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حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم :
َم ْن اََك َل ِم ْن َكد َي ِد ِه َن َظ َر َُّ َ
سخن روز
الر ْح َم ِة
ِّ
الل إِلْي ِه بِ َّ
ُ
َ
ث َّم ل ُي َع ِّذُبه أَبدا
َ
هر کس از دسترنج خویش بخورد خداوند با نظر رحمت به او
نگاه خواهد کـرد و او را عـذاب نـمـی کند.
بحاراألنوار(ط-بیروت) ج  ، 100ص  ، 9ح 40

یادی از هوشنگ گلشیری در سالروز تولدش

نهنگ آبهای ُخرد
نــــگاره

احسان نوری نجفی

به قدمت بهار

چهـــره

حسین مسلم

دبیر گروه فرهنگی

هوشــنگ گلشــیری (آمــدن  ۲۵اســفند  ۱۳۱۶اصفهــان  /رفتــن ۱۶
خــرداد  ۱۳۷۹تهــران) بیگــزاف و هیــچ حــرف اضافــهای ازجمله
دردانههای داستاننویســی معاصر ایران اســت .داستانهای کوتاه
و بلندش ،در ســیاهه عناوین داســتانهای نوشته شــده در این ،70
 80ســال جزو عزیزکردههای داستاننویسی ماست .وقتی سخن از
هوشــنگ گلشیری باشد ،میتوان نشســت و کاغذ پشت کاغذ سیاه
کــرد و کم نیاورد .میتــوان از اطالعات زندگینامــهای و به اصطالح
ویکی پدیایی شــروع کرد و بعد هم نقبی زد به خاطرات و خطرات
زندگیاش و البته نظر و گذر دیگران از او و حیات ادبیاش .اما همه
اینها نزد روایت خود گلشیری از گلشیری بحق رنگ میبازد .آنجا
که خود او به روایت بیواســطه خــود میپردازد و درباره زندگیاش
میگویــد....« :نه! من خانهای ندارم ،ســقفی نمانده اســت ،دیوار و

ســقف خانه من همین هاســت که مینویســم .همین طرز نوشتن
از راســت به چپ اســت .در این انحنای نون اســت که مینشــینم.
ســپر من از همه بالیا ،ســرکش کاف یا گاف اســت ».و مرگش؛ ازپی
 63ســال زندگی کــه روایتی عجیب و در عین حال بســیار صادقانه
را در واپســین ســالهای زندگــی اش بــه دســت میدهــد« :اگــر در
آبــی ُخــرد نهنگی پیدا شــود ،راه چــارهاش گویا این اســت که آب را
گلآلــود کند تا نبینند که نهنگ اســت .من البتــه اگر نهنگ این آب
ُخرد داستاننویســی ایران باشــم ،اینطورها زیستهام :گاهی سر به
دیوار کوبیدهام ،چه با کار سیاســی ،چه با شــرکت در همه جلســات
و دورههــای کانــون از  ۴۷تــا حــاال ،چه بــا مقاالتی در نقــد .از اینها
گذشــته ،سعی هم کردهام که به نسل بعد بیتوجه نمانم تا از این
آب ُخرد همان نبینند که من دیدم .حاال البته دیگر راه به دریا پیدا
کــردهام ،یعنی میتــوان رفت یا ماند ،پــس دیوارهها تحملپذیرتر
شــدهاند ،شاید مفر اصلی نزدیکتر شده است ،مرگ ».با اینهمه
نهنــگ آب ُخــرد داستاننویســی ایــران ،نویســنده صاحب ســبک و

