلیتکنیک )امیرکبیــر فعلی( بودند .در این
جلسات افراد مختلفی نظیر هشترودی ،پرویز شهریاری،
فعاالن یا اعضای کانون و ســایران یا خود دانشجویان
سخنرانی یا صحبت میکردند.
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 روزنامــه آمریکایــی نیویورکپســت ایــن هفته
یادداشــتی با عنوان »آنچه ایلهان ع َمر باید از شهردار
مسلمان لندن یاد بگیرد« ،نوشته است .بخشهایی از
این یادداشت را میخوانیم.
صــادق خان قبل از آنکه بهعنوان شــهردار لندن
انتخاب شــود ،متهم به داشتن ارتباطاتی با گروههای
اســالمی بود .او یکبار در همان کنفرانسی سخنرانی
کرده بود که ســجیل ابو ابراهیم ،یکی از اعضای گروه
اکنون تروریســتی و ممنوع شناختهشده المهاجرون،
در آن صحبــت کرده و در مقــام رئیس امور حقوقی
شورای مسلمانان بریتانیا ،زمانی از یوسف القرضاوی
دفاع کــرده بود .مخالفــان خــان در دوران مبارزات
انتخاباتی شــهرداری او روی این مســائل و ارتباطات
مانور میدادند و حتی اغــراق میکردند تا به او انگ
بزنند و بگویند او اســالمگرایی اســت کــه نمیتواند
منافع لندن را حفظ کند ،اما کارشان فایدهای نداشت.
خان در نهایت بهعنوان اولین شهردار مسلمان لندن
که بیشــترین تعداد آرا را در یک انتخابات نســبت به
هر سیاســتمدار دیگری در تاریخ بریتانیا به دســت
آورد ،تاریخســاز شــد .خان بعد از آن اثبــات کرد که
مخالفانش در اشــتباه هستند .این همان چیزی است
کــه خانم ایلهــان ع َمر )نماینده کنگــره عضو حزب
دموکرات از مینهســوتا(  -یکی از دو زنی که نخستین
زنان مســلمان کنگره هســتند – میتوانــد از همتای
سیاستمدار مسلمان خود در ســوی دیگر اقیانوس
اطلس یاد بگیرد .خان در نخستین اقدام خود در مقام
رسمی شهردار ،در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست
با حضور هزاران یهودی ســاکن لنــدن ،از جمله ۱۵۰
بازمانده هولوکاســت ،شرکت کرد .بعد با وجود آنکه
بنیادگرایان بارها او را به مرگ تهدید کردند ،از حقوق
دگــران حمایت کرد .خــان امروز در میــان لندنیها
بســیار محبوب است .خان که سیاســتمداری مدبر
و بااســتعداد است ،بهســرعت متوجه چیزی شد که
عمر در درک آن ســرعت الزم را ندارد :مسلمانان نیز
ماننــد همه آنهای دیگر وقتی ســمت مهم دولتی را
برعهــده میگیرند ،زیر ذرهبیــن میروند و در معرض
پاســخگویی قــرار میگیرنــد ،درحالیکه قبــل از آن
نبودهاند .مســلمانانی که در دموکراســیهای غربی
قدرت و منصبی به دست میآورند ،دیگر فقط نماینده
جامعه مسلمانان نیستند ،نماینده همه افرادی هستند
که به کار او مرتبط میشوند .ایلهان عمر بارهاوبارها
بهخاطر سخنانش مورد انتقاد قرار گرفته است؛ مثال
پیشتر گفته اســت در  ۱۱ســپتامبر »عدهای کارهایی
کردهاند« .در نتیجه ،بســیاری از جمهوریخواهان و
حتی همفکران دموکرات از عمر درخواســت کردهاند
اســتعفا دهد و از همه مهمتر خــود دونالد ترامپ از
این موضعگیریها برای آنکه خواســتار استعفای او
شود ،سود جســته است .اما ترامپ اشــتباه میکند.
دلیلش این اســت کــه آنچه او در مقــام یک فعال
سیاســی میگفته ،با مســئولیتهای فعلی او مرتبط
نیست .مسلمانانی که در کشورهای غربی در مناصب
قدرت دولتی قــرار میگیرند ،باید منافع همه مردم را
در نظر بگیرند ،نه صرفا افراد همکیش یا از قوم خود،
بلکه یک کاتالیزور مهم برای درهمآمیختگی و تفاهم
گروههــای مختلف اجتماعی هســتند .این موقعیت
نهفقــط فرصتی برای خانم ایلهــان عمر ،بلکه برای
بقیه ما نیز هست .شاید این روند آهسته و اغلب پر از
خطا باشد ،اما باید اجازه دهیم صورت بگیرد.

