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یکی از دالیِل تأخیِر بارِز من در سوارِ  شدن به قطاِر فیس بوک همین بود که 
مبادا مرا هم به حیطه ی این عادت مرسوم بکشاند که بر سر هر موضوع و 
ناموضوعی » موضع گیری« و » اظهارنظر« کنم، و به خصوص این که نتوانم با 
دیدن مواضع و اظهاراتی که به نظرم غلط انداز و هیاهوگری است سکوت و 
تأمل کنم. یعنی به شیوه  و رویکردی برخالِف تمایل و عادت همیشگی ام دچار 
شوم. سالِح من در برابر هیاهو سکوت و فاصله بوده است، نه از سر بی تفاوتی 
و بی اعتنایی به محتوا و تأثیر مخرِب این هیاهو؛ بل که سکوت و خلوتی مملو 
از افکار و نقدهایی که نمی توانسته و نمی خواسته ام با دستور ) به هر دو معنای 
گرامر و فرمان ( و قواعِد نمایش و هیاهو بیان شان کنم. اما به هرحال، به این 
امکاِن قمار دل بسته ام، که قماِرِ  امکان است، نوعی مضمون ربایی و دخل و 
تصرف در فضای فیس بوکی که قاعده و فرمان اش هیاهوست. یعنی روی نوعی 
کیفیِت ارتباط شرط بندی کرده ام. گمان می کنم در این شرط بندی تنها نیستم. 
اگر دل به دل راه دارد، اندیشه  های برخاسته از امعا و احشای ما نیز از هم بیگانه 

نیستند.
در  الجزایری تبار  فرانسوِی  تروریسِت  دو  توسِط  و کشتاری که  ُکشت 
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چهارشنبه ۷ ژانویه در دفتر روزنامه ی طنزپرداِز شارلی ِابدو به راه افتاد، طبیعتًا 
افتادم:  از هنری میلر  یاِد داستانی  نیز مثل همه تکان داد و منقلب کرد.  مرا 
لبخند پای نردبام. و آثاری شبیِه آن، که به ما می آموزند عمِق فاجعه ی انسانی را 

دلقک ها بهتر از همه می دانند و به ما نشان می دهند.
از همان اولین سال های زندگی ام در فرانسه روزنامه های فکاهی ـ انتقادی 
از ماه مِه ۶۸  از ده سال  فرانسوی جذابیِت خاصی برای من پیدا کرد. بیش 
نگذشته بود. کافه ها مملو از دود سیگار و آمیزه ای از بوی قهوه، آبجو و شراب 
این نوع روزنامه ها را می شد دید.  از  بود. حتمًا در دست چند مشتری یکی 
آن روزها نمی دانستم که سال ها بعد، به دنبال اختالف و انشعابی که در تحریریه ی 
شارلی ابدو رخ خواهد داد، خوِد من به طرف داری از سینه Siné ،که به دنبال 
دعوایش با مدیِر روزنامه یعنی فیلیپ وال و ترک کردن شارلی ابدو، روزنامه ی 
سینه ابدو را منتشر کرد، مشترِک این روزنامه می شوم. و این که حاال خوِد سینه 
از روی تخِت بیمارستانی که در آن بستری است با گلویی بغض کرده و مبهوت 
از فاجعه ای که رخ داده یاِد همکاراِن سابق و دوستاِن به قتل رسیده اش را گرامی 

می دارد.
رذالِت  منتهای  من  برای  مثل کشتِن کودکان،  درست  دلقک ها  کشتِن 
ضدانسانی را نشان می دهد. ترورِ  فکاهی پردازاِن شارلی ابدو نشانه ی دیگری 
است از بربریتی که زندگی و جاِن آدمی را به فتوای یک ایده ئولوژِی جانی و 

مفّتش پرور قربانِی اوهاِم الهوتِی خود می کند.
اما  است،  آمده  بند  زبانم  مرگ بار  واقعه ی  این  از  خیلی ها  مانند  نیز  من 
این سه چهار  در  که  ترور  این  به  نسبت  ارزیابی ها  و  تحلیل ها  و  واکنش ها 
به سوِد  فاجعه  این  به خصوص مصادره شدِن  و  فراگرفته است،  را  دنیا  روز 

ایده ئولوژی های مرگ باِر دیگر، مرا به نوشتن این یادداشت وامی دارد.
امروز با رائول ونه گم در باره صحبت می کردم. می گفت انگار داریم به 
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چند قرن پیش و جنگ مذاهب برمی گردیم. در شهرهایی در بلژیک و فرانسه، 
برقراری  درباره ی  امروز  اگر  و  نمی آیند.  بیرون  خانه  از  ترس  از  مسلمان ها 
آرای  درصد  شاید هشتاد  برگزار شود،  همه پرسی  فرانسه  در  اعدام  مجازاِت 
مثبت بیاورد! این روزها َمرین لوپن، دختِر لوپِن معروف، که جانشین پدر و 
پیشوای حزب فاشیستِی » جبهه ی ملی « فرانسه است، خود را مدافِع راستیِن 
دموکراسی، حقوِق بشر و آزادی بیان می داند! و می خواهد در راه پیمایِی عمومِی 

پس فردا در فرانسه در صِف مدافعاِن آزادی سینه سپر کند.
است.  این  از  فاجعه عمیق تر  ماجراست.  فقط گوشه ی جنجالِی  این  اما 
همه ی احزاب از چپ و راست خواهاِن وحدت ملی شده اند. و می دانیم در 
جامعه ای که هزاران زخِم ناسوِر طبقاتی دارد گلوها و بلندگوهایی که وحدِت 
دنبال  به  خواه  فوتبال،  مسابقه ی  یک  بهانه ی  به  خواه  می زنند،  جار  را  ملی 

فاجعه ای چون امروز، قهرماناِن وحدِت کاذِب ملت اند.

امروز  جهاِن  بر  مسلط  سیاسِت  عرصه ی  می داند  شعوری که  و  گاهی  آ
این جدال مردماِن بی گناِه  قربانیاِن  و  میان دو توحش رقم می زند،  را جدال 
مرکب  نگاِه  بدون  می تواند  چگونه  اند،  محزون  سیاره ی  این  چهارسوی 
پیچیدگی ها و سردرگمی های این اوضاع را دریابد و بیان کند و راه چاره ای ارائه 

دهد؟
در ادامه ی این یادداشت به ارزیابی ها و مواضعی می پردازم که این روزها 

نسبت به این حادثه از سوی ایرانی ها در رسانه ها مطرح می شود.
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