بهبهانه سالمرگ هوشنگ بادیهنشین؛ شاعری که حیف کرد و حیف شد

حسرت به حال شاعر پیشتاز

پویش «ایران» برای جایگزینی خرید کتاب به جای سررسید

برکت بهار با عیدی کتاب

این روزها که در حال گذران ساعتها
و روزهای واپســین ســال  97هســتیم
پویش 2 /
بازار خرید و فروش گرم است و مردم
خود را آماده لحظه تحویل ســال و ورود به ســال تازه میکنند.
از طرفــی دیگر ،ســنت هدی ه خریــدن و هدیه دادن شــخصی
و شــرکتی هم گرم اســت و مــردم بــرای عزیزانشــان ،دغدغه
خرید هدیه ســال نو دارند و شــرکتهای کوچــک و بزرگ هم
سفارشهایشــان را برای خرید سررســیدهای جدیــد به ثبت
رســاندهاند و منتظــر رســید محصــول .در این بده بســتانها،
کــه خیلی وقتها هــم زیر لــوای بدهبســتانهای فرهنگ نام
میگیرنــد واقعاً چــه قدر فرهنــگ بهعنوان یک بســته بهدرد
بخــور و کارآمــد (و نه لوکــس و چشــمگیر) جــزو دغدغههای
هدیــه دهندهها و هدیه گیرندههاســت .بازار دستبهدســت
شدنهای سررسیدها و خودکارها و ابزارهای به ظاهر فرهنگی،
نشــان از آن دارد که ما این روزها ،خرید و هدیه کتاب را که اصل
مسأله اســت ،فراموش کردهایم و تنها به هدیه ،بهعنوان یک
کاالی مصرفی نگاه میکنیم .روزنامهایران طی روزهای آینده،
سلسله یادداشــتهایی از اهالی فرهنگ و هنر منتشر میکند
تــا بدانیم و بخوانیم که دغدغه اهل فرهنــگ« ،از چه بخریم و
چه نخریم»ها در روزهای واپسین سال چیست .این نوشتارها
شاید سنگ بنای پویشی باشد تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی به
مثابهآنچهاتمامناپذیروغیرمصرفیاستجایگزینکاالهای
مصرفیلوکسدرسبدهایخریدنوروزیماشود.
نــوروز اســت و ســفره هفــت ســینش،
ســفره هفــت ســین اســت و شــادی
عیدیهایــش .کــودک باشــیم یــا
بزرگسال ،نوروز را با حس خوب عیدی
الهام فخاری میشناســیم .یکــی از آیینهای خوب
عضو شورای شهر ایرانــی که هنوز پا بر جاســت تدارک و
تهران
پیشــکش کــردن عیــدی برای کســانی
کــه دوستشــان داریــم ،با آنهــا پیونــد داریم و آشــنایانمان
هستند ،آن هم در روزهای پایانی سال کهنه است .از جمله
دلچســبترین و بهتریــن عیدیهــا کتــاب ،فرآوردههــای
فرهنگــی و ابزارهــا و ســازههای هنــر و فرهنگ بوده اســت.
در ســالهای رونــق سررســید و تقویمهــای کاری از ســوی
مدیــران شــرکتها و نهادهــای اقتصادی بهعنــوان عیدی
مورد توجه بیشــتری قرار گرفت و سالهاست بهعنوان یک