بــه نظر من فرایند تولید هنر ،فرایندي اســت که در
جریــان آن هنرمند ميتواند درک کند چه چیزي را الزم
اســت زنده کند و چه چیــزي باید در دنیــا بماند .این
مســئله پیشروي هنر و هنرمند اســت و من همواره
شــیفته و مسحور پاسخي بودم که هنر ميتواند به این
ســؤال بدهد ،چه هنر و هنرمند از ایاالت متحده باشد،
چــه از ایران یــا از هر جاي دیگر در جهــان .همچنین
این همان پاســخي اســت که من در ســینماي خودم
تالش دارم به آن برســم .به نظرم بســیار هیجانانگیز

اســت که هنــر مرزها را نیز ميگشــاید و بــه ما اجازه
ميدهد که مسائل را از دیدگاههاي مختلف ببینیم و به
چالش کشیده شــویم ،افقهاي خود را گسترش دهیم
و بــا دیدي بازتر به جهان نــگاه کنیم .هنر همچنین ما
را وامــيدارد تا محبت و همدلي بیشــتري به افرادي
داشته باشیم که با ما متفاوتاند و پسزمینه متفاوتي
با دیگران داشتهاند.
وقتي این ویژگــي دنیاي هنر را در نظر ميگیرم و
به مسئلهاي مانند رابطه میان ایاالت متحده آمریکا
و ایران نگاه ميکنم که درحالحاضر بسیار شکننده
است ،سیاســت را علت چنین مشــکالتي ميدانم.
آنچــه در قلمرو هنر اتفاق ميافتــد ،امري متفاوت
است .در هنر ،این چیزها اتفاق نميافتد .هنر جهان
را بهتر ميکند .گاهي اوقات سیاست است که آسیب

ميزند و در واقع ،این هنر اســت که ميتواند مرهم
بگــذارد .اقامت در تهران براي من واقعا لذتبخش
بــود .ایــن تجربهاي اســت که من هرگــز فراموش
نميکنم و از جشــنواره و مردم تهــران براي چنین
استقبال زیبا و خوشایندي بسیار سپاسگزارم.
* آندرئــا پالالئــورو ،کارگــردان و فیلمنامهنویس
ایتالیایي ســاکن لسآنجلس ،برنــده جوایز متعدد
سینمایي از جشــنوارههایي مانند ونیز ،پالماسپرینگز
و مراکش است و فیلمهایي مانند »مدئاس« )(۲۰۱۳
و »هانــا« ) -۲۰۱۷با بازي شــارلوت رامپلینگ( را در
کارنامه و اکنون فیلــم »مونیکا« را در لسآنجلس در
دست تولید دارد .این یادداشــت را آقاي پالالئورو
هنگام حضور در جشــنواره بینالمللي فیلم فجر در
تهران در اختیار روزنامه »شرق« گذاشت.

