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با طلوع هر خورشــید به پایان ســاىل دیگر نزدیک مى شــویم، ساىل پرفراز و نشیب 
که رسنوشــت، براى هر کدامامن داســتاىن دیگر در چنته داشت. اما اسفند ماه خود 
حکایت دیگرى بود. از    هامن روزهایى که شــکوفه های بسیاری از شهرهای کشورمان 
را برف پوشــاند معلوم بود که این اسفند، اســفند دیگرى است. ما هم تالش کردیم 
تا در این اســفند رویایى، تابلویى متفــاوت را برایتان رقم بزنیم. تابلویى که بیش از 
شامره هاى قبل ما را به آنچه خواسته ایم نزدیک کند. با اینکه این سومین شامره اى 
است که تابلو را در برابر خود دارید اما از منظر ما این اولین شامره رسمی تابلو پس 
از انتشــار دو پیش شامره قبىل است. در این شــامره سعى کردیم تا مطالب متفاوىت 
برایتان تهیه کنیم از نگاهى دوباره به اســکار و برنده چالش برانگیزش تا روز زن و 
تالش هایى که زنان براى رســیدن به برابرى جنســیتى انجام مى دهند. در این میان 
مطالب متنوع دیگرى برایتــان تدارک دیده ایم که امیدواریم رخوت روزهاى تعطیل 

نوروز، فرصتى براى خواندن آن ها فراهم کند. 
همین روزهاست که با هم بر رس سفره هفت سین بنشینیم و گذشنت ثانیه هاى آخر 
ســال را یک بار دیگر تجربه کنیم. در انتظار بهارى دیگریم، بهارى که با خود ســبزى 

و نشاط و طراوت را برایامن ارمغان بیاورد. 
 شــورای رسدبیری مجله تابلو نوروزی رسارس شادی و شادکامی را خوانندگان مجله و 

همه ایرانیان آرزو می کند
از همین امروز بر تابلوی قلبامن نقش می زنیم

هر روزتان نوروز 
نوروزتان پیروز
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اســتوانٔه کوروش بزرگ یا منشــور حقــوق برش کوروش 
لوحی از گل پخته اســت که در ســال ۵۳۸ پیش از میالد 
به فرمان کوروش بزرگ هخامنشــی پادشــاه و بنیانگذار 

شاهنشاهی هخامنشی نگاشته شده است.
استوانه کوروش، استوانه ناقص از جنس خاک رس است 
که با ۳۵ خط حکاکی شــده به زبان آکدی توسط هرمزد 
رســام در حفاری منطقه معبد مردوک در سال ۱۸۷۹ در 

بابل کشف گردید.
از نهم مارس ۲۰۱۳ اســتوانه منشــور کــوروش کبیر در 
گالری ســاکلر از مجموعه اسمیتســونیون بنامیش عموم 
گذاشــته خواهد شد. این منشــور همچنین در پنج شهر 
امریکا نیز در همین امسال به منایش گذاشته خواهد شد.

 
عکس اختصاصی مجله تابلو: حسن رسبخشیان
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این هــا که بحث های 
تاریخی و مذهبی است 
اما، ترانه جدید شاهین 
نجفی و محســن نامجو، 
آتــش زیــر خاکســر را 
شعله ور کرد. آن دو 
در آهنگی مشرک 
واژه  کــرات  به 
به  را  »پریــود« 
از  و  بردنــد  کار 
ناکامی مرد در بهره 
جویی جنســی ســخن 

گفتند.
زنان بسیاری اعراض کردند و مردان بسیاری آن را 
یــک حرکت انقالبی خواندند و گفتند که این ترانه 
تابو شــکنی کرده و دیگر زنان از بند این برچسب 

رهانیده شدند و پریود به عرصه عمومی آمد.
واکنش ها به این ترانه متفاوت بود و حتام خواهد 
بــود. گوش کردن به ایــن ترانه در ایران مســتلزم 
دانلــود آن با رسعت پایین هســت و خب حوصله 

می خواهد و وقت و گیگ به اندازه کافی و الزم.
در فضــای مجازی هم عکس العمل های متفاوتی 
وجود داشــت. محمد ۳۵ ســاله می گوید: »من با 

هنوز هم خریدن نوار 
زنان  بــرای  بهداشــتی 
خانواده، برای خیلی از 

زن هــا و حتی مرد ها 
دشــواری  کار 
اســت. رشمی که 
در عنــوان کردن 
نیــاز بــه چنیــن 

کاالیی نهفته است، 
خریــدن  در  حتــی 

دیــده  هــم  کانــدوم 
گذشته  در  منی شــود. 
و شــاید هنــوز هــم 

فروشــندگان نوار بهداشتی را - که با رشم زیاد پول 
آن پرداخت شده- در کیسه های سیاه و جدیدا در 
کیسه های رنگی تازه به بازار آمده، پنهان می کنند 

و به دست مشری می دهند.
شــاید رس منشــا همه این رفتارهای پیچیده، این 
باشــد که در فرهنگ اسالمی و ایضا ایرانی، زن در 
دوران قاعدگی ماهانه اش نجس دانســته می شود 
و اجــازه ندارد با همــرش نزدیکی کند و یا حتی 
عبادت کند. زن مسلامن در این دوره از ماه، حتی 

اجازه ندارد به مسجد و اماکن مذهبی وارد شود.

وجود واژه ایی نظیر پریود در ترانه مشــکلی ندارم 
ولــی آیــا واقعا الزم اســت برای گفنت یــک بیاینه 
سیاســی ضعیــف در قالب ترانــه از واژه های تابو 
استفاده کنیم؟ این ترانه از نظر من تکلیف روشنی 

ندارد.«
مریــم ۲۵ ســاله معتقد اســت: »اصــال کی گفته 
استفاده از یک واژه تابو شکنی می کند؟ سالهاست 
در خیابان ها و کوچه ها واژه های جنســی در شکل 
متلــک گفتــه شــده اما هنــوز تابو اســت. من از 
اینکه وضعیت جســمی طبیعــی من به عنوان یک 
زن وســیله مطرح شــدن یک ترانه شده خوشحال 

نیستم.«
سحر ۴۰ ساله می گوید: »من که اشکالی منی بینم 
در واقع نه رضر داره نه ســود. این حق یه هرنمند 
ویک انســانه که از هر واژه ای می خواهد برای هر 
منظوری اســتفاده کنــد و البته کاربــردش رو هم 
مخاطب بتوانــد درک کند. من فقــط کاربردش را 
نفهمیدم و این شــاید به درک ناقــص من مربوط 
باشد و شاید هم به استفاده نابجای آقایون نامجو 