ســنت ادامه مییابد .شــاید آمادهســازی سررسید سادهتر و
بیشــتر مربوط به ســلیقه تهیهکننده و هدی ه دهنده است در
حالــی که برای هدیــه دادن کتاب ،فرآینــدی تعاملی میان
هدیهدهندهو دریافتکننده ،تعیینکننده نوع کتاب است.
شــناخت مخاطب و پیامی از ســوی هدیهکننــده با انتخاب
کتــاب بهعنــوان عیــدی درمیآمیــزد .از اینرو شــاید کتاب
عیدیدادن ،بار عاطفی و پیشکشی ارزش فرهنگی معنای
متفاوتی دارد .سررســید روزشماری اســت که گرچه با ذوق
هنــری یا تکگویههــای ادبی یا تخصصــی میتواند پربارتر
باشــد ولــی در بهتریــن حالت فروکاســتن یــک کل (کتاب،
گفتمــان ،رویکــرد )... ،بــه تکجملههــا و کوتاهســازیهای
فضای مجازی اســت .امسال تجربه فشار اقتصادی و بویژه
بحــران کاغــذ به گرفتــاری ناشــران و نویســندگان در چنبره
نوسان بها و کمبود کاغذ افزود .شمارگان بسیاری از کتابها
کاهــش یافته و نشــریههای در حال تعطیلــی افزایش پیدا
کــرده اســت .با توجه به شــرایط ویژه میتوان بــرای نوروز و
بــا نگاهی متفاوت در مقایســه با سررســید ،از ترجیح کتاب
بهعنــوان عیــدی ســخن گفــت .بــرای روشــن نگ ه داشــتن
روشــنای چراغ صنعت نشــر و با توجه به اهمیت تداوم کار
نویســندگان و مترجمــی در روزگاری کــه صف گوشــت خبر
نخســت میشــود ،نرخ ارز سخن خردســال و کهنسال شده
و کمتر کســی حواسش هســت که چه ســرمایه و گوهرهایی
در این کشــور به فراموشی سپرده میشــوند ،این رسالت ما
ی کنیم .بزرگترها بهتر
اســت که هنوز به برکت کتاب زندگ 
میدانند در ســالهای سختی میان انتخابها باید اولویتی
هدفمند داشــت .امســال بحران در تأمیــن کاغذ و صنعت
نشــر هم افــزون بر همــه جفاهــای تاریخــی و اجتماعی که
بر نویســنده و مترجم و ناشــرو کتابفروش و کتابخانه رفته،
مســألهای ویژه است .دســتگاههای الکترونیک کار سررسید
را ساده و بیکاغذ ممکن میسازند و میتوان از هر شهروند
خواست خود آفریننده سررسید شخصیاش باشد و در کنار
این ،نوروزانه و شــادباش  ۱۳۹۸را بهانهای برای بهار کتاب
در پیونــد بهــار امیــد و پایداری مردم بســازد .ما بــا کتابها
فرآیند دشــوار توســعه را درســت زمانی که همسایگانمان
مستعمره میشدند ،از سر گذراندهایم .نسل پیشرو با کتاب
مشــروطه را برای مردم خوانا کرد و کتاب ســالهای شــور و
شــوق فرهنگی ایران بهترین هدیه و شادباش نوروزی بوده
است.

رونمایی از کتاب جدید محسن شریفیان در حاشیه دومین جشنواره موسیقی «کوچه»

صدای گرم نغمه های ساحل

مراســم رونمایــی از کتــاب و آلبــوم
موســیقی «مردم شناســی و موســیقی
خبر آخر
نوار ســاحلی شــیبکوه» جدیدترین اثر
محسن شــریفیان ،در حاشیه دومین فســتیوال «کوچه» و
با حضور اصحاب رســانه و عالقهمنــدان به هنر و فرهنگ
برگزار شــد .کتاب «مردم شناسی و موســیقی نوار ساحلی
شــیبکوه» ،یازدهمین اثر پژوهشــی «محسن شــریفیان»،
موسیقیدان بوشهری است و به همراه این کتاب ،مجموعه
قطعــات موســیقایی بــا عنــوان «موســیقی نــوار ســاحلی
شــیبکوه» در قالب دو ســیدی صوتی نی توســط نویسنده

کتاب ،گردآوری و از ســوی مؤسسه فرهنگی و هنری ماهور
منتشر شده است .محسن شریفیان در این مراسم با اشاره
به پنجمین اثر موســیقایی خود که از طریق ماهور منتشــر
میشــود ،گفــت :ایــن اثــر روایتی دیگــر از نی انبان اســت.
منطقــه شــیبکوه سالهاســت ،کاربــرد سیاســی خــود را از
دست داده و بین بوشهر و هرمزگان قرار داشته و از کنگان
تــا بندرلنگــه وســعت دارد .نکته جالب ،نوع موســیقیای
اســت که در این منطقه رواج دارد و نوازندگان این منطقه
بســیار باانرژی و با تعصب خاص خودشان ساز میزنند و
برای من مهم بود که در مورد آن بیشتر بدانم.

