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گزارش
آیا همسر امیر سابق قطر ایرانی است؟

یک «موزه» از شایعات ایرانی!

مه�دی جابری :ش��نیدهها حاک��ی از این بود
که «موزه بنت ناصر» همس��ر امیر سابق قطر،
ایرانیاالص��ل و از اهالی ش��یراز اس��ت؛ بعدها
ش��نیدهها حاک��ی از این ش��د که ن��ام واقعی
موزه ،زهره صادقی اس��ت اما بعدا منابع آگاه به
ش��نیدههایی دس��ت یافتند که خانم موزه یک
هووی  17س��اله دارد و گویا ن��ام آن هوو زهره
صادقی و اهل ش��یراز اس��ت! شنیدهها البته به
جاهای باریکتر هم کشیده شد.
«پخش سریع شایعه» و «زودباوری» یکی از
مش��کالت اصلی جامعه امروز ایران است .عالقه
عجیب تعداد زیادی از مردم برای ساختن شایعه
و البته اس��تقبال کمنظیر تعداد زیاد دیگری از
مردم برای چرخاندن دهان به دهان این شایعات
موجب نش��ر گس��ترده این مطالب بیاس��اس
شده اس��ت .در این میان برخی رسانهها اعم از
س��ایتهای خبری یا روزنامهها به عنوان بازوی
رسانهای در ترویج شایعات عمل میکنند و اخبار
غیرواقعی را به باور و حقیقت نزدیک میسازند؛
تا جایی که همسر امیر سابق قطر را ایرانیاالصل
و از اهالی شیراز یا شهرستان الر معرفی میکنند.
موزهای که جایی در تاریخ ایران نداشت

«موزه بنت ناصر» همس��ر ش��يخ حمد بن
خليف��ه آل ثانی امیر س��ابق قطر متولد س��ال
 1959میالدی در الخور قطر اس��ت که عدهای
در ایران تالش کردند وی را ایرانی معرفی کنند.
م��وزه فرزند ناصر بن عبداهلل المس��ند اس��ت و
جستوجو در سایتهای عربزبان هیچ نتیجه
مثبتی درباره ایرانی بودن ناصربنعبداهلل ندارد.
این خانواده حتی برای یکبار هم از ایرانی بودن
خود س��خن نگفتهاند اما اصرار عدهای در ایران
برای ربط دادن امیر قطر و خاندان او به ایرانیها
عجیب به نظر میرسد ،چراکه هیچ افتخار و نکته
ط دادن وجود ندارد.
دلگرمکنندهای نیز در این رب 
خانم موزه هرگز درب��اره ایرانی بودن خود و
خانوادهاش س��خنی نگفت��ه و در هیچ کتاب یا
رسانه معتبر عربزبان نیز نشانی از این شایعات
وجود ندارد .قصد ما در این نوشتار این نیست که
درباره «موزه قطری» یا «ناصربنعبداهلل قطری»
صحبت کنیم ،ما میخواهیم به این نتیجه برسیم
که یک ش��ایعه و خبر دروغ و بیس��ند چگونه
تبدیل به موج رس��انهای میشود؟! واقعیت تلخ
این است که بسیاری از مخاطبان اخبار در ایران
نهتنها تمایلی برای زیر سوال بردن اصل یک خبر
ندارند بلکه ترجیح میدهند نقاط مبهم و تاریک
آن خبر را در ذهن خود حل کنند تا...
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گروه بینالملل :بله! خوکها هم به حرف میآیند!
این نسخهای تغییریافته از همان ضربالمثل بسیار
معروف انگلیسی است که میگوید «خوکها پرواز
میکنند!» ح��اال اما در جزی��ره خوکهای پرنده
جایشان را با کالغهای سخنچین عوض کردهاند
تا پته نخستوزیر مغرور را با رسوایی «پیگگیت»
روی آب بریزند.
تا پیش از بامداد دوش��نبه  21سپتامبر به نظر
میرسید «دیوید کامرون» نخستین رئیس دولت
نسبتا نرمال انگلیسیها طی چند دهه آمد و رفت
م��ردان غیرعادی جنگافروز ،دس��ت و پا چلفتی،
کودکآزار و البته زنی آهنین به خانه ش��ماره 10
داونینگ استریت باشد .ظاهرا کامرون خود را آنقدر
موجه و محبوب میدانس��ت که یک هفته جلوتر
س��عی کرده بود تنها با یک اظهارنظر ساده حزب
رقیب را به خاطر رئیس جدید چپگرایش «جرمی
کوربی��ن» زیر س��وال ببرد« :اکن��ون حزب کارگر
تهدیدی علیه امنیت ملی ،امنیت اقتصادی و امنیت
خانوادههای ماست».
اما حاال با افش��اگری ی��ک نماینده مجلس که
هنوز هویتش معلوم نش��ده و بعید نیست یکی از
اعضای حزب کارگر باشد ،معلوم میشود کامرون
دهان��ش را بی��ش از اندازه برای رس��وایی دیگران
گشوده است .حاال خوکها درباره گذشته او لب به
اعتراف گشودهاند و بعید نیست با این روند دیگران