و نجفی.«
شهرام ۳۵ ســاله که خودش را یک شنونده جدی 
موسیقی می داند می گوید: »این ترانه هیچ خالقیت 
موسیقیایی ندارد و فقط و فقط یک دق دل خالی 
کردن به ســاده ترین شکل است. شاهین نجفی در 
کارهای اخیرش ســعی می کند با حملــه به تابو ها 
خــودش را مطرح کنــد و به نظر مــن این فرصت 
طلبی اســت. حتی آوردن نامجو برای خواندن دو 

سه خط هم درجهت همین جلب نظرهاست.«
علیرضا معتقد است بسیاری از کسانی که از ایران 
رفته اند به راســتی از یادشــان رفته که این جامعه 
مذهبی و سنتی است و اصال انگار تاریخ نخوانده اند 
و هیچ چیز منی دانند. او می گوید: »منی توان بدون 
نگاه به بســر اصلــی جامعه به رساغ تابو شــکنی 
رفت. تابو شکنی اگر به موقع و با ابزارهای درست 

صورت نگیرد نتیجه عکس می دهد.«
فرخنده که زنی هرنمند است، از شنیدن این ترانه 
یکــه خورده و می گوید: »اول باید دید این اثر یک 
اثر موسیقایی حساب می شود یا نه؟ به نظر خیلی ها 

این ترانه تکرار یه ســبک اســت و طبیعتا خالقیتی 
نــدارد و اما در مورد ترانــه من نفهمیدم واقعا چه 
لزومی داشــت از کلمه پریود اســتفاده شود... به 
خصوص کــه پریود را نوعی عارضــه می بیند. یک 
هرنمند حتــی اگر به قصد تابو شــکنی باید توجه 
داشته باشد که منت جامعه چگونه تلقی از روش او 
دارد. به نظر من این دو فقط می خواستند حکومت 

را تحقیر کنند و از این واژه استفاده کردند.«
فریده ۲۵ ســاله می گوید که طرفدار پر و پاقرص 
این دو خواننده اســت و این ترانه را دوســت دارد 
و این را اســتفاده از آزادی بیان می داند. او واکنش 
تنــد دیگــران را درک منی کنــد و می گوید که اصال 
پریود تابو نیست حداقل در جمع او و دوستانش.

منوچهــر ۶۰ ســاله اســت و اصال موســیقی این 
کارهای جدید را موسیقی منی داند و می گوید: »این 
بازی هــا از مد هم عمر کوتاه تری دارند و فراموش 
می شــوند.« او از اینکه این ترانه را شنیده متاسف 
اســت ومی گوید: »کاش در کشورهای آزاد زیسنت 
کمی سلیقه و دانش به این خواننده ها می افزود.«

رویا حسابدار اســت می گوید: »این ترانه دانلود 
کردم و گوش کردم به نظرم از جایی باید یاد گرفنت 
را آغــاز کنیــم و یــاد بگیریم هرکــس هرچیزی را 

می خواهد بگوید.«
علیرضا معتقد اســت این آهنگ خیلی خشمگین 
است و شــاید اگر این خشم بدون استفاده از یک 

واژه که جنبه جنسی دارد بیان می شد بهر بود.
بحــث همچنان بررس ترانه پریــود ادامه دارد. اما 
صحبت های محمد، دانشجوی جامعه شناسی پایان 
بخش گزارش ماست که می گوید: »جالب است که 
این بار هیــچ مرجع تقلیدی حکم ارتداد شــاهین 
نجفی یا محســن نامجو را صادر نکرد، چون نه به 
امامی توهین شــده بود و نه منت کتاب مقدســی 
وارد ترانه شده بود. تنها کمی به زنان توهین شده 
بود، کمی حریم خصوصی آن ها دریده شده بود و 
کمی تابوهای جامعه شکسته شده بود، که خوب، 

شاید هیچ کدام مهم نیستند.«
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حدودا شش هفت ساله بودم. پدر بزرگم که دیگر 

کار منی کرد بیشــر روز را با دیگر پیرمردهای محل 

در تعاونی رفاه که رس کوچه مان بود سپری می کرد. 

بــرای ناهار بــه خانه می آمد و بعــد هم یکی دو 

ســاعت خطاطی می کرد. آن روزهای جنگ، وقتی 

همه چیز یا کوپنی بود یا نرســیده به تعاونی،  متام 

می شــد بودن پدربزرگ در تعاونی خودش نعمتی 

بود. هر کاالیی که می رسید پدر بزرگ سهمی برای 

خانه می آورد. درست یادم هست که یک روز داغ 

تابســتانی بود. عمه هایم جمع شــده بودند پیش 

مادربزرگم. پدر بزرگ از راه رسید و در راه پله ها 

بلنــد نام مــادرم را صدا کرد. مــادرم از نرده 

رسکی کشید و جواب پدربزرگ را داد. پدر 

بزرگ با   هــامن صدای بلند گفت: » زهرا 

خانم تعاونی نوار بهداشــتی آورده بود. 

برایــت آورده ام.« هرگز یادم منی رود که 

همهمه اتاق مادربزرگ و قهقهه عمه ها 

رنگ ســکوت به خود گرفت و مادرم که 

گونه هایش رسخ رسخ شــده بود گفت: 

»ممنون آقاجون …. ممنون« 

من کنجکاو تر از همیشه وقتی فهمیدم 

رشایط عادی نیست و مادرم لبش را می 

جود و عمه هایم ســاکت شــده اند، بلند تر 

از پدربــزرگ پرســیدم: » مامان نوار بهداشــتی 

چیــه؟« این ســوال من مادرم را هــم عصبی کرده 

بود و هم مستاصل. آنقدر ساکت ماند تا جواب را 

پیدا کرد، دروغی شــاخدار که بعدا فهمیدم چقدر 

ساختنش دشوار بوده: »همین نوار کاست هاست 

کــه بابات صداتو ضبط می کنه.«  گفتم: »  چرا حاال 

بهداشــتی؟«  مادر بدون آنکــه نگاهم کند گفت: 

» بعضی از نوار کاست ها سمی و کثیف هستند اما 

این ها بهداشتی اند.«  

بــاور کردم. دلیلی نداشــت که بــاور نکنم. یادم 

می آید تا زمــان اولین پریودم، با این پدیده بیگانه 

بودم و روزی که این خون مهر داغ  زن بودن را بر 

رسنوشتم زد، منی دانســتم پریود چیست. آن خون 

داغ چنان مرا ترساند که  

بازی بدمینتون با پر دائی 

ام را رهــا کــردم، هراســان به 

اتاق آمــدم و فریاد زدم که مریض 

شده ام. مادرم تنها چند جمله گفت و من با   هامن 

چند جمله فهمیدم که دیگر آرزوی خیلی شادی ها 

و لذت هــا را بایــد با خودم به گور بربم. دســتم را 

گرفــت و یک نوار بهداشــتی از کمد در آورد و به 

مــن داد. گفت پــدرم و هیچ مــردی نباید بفهمد 

من پریود شــده ام. باید مراقب باشم لباسم خونی 

نشــود و به قول او» کثافت کاری« نکنم. اما آنچه 

از همه عجیب تر بود رورسی سفیدی بود که دستم 

داد تــا رسم کنــم. گفت 

دیگر منی توانم جلوی مردهای 

نامحرم بی رورسی بروم. همین شد 

کــه بازی را نیمــه کاره رها کردم، لباســم را عوض 

کردم و در جواب پر دایی ام که مدام می پرســید 

چرا رورسی رست کردی گفتم:»منی توانم بگویم.«

از آن روز به بعد، ترس همیشگی من آشکار شدن 

لکــه ای بــر دامنم بود، لکه ای که شــاید با دیدن 

آن پــدرم می فهید که خونی تیره از بدن من خارج 

می شود. 