دربــاره هوشــنگ
بادیهنشــین (تولــد:
اهل کلمه
 ،1314مــرگ25 :
اســفند )1358
اولیــن نکتــه کــه بــا
جــرأت میتــوان
بــه آن اشــاره
کــرد ایــن اســت
هرمز علیپور
شاعر
کــه اگــر او مطــرح
میشــد بســیاری از
شــاعرانی که امروز مطرح هستند ،مطرح
نمیشــدند و حتی چه بســا به چشــم هم
نمیآمدند! او هم به لحاظ نســلی و سنی
از شاعران هم عصر خود بزرگتر بود و هم
از لحاظ شــعری بســیار مدرنتر و بهروزتر
بود .از او هیچگاه دفتر شــعر مســتقلی در
زمــان حیاتش منتشــر نشــد و این مســأله
یکطرفــش بــه زندگــی پریشــان خــود او
برمیگشــت و این سیاق در محاق ماندن
او ،شــاید بــرای بعضــی خوشــایند هــم
بــود .از بادیهنشــین شــعرهای پراکنده در
ُجنگهــای مختلف میخوانــدم و نبوغ و
شــعرش را تحســین میکــردم .در یکی از
دفترهای «شــعر دیگر» شعری از او چاپ
شــد که هنــوز در ذهن مــن  -و بســیاری-
مانده اســت .علیالخصــوص یک بند آن
کــه میگفــت« :دنیــا چــه کوچک اســت و
انسان چقدر تنهاست».
من به مدد و ســابقه آشنایی و دوستی
نزدیکم با منوچهر آتشــی ،از زبان آتشــی
زیــاد دربــاره بادیهنشــین میشــنیدم
و شــاعری بــود کــه منوچهــر هــم بســیار
دوســتش داشــت و همیشــه از پریشــانی
زندگــیاش ،تنهایــیاش و آنچــه باعــث
شــده بود شــعر او اینقدر به روز و درســت
باشــد حــرف مــیزد .همیــن چنــد ســال
پیــش بود که شــعر بلندی از بادیهنشــین
در مجله نوشــتا خواندم که گویا در هجده

تنها کتابی که چند دهه بعد از مرگ بادیه نشین منتشر شد

ســالگی هم آن را نوشته بود .شعری بلند
با این مطلع که «تاریخ ما را به یاد داشــته
بــاش» بعدهــا ایــن شــعر بــا اضافاتــی و
توضیحــات و پــس و پیشهایــی با همین
عنــوان منتشــر شــد و ایــن زمانــی بــود که
بهگفتــه رؤیایی که کاغذهای بادیهنشــین
را گــم کــرده بــود شــعری بــود که بعــد از
 50ســال رؤیــا آن را در کنجهای خانهاش
پیــدا کــرده بــود و بــه چــاپ رســاند .بههر
صــورت ،دســتهای از شــاعران معاصــر
هســتند کــه من آنها را در دســته شــاعران
حیــف قــرار میدهــم که دیــده نشــدن یا
دیر دیدهشدنشــان خسرانی برای ادبیات
بود .یکی از این شــاعران حیف ،هوشــنگ
بادیهنشــین بــود .بــدون اینکــه بخواهیم
ســوءظن به کسی یا کســانی داشته باشیم
امــا این حقیقت را هم نمیتوانیم کتمان
کنیم که بعضیها از پنهانکردن نامهای
دیگــر ،ســود میبرنــد و حداقــل ســودش
این اســت کــه نمیگذارند کســی بیشــتر و
پیشتــر از آنهــا مطــرح شــود .ایــن اتفاق
مذمــوم امروز هم وجود دارد و متأســفانه
دایره این حسادت امروز وسعت بیشتری
پیدا کرده اســت .کســانی مثل بادیهنشین

ذاتــاً شــاعر بودنــد و زندگیشــان را بــه
ورطهای سپردند که در آن دوران و روزگار
مــد بود اما کســی مثــل او هرگز نتوانســت
ایــن زندگی پریشــان را بــا درایــت به نفع
شــعرش کنــد و در آن ورطــه غرق نشــود
تا مــا به جای شــاعری حیف ،شــعرهایی
درخشــان داشــته باشــیم و از خوانــدن و
دیــدن و شنیدنشــان کیــف کنیــم .بــا این
حــال ایــن سرشــت ،سرشــت اندوهگینی
است و کســی مثل بادیهنشین را به عقب
میرانــد تا کمتر دیده و خوانده شــود .او و
بهتر اســت بگوییم شــعر او شــعری نبود
کــه بخواهــد به کســی بــاج بدهــد و اعتبار
شــعریاش را از شــعرش میگرفــت و
مانند بسیاری نبود که با چند شعر در چند
مجله و ...به باور نبوغی مشــکوک برسند.
بــا اینحــال ادبیــات ،شــاعری مســتمر با
حضوری مستمر میخواهد وهمیشه فکر
میکنم اگــر بادیهنشــین میماند و حیف
نمیشــد در ادامــه چــه سرنوشــتی پیــدا
میکــرد و آیا نبوغ او در شــعر به فرازهای
دیگــری میرســید یا مثــل بســیاری دیگر
فروکش میکرد و به معمولی بودن تنزل
مییافت.

