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  !شوخی با خدا      

  !خدا و درس حساب
  

  افشین
 

این خدا ھم موجود 
بد جوری . عجیبی است

آدمھا را سر کار گذاشتھ 
از یکطرف می گوید . است

و  «)1(» .بھ علم ازلی از اسرار آسمان ھا و زمین آگاھست«: 
 و خالصھ خود را عقل کل و )2(» ھمھ چیز داناستخداوند بر 

اما اینقدر حرفھای عجیب و غریب و . ھمھ چیز دان می داند
ضد ھم  در مذاھب مختلف و در کتابھایش گفتھ کھ آدم را گیج 

بعضی وقتھا مثل معلمی است کھ . می کند کھ کدام را باور کند
ھ یا مثل دانش آموزی ک. خودش ھم درسھایش را بلد نیست

  .  درسھایش را نخوانده و پای تختھ گیر می افتداصَال
آسمانھا و زمین را «برای مثال در قرآن چند جا می گوید 

بگو آیا « اما از طرف دیگر می گوید )3(» .در شش روز آفرید
شما بھ آن کس کھ زمین را در دو روز آفرید کافر ھستید و 

 ر جای دیگر  و یا د)4(» .برای او ھمانندھایی قرار می دھید

 
 

او در زمین کوھھای استواری قرار داد و «قرآن  می گوید 
 اینھا -ی آن را مقدر فرمود، یبرکاتی در آن آفرید و مواد غذا

» ! درست بھ اندازه نیاز تقاضا کنندگان-ھمھ در چھار روز بود 
سپس بھ آفرینش آسمان پرداخت، « و در ادامھ ھم می گوید )5(

نھا را بھ صورت ھفت آسمان در دو روز در این ھنگام آ... 
   )6(» .آفرید
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    . یم دو دوتا چھار تا کنیمیحاال بیا
برای آفرینش ( روز 4) + برای آفرینش زمین( روز 2
 6 روز، و نھ 8) = برای آفرینش آسمانھا( روز 2) + برکات
  .روز

  !! ؟؟8 = 6: نتیجھ 
انگاری خدا زیاد حساب و کتاب بلد . مشکل از کجاست

 و شاید مثل بعضی از ماھا سر کالس ریاضیات حواسش ؛نیست
  .پرت بوده است

ی در ییک جا. تازه بعضی وقتھا شمارش ھم یادش می رود
یک روز نزد پروردگارت، ھمانند ھزار سال «قرآن می گوید 

 یک جای دیگر در )7(» ی است کھ شما می شمریدیاز سالھا
شتھ مقرب فر(فرشتگان و روح «: ھمان کتاب می گوید 

بسوی او عروج می کنند در آن روزی کھ مقدارش ) خداوند
 )8(» !پنجاه ھزار است

  !!؟؟50000 = 1000 یعنی از نظر خدا 
لھ ارث ھم بدجوری بند را أدر مورد حساب و کتاب سر مس

 سوره نسا نیز یک 176 و 12 و 11در آیات . آب داده است
وراث، مجموع جوری ارث را تقسیم کرده کھ پس از جمع سھام 

یعنی مجموع کسر بیشتر از . سھام بیشتر از کل دارایی می شود
 و در آیھ آخر 125/1 برابر در آیھ نخست مجموع. یک است

 جمع اعداد معلوم می شود کھ اصَال.  می شود1 /25برابر
بھتر است خدا از آسمان بیاید روی . کسری را  ھم بلد نیست

ی شرکت کند تا سر درس یزمین و مدتی در کالسھای درس ابتدا
  . حساب تجدید نیاورد

 
  :منبع

  6 سوره فرقان، آیھ – 1
  40 سوره احزاب، آیھ – 2
 ، سوره الفرقان آیھ 3 ، سوره یونس آیھ 56 سوره االعراف آیھ – 3

  7، سوره ھود آیھ 59
  9 سوره  فصلت آیھ – 4
  10 سوره فصلت آیھ – 5
  12 و 11 سوره فصلت آیھ – 6
  47آیھ  سوره محمد – 7
  4سوره المعارج آیھ   سوره– 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  بنویسید درد و رنج، بخوانید زندگی
 

معلم و فعال حقوق بشر اعدامی بھ  نامھ فرزاد کمانگر
   مناسبت روز معلم

 
 فرزاد کمانگر 

  
ھمھ چیز را تنھا در ، آنکھ از رگ و ریشھ آموزگار است«

  )چھنی (».گیردی ارتباط با شاگردانش جدی م
  

شدم کھ در ی باید معلم بچھ ھایی م کنم،ی بھ آن روزھا فکر م
کشیدند و در ی کودکی درد و رنج بزرگسالی را بھ دوش م