وقتی ترانه پریود را شــنیدم متام خاطرات روزگار 

پریــود و ترســهای کودکانــه ام از پرده 

بــرداری از ایــن راز رس بــه مهــر زنده 

شــد. مادرم همیشــه در نایلون ســیاه 

وزیر چادرش نوار بهداشــتی می خرید 

و همیشــه پدربزرگم را دعا می کرد که 

آنقدر نوار بهداشــتی می آورد که مادرم 

دیگر از خجالت خرید نوار بهداشتی خیس 

عرق منی شــود. بعد ها که بزرگ شدم   

هامن حــس در مــن ایجاد شــد. 

منی خواستم از هیچ مردی این کاال 

را بخرم. یا از مادرم می گرفتم یا به 

زنجیره ای می رفتم  فروشــگاه های 

که کسی مرا منی شناخت. حاال اما 

تصویر نوار بهداشــتی را قاب می 

گیرند و اثر هرنی می ســازند،  دو 

خواننده مشــهور ترانه ای برایش 

می سازند و دهن به دهن منتقل 

می شود! فمنیست ها آن را توهین 

می دانند و سنتی ها آن را عبور از مرز ها. 

عده ای دوســتش دارند و تعدادی آن را ورود 

به عرصه شــخصی زندگی زنانــه می دانند. من اما 

در این میان با وجود عبور از بســیاری از مرز های 

جغرافیایــی و فرهنگی، به مــادرم، پدر بزرگ خدا 

بیامرزم و به روزنامه های کاهی رنگ فکر می کنم. 

روزنامــه هایی که نوارهای بهداشــتی خون آلود و 

کثیف را در آنها می پیچیدم، مبادا پدر آنها را ببیند.

نوجــوان ام، دوران بلوغــی کــه مــی توانســت 

رسخوشانه بگذرد، به پنهان کردن رازها در روزنامه 

هایی گذشت که هیچ کس آنها را نخواند. 



15

 

مــردم، حتی خود زنان، چیزی اســت کــه نباید یا 

منی شــود به راحتی، بدون رشم، و یا بدون مجازات 

اجتامعــی از آن حرف زد. بی دلیل نیســت که واژٔه 

»پریــود« جای تعبیرات دیگری مثل عادت ماهانه، 

قاعدگی یا مانند آن ها را گرفته است.

وضعیت،  این  در 

حــرف زدن از یک 

عرصــه  در  تابــو 

با  عمومی، آن هم 

فریــاد و بــا لحنی 

پرقــدرت در یــک 

موســیقایی،  اثــر 

البتــه که بــه قدر 

کافی توجه برانگیز 

بــود.  خواهــد 

خصوصــاً کــه این 

چرا با اینکــه در منت ترانه پریود، موارد متعددی 

از تابو شکنی اتفاق افتاده بود اما ترجیع بند: »تو 

هم کــه هر وقت ما رو می بینــی پریودی« توجه 

عموم را جلب کرد؟

ببینید واژه هایی مثل واجبی /خشتک/ ماتحت یا 

لحاف/ناف/داف، 

حساسیت  نظر  از 

فرهنگی آن طنینی 

را که واژٔه »پریود« 

ندارنــد.  دارد؛ 

آن  از  »پریــود« 

تعبیرهای  دســت 

مگو اســت، یا به 

زبان فنی تر نوعی 

»تابو« ست. هنوز 

بــرای بســیاری از 

منظور شام از »جذابیِت سکِس پنهان« در ارتباط 

با این بخش از ترانه مشخصاً چیست؟

این جنبه از جذابیــت برمی گردد به یک تکنیک 

و گاهــی ترفند قدیمــی که بــرای طرف های یک 

رابطٔه جنســی، بویژه رابطه های نامنظم و ممنوع، 

و یا پنهان، تا حد زیادی آشناست. یعنی وقتی مرد 

خواهان رابطه اســت و زن با اعالم پریود بودنش، 

راســت یا دروغ، می خواهد از رابطــه رسباز بزند. 

هر چند ممکن است زن این موضوع را با صداقت 

گزارش کند، اما )بنا به آن شــوخی قدیمی( همین 

صداقتــش هــم طــرف را  می کشــد. چــون حتی 

در صورتــی که گزارش ماوقع صادقانه هم باشــد، 

این اعــالم برای دو طرف به معنی ارســال عالمتی 

اســت برای رسباز زدن از برقراری رابطٔه جنســی. 

این عالمت، حتی در صورت واقعیت نداشــنت هم 

می تواند به عنوان یک ترفند برای عدم آمادگی زن 

در وارد شــدن بــه این رابطه اعالم و اعامل شــود. 

بــا اعالم عــدم آمادگی زن، مرد یا مجبور اســت با 

ناخرســندی و یا دلخــوری و اعــراض موقعیت را 

بپذیرد یا ناچار اســت به شیوه های دیگری متوسل 

شود.

این دلخوری و اعراض که با عبارت: »تو هم که هر 

وقت ما رو می بینی پریودی« با غلظتی از ناباوری 

و لحنی حاکی از انکار بیان می شود، برای مخاطبان 

این گونه از رابطه ها آشناســت و به روی همدیگر 

عبارت به صورت ترجیع بند به مرکز این اثر تبدیل 

شده باشد.

شاید به همین دلیل، این بخش مرکزی به محسن 

نامجو ســپرده شده که جنس و سابقٔه صدای بازش 

بــرای پررنگ تر شــدن این تکــه در گوش مخاطب 

بُرش بیشــری داشته است. خصوصاً اگر مقایسه ای 

فرضــی کنید بــا این که اگر  این اثر به شــکل تک 

صدایی اجرا می شد؛ خود این متایز و فاصله گذاری 

دو صدایی، این قسمت را پررنگ تر کرده است.