نوروز ،نماد تعادل میان انسان و طبیعت
فرهنــگ

مریم مطلبی

کارشناس ارشد محیط زیست

تاریــخ و هویــت ایرانــی پیونــد عجیبــی بــا طبیعــت دارد.با
یــک نگاه جدی تــر ،ایرانیان در مراســم ملی خــود از دیرباز
بهصورت ســمبلیک مناســبتهای مهم خــود را با طبیعت
پیونــد زدهاند  .شــاید ایرانیان پیشــین میدانســتهاند که این
کشــور از نظــر جغرافیایــی در نقطه کم آبی قــرار دارد و تنها
راه نجات ایران توجه به محیط زیســت اســت.نوروز و ســال
نــو ایرانی با بهار و فصل رویش آغاز میشــود .این نو شــدن
ســال در بهار عالوه بر مســائل زیبایی شناختی و طراوت گل
و گیاه و فراوانی آب،از نظر محیط زیســتی اشــاره ویژهای به
اهمیت توجه به نو شدن طبیعت دارد و تأکیدی بر مراقبت
از فضای سبز میکند.
در پایان مراســم طوالنی و قدیمی نوروز باستانی ،سیزده
بــه در قــرار گرفتــه که دوبــاره در پیوند با طبیعــت دعوت به
صحرا گردی و ســبزه گره زدن و ارتباط با محیط زندگی ســبز
انســان دارد.حتی در ســبک زندگی ایرانیان پیشــین احترام
و تعــادل بیــن نیازهــای انســان و طبیعــت دیــده میشــود.
معماری کهن در ایران متناســب با شــرایط اقلیمی و منابع
طبیعــی بوده اســت .در طبیعت دخل و تصــرف محترمانه
و هوشــمندانه داشــتهاند و همــواره زیســت خــود را در گــرو
همزیســتی مســالمتآمیز بــا طبیعــت تعریــف کردهانــد و
اســتفاده بهینــه از منابع محیط زیســتی مانند خــاک ،آب ،و
حتی نور خورشید را در دستور کار خود داشتهاند.
ابتــکار ســاخت قنــات در ایــران کــه بــا سختکوشــی از
کیلومترهــا دورتــر آب را جــا به جــا میکردهانــد مثال خوبی
بــرای ایــن همزیســتی با طبیعت اســت.معماری هندســی
ایرانــی و بادگیرهایی که در کویر ایران و بخصوص یزد وجود
دارد و بــه مثابه یخچالهای طبیعی عمــل میکنند یا حتی
نوع کاشــت درختــان و تأثیرات اقلیمی و محیط زیســتی آن