بزرگسالی آرزوھای برآورده نشده کودکیشان را از فرزندانشان 
 معلم دخترانی کھ با دستانی پر نقش و نگار .کردندی پنھان م

شتند تا ھنرشان زینت گذای سوی چشمشان را پای دار قالی م
  . بخش خانھ ھای دیگران باشد و مژده نان برای سفره خانواده

معلم کودکانی کھ زاده رنج و درد بودند اما امید و حرکت 
سرود جاری لبانشان بود، کسانی کھ سخت کوشی و سخاوت را 

خواستند از ی آنھا کسی را م. از طبیعت بھ ارث برده بودند
ی خاک بدھد، کسی کھ معنی جنس خودشان، کسی کھ بو

نابرابری و فقر را بداند، رفیقی کھ ھمبازیشان شود و 
آنھا یک . با آنھا بخندد و با آنھا بگرید. آرزوھایشان را باور کند

خواستند کھ مثل ی دوست، یک سنگ صبور، یک ھم راز م
خودشان بیقرار ساعتھای مدرسھ باشد کسی کھ بھ ماندن فکر 

گذشت کھ در کنار آنھا خود را نھ معلم کھ دیری ن. کند نھ رفتن
  . محصلی دیدم کھ خیلی دیر راه مکتبش را یافتھ بود

کتابھا را بستم کھ مبادا مرگ و ناامیدی از الی سطور سیاھشان 
بھ حلقھ شادی و دنیای آرزوھایشان رسوخ کند، ھر روز کالس 

سپردیم و با داستانھای مختلف ی را بھ دست آروزھا و رویاھا م
این بار نھ از " ماھی سیاه کوچولو"ھمراه با . کردیمی صفا م

بلکھ از مسیر سیروان دریای زندگی و حقیقت را " ارس"راه 
برای " مسافر کوچولو"ھمراه با داستان . کردیمی جستجو م

رفتیم تا آنھا لذت سفر را در رویا ی یافتن دوست بھ سفر م
ھر . نھا تمرین نمایمتجربھ کنند و من با مردم بودن را در میان آ

دادم ی خواندم نقش قھرمانانش را بھ آنھا می داستانی را کھ م
غافل از اینکھ ھرکدام از آنھا قھرمانان داستان پررنج و درد 

ھر روز برای چند ساعت، رنج نابرابری ھا . زندگی خود بودند
و درد نامالیمات را پشت دیوارھای مدرسھ بھ دست فراموشی 

گرمی کالسمان بوی نان . نشستیمی بروی ھم مسپردیم و روی م
اخالص "گرمی بود کھ دسترنج پدر بود و مادر آن را در طبق 

گذاشت و بھ مدرسھ می آورد تا ظھر، سیر از ی م" یو سادگ
دیدار ھم، کوچھ ھای پرفراز و نشیب زندگی را برای انجام 

و یم و تا فردای دیدار ھر کدام بھ دنبال مشق یتکالیفمان بپیما
  . رفتیم ی تکلیف زندگی پی راه خود م

با آن جثھ نحیف اما استوارش نھار نخورده بھ جای " کاوه"
شد و غروب ھنگامی کھ گوسفندان را ی پدر بیمارش چوپان م

گرداند، مادر با لبخندی بھ پیشواز نان آور خانھ ی بھ روستا برم
رفت تا خستگی کاوه و کرم طبیعت را برکت نام دھد و از ی م

   می دانید؟آیا
  

 54000 ھزار ساختمان مدارس در ایران 90از 
یعنی . عدد آن فاقد اولیھ ترین امکانات ایمنی است

 درصد مدارس فرسوده و غیر مقاوم است و 60
در اثر یک حادثھ طبیعی یا حتی برف سنگین می 

  . تواند فرو بریزد
ھمین چندی پیش بود کھ دروازه یکی از مدارس 

 بچھ ھای دانش اموز افتاد و خراسان بر سر دختر
موجب کشتھ شدن یک دانش آموز و زخمی شدن 

  .چند تای دیگر شد
   

  چرا؟؟؟
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با ارسال مقاالت، طرحھا 

در گزارشھا و نظرات خود 
پیشبرد کار نشریھ دانش آموزی 

  .بذر ما را یاری دھید
 

پستانھای گوسفندان بدوشد و برای فروش راھی شھر کند و کاوه 

 زد و بھ کیف مدرسھ و ی سرمست از رضایت مادر لبخندی م
ی دوخت و لبخند زیبایش رنگ می تکالیف فرداھایش چشم م