هم پروندههای دیگری رو کنند.
یک یاغی ثروتمند و قدرتمند مثل لرد اشکرافت
معروف هم که س��ابقا قائممقام حزب محافظهکار
ب��وده و گویا از ابتدای ورود کام��رون جوان به این
حزب از قیافهاش خوشش نمیآمده این اعترافات
را ثبت ک��رده تا در کتاب «مرا دیو صدا بزن» یک
انتقام حسابی از رقیب جوانی که او را از دور خارج
کرده بگیرد؛ به قول سیاسیون انگلیسی یک انتقام
«جاکوبی»حسابی!
عض��و قدیم��ی و ش��اخص پارلم��ان انگلیس
این کت��اب جنجالی را با کمک ایزابل آوکش��وت،
روزنامهنگار انگلیسی درباره سوابق آقای نخستوزیر
نوشته و حاال کتاب که به صورت سریالی در روزنامه
دیلیمیل منتشر میشود به جاهای جالبش رسیده
اس��ت .اما اگر در زندگی نهان گذشته و حال اغلب
رهبران سیاس��ی غرب پای ی��ک زن یا گاهی هم
یک مرد (مثل اوباما) در میان است ،اینجا پای یک
خوک به وسط کشیده شده یا اگر بخواهیم دقیقتر
بگویی��م کله خوک .بله! دیوید کام��رون در دوران
جوانی با یک کله خوک کذایی سر و سری داشته
است .لرد اشکرافت این را حدود یک سال پیش در
یک میهمانی شام از زبان یک نماینده دیگر پارلمان
ش��نیده اس��ت .آن نماینده حتی گفته عکسها و
سندش هم موجود است که کامرون حرکت نمادین
جنسی با کله خوک انجام میداده است.

اس��ناد م��ورد ادعا مرب��وط به مراس��م معارفه
دانشجویان دانشگاه آکسفورد در یکی از سالهای
 1985تا  1988بوده چرا که او در حقیقت یکی از
اعضای یک باشگاه مخفی و کامال مردانه دانشجویان
آکسفورد بوده است .در کتاب «مرا دیو صدا بزن»،
اشکرافت به تشریح خاطرات یک دانشجوی قدیمی
این دانش��گاه که رفتارهای غیرمجاز و غیراخالقی
انجام میداده ،میپردازد :جیمز فرگوسن .دست بر
قضا او دوست نزدیک و همباشگاهی دیوید کامرون
بوده است .این دو به همراه یک دانشجوی دیگر به
نام جیمز دلینگپول خاطرات شیرینی داشتهاند که
حاال کام نخستوزیر انگلیس و رؤسای حزب حاکم
محافظ��هکار را تلخ کرده اس��ت .غیر از کله خوک
که بخش��ی از مراسم آیینی س��یاه باشگاه «پایرز
گاوستون» بوده ،آنها انواع مواد مخدر از ماری جوآنا
و حش��یش تا کوکائین هم اس��تعمال میکردهاند
که این برخالف ادعای اخیر کام��رون درباره عدم
استعمال مخدرات است.
پای��رز گاوس��تون در حقیق��ت یک باش��گاه
دانش��جویی کامال مردانه بوده ک��ه برخی اعضای
آکسفورد برای تقدیر از «شاه ادوارد دوم» تاسیس
کرده بودند اما امروز تنها مکانی است برای تخلیه
و بدمس��تی و روابط جنس��ی آنچنانی دانشجویان
عمدت��ا متعلق به طبقات ب��االی جامعه .این گروه
که هیو گرانت ،بازیگر س��ینما و بوریس جانسون،