از این گذشته، بعید می دانم تهیه کنندگان اثر، از 

جنجــال برانگیزی و چالش ناکی این بخش از ترانه 

بی خرب بوده باشــند. اتقاقاً تأکید روی این قسمت 

نشــان می دهد که یا به خوبی بــه آن واقف بوده 

یا دســت کم حــدس می زده اند که این قســمت، 

خــواه با حمله و اعــراض، خواه با دفــاع و تأیید، 

می تواند مرکز توجه قرار گیرد که آن را در مرکز اثر 

گذاشته اند.

ولــی به نظر قانع کننده نیســت که فقط »تابو« 

بودن پریود بتواند این همه توجه ایجاد کند؟

خوب، تابو بودن پریود در این ترانه فقط به خود 

واژٔه پریود محدود منی شــود، بلکه ارتباط پریود با 

سکس یا رابطٔه جنســی هم به آن اضافه می شود. 

رابطٔه جنســی هم خودش از آن دست موضوعاتی 

اســت که بــاز جامعه به راحتی و آشــکارا در باره 

آن حرف منی زنــد و تا حدی حالت تابویی و پنهان 

دارد. پنهان بودن سکس، مثل هر چیز پنهان دیگر، 

در اینجا هــم جذابیتی دوبل درســت می کند. در 

واقع، غیر از »جذابیِت پنهاِن ســکس«، جنبه ای از 

»جذابیِت سکِس پنهان« هم در این عبارت که: »تو 

هم کــه هر وقت ما رو می بینــی پریودی«، پنهان 

شــده است. حتی برای کســانی که پریود و سکس 

برایشان جنبه تابو ندارد.

در بلندمدت هم این ترانه در میان 

انبوهی از آثار و رویدادها گم می شود 

که شاید حتی ردش هم قابل شناسایی و 

اعتنا نباشد
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تشــدید  خاصیت 

کنندٔه این شــبکٔه 

بســته.  نســبتاً 

شبکه ها در فضای 

مجــازی از امکان 

تشدید یا رزونانسی برخوردار هستند که در فضای 

معمولــی، به دلیل باز بودن نســبی شــبکه، به آن 

میزان قدرمتند نیست.

برای اینکه منظورم روشــن شــود مثــالً اعالم »پر 

بیینده تریــن عناویــن« را در یک وبســایت خربی 

در نظــر بگیریــد. وقتــی عنوانی پربیننده شــود، 

حتی با   هامن تعداد اندک اولیه، شــانس بیشــری 

دارد تــا از جانب 

مراجعــه کنندگان 

بعدی هم بیشــر 

کلیــک بخــورد و 

دیده شود. در این 

حالــت، آن عنوان 

تشدید  صورت  به 

شونده ای، بیشر و 

توجه  مورد  بیشر 

قرار می گیرد.

روشــن  البتــه 

اینجا  کــه  اســت 

فقط مــن دارم به 

خصوصیات فضا و شبکه اشاره می کنم نه به محتوا 

که خودش می تواند روی این دو ویژگی سوار شود. 

انتشار این موسیقی در فضای مجازی نیز از همین 

ویژگی برخوردار شده است.

عامــل محتوایــی در این مورد خاص چه نقشــی 

داشته؟

در اینجــا عنــارص محتوایی به قــدر کافی حضور 

آوردن عمومــی اش، به نوبٔه خــود نوعی جذابیت 

طنزآمیــز و خاطره آور پیــدا می کند، و موافقت و 

مخالفــت جدی برمی انگیزد کــه حاصل نهایی اش 

مطرح شدن و مورد توجه قرار گرفنت است.

در گزارشــی که از تهران در این مورد تهیه شده، 

بیشــر کسانی که از آن ها در مورد این ترانه سوال 

پرســیده شــده، پاســخ داده اند که اصال موضوع 

برایشــان اهمیتی ندارد. این در حالی است که در 

فضای مجازی، با واکنش های بســیار جدی تری در 

ایــن مورد روبرو بوده ایــم. دلیل این همه تفاوت 

دیدگاه در مورد این ترانه چیست؟

راســتش مــن فکر 

منی کنم مساله فقط 

به موضــوع تفاوت 

دیدگاه هــا مربــوط 

شــاید  بلکه  شــود، 

بــه تفــاوت مقام و 

مــرف  موقعیــت 

کننــدگان و شــبکٔه 

مــرف آن هــا هم 

مربوط باشد.

مــن دلیل  به نظر 

اولیه اش بر می گردد 

به سازوکار توزیع و 

مرف ایــن قبیل آثار. این قبیل آثار پیش از اینکه 

در بازار معمول موسیقی، مثال از طریق ارائه آلبوم 

در قالــب ســی دی و مانند آن منترش شــوند، در 

فضای مجــازی منترش و رد و بدل می شــوند. پس 

طبیعی است که اعضای جامعٔه مستقر و درگیر در 

فضای مجازی را بیشر با خود درگیر کند.

عامل ثانوی هم برمی گردد به یکی از ویژگی های 

فضای مجازی، یعنی بســته بودن نســبی شبکه و 

عــده ای معتقدند کــه این ترانه اصــال اثر هرنی 

محسوب منی شــود. و کسانی هم گفته اند که باید 

یاد بگیریم همه نظرات را الاقل بشنویم.

اگر ما داشــتیم در باره انتشــار یک کتاب با ییان 

عقایــد و نظر ها حرف می زدیــم، گفنت اینکه »باید 

یاد بگیریــم همه نظرات را بشــنویم« هم وجهی 

داشــت. اما ما اینجا داریم در بــاره یک اثر هرنی 

حرف می زنیم در شکل یک کار موسیقایی.

بــا این حال، اگر دعوا برود بر رس اینکه چه چیزی 

اثر هرنی اســت و چه چیزی اثر هرنی نیست، باید 

تــا پایان جهان در این زمینه بحث کنیم، آن هم به 

شکلی کم مثر.

مشــکل از اینجــا رشوع می شــود کــه کســانی 

می خواهند اثری هرنی را که به نظر آنان خیلی بد 

است از جرگٔه آثار هرنی خارج کنند. به این دلیل بر 

آن مهر »غیر هرنی« می زنند. کار اینان درست مثل 

صدور حکم ارتداد است از جانب دین باوران. دین 

باوران هم چیزی را که با جریان غالب دینشــان به 

شدت ناهمخوان باشد ارتداد به حساب می آورند. 

این شــیوه در واقع نوعی تــرور و ارعاب در بازار 

دین باوری هم هســت که می خواهد دیگران را از 

گرویدن به آن باز دارد. پس تهدیشــان می کند که 

داشته اند، مانند دو خوانندٔه مطرح و بحث برانگیز 

و مورد توجِه مثبت و منفی، و تعابیری جلب کننده 

و حنجال برانگیز در خود اثر.