  . باخت
با آن چشمان پرسشگر و نگاھی کھ تا اعماق " لیال... "و

کرد ی  موجود فکر آدمی را برای جواب رویاھایش جستجو
ی گذاشت، دوک نخ ریسی را برمی کیف مدرسھ را کھ زمین م

داشت تا او ھم کمکی کرده باشد بھ مادر، برای یافتن نان فردا، 
ی و دوک را ھمراه با آرزوھای کوچک و بزرگش در دست م
 ؛چرخاند تا تھ اش باریک شود چون رشتھ ھای لطیف خیال او

ا شاید روزی دنیا بھ چرخاند تی چرخاند و می و باز دوک را م
  . کام او و مادر تنھایش بچرخد

رفت ی با دیدن تکھ ابری بھ پشت بام خانھ م" فریاد... "و 
کرد تا مبادا چکھ ھای باران قالی کھنھ اشان ی و کاھگل آماده م

آنچنان مھارت یافتھ بود کھ ھمراه . را بی رنگ و رو تر کند
کرد تا چکھ ی مپدر پشت بام خانھ ھای ھمھ روستا را مرمت 

ماند از میان ی ھای باران مژده نان فردایشان باشد، فقط گاھی م
  . سوز سرما و نان فردا برای باریدن باران و برف دعا کند یا نھ

کرد تا جای خالی او ی یاسر پس از مرگ پدر کار م... و
را پر کند و بتواند برای برادرش مداد رنگی و آبرنگ بخرد تا 

  . شدن خودش را برادرش برآورده کندشاید آرزوی نقاش 
ادریس غایب فصل بھار کالسمان ھر روز با کولھ ... و

باری بر دوش، خوشحال از اینکھ طبیعت او را از سفره گشاده 
یافت و بھ ی اش نا امید نکرده بود، چند کیلو گیاه برای فروش م

  .گشتی روستا بر م
نابرابریھا و من نیز جریمھ شده بودم تا ھر روز بیقرار از 

و بیزار از آنچھ تقدیر و سرنوشت می نامیدنش در برابرشان 
بایستم و بارقھ ھای کم سوی امید را در چشمانشان بھ نظاره 
بنشینم، در برابر کاوه سرم را بھ زیر می انداختم و دفترش را 
از زیر صورت آفتاب خورده اش کھ روی آن بھ خواب رفتھ 

نوشتم ی تھ نانوشتھ اش مکشیدم و زیر دیکی بود بیرون م
و در کنار لیال " چوپان کوچولو بیست ھم برای تو کم است"

شرمنده از خستگی دیروزش، دستان زبر و ترک خورده اش را 
گرفتم تا لطافت دست فرشتھ ای را لمس کنم و قبل ی در دست م

از اینکھ حرفی بزنم نگاه نافذ و معصومانھ اش ھزاران سئوال 
کردم، و در کنار ادریس، ی ن سکوت مرا ھمراه داشت و م

ی عاصی از تکلیف دوباره فردایش دستان تاول زده او را م

دوختم و ی نگریستم و ھمراه او از پنجره بھ دور دستھا چشم م
  .شد و من از رنگ پریده اوی او از رفتن بھار غمگین م

، بغض، حسرت و یو امروز با یک دنیا غرور، خوشحال
. کنمی  تلخ و شیرین بھ آن روزھا فکرمکولھ باری از خاطرات

روز معلم بود کھ گرانبھاترین ھدیھ ھای زندگیم را آنروز از 
آموزگاران بزرگ زندگی ام دریافت نمودم؛ لیال، سھ عدد تخم 
مرغ، ادریس، دو کیلو کنگر، دسترنج یکروزش، فرشتھ، 

، ندا، یک عروسک از چوب و پارچھ یدوشاخھ آاللھ کوھ
  .یاسر یک نقاشساختھ بود و ی

و برای اینکھ آن روز را در خاطراتمان جاودانھ کنیم قرار 
  . شد کھ آرزوھایشان را با مدادھای رنگین نقاشی کنند

کرد بیمارستانی کشید و ی کاوه در حالی کھ بھ پدرش فکر م
زیرش نوشت این بیمارستان مجانی ھمھ بیمارھای فقیر دنیا را 

  .کندی مداوا م
ی شھ آسمانی صاف و بدون ابر نقاشی مکھ ھمی" فریاد"

کرد تا دیگر دست و پای کسی یخ نزند دوباره آسمانی کشید و تا 
توانست خانھ ھای زیبا و کوچک بر آن نقاشی کرد و ی م

زیرش نوشت این خانھ ھا برای کسانی است کھ خانھ ندارند، 
آسمان ھم بزرگ و جادار است مثل زمین نیست کھ کوچک 