ش��هردار جنجالی لندن نیز از اعضای آن هستند
مدتهاست به خاطر برگزاری میهمانیهای فاسد،
افراط جنسیتی و سرگرمیهای غیراخالقی شناخته
شده است.
ام��ا از  2روز پی��ش ب��ه دنبال افش��اگری لرد
اشکرافت ،کاربران رس��انههای اجتماعی با انفجار
هش��تگ  # piggateبه تمس��خر نخس��توزیر
انگلی��س و محکومی��ت عم��ل غیراخالق��ی او
پرداختهاند .یک کاربر با نشان دادن عکس قدیمی
از دیوید کامرون با یک خوک ،نوشته« :دقت کنید
که او در این عکس حلقه در دستش نیست .کمی
مشکوک است» .کاربر دیگری گفته بود در صورت
برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی ،دیوید کامرون در
پایان میپرسد :خبرنگاران سوال دیگری ندارند؟ و
وقتی آنان اعالم آمادگی برای طرح سوال میکنند،
نخستوزیر انگلیس تاکید میکند« :درباره خوک
نباشد .و همگی دستشان را پایین میاندازند!»
روزنامه گاردین هم رسوایی اخالقی اخیر کامرون
را یک پدیده مابعد «جیمی سویلی» خوانده که در
آن هیچیک از قدرتمداران انگلیسی در هیچ سطحی
از خطر رسوایی درباره ابعاد تاریک زندگیشان در امان
نیستند .در نهایت ظرف یک هفته پس از اظهارنظر
نخس��توزیر درباره رئیس جدید حزب کارگر ،این
خود دیوید کامرون اس��ت که مشکلی برای امنیت
اجتماعی انگلیس قلمداد میشود.

يادداشتامروز
اللهم انی ارغب الیک

ستون شهر
حسین قدیانی

رفته بودم ارتفاعات تهران .همراه باد پاییزی.
ب��اران میبارید و نمیبارید .دقایقی تکیه دادم
به البرز و چش��م دوختم به ش��هر .الحمدهلل
میش��د دید! تهران را سفرهای دیدم بیانتها.
پهن ش��ده در پهنایی ممتد .دشتی بیپایان.