وقتی ایــن محتــوای بالقــوه مورد توجــه، روی 

شــبکه ای نسبتا بسته سوار شود و به جریان بیافتد 

به راحتی می شــود انتظار داشت که تشدید شود و 

بیشر و بیشر مورد توجه قرار گیرد؛ توجهی که در 

شبکه های نسبتاً باز بیرون از فضای مجازی احتامل 

کمری دارد و در گزارش مورد اشــارٔه شام هم آمده 

است.

در خود فضای غیر مجازی چطور؟

مــن ترجیح می دهم ایــن فضای غیــر مجازی را 

بــا تعبیر بــازار مورد اشــاره قرار دهــم. این قبیل 

موسیقی ها به نظر منی رسد که توانسته باشند خود 

را به عنوان جریان غالب موسیقی در بازار موسیقی 

داخل ایــران تثبیت کــرده باشــند. بنابراین هنوز 

حضورشــان در بازار موسیقی، چه از نظر اقتصادی 

چه از نظر فرهنگی، در موقعیتی حاشــیه ای است، 

هر چند حاشــیه ای پرقدرت که هــر از چندی منت 

اصلی را هم تحت الشــعاع قرار می دهد. به همین 

دلیل، منی شــود انتظار داشــت که این اثر در بازار 

اقتصادی و فرهنگی موســیقی در داخل کشور هم 

به اندازٔه فضای مجازی مورد توجه قرار گیرد.

گذشــته از این، وقتی شــام این اثــر را در فضای 

مجازی استفاده می کنید، اغلب مرف کنندٔه همٔه 

جاروجنجال های همراه آن هم هستید که از طریق 

کامنت گذاشنت، رش کردن، و مطلب نوشنت به خود 

اثر الصاق شــده و با آن نزد شام می آید. اما وقتی 

شام اثر را از طریق سی دی می شنوید یا یک تراک 

روی پلیــر خود را گوش می دهید، دیگر مســتقیامً 

مــرف کنندٔه آن بحــث و گفت و گوهای جنجالی 

همراه با اثر در فضای مجازی نیستید.

وقتی مرد خواهان رابطه است و زن 

با اعالم پریود بودنش، راست یا دروغ، 

می خواهد از رابطه رسباز بزند. هر 

چند ممکن است زن این موضوع را 

با صداقت گزارش کند، اما )بنا به آن 

شوخی قدیمی( همین صداقتش هم 

طرف را می کشد
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فرهنگی  بــازار  و 

است که در   نهایت 

تعیین می کند چه 

محبــوب  چیــزی 

است و چه چیزی 

و  نامحبــوب. 

متقاضیان این بازار هم طبیعتاً ساختارشــکن بودن 

یا نبودن اثر را در تقاضا کردن یا تقاصا نکردن برای 

آن اثــر دخالت می دهند، اعم از اینکه از ســاختار 

شــکن بودن یک اثر درکی آگاهانه داشته باشند یا 

درکی حسی و تجربی، درکی که معموال خودش را 

در توصیفاتی مانند »تازه«، »جدید«، »متفاوت« و 

مانند آن ها نشان می دهد.

اما وقتی از ســاختار شــکن بــودن یک اثر حرف 

می زنیم، در واقع از دو نوع ساختار شکنی متفاوت 

و در عیــن حال مرتبط باید حرف بزنیم، ســاختار 

شکنی هرنی و ساختار شکنی اجتامعی و فرهنگی.

من در مورد شکســنت یا نشکســنت ســاختارهای 

هرنی حرف زیادی ندارم. چون فقط مرف کنندٔه 

آماتور موسیقی هستم. اما در مورد ساختار شکنی 

فرهنگی و اجتامعی، آن قدر حرف زیاد اســت که 

بیــم دارم خواننــدگان حوصله نکننــد. فقط اجازه 

بدهیــد به این اکتفــا کنم و بگویم کــه حتی اگر 

تولیدکننــدگان این اثر یا آثار مشــابه چنین قصدی 

هم در رس داشــته اند، فکر منی کنم در کوتاه مدت 

بتوانند به نتیجه ای جز تشدید صف بندی هایی که 

نگهبان   هامن ســاختار های موجود اســت، برسند. 

ایــن موضوع در مورد کار قبلی نجفی )یعنی نقی( 

هم صادق اســت. در بلند مدت هــم آن قدر این 

تأثیــر در میان تاثیر انبوهی از آثار و رویداد ها گم 

می شود که شاید ردش قابل شناسایی و اعتنا نباشد 

یا به هزینه هایش نیارزد.

در صورت گرویدن به چیزی غیر از باور اســتاندارد 

و ارتدکــس، بایــد از میان مومنان بیــرون انداخته 

شوید. مشابه همین شیوه در بازار هرن هم جریان 

دارد. گروه های غالب سعی می کنند با صدور حکم 

ارتداد، ســایر آثار و شــکل های بیانی حاشیه ای را 

»غیرهــرن« ی قلمداد کننــد و از قلمرو هرن بیرون 

بیاندازند. طوری که دیگران برســند از اینکه چیزی 

را کــه جریان غالب هرن منی داند، هرن قلمداد کنند 

یا به رصافت تولیدش بیافتند.

اما مساله ساده تر از این هاست. هرن، هر تعریفی 

هم که داشــته باشــد، شــکل اســتاندارد و تفسیر 

ارتدکس برمنی دارد. هرن کاالیی نیســت که بشــود 

یک »موسسٔه اســتاندار« بر تولیداتش نظارت کند 

و مهر اســتاندارد و ایزو چند هزار بر محصوالتش 

بزند و هر چه را با آن منی خواند »ضایع« به حساب 

بیــاورد و از ورودش بــه بازار جلوگیــری کند. مهر 

هرن را بازار مرف اســت کــه بر محصوالت هرنی 

می زند. و در این بازار همه جور محصولی هست. 

هم نامجو هست هم شجریان، هم شاهین نجفی 

هســت هم محمد اصفهانی، هم هیچکس هست 

هم بنان.

ایــن مرف کننده اســت که نهایتاً اثــری را هرن 

خــوب می دانــد و اثــری را هرن بــد. و از آنجا که 

مرف کننــدگان هم مثل خود آن آثار اســتاندارد 

پذیر نیســتند. پس این تنوِع بی پایان را منی شود با 

انگ »هــرن« نبودن یــک اثر از بین بــرد و هرن را 

تبدیل به خط تولید کاالیی یکســان و کســالت بار 

کرد.