اشیم برای زندگی روی آن پول بدھیم در آسمان باشد و مجبور ب
  .توانم در آن خانھ بکشمی برای ھمھ جا ھست و من باز ھم م

فرشتھ ھم کھ ھمیشھ برای خودش و خواھرھایش برادری 
کرد اینبار بھ او گفتم کھ فرشتھ دنیا را از نو ی کوچک نقاشی م

د، نقاشی کن بدون اینکھ کسی تو را بخاطر دختر بودنت کم نبین
تو را مثل خودت و با خودت ببیند و او یک عالمھ عروسک 

خواندند و ی دخترانھ کشید کھ بدور دنیا دست گرفتھ اند و م
کرد یک وانت ی یاسر مثل ھمیشھ آرزوی پدرش را نقاشی م
 نکند و قرار شد *آبی رنگ تا شاید در رویا پدرش کول بری

، یقر و نابرابریاسر نیز سرزمینمان را از نو نقاشی کند بدون ف
بدون اینکھ کول برھای بانھ، سردشت، مریوان و کامیاران 

 کیلو چای برای دوھزار تومان ١٠مجبور شودند برای جابجایی 
جانشان را بدھند، او یک منظره زیبا از طبعیت کشید کھ مردم 

کاش دیگر مرگ بھ کمین نان "مشغول کارند و زیر آن نوشت 
  ". نمی نشست

  فرزاد کمانگر 
  ٨/٢/٨٧ –ی شھر کرج ی زندان رجا۵فرعی 

  
کند، این ی  روی کول خود حمل ماکول بر کسی کھ کاال ر* 

ساالنھ دھھا تن . دھندی افراد برای مزد ناچیزی تن بھ این امر م
، سرما و تصادفات جاده یاز آنان بر اثر کمینھای نیروی انتظام

 . دھندی ای جان خود را از دست م
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Evolution 

 )2( انسان پیدایش
 

  نستورخ. پروفسور ف : مؤلف
  بیدسرخی. م : مترجم

 
نظریھ داروین در میان دانشمندان مترقی روسیھ 

 "تیمیریازف.گ" دیرین شناس و "کوالفسکی.و"مانند 
. گیاه شناس نیز بھ شدت مورد استقبال قرار گرفت

تکامل زندگی در روی «آنھا در بوجود آوردن نظریھ 
  . تند سھم زیادی داش»زمین

در جریان تکامل نوعی جانداران، اشکال جدیدی 
. از حیوانات پیدا شدند کھ با اجداد خود فرق داشتند

 این موضوع را بطور قانع کننده از "کوالفسکی.و"
  . روی نمونھ اسب نشان داده است

در جریان تکامل جنین ھریک از حیوانات، 
. مراحل تکاملی اجداد دوردستشان منعکس می شود

عات بسیار زیادی کھ علم جنین شناسی بدست اطال
. می دھد، گواه این مطلب است

مچ .یا "و) 1840-1901("یکوالفسک.آ"
دو دانشمند روسی ) 1845-1916("نیکوف

  . بنیانگذاران علم جنین شناسی بودند
در جنین اکثر حیوانات مھره دار و انسان، 

بوجود می ) یبرانش(دستگاھھا و قوس ھای تنفس آبی 
 یا رشد کرده و یا بھ اعضای این دستگاھھا بعدَا. آید

این موضوع دلیل آن است کھ . دیگر تبدیل می شوند
منشاء حیوانات مھره دار زمینی و انسان از حیوانات 
ماھی گونھ قدیمی است کھ در آب زندگی می کرده 

  . اند
، شباھت بین یدر ابتدایی ترین مراحل تکامل جنین

. ار، بی اندازه زیاد استانسان و حیوانات مھره د
، بتدریج، شباھت کم می شود و یسپس در مراحل بعد

در سنین بلوغ، . اختالف بین آنھا افزایش می یابد
اختالف بین ساختمان بدنی انسان و ساختمان بدنی 

با اینحال، . سایر مھره داران بھ حداکثر خود می رسد
آنھا ساختمان عمومی و شباھتھای کلی خود را، تا 

یادآوری می کنیم کھ (ر، ھمچنان حفظ می کنند آخ
جنین انسان بیشتر از سایر جنین ھا بھ جنین میمون 

 ماه طول 5/8تکامل جنینی شمپانزه  ).شباھت دارد
می کشد، در صورتیکھ برای گوریل و اورانگوتان 

، 1915شمپانزه برای اولین بار در !  ماه9نزدیک 
. 1955 در اسارت انسان متولد شد و گوریل در