ﻗﺼﻪﻫﺎى ﺷﻬﺮ

دور دﻧﯿﺎ

ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻗﺼﻪاى دارد

آزادﻧﺒﻮدن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ

تا همین چند روز پیش بساط جشنهای
عروســی داغ بود؛ یعنی خیلیها دست
جنبانده بودند که تا ماه رمضان نرســیده
با شریک زندگیشان بروند زیر یک سقف،
ﮔﯿﺘﻰ ﺻﻔﺮزاده
جوری که نشــان دهند حتی یک ماه هم
صبر و طاقت ندارند بدون نیمه یافتشدهشــان زندگــی کنند .البته ماجرا به همین
سادگی هم نیست ،جشن عروسی ،نوع غذا و پذیرایی ،گلآرایی ماشین ،فیلمبرداری
و عکسبــرداری با جدیدترین ژانگولربازیهای هالیــوودی )و البهالیش چککردن
مدام قیمت دالر که چقدر نرخ کاهوی داخل ســاالد شام عروسی را جابهجا خواهد
کــرد!( و از همه مهمتر دوخت یا خرید لباسعروس؛ همان پیراهن ســفیدی که در
عــرف ما باید بــا آن به خانه بخت رفت و همچنین بهتر اســت با همان هم خارج
شــد ،البته به ســمت جهان آخــرت .از بحث ورود و خروج بگذریــم و همان خود
لباس را بچسبیم که از آن چیزهایی است که با وجود یکبار مصرفبودن و بازگشت
دیرهنگام به طبیعت ،کســی به آن معترض نمیشود .شاید به این علت که گرچه
ظاهرش فقط یک لباس اســت اما مثل یک دفترچه خاطرات ارزشمند و اسرارآمیز
جلــوه میکند .دفترچه خاطراتی کــه در آن از اولین رؤیاهای یک دختر وقتی که به
عروسشــدنش فکر میکند ،شــوقش یا جهانبینیاش برای انتخاب نوع و مدل و
شکل آن ،احساســش وقتی اولین بار خودش را در آینه با این لباس میبیند و همه
ذوق یا دلتنگی یا اضطرابی که با پوشــیدن آن به جانــش میافتد ،وجود دارد .تازه
خاطرات دفترچه همینجا تمام نمیشود ،سالها بعد وقتی روزی موقع مرتبکردن
کمد لباسها دوباره لباسعروسش را در گوشهای میبیند ،اینبار میخواهد امتحان
کند که ببیند هنوز به تنش میرود یا نه و همراه این کشاکش دوباره جادادن تن درون
لباس ،به همه کوچک یا بزرگشــدن آرزوها و خواستههایش در یک زندگی مشترک
فکر میکند .حتی اگر این لباس سفید خوشبختی را داخل کمد نگه نداشته باشد و به
تازهعروس دیگری داده یا با نهایت خردمندی به پیراهن مجلسی دیگری تبدیل کرده
باشد ،باز عطر و خاطره یک شروع دیگر و هزاران خوشی یا افسوس همراهش است.
تا همینجایش هم حســابی مکتب لباسعروس را تشــریح کــردم اما با وجود
این همــه زنانهبودن ماجرا ،به کلی بیارتباط با مردان هم نیســت .در حقیقت هر
لباسعروس قصهای دارد که در آن نقش شخصیت مرد قصه هم معلوم میشود.
مردان اگر صدای این قصه را بشــنوند ،البد نقشآفرینی بهتری در داستان میکنند؛
مانند یکی از مردان این شهر که خیاطخانه لباسعروس پدرش را مثل یک موزه کرده
تا ضمن مزهمزهکردن غذا ،با گوش دلمان فرکانس صدای لرزان دخترکانی را بگیریم
و بشنویم که همانطور که به تصویر خودشان با لباس عروس در آینه زل زده بودند،
زیر لب میگفتند :یا ضامن آهو ،خوشبختمان کن.