آیا اساســا مى توان این ترانه را ســاختار شــکن 

دانســت؟ و آیا هر ســاختار شــکنى اى، به رصف 

تالش براى مبارزه با ساختار ها محبوب است؟

در مــورد محبوبیت یک اثر، این بــازار اقتصادی 



ما وارثان دردمشرک الی پا | ما زیر پای گشت واجبی با سپاه
ما صیغه های زیر سن، چند ساعته | راحته شل بگیر وگرنه درد داره ها! 
ما نامه های بی جواب خیس عمق چاه | ما تو حرم زنای محَصنَه با نساء
ما و حُظ انگشت و ماتحت دیگران | ما و شوق مرگ با صدای آهنگران

ما روی مین و توی جین و پشت هفت سین | خاک بر رسان با سواد رشم بر جبین
ما بهت خشتک شدن و درد پارگی | ما چشم بسنت خفه شدن به سادگی

ببین چگونه درگیر مغز من | مراببوس از عشق حرف بزن
تو هم که هر دفعه که مارو می بینی پریودی

ما راندووی از رشیعتی تا اوین | ما دخران صادراتی از دبی تا چین
ما بوق تاکسی در عمق استخوان | ما جسم پژو با مغز پیکان
ما سینامی بی پناه بی پناهی | ما بغض با این جامعت فکاهی
ما اجتامع زیر ناف پول محور | ما شاعران دردمند بیت رهرب

ما عاشقان آوانگارد حسین | ما پیروان فشن پیر خمین
ما مومنین تیز کرده در اعتکاف | ما داف های با حجاب خیس زیر لحاف

مرا و شوق آغوش تو | و گریه به گوشی خاموش تو
آمدی جانم به قربانت ولی…

تو هم که حتی توی این رشایطم پریودی
تو هم که هردفعه که مارو می بینی پریودی

شاهین نجفی و محسن نامجو

آهنگساز و ترانه رسا: شاهین نجفی
تنظیم، میکس و مسرینگ، گیتار، باس، درامز پروگرامینگ: مجید کاظمی

کالرینت: رومان
طراح کاور: مانا نیستانی
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بروشــور ها را که به سمتشــان مى بــرد، فکر مى 

کردند دســت فروىش است که به فکر کاسبى شب 

عید اســت، یکى دو نفــر اصال محلــش ندادند، 

خامنى دســتش را پــس زد و مردى میانســال 

گفت: منى خواهم، برو کنار. اما او بیدى نبود 

که از این باد ها بلرزد. مى ایســتاد، دســتش 

را جلو تــر مى برد و مى گفت: مجاىن اســت، 

بروشور است، بروشــور حقوقى. دیگر این را 

یاد گرفته بود که نباید بگوید بروشــور حقوق 

زنان است. چون فقط کاىف بود این را بگوید تا 

یا همه را از دستش بگیرند و بیندازندش بیرون 

یا ســیل کلامت متسخر آمیز به ســویش روانه 

شود. یاد گرفته بود تا فقط سعى کند بروشور را 

به دستشان برساند، همین که رشوع به خواندن 

مى کردند، متام بود. 

این همه کارى بود که براى روز جهاىن زن، هشتم 

مارس از دســتش برمى آمد. ســال هاى قبل دیگر 

فعاالن جنبش زنان تالش کرده بودند که مراســمى 

برگزار کنند و هر ســال به دلیىل نشده بود، 

مجــوز که نداشــتند و بدون مجوز 

گرفنت ســالن کار ساده اى نبود، اما 

همیشــه خانه اى پیدا مى شد که 

براى نشســنت همه شان جا داشته 

باشد. اما او همچنان فکر مى کرد 

که پخش کردن بروشــور بهرین 

راهپیامیى در ایــن روز مجوز بگیرند. این در حاىل 

است که هر سال وضعیت اجتامعى و سیاىس آن ها 

دشــوار تر شده و محدودیت هاى بیشرى به آن ها 

تحمیل مى شود. از محدودیت انتخاب رشته دخران 

در بیش از ٣۶ رشته دانشگاهى و محدودیتشان در 

انتخاب شــهر محل تحصیل گرفته تا ممنوع شــدن 

آموزش هاى پیش گیرى از باردارى در دانشگاه ها. 

بــه این ها اضافه کنید قوانیــن جدیدى را که قصد 

دارند براى زنان تصویب کنند. مشاغل نیمه وقت و 

افزایش مدت مرخىص زایامن و تعطیىل پنج شنبه ها 

براى زناىن که مادرند، همه و همه ســبب مى شود 

که کارفرما ها در مقایسه میان نیروى کار زن و مرد، 

از استخدام مردان استقبال کنند، نیروهاى کارى که 

الزم نیست براى پخنت شــام زود تر به خانه بروند، 

باردار منى شــوند و مشخص اســت که مرخىص نه 

ماهه هم منى خواهند، بازنشســتگى پیش از موعد 

هم که اصال حرفش را نزنید! 

در حاىل که در بیشــر کشورهاى جهان، دولت ها 

روز زن را به زنان کشورشــان تربیک مى گویند، در 

ایران، باال ترین مقــام منتخب مردم، رییس جمهور 

احمدى نــژاد ترجیح داد که این روز را به تســلیت 

گویى مــادر هوگو چاوز بگذراند و ســایر مقامات 

کشور هم البد رسشــان آنقدر شلوغ هست که به 

مســایل جزیى چون روز زن- روز جمعیتى معادل 

نیم جمعیت کشور- نپردازند. 

زنان ایراىن اما بــه این رفتار ها عادت دارند، آن ها 

ســال هاســت که راه خود را مى روند، مبارزه مى 

کنند، زندان مى روند، تبعید مى شــوند و باز حرف 

خــود را مى زنند. آن ها عادت کرده اند که در میان 

همه دشــوارى ها راه خود را ادامــه دهند، از قره 

العین، تا نرین ستوده، همه مى دانند که بهرین 

راه مبارزه چیست: ادامه مقاومت. 

روز زن برهمه زنان ایراىن مبارک

راه اســت، فقط کاىف بود بروشورى به خانه اى راه 

پیدا کند، حتى اگر یک نفر هم دو خط از آن را مى 

خواند کاىف بود. 

سال هاست که فعاالن حقوق زنان تالش مى کنند 

تــا بیش از هــر کارى، دانش زنان ایراىن را نســبت 

به حقــوق قانونی و انسانیشــان افزایــش دهند، 

آن ها معتقدند تا زماىن که زنان به حقوقشــان باور 

نداشــته باشــند منى توان براى برابرى حقوق زن و 

مرد تالش کرد. بســیارى از فعــاالن حقوق زنان بر 

ایــن باورند که هــر چند بســیارى از نابرابرى های 

حقوقى و اجتامعى حاصل تفکر مردساالرانه حاکم 

بر جامعه ایران اســت اما نفوذ این تفکر در ذهن 

و جان زنان ایراىن سبب شده که مبارزه با آن آسان 

نباشــد. مثال تا زماىن که دخــران ایرانی باور نکنند 

که ضامن زندگى زناشــویى آن ها رشوط ضمن عقد 

اســت نه مهریه هاى سنگین، منى توان راهى براى 

خوشبختى زوج هاى جوان توصیه کرد. 