جنین گوریل، شمپانزه و اورانگوتان بیش از ھمھ 
  .جنین ھا بھ جنین انسان شبیھ ھستند

در جنین انسان، موھای جنینی در ماه سوم، ابتدا در صورت 
پس از آن موھا در جاھای مختلف . یدن می کندیشروع بھ رو

یدن می کند و در شش ماھگی یبدن، دستھ دستھ، شروع بھ رو
در نزدیکی ھای تولد، تمام موھا .  را می پوشاندسر تا پای جنین

چنین جریانی در . می ریزند و فقط موھای سر باقی می مانند
  . میمونھای انسان نما نیز اتفاق می افتد

، اتفاق می افتد کھ پوشش مویی جنین باقی می ماند و یگاھ
ظھور عالیم اجداد خیلی دور حیوانی در . رشد نیز می کند

یعنی ) در فارسی آبایی ترجمھ شده"(آتاویزم"انسان، 
  .بازگشت بھ وضع دیرین نامیده می شود

در نتیجھ حرکت مستقیم، ستون مھره ھای پشت 
شمپانزه خم می انسان خیلی بیشتر از ستون فقرات 

از نظر ستون مھره ھا، نوزاد انسان خیلی بیشتر . شد
استخوان دنبالچھ انسان، در . بھ میمون شباھت دارد

حقیقت ھمان دم یا قسمت پایین ستون فقرات میمون 
  .است

دار بدنیا آمدن در انسان، امری بسیار نادر  دم
این نمونھ ھای . است ولی چندین بار مشاھده شده است

دار انسان،  انھ بازگشت بھ یکی از اجداد دمش ننادر،
  . یعنی میمونھای قدیمی است

خاصی " گرفتن"دستھای نوزاد انسان دارای قدرت 
  دقیقھ بھ 2 تا 1است کھ نوزاد را قادر می سازد 

چنین قدرتی را بدون . آرامی بھ شاخھ ای آویزان باشد
. شک او از میمونھای قدیمی بھ ارث برده است

ماھیچھ گوش، آپاندیس و (ھای رشد نیافتھ عضو
، یلھ پیدایش انسان را از جھان حیوانأنیز مس) دنبالچھ

بیشتر میمونھا و نیمھ میمونھا، نوع ویژه  .یید می کندأت
 میمونھای انسان مثَال. ای از حیوانات چھارپا ھستند

ند رنما با کمک دست از شاخھ ای بھ شاخھ دیگر می پ
  . حالت عمودی قرار داردو بدن آنھا نیز در 

 با وَالمعمشمپانزه، گوریل و اورانگوتان 
چھاردست و پای خود بر روی زمین حرکت می کنند، 

 کھ دارای دستھای بسیار درازی است، "بونپ گی"اما 
  . روی دو پا راه می رود و می دود

گوریل از این نظر فوق العاده جالب توجھ است 
. متر مکعب است سانتی750حجم مغز سرش نزدیک 

گوریل در بکار بردن اشیاء برای انجام کاری معین، 
در . تیزھوشی و مھارت زیادی از خود نشان می دھد

 .این رابطھ آزمایشھای متفاوتی انجام شده است
-1936(  فیزیولوگ روس"پاولوف. یپ .یا"نظریات 
بر مبنای " یبازتابھای شرط"، در مورد )1849

. سان و حیوانات بنا شدهشناخت فعالیتھای عصبی ان
این نظریات سبب می شود کھ رفتار و روحیات 

  . حیوانات عالی و انسان بھتر فھمیده شود
زیست شناسان و پزشکان آزمایشھای زیادی روی 

 سیبی را پشت شعلھ ھای مثَال. شمپانزه انجام داده اند
لھ را حل کرد و برای .أآتش گذاشتند و میمون مس

ش را با آب خاموش کرد و میوه بدست آوردن آن، آت
  . را برداشت

میزان فعالیتھای عالی عصبی تا حدود زیادی بھ 
از این نظر، انسان از تمام . بزرگی مخ بستگی دارد

مخ انسان، دست کم دو . حیوانات و از جملھ میمونھا برتر است
  . تا سھ بار بزرگتر از مخ حیواناتی ماند اورانگوتان است

ک میلیون سال قبل، از گروه میمونھای انسان نزدیک بھ ی
شکل ظاھری . آدم نمای بسیار تکامل یافتھ زمینی بوجود آمد

انواع انسان را می توان از روی استخوانھایی کھ در آفریقا، 
  . اروپا و آسیا پیدا شده، دریافت

  ...ادامھ دارد
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 " *ما مرد نیستیم"ترانھ رپ نگاھی بھ 
  