دیویــد والمزلي ،ســردبیر روزنامه کانادایي گلوب انــد میل و رئیس بنیاد
روزنامهنگاري کانادا ،به مناســبت فرارســیدن روز جهاني آزادي مطبوعات
در ســرمقالهاي با عنوان »وقتي ما روزنامهنگاران آزاد نباشــیم ،همه آسیب
ميبینند« ،به این مســئله پرداخته که روزنامهنگاري قادر اســت شــرایط را
به نفع کســاني که واقعا نیاز به کمک دارنــد ،تغییر دهد .بخشهایي از این
سرمقاله را ميخوانیم.
هــدف از نامگذاري روزي بــه نام روز جهانــي آزادي مطبوعات )۳می-
 ۱۳اردیبهشــت( این اســت که به شــما ،خواننــدگان ما ،یــادآوري کند که
چرا روزنامهنگاري مهم اســت  -و این را با شــما در میــان بگذارد که وقتي
روزنامهنــگاران نتوانند کار خود را آزادانه انجام دهند ،چه چیزي از دســت
ميرود .آزادي مطبوعات در کشــورهایي که وجود دارد ،اغلب امري بدیهي
انگاشــته ميشود و در کشورهایي که هرگز وجود نداشته ،نیز اغلب بهعنوان
یک اولویت تلقي نميشود.
آزادي مطبوعات در بسیاري از موارد پنهان و در مسائل دیگر مستتر است.
اگر مردم توانایي آن را دارند که به کســبوکار خود مشغول باشند ،به دلیل
وجود مالکیتي پابرجا اســت که مدل کسبوکار را تضمین ميکند و مانع از
ازهمگســیختگي اقتصاد ميشــود .اینکه ما ميتوانیم کار کنیم ،به دلیل آن
اســت که دولت در تالش براي دخالت در کار روزنامهنگاران و ارعاب دبیران
و خبرنگاران ناموفق ميماند.
در کانــادا قوانینــي مؤثر براي محافظــت از روزنامهنــگاران و محرمانه
نگهداشتن منابع دریافت خبر آنها ،زماني که در راستای منافع عمومي عمل
ميکنند ،وجود دارد که بهســختي به دست آمده اســت و ضمانت اجرائي
قانوني و روشــني براي آن وجود دارد .این اعتباري براي دولت فدرال کانادا
تلقي ميشــود که همراه با دولت بریتانیــا در حال اجرای یک برنامه قانوني
در ســطح جهاني در تابســتان امســال با هدف دفــاع از آزادي مطبوعات و
محافظت از روزنامهنگاران اســت .ازجمله پیشــنهادهاي ارائهشــده در این
زمینه پیش از نشســت لندن در ماه جوالی )تیر( طرحریزي قانوني است که
هدف قراردادن روزنامهنگار را در هرکدام از کشورهاي جهان که اتفاق بیفتد،
بــه یکي از جرائم تحــت پیگرد قانوني در ســطح بینالمللي تبدیل ميکند.
اوایل این هفته ،براي دومین بار روز جهاني آزادي مطبوعات در سراســر دنیا
گرامي داشته شــد .این ابتکار عملي است که کشــور کانادا در آن پیشقدم
شــد و از سوی بنیاد روزنامهنگاري کانادا )که من ریاست آن را برعهده دارم(
ســازماندهي شده اســت .در این روز ســازمانهاي خبري بزرگ و کوچک از
همــه قارهها فرصت آن را دارند کــه از مخاطبان خود بخواهند روایت خود
را از اینکــه چگونه مواجهه با مقوله روزنامهنگاري زندگي آنها را تغییر داده
است ،بازگو کنند.
گاهي اوقات ،افراد اولین بار زماني احســاس ميکنند صداي آنها شنیده
ميشــود که یک روزنامهنگار را ببینند .حرفه ما این توانایي را دارد که آنچه
را قبال مورد توجه قرار نميگرفت ،جلوي چشــم همگان بیاورد و این مسئله
هرگز به اندازه امروز مهم نبوده است .روزنامهنگاري در بهترین و آرمانيترین
شــکل آزادي عمل خود ميتواند شرایط را به نفع کســاني که واقعا نیاز به
کمک دارند ،تغییر دهد.
اما همه آنچه ما در دســت داریم ،قدرت قلم اســت و در برخي کشورها
جوهر قلمها خشک ميشود .در این شماره روزنامه ما آمار و ارقام و مقاالتي
درباره کشتهشدن و زندانيشدن روزنامهنگاران در کشورهاي مختلف جهان
ارائه دادهایم.
ســالها پیش که من خبرنگاري جوان بودم و با روزنامه بلفاست تلگراف
کار ميکــردم ،به پوشــش خبري خشــونتهاي جــاري در ایرلند شــمالي
ميپرداختم .بمبهاي بنزیني ،قوطيهاي رنگ براي شعارنویسي و شکنجه
از مسائلي بود که مدام با آنها سروکار داشتیم .گاهي اوقات صداي شلیک و
تبادل آتش را نیز ميشنیدم.
خیلي چیزها وجود داشــت؛ اما هرگز نميشــد از این کار لذت برد .گاهي
اوقات از خودم ميپرسیدم آخر این کارها چه فایدهاي دارد؟ آیا واقعا ميشد
اســم این چیزها را خبر گذاشــت؟ چرا مدام به اقلیت کوچکي از معترضان
و مسئلهســازان که بــه دنبال جلب توجه بودند ،توجه نشــان ميدادم؟ اما
همیشه به این جمعبندي ميرسیدم که این یک گزارش است و کار و وظیفه
من این اســت که آن را بگویم .نميشود از آن غفلت کرد .بههمینعلت هم
بود که اواخر ماه گذشته خبرنگاري جوان به نام الیرا مککي مشغول پوشش
اخبار شورش در خیاباني در شــهر دري )ایرلند شمالي( بود .پوشش خبري
او همراه با زندگياش وقتي پایان یافت که گلولهاي به سر او شلیک شد.
عصاره مســئله آزادي مطبوعات را ميتــوان در قالب زندگي یک فرد که
جانش را در دست گرفته و به کارش متعهد است ،متبلور کرد .تجربه جمعي
که روزنامهنگاران با شــما ،خوانندگان ،در میان ميگذارند ،به اندازه مجموع
بخشهاي اطالعات آن اهمیت دارد .متأســفانه خانم مککي هرگز دوباره
کلمهاي نخواهد نوشــت و امکان افزودن معاني وسیعتر را به گزارشهایي
که هوشمندانه درباره آنها تحقیق کرده بود ،نخواهد یافت.
ازدســترفتن آزادي مطبوعات ،هرچقدر هم در خفا و پوشــیده باشد ،به
همه ما آسیب ميزند.