مورد توجه ایرانیان قدیم بوده اســت.ما با چنین ســابقهای
بــه اســتقبال نــوروز میرویــم.بهتریــن حرمــت گــزاری بــه
پیشــینیانمان رعایــت مبانــی محیط زیســتی در ایــام نوروز
است .چیزی که تهدید بزرگ فعلی برای بشریت است و در
تمام دنیا زنگ خطر محیط زیســتی آینده بشریت را تهدید
میکند.
گاهی بعضی تصور میکنند که مشــکالت جهانی محیط
زیســتی به زندگی روزمره ما آســیب زیــادی نمیزند و نباید
آحــاد مــردم خــود را درگیر آن کننــد.واقعیت این اســت که
آلودگیهای مختلف محیط زیســتی ،کم آبی ،گرم شدن هوا
و رفتارهای مخرب زیستی که کیلومترها با محل زندگیمان
فاصلــه دارنــد در ســامت مــا مؤثــر هســتند.آلودگیهــای
محیــط زیســتی مرزهــای متعــارف را نمیشناســند .یقینــاً
زبالههای رها شــده در طبیعت شــمال وجنــوب ایران ،تأثیر
مســتقیم بــر نحــوه زندگــی مــا در تهران یــا بالعکــس دارد.
وقتــی در طبیعت تــاالب انزلی یا دریاچــه ارومیه اختالل به
وجود میآید یا آلوده میشــود .یا وقتــی ریزگردها به همین
دالیل محیط زیستی مرزهای عراق و سعودی را رد میکند،
تنفــس همه ایرانیان را در نیمــی از ایران و حتی در پایتخت
تحــت تأثیر قــرار میدهــد.در ســطح جهانی نیز مشــکالت
محیــط زیســتی در محــدوده مرزهــای تعریــف شــده باقــی
نمیمانــد .وقتــی در آفریقــا خشکســالی و قحطی بــه وجود
میآید ،ســیل مهاجران به اروپا سرازیر میشود و بر اقتصاد
و سیاســت و محیط زیست اروپا ســایه میافکند.همه مردم
دنیا باید به مســائل محیط زیستی اهمیت دهند اما ایرانیان
با این پیشــینه و در آســتانه نوروز برای زندگی بهتر بیشــتر به
مســائل محیــط زیســتی توجه کنند .به خاطر داشــته باشــید
کــه رفتارهــا و مســئولیت پذیریمان در قبال محیط زیســت
در مســافرتهای نوروزی هر چنــد کیلومترها دورتر از محل
ســکونتمان ،تأثیری مستقیم وغیرمســتقیم بر زندگیمان
خواهد داشت.

امضــا از تأثیرگذارتریــن نویســندگان معاصــر ایران بود کــه در چهار
دهــه فعالیــت ادبى خــود نه تنها  ۱۶اثر درخشــان برجاى گذاشــت،
بلکه طیفى از مهمترین نویســندگان معاصر ایران را در کالس هاى
داســتان نویســى و داســتانخوانى خــود پروراند .خــودش میگوید:
«...و من همیشــه مىخوردم به درى که بســته بود یا مىرســیدم به
جمعیتــى کــه راه نمىدادنــد .حتى
به عمد دســت دراز مىکردند
تــا نگذارنــد جلوتر بــروم.
مىدانستم که نمىرسم،
اما رفتم تمام شب تمام
روز ».و حــاال پــس از او،
ت صادقانــ ه او
انــگار روایــ 
از خــودش ،از هــر روایــت
دیگری کاملتــر و به صدق
نزدیکتر است.