   نسیم:تنظیمگرد آوری و 
 از روز پنجشنبھ اول ماه مھ روی "ما مرد نیستیم"نھ رپ ترا
 روز ٣ در عرض .قرار گرفت اینترنتی معروف یوتیوب سایت

این رپ با شعر . اند ه این ترانھ را گوش داد  نفر٧۴٠٠بیش از 
.  است٢٠١٢گروه تپش  و صدای شاھین نجفی و با موسیقی

، کھ از سرپرستی امید پوریوسفی  آلمانی بھ-گروھی ایرانی 
رسمیت و شھرت   آغاز بھ کار کرده و در آلمان از٢٠٠۶سال 

اش را با این  شاھین نجفی سال پیش ھمکاری. برخوردار است
  .آغاز کرد گروه

 سال دارد و تا سھ سال پیش در ایران زندگی ٢٧نجفی 
شناسی مشغول بود و با  تحصیل در رشتھ جامعھ کرد و بھ می

اسپانیولی و راک ھمکاری  پ وگروھھای موسیقی زیرزمینی پا
است، در  وی کھ سھ سالی است از تھران بھ کلن آمده. داشت

  .ھمکاری داشت" اینان"آلمان نخست با گروه 
در رویکرد خواند؛ و  پیشتر شاھین نجفی پاپ و راک می
یک چیزی کھ در «: خود بھ موسیقی اعتراضی رپ می گوید

کھ یک   را داریدرپ وجود دارد، این است کھ شما این امکان
یعنی اگر این قدرت را داشتھ باشید . چیز را بھ تصویر بکشید

ایماژھای جمالت استفاده کنید، از تصاویر ذھنی استفاده  کھ از
. آورید یک تصویر سینمایی بوجود می بکنید، جلوی مخاطب

دیگر . بیند می کند، بلکھ کار را آن نفر دیگر گوش نمی
 دارد جلویش اتفاق شنود، بلکھ انگار فقط نمی

تواند واقعیت تلخ اجتماعی  می رپ. افتد می
ایران و حتی کسانی کھ خارج از ایران 

  ».بازتاب دھد ھستند را
 بھ شرایط  اینکھعالوه برشاعر 

سرکوب و فرودستی زنان مثل، لزوم 
تظاھر بھ باکرگی، فقر، خودسوزی، کار 

طاقت فرسا و تحمیق کننده خانگی، لزوم 
 سنت و عرف و دین مردساالر، پایبندی بھ

 نگاه صرفَا  وخشونت خانگی، حجاب، تحقیر
موجود  بھ نیرو و پتانسیل  می کند؛رهاشا جنسی بھ زن

در اعتراضات زنان بخوبی واقف است و زنان را دعوت می 
بھ شرایط خودشان بدون ) ماتریالیستی(کند تا با نگاھی مادی 
دشان رھبری و پرچم ، خو)متافیزیک(اتکا بھ ماوراءالطبیعھ 

: او می گوید. جنبش زنان و جنبش آزادیخواھی را بدست بگیرند
تر  اند و در جوامع یک مقدار عقب رسیده مردھا بھ این نقطھ«

دیگر حتی . باید باور کنند ھم مطمئنا خواھند رسید کھ زن را
". دھیم می ما بھ زنھا میدان"این جملھ جالب نیست کھ بگویند 

تو چھ . کند  را بدست آورده و دارد کار میزن میدان خودش
چھ نخواھی، چھ خوشمان بیاید و چھ خوشمان نیاید،  بخواھی،

را در دست دارند و دارند کار  زنھا بھ قول معروف میدان
توانند کار خودشان را  می کنند و ھیچ کس ھم با آنھا نباشد، می

  .»بکنند
: گوید ی می نجف.ن حال خطاب او فقط زنان نیستنداما در عی

شاید بھ نوعی ھم . کنم دارم خطاب بھ زن صحبت می شاید من«
بھ نوعی آن غیرت اجتماعی و  شاید. کنم با مردھا صحبت می
! بلند شوید خواھم بھ جوش بیاورم کھ آقا تاریخی مردھا را می

  .»! اتفاقی! حرکتی

ھ تا کنون از کارش شده، بسیار شاھین نجفی از استقبالی ک
را نتیجھ درد مشترک بسیاری از زنان و  و آنثر است أمت

اجتماعی ایران در اعضای  داند، دردی کھ وضعیت مردان می
آنچھ را شما  «:آنکھ حتی خود بدانند جامعھ آن بوجود آورده، بی

  البتھ امیدوارم کسی این را در خانھ تجربھ نکرده-در خانواده 
نید، این درد در بی  در اطرافیانتان، در کوچھ و خیابان می-باشد 