اما هشــت مارس و روز جهاىن زن حکایت دیگرى 

است. در حاىل که در اکرث کشورهاى جهان از جمله 

همســایه هاى ایران - از ترکیه گرفته تا پاکستان و 

افغانســتان- زنان اجازه دارند در این روز خواسته 

هاى خود را در خیابان ها فریاد کنند، اما زنان ایراىن 

الاقل در سال هاى اخیر نتوانسته اند براى برگزارى 

طبیعی است که کارفرما ها در مقایسه 

میان نیروى کار زن و مرد، از استخدام 

مردان استقبال کنند، نیروهاى کارى 

که الزم نیست براى پخنت شام زود تر 

به خانه بروند، باردار منى شوند و 

مشخص است که مرخىص نه ماهه هم 

منى خواهند، بازنشستگى پیش از موعد 

هم که اصال حرفش را نزنید! 
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عکس ها از: حسین سلامنزاده 

خشونت علیه زنان داستان جدیدی نیست. قرن هاست این خشونت در 

شکل های مختلف وبا ابزارهای متفاوت علیه زنان صورت می گیرد

همه ســاله در روز  چهاردهم فوریه در اعراض به خشونت علیه زنان 

کمپیــن رقصــی در رستارسجهان برپا می شــود که به اســم یک میلیارد  

شــهرت پیداکرده است . این فراخوان از ســوی یک فعال دفاع از حقوق 

زن در آمریکا به نام ایو انســلر Eve Ensler و از طریق اینرنت در روز 

والنتاین، ۱۴ فوریه، خطاب به یک میلیارد زن و همه انســانهای معرض 

داده شــده بود. فراخوان این کمپین بــه زنان در رسارس جهان بود تا در 

ایــن روز با آمدن بــه خیابانها و با رقص و پایکوبــی، بپا خیزند و نقطه 

پایانــی بر خشــونت علیــه زن بگذارند.. امســال و در جریان این رقص 

جهانی زنان ترک در شهر آنکار در یکی از میادین اصلی شهر جمع شدند 

و رقصیدنــد تا اعراض خود را با زیبا ترین شــکل و گویا ترین  ابزار  به 

جهان اطراف خود و جهانی بزرگ تر اعالم کنند.
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ننشســت و در نامه ای رسگشاده به 
ایــن سیاســتمدار پاســخ داد و 
بالفاصلــه در مــاه ســپتامرب 
علیــه  کمپیــن  فراخــوان 
را  جنسی  خشــونت های 

اعالم کرد. 
ایــن رابطه  انســلر در 
می گویــد: »وقتــی ایــن 
آغــاز کردیم،  را  حرکــت 
کــه  بــود  ایــن  فکرمــان 
می توانیم به خشــونت علیه 
زنان پایان دهیم. حال به شدت 
هیجان زده ایم، چرا که این اقدام در 

رسارس جهان رو به رشد است.« 
امــا وقتی موضوع مبارزه با خشــونت علیه زنان 
جدی تــر می شــود که نگاهــی به آمــار بیندازیم. 
بــه گزارش ســازمان ملل از هر ســه زن در جهان، 
حداقل یکی کتــک خورده، به اجبار وادار به عمل 
جنسی شده یا به طرق دیگر در طول عمرش مورد 
بدرفتاری قرار گرفته است. بر اساس همین گزارش 
معمــوال هم فردی که ایــن بدرفتاری ها را مرتکب 

می شود آشنای اوست. 
اما چرا یک میلیارد نفر؟ 

ســازمان ملل اعالم کرده که حدود یک سوم زنان 

روز ۱۴ فوریه یا ۲۵ بهمن را همه 
با مناسبت ولنتاین می شناسیم. 

اما امســال ایــن روز خاص 
در رسارس جهــان رنــگ و 
بــوی دیگری نیــز گرفته 
از  بــود و در بســیاری 
ســایت های اینرنتی به 
نــام روز »وی« معروف 
شــد. ماجــرا از این قرار 

بود که مدتی است برخی 
فعاالن حقوق زن در تالشند 

تــا حرکتی را آغــاز کنند که در 
   نهایت به پایان خشــونت جنســی 

علیه زنان بیانجامد. 
ایو انسلر منایشنامه نویس فمنیست آمریکایی در 
ســپتامرب سال گذشته پیشــنهاد داد تا خیزشی یک 
میلیاردی در نفی خشــونت جنسی علیه زنان بر پا 

شود. اما چرا این مسئله این همه پررنگ شد؟ 
خانم انســلر نویســنده منایش »تک گویی واژن« 
اســت که تاکنون در ۲۰ کشــور جهان روی صحنه 
رفته است. تاد آکین یکی از سیاستمداران جمهوری 
خــواه آمریــکا پس از اجــرای این منایــش در ماه 
آگوست سال قبل، به اســتناد این منایشنامه بحث 
»تجاوز به عنف مرشوع« را طرح کرد. ایو ســاکت 

رنگ کرده اند  مانند مجسمه روی زمین نشسته اند. 
پشــت رس آن ها پالکاردی است که روی آن نوشته 

شده »زنان یا اشیا«.
ایو انســلر معتقد اســت: »خیزش یــک میلیاردی 
تجلی جهانی اســت که در آن زنان همٔه فرهنگ ها 
و قرش ها دســت به اعراض بزننــد، گفتگو کنند و 
برقصند، بدون اینکه تهدید و ارعاب شوند، یا مورد 

اذیت و آزار قرار بگیرند«. 
در صفحــه فیس بوک این خیزش عکســی منترش 
شده اســت از یک منزل مســکونی که عده ای در 
آن گرد هم آمده اند و در توضیح آن نوشــته شده: 
»زنان و مردان شجاعی در تهران برای پیوسنت به ما 
دور هم جمع شــده اند. تهران نیز به پا خاست. اما 
ما را به خاطر محو 
کردن چهره اشخاص 
تنها  این  ببخشــید، 
امنیت  خاطــر  بــه 

آنهاست«.
پــس  کمــی  امــا 
ازبرگــزاری مراســم 
روز عشــق، خــربی 
کــه  شــد  منتــرش 
آن منایش  براســاس 
» تــک گویی هــای 
قالــب  در  واژن« 
تا تر زیر زمینی  یک 
در تهــران بــه روی 
اســت.  صحنه رفته 
دست اندرکاران این 
تا تر که نخواسته اند 
نامشــان فاش شود، 
گفته انــد که اجرای 
این منایش را تا نیمه 
ادامه  ماه  فروردین 

خواهند داد. 