پایانی باز! پر از ب��رج که از این باال کوچک به
نظر میرسیدند .قوطیکبریتهای چند طبقه.
س��اختمانهای طبقاتی .و هر کدام به شکلی.
دلبخواه حضرت سازنده .بیروح .باری به هر
جهت .بینظم .ش��لوغ .در آن شهر درندشت و
ن همه عمارت بیمعمار 2 ،گلدسته
در میان آ 
بلندباال ،دستان خود را در برابر خدا به عالمت
تس��لیم باال برده بودند .منارهه��ای مصلی .و
گنب��دی بزرگتر از «س��لطانیه» که  14هزار
نفر فق��ط در زیر گنبد گنجایش دارد .عاقبت
در می��ان این هم��ه قوطیکبری��ت مطبق،
هر ش��هری به جرعهای آس��مان نیاز دارد .و
جایی برای تنفس راحت .ت��و بخوان عبادت.
و مصالیی .یعنی مکان صاله ...جایی که حتی
معماریاش فریادزننده «حیعلیالصاله »..باشد.
موضعی برای تنظی��م رابطه آدمی با خدا .و با
خودش .و با دیگ��ران .هم «میعاد» به معنای
محل قرار تو با دیگر اهالی شهر ،هم «میقات»
به معنای محل قرار تو و دیگر اهالی ش��هر با
خدا .که «یداهلل معالجماعه» .و جا شدن 100
هزار نفر در شبس��تانهای پنجگانه ،تنها یک
قلم از این جماعت .و مس��احت قابل توجهی
از این مجموعه شبستان ،بیهیچ ستونی .و با
س��ادهترین اما شکیلترین معماری در سقف
و دیوار و صدالبته در ای��وان و رواق .و از میان
ایوانها و رواقها ،چند تایی بیهیچ مانندی در
مساجد مسلمانان .چه به حیث معماری ،چه
به حیث عمق و ارتفاع .حقا که میعاد و میقات
امالقرا باید در شأن نام انقالب اسالمی باشد و
زیبنده زیباترین خلوت دستهجمعی با خدا .و
همان کارکرد «مسجدجامع» در بالد قدیم .با
همان کم و کیف معماری .و مصلی را در قلب
شهر ،جامعترین مس��جد تهران یافتم که در
دل خود «مسجد جامع» مجزایی دارد شامل
همی��ن گنبد و  2مناره مش��روحه و بینظیر
در دنیای اس�لام و ایضا گنبدخانه و شبستان
ش��رقی و غربی .این همه به اهتمام معماری
معمار ایرانی .و دریافتم که چه خوب شد این
زمین «مصلی» شد! و اال برجی هم از تپههای
عباسآباد کولی میگرفت! و کاله دیگری سر
شهر میرفت! و س��ر ما! داستان تکراری برج
و تراکم! قصه مکدر فروش آس��مان! همانجا
در ارتفاعات البرز ،ش��کر گفتم خ��دا را بابت
نعمت مصلی .یادآور عروج روحاهلل! و معراجی
که آس��مانش فروشی نیست! مال قنوت خود
مردمان شهر است! و سندش «ربنا »...و مستند
به «اللهم .»...جایی به نام خداییترین گریههای
در غلتان روی گونه «اهل الکبریاء و
آدمی��زادّ .
العظمه» .و مگر نه آن اس��ت که هر مصالیی
باید معراج آدمیان باشد؟ و جایی برای رجوع به
خدا؟ و مگر نه آن است که «ما همه از خداییم
و به سوی خدا برمیگردیم» قبل از مرگ ،باید
متجلی در زندگی باشد؟ و مگر نه آن است که
در بالد اس�لامی ،عظمت هر ش��هر را از ابهت
مس��اجد آن میشناس��ند؟ و مگر نه آن است
که مساجد مزین به معماری اصیل« ،اذان» را
نه فقط از روی منارهها ،بلکه با خشتخش��ت
دیوارهایش��ان میگوین��د؟ و ب��از دریافت��م
معماری ،به همان دلیل که قادر است روح را از
یک شهر بگیرد ،قابلیت روح بخشیدن به شهر
را نی��ز دارد .و این توانایی را دارد که به ش��هر
«جان مجدد» ده��د و در رگهای حیات آن
«خون مش��دد» ارزانی کند .و از همان بلندای
شهر ،مشاهده کردم اگر آنهمه برج ،هر کدام
ساز ناکوک خودش را میزند ،منارهها و گنبد
مسجد جامع مصلی ،سازههایی هستند برای
«نوازش چش��م»« ،تربیت بصری» .و اصلش
معماری اصیل یعن��ی بنایی بر مبنای همین
تربیت .ک��ه معماری به م��وازات ایفای نقش
مربیگری ،باید یادآور «رب» باشد .و مشاهده
معماری ره برنده به «شهود».
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