آید و یک  بدون اینکھ شاید احساس بکنید بوجود می درون شما
یک راھی است کھ شما با آن این  ھنر. زند زمانی بیرون می

من  گوید  کھ می)ھدایت (صادقبھ قول . درد را بیرون بدھید
 ھیچ وقت فکر نویسم، من ھم حقیقتَا برای سایھ خودم می

قدر گوش کنند و با آن ارتباط نآچنین کاری  کردم کھ بھ نمی
 و روز اول کھ دیدم کھ کار بینم می االن ھم وقتی. برقرار کنند

ام گرفت و گفتم  بشوم، گریھ نقدر گرفت، بھ جای اینکھ خوشحالآ
دردی است  کنند و  این دردی است کھ ھمھ احساس میکھ واقعَا

 بینم مسائلی است کھ دارند و خود مردھا ھم می. کھ ھمھ دارند
د و این مسئلھ را مردان خودشان ھم ناراحتن. کنند صحبت می کھ

من باور دارم کھ وضعیت زنان در ایران   و؛کنند احساس می
ینده ایران آ وشود  تر می بھ شدت قویروز بھ روز 

 .»تصمیم زنھا تغییر خواھد کردمطمئنا با 
ھرچند ترکیب شعر، موسیقی و 
اجرا و حتی مجموعھ کلیپ انتخابی 

راه ترانھ  بخوبی توانستھ ھم
روحیھ یک ترانھ رپ بمعنی 
واقعی اعتراضی را بخوبی 
نشان دھد کھ بیشترین 
معضالت سیاسی و اجتماعی 
جامعھ ایران را نیز منعکس می کند و 

 ولی ؛ روزنھ ای ھم نشان می دھدگاھَا
ناسیونالیسم نگاه بھ ھر حال آغشتھ بھ شعرترانھ 

دن و غیر عرب بودن  ایرانی خالص بواست وایرانی 
 در کشوری کھ ملیتھای مختلف کرد، .را حسن می داند

ھمگی در اعتراضات این ... عرب، ترک، بلوچ، ترکمن، لر و 
...  ترانھ ھمصدا ھستند و باید باشند و زنان افغانی و عراقی و

ھم سرنوشت زنان ایرانی ھستند، آیا ایرانی بودن یا ھویت 
...  بودن برتری نژادی، قومی وآریایی داشتن یا فارسی زبان

 آیا دعوای ما باید سر نام خلیج باشد کھ نھ محسوب می شود؟
خلیجی کھ فعال  کنترلش دست . فارس است نھ عرب است

   .آمریکاست و این دعوا را ھم آنھا و عواملشان دامن می زنند
ھمچنین استفاده از لغاتی کھ محصول روابط مردساالرانھ 

ان دھنده صفاتی است کھ چون مردانھ در جامعھ است و نش
 ھستند حسن محسوب می شوند، از جملھ لغت غیرت کھ مسلمَا

شاعر آنرا بدین منظور بکار نبرده است ولی جزء ادبیات مرد 
البتھ بیان این انتقادات دلیلی نیست تا از محاسن . ساالرانھ است

این کار بکاھد بلکھ ھمانطور کھ خود شاھین ھم معترف است، 
رای حمایت و رشد ھر چھ بیشتر این نوع کارھا ی انتقادی کھ ب

مستقل از کمپانیھای بزرگ و با تکیھ بھ شناخت از درد مشترک 
 خود جامعھ بازخورداجتماع رشد می کنند، باید بیش از پیش از 

   .گرفت
من مایلم از این فرصت استفاده کرده، «:  می گویدشاھین

فقط نشان داد   این چند روزبگویم کھ موفقیت این کار در عرض
 - کنند گویم کھ موسیقی کار می  این را خطاب بھ کسانی می-کھ 

ناامید نشوند و بدانند کھ حتی اگر کاری را ھیچ شرکتی 
خواھد حرف  بھ این دلیل کھ این کار می ساپورت نکند، ھیچ کس
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سایتھا ھم قبول نکنند کھ  بزند این کار را پشتیبانی نکند، حتی
کاری کھ  دھد کھ ر را پخش کنند، باز ھم این نشان میاین کا

زند و  گذارد و حرف دل را می انگشت روی مسائل حساس می
 طرف شود، مثل خیلی کارھایی کھ در واقعیت خواھد با می

این کار اثر خودش را  شود، ایران ھم ھست و دارد پخش می
ا م گذارد و آینده موزیک ایران بھ توسط آن شرکتھایی کھ می
 و ؛شود آورند، تعیین نمی شناسیم کھ چھ کسانی را رو می می