ﮐﻮدك

دوﻧﺎﻣﯽ و ﺧﺎصﺑﻮدن
فردین علیخواه از جامعهشناسان ســلبریتي شبکههاي اجتماعي است .او
این بار در مطلبي به عنوان سونامي دونامي به تفاوت نام شناسنامهاي و واقعي
دانشجویان و به ابعاد مختلف این موضوع به طور گذرا اشاره کرده است.
در روزهای نخســت هر ترم ،مراجعه و درخواســت برخی از دانشــجویان
برای تغییر نامشان در لیست حضور و غیاب کالسها برای استادان صحنهای
آشناســت .برای آنکه بتوانم از این موضوع درک روشنی داشته باشم با احترام
دالیل این درخواست را از آنان سؤال میکنم» .حس خوبی از اسمم ندارم« و
» من که اسممو انتخاب نکردم« کوتاهترین جملههایی است که بیان میشود.
نامهــای جایگزین به تعبیر آنان »شــیکتر و امروزیتــر«» ،خاصتر« و در کل
»باکالسترند« و به آنان »حس خوبی« منتقل میکنند.
بینی نسل پیش از اوست.
بدون تردید نام هر فرد بیانگر سلیقه و شاید جهان ِ
نســل پیش از اوست .
هرچند بســیار محدود ،این امر حتی تابع ســلیقه چند
ِ
انتخاب نام همچنین تابع شــرایط کلی جامعه نیز هســت .برای مثال افزایش
نامهای روحاﷲ ،مقداد ،زینب ،ابوذر و مسلم در سالهای آغازین انقالب متأثر
از تب و تاب انقالب و تأثیرپذیری والدین از آن دوران بود و ممکن اســت برای
فرزندانی که چنان فضایی را از نزدیک تجربه نکردهاند ،خوشایند نباشد.
نسلهای پیشــین عموما همرنگ جماعت ،جمعگرا و به دنبال »یکسانی«
بودنــد .آنان به جریــان اجتماعی حاکم بــر جامعه نــگاه میکردند و تالش
میکردند با آن همراهی کنند .در مقابل ،نســل جدید بــه دنبال متمایزبودن،
خاصبودگی و »یکتایی« و نه یکســانی اســت .نســل جدید میخواهد شبیه
هیچکس نباشــد .اینکه در نهایت چقدر به این هدف دســت مییابد ،پرسش
مهمی است.
در ســالهای اخیر »نیاز بــه خاصبودگی« در جامعه ایرانی پررنگ شــده
اســت .این امر یکی از دالیل گســترش نامهای کمتررایج و ناشــنیده اســت.
نامهای ناشنیده توســط طبقات دارای سبک زندگی خاصتر میآیند ،همهگیر
میشــوند و مجــددا آن طبقات بــرای فرزندان خود نامهــای خاص انتخاب
میکننــد .از طرف دیگر ،برخی از والدیــن انتخاب نام »باکالس« برای فرزند را
یکی از راههای ورود آسانتر به جمع طبقات دارای سبک زندگی خاص تصور
میکنند چراکه تقلید از نام ،در مقایســه با ســایر راههای ورود به این طبقات
آسانتر و کمهزینهتر است.
تغییردادن نام ،تصمیمی شــخصی و وابسته به سلیقه افراد است .نام هر
فرد در درجه اول باید برای خود او خوشــایند و پذیرفتنی باشد .به همین دلیل
تغییــر نام را نه عصیان یا بیاحترامی بلکه بایــد امری فردی دید .البته نقد و
تحلیل جریان کلی جامعه درخصوص انتخاب نامها توسط منتقدان فرهنگی
و جامعهشناســان الزم اســت تا افراد با آگاهی و دقــت الزم نامهای خود را
انتخاب کنند.
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