تنفر و خشم و مرگ

اتفاق تلخ حمله تروریستی به مسجدی
شهروند در نیوزیلنــد دنیــا را تحــت تأثیــر قــرار
مجــازی داد .روزی هولنــاک و تــکان دهنــده کــه
یگانهخدامی تلخــی اش را در شــبکههای اجتماعــی
هــم میدیدیــم .صبــح دیــروز بــا خبــر
شــوکهکنندهاش شــروع شــد و با انتشــار
خبر روز فیلمهایــی کــه تــکان دهنده بــود ادامه
پیــدا کــرد .آمــار کشــتهها و زخمیهــا و
ســابقه و نام تروریســت در شــبکههای اجتماعی دســت به
دســت میچرخیــد و بــازار اظهار نظــر دربــارهاش هم داغ
بود .خیلیها از بقیه میخواستند فیلمها را بازنشر نکنند و
از ادامه چرخه خطرناک خشونت میگفتند.
بســیاری از کاربــران هم به این اشــاره میکردنــد که اگر
مســلمانی حملــهای را انجــام داده بــود تمــام شــبکههای
جهــان در حــال محکــوم کــردن مســلمانان بودنــد و االن
چنین اتفاقی نمیافتد و این یعنی تبعیض.
دیروز و پس از این حمله تروریســتی واکنشهایی شبیه
اینهــا را در شــبکههای اجتماعی خواندیــم :امیرعلی صفا:
«تروریســتهای حملهکننده به مســجد کریســت چرچ در
فهرستهای امنیتی استرالیا یا نیوزیلند نبودند در صورتی
کــه بارها بهصورت آنالین تهدید کرده بودند مســلمانان را
میکشــند .اما وقتی که یک مســلمان بهطور ناگهانی ریش
بلند میکنه یا با فلســطینیها احساس همبستگی کنه فوراً
به فهرســت تحت نظارت وارد میشه ،».فرزاد« :این نکته
خیلــی مهمه؛ اســم تروریســت نیوزیلنــد نباید تکرار بشــه،
نباید ویدئوش دســت به دســت بچرخه ،نباید مانیفستش
پخــش بشــه .دریــغ کــه بــرای خیلــی از رســانهها پخــش
ایــن مطالــب فرصته نــه تهدید ،».رضــا کیانــی« :برینتون
ترنــت مهاجــم اســترالیایی پیــش از حمله مانیفســت 87
صفحهای اســام هراســانه خود را در اینترنت منتشر کرده
اســت و رســانههای غربــی نمیتوانند همانند گذشــته این
نــوع مهاجمــان را روانی و فاقــد تعادل بــه مخاطبان خود
بقبوالنند ،».نخســتوزیر استرالیا که خودش از فعالترین
چهرههــای اســام هراس و ضد مهاجر محســوب میشــه
تأیید کرده «یک اســترالیایی نژادپرست افراطی تروریست
در بین عامالن کشــتار مســلمانان در مسجدی در نیوزیلند
بــوده .اســام ســتیزی رو خودش ترویــج میکند ،کشــتار را
محکوم میکند!» ،وحید قره باغی« :مســلمانان در حمله
به دو مسجد در نیوزیلند کشته میشوند و این تیتری است
که بیبیســی فارســی میزند« :تلفات قابــل توجه» وقتی
قربانیــان این چنیــن حمالتی مســلمانان و غیــر اروپاییان
هستند این نوع پوشش خبری این رسانه مخصوص است.
یــک ممــاس« :بهطرز عجیبــی این فیلمــی که از ایــن یارو
تروریســته اومــده بیــرون هــم ترســناکه و هم تبــاه و خالی.
اینکــه اون لحظــه چی توی فکر اون آدم میتونســته باشــه
که اینقدر راحت آدما رو بکشــه عجیبه بیشتر در واقع .انگار
الیواستریم بازی ویدئوییه .واقعاً که تنفر چکار که نمیتونه
با آدم بکنه».

بارون تهرون

برعکس خبر حمله تروریســتی
اتفاق خوب یــک جــو لطیــف و زیبــا هــم
روز
درشبکههای اجتماعی داشتیم؛
جــو بارانی .با بارانی کــه در تهران میبارید خیلیها
بــا ذوق از آن مینوشــتند و گــزارش میدادنــد در
محلهشــان آســمان چــه حــال و هوایــی دارد.در
اینســتاگرام هم بازار گرفتن اســتوری از ماشینهای
زیــر بــاران و از شیشــههای خیــس شــده داغ بــود.
بعضیهــا بــا بــاران و طوفــان و شــدتش شــوخی
میکردنــد و بعضیها آرزو میکردند این هوا ادامه
داشــته باشــد .بعد از آن خبر هولنــاک خواندن این
نوشتههای بارانی میچسبید :ساکن واحد « :5خدا
این هوا رو دو ماه ادامه بده ،».ســاماریوم« :بارون و
دلبریهای تهران ،».میســیز شــین« :به نظر پیغام
ایــن کــج بــارون اینه کــه خونــه تکونــی رو بیخودی
اینقدر جدی میگیرین .دلم خنک شــد راستش،».
میترا« :واال ما از شــمال پا نشــدیم بیایــم تهران که
هم بهمون بگن شهرســتانی هم بارون بیاد هوایی
شــیم ،».مانیا« :جمعــه آخر ســال رو همین بارون
میتونســت بشــوره و ببــره ،».الهــه« :ایــن بــارون
عجیــب آدم رو شــیدا میکنــه ،».حانیــه« :می شــه
به هوا تافت بزنیــن همینجوری بمونه؟ خدایا تورو
خدا گرم نشه هوا».