گویم، با موسیقی  ما، اصیل از نظر معنایی می موزیک اصیل
دھد  جامعھ ما را بازتاب می اعتراض و آن چیزی کھ واقعیت

  ».تعریف خواھد شد
  

   "ما مرد نیستیم" متن ترانھ
   

  مثل اون دختری کھ پردشو دوختھ
  ت تو آتیش سوختھو اون کھ پول نداش

   
  مثل مادرم با اون زندگی زوری

   تو قابلمھ و قوریهزنی کھ خالصھ شد
   

  کسی تا حاال نتونستھ ببینھ بدنشو
  کسی از سر نتونستھ بگیره روسریشو

   
  برنش جھنم می گفت بعد مرگ می

  کنن گفت آدم و از سرمو آویزون می می
   

  گفتم مگھ نگفتن پھشت زیر پای شماست 
  شت سر کاریھ بیا دنیا رو بچسبمامان بھ

   
  گھ مو تنم سیخ شده گفت اذون داره می می

  ترسی ترس بھ روحت میخ شده گفتم می
   

  ھفتاد سال زن بوده یعنی کلفت
  یعنی چیزی تو زندگیش ندید جز خفت

   
  زنی کھ گناه بود بودنش ولی بی جرم 
  زنی کھ استحالھ کرده بودنش تو فرم

   
   چی شد؟ ششوھرکسی کھ خیانت نکرد بھ 

  پنجاه سال فحش شنید و کتک خورد
   

  باید تو سری بخوره بمیره نفس نکشھ 
  ای رو بی قفس نکشھ عکس ھیچ پرنده

   
  زنی کھ ھمیشھ یھ سایھ اونو می پایید

  خوابید عروسکی کھ مرد بھ ھر شکل باھاش می
   

  تو بوی سیلی و شالق میدی خانوم 
  مخوای بھ مردا باج بدی خانو تا کی می

   
  مث وطن شدی ھمدم ولگردا 

   فردا  واسھ تو دست توتقدیر  
   

   مون رو میدی خانم تو بوی زمین سوختھ
  تو ھم از عرش بھ فرش رسیدی کھ خانم

   
  ما کھ از مردی مردیم ال اقل تو زن باش

    یھ کم از اون عطر غیرتت رو ما ھم بپاش
   

   چیزی ندیدم  ماکھ از مردی مردیم و
  م رستم و فقط شنیدیماز تو کتاب اس

   
  کھ اگراونم بود امروز حتمن کراکی بود

  رستم امروز از جنس بد شاکی بود
   

  ساختن رستم اگر بود واسش جرم می
  نداختن تو گردنش آفتابھ لگن می

   
  گشت احترام داشت رفت جنگ و بر می شاید می

  شد تو دبی سھام داشت سرتیپ سپاه می
   

  نجی شھتونست حتی بھ قولی گ رستم می
   کانت و پوپر بخونھ فرنگی شھ یھ کم

   

   تعبیر کنھ شد اسالم رو سکوالریستی می
   ھرمنوتیک تفسیر کنھقرآن رو توشد  می

   
  شد فیلم بسازه تو کن تقدیر بشھ می
   معترض تعبیر بشھ،شد جک بگھ می

   
   االن دو تا پاس داشت،رفت اروپا شاید می

  داشت اینجا الگانس ،روند اونجا تاکسی می
   

  رقصید رفت تو کنسرتا می تو ھر عید می
  ترسید زد، می دیگھ حرف سیاسی نمی

  
   جدم عرب بود:رستم اگھ بود می گفت

  خزر مال روسا؛ خلیج، خلیج عرب بود
  

  رستم اگھ بود رستم رو از یاد می برد
   سی سال تو طاقچھ خونھ خاک می خورد-شاھنومھ بیست

  
  ط بکشرومون ختو خانم ما مرد نیستیم 

  پرچم رو بگیر خودت بشو رئیس جنبش
   

  ما کھ از مردی مردیم ال اقل تو زن باش
  یھ کم از عطر غیرتت رو ما ھم بپاش 

   
   مون رو میدی خانم تو بوی زمین سوختھ

  تو ھم از عرش بھ فرش رسیدی کھ خانم
   

  ما کھ از مردی مردیم ال اقل تو زن باش
  ** اشیھ کم از اون عطر غیرتت رو ما ھم بپ

  
  ".دویچھ ولھ"و " شاھین نجفی" از مصاحبھ  با استفاده* 

-dw.www://http
html.,00,3311081,21440/article/dw/de.world  

  :آدرس ترانھ در سایت یوتیوب** 
 Cc_1eB0qD_Z=v?watch/com.youtube.www://http  
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