در معرض خشــونت هســتند و اگــر جمعیت کره 
زمیــن را حدود ۶ میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی 
حدود یک میلیارد زن بالفعل مورد خشــونت واقع 
می شــوند. همین نکته دستامیه خانم انسلر شد تا 
شــعارخود را خیزش یک میلیاردی علیه خشــونت 

جنسی بر زنان تعریف کند. 
نکتــه جالــب این بود که قرار شــد کــه زنان در 
این گرد هم آیی در اعراض به خشــونت برقصند. 
این اعراض برخــالف برخی حرکت های جهانی که 
معموال تنها در کشــورهای آزاد برگزار می شود، در 
کشــورهایی مثل افغانستان، بنگالدش و تبت نیز با 
وجود محدودیت های اجتامعی و سیاسی انجام شد. 
وب ســایت دویچه وله می نویسد: »گفته می شود 

یکــی از بزرگ ترین 
حرکت های اعراضی 
در هند برگزار شده 
کــه در هفته هــای 
شــاهد  گذشــته 
وســیعی  تظاهرات 
در اعراض به تجاوز 
و قتــل یــک دخر 
است«.  بوده  جوان 
در این کشور حدود 
دو هزار نفر در روز 
عشــاق در پارملــان 
نو  در دهلی  هنــد 
تا  آمدنــد  گردهــم 
منادین  مراسمی  در 
به  را  »مردساالری« 

گور بسپارند. 
ویدئــو  یــک  در 
نیــز که در ســایت 
منتــرش  گاردیــن 
شــده تصاویــری از 
را  نپــال  پایتخــت 
چند  می دهد  نشان 
را  خــود  بــدن  زن 
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بخوان مرا... 
از الف بخوان

تا بلوغ یک رویا و
عریانی یک قصیده

با اِعراب بخوان
کلمه به کلمه

جمله به جمله بخوان مرا 
تا رسیدن به نعامت فهمیدن... 

بنگر که
چند کلمه ی آن شکسته است... 

چند نغمه ی آن مقدس و 
چند گل انارش 

رهرو باغچه ی سکوت منند؟ 
بخوان مرا تا رسیدن به سواحل مرجانی لب

باغچه ی سیبهای الیموت... 
آنجا سپید ِ سپید خواهی شد از گناه
گم خواهی شد در ذکر یک سنفونی

تا به آرامی باز گردی به اصل خویش 
به نژاد نسیم... 

بشوی مرا به نسیم خنده هایت 
بنوش مرا در عطش تنهاییت 

بر متامی گلربگ هایم پیوندی از بوسه می خواهم 
تا، رنگ بگیرند به رنگ لبت، حرف هایم

برق نگاهی می خواهم 
تا آباد شود. 

خانقاه نگاهم به نگاهت

شعری از شاعر زن کرد عراقی: حیات مجید پرخی
ترجمه: رویا حسینی

مبخوێنه وه   
له  ئه لفه وه  مبخوێنه وه  

تا باڵق بوونی خولیایه ک و 
ڕووت بوونه وه ی قه سیده یه ک 

به  حونجه  مبخوێنه وه  
وشه  ووشه  

دێڕ به  دێڕ مبخوێنه وه  هه تا ئه گه یته  
نیعمه ته کانی حاڵی بوون 
بزانه  چه ند ووشه ی شکاو 
چه ند نه غمه ی پیرۆزه ی 
چه ند خونچه ی هه ناری 

له  باخچه ی بێده نگیمدا پیاسه  ئه که ن 
مبخوێنه ره وه  تا ئه گه یته  که ناره  پرته قاڵیه کانی لێو 

باخچه  سێوه کانی نه مری 
له وێ سپی سپی ئه بیته وه  له  گوناح 
له  زکری سه مفۆنیایه کدا وون ئه بیت 

تا هێدی هێدی ئه چیته وه  سه ر ئه سڵی خۆت 
سه ر ڕه چه له کی نه سیم 

به  نه سیمی خه نده نکانت مبشۆره وه  
له  تینوێتی ته نیایدا مبخۆره وه  

له سه ر هه موو په ره کانم موتوربه ی ماچم ئه وێت
تا حه رفه کانم تۆخ بن به  ڕه نگی لێوت 

تریفه ی ته ماشام ئه وێت 
تا خانه قای ڕوانینم ئاوه دان بیت به  نیگات

منت کردی
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توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست است. وی 
در ســال ۱۳۶۶ از دانشگاه علم و صنعت ایران در رشتٔه معامری فارغ التحصیل شده است. او 
فعالیت حرفه ای خود را از ســال ۱۳۵۸ با هفته نامه »کتاب جمعه« به رسدبیری احمد شاملو 
آغــاز کرد. توکا ســابقٔه همکاری با بیش از ۵۰ نرشیــه را در کارنامه اش دارد و تابه حال ۲ بار 
به عنوان بهرین کارتونیســت در جشــنوارٔه مطبوعات ایران انتخاب شده است. توکا در سال 
۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، کانادا ســکنی گزید. توکا قرار اســت با » تابلو« همراه باشد 
و در هر شامره یکی از کارهای خودش را روی این تابلو نصب کند. این بار توکا در ویدیویی 

که ساخته یکی از کارتون هایش را اینگونه رشح می دهد.

اطالعات فرماندهی مرکــزی بود. ادوارد در همین 
دو ســال رضب املثل های فارســِی دری را که یکی 
از زبان های رایج در افغانســتان اســت، گردآوری 
کرد. نکته جالب اینکه از نظر خودش نوشنت کتاب 
برایــش هدف اصلی نبود، چون او عالقه خاصی به 

دگیری  یا
زبان و ترجمــه اصطالحات آن داشــت. این افر 
نیروی دریایی ایاالت متحده که شــیفته رنگارنگی 
ایــن رضب املثل های دری شــده بــود، آن ها را در 
گفتــار خود به کار می بــرد و تصمیم گرفت کتابی 
در همیــن رابطــه منترش کند. حتــی طراحی های 
کتــاب هم برای ادوارد اهمیت شــخصی داشــت. 
دانشــجویان هرن مدرســه معرفت کابل ۲۰۰ طرح 
بــرای مصور کردن کتاب او پیشــنهاد دادند که در 
   نهایــت ادوارد ۵۰ اثر را برای اســتفاده در کتابش 
برگزید. نخســتین بار کتــاب »رضب املثل ها: ۱۵۱ 

تصور کنید به عنــوان یک رسباز به محل دیگری 
رفته ایــد که کیلومر ها با زادگاه تــان فاصله دارد و 
قرار است با گروه های نظامی و شبه نظامی مبارزه 
کنید. خوب تا اینجای کار که همه چیز روشن است 
و جای ســوالی نیست. حاال اگر در این بلبشو فکر 
نوشنت کتاب، آن هم نه در مورد اسراتژی های جنگ 

و گریــز بلکه در حــوزه فرهنگ و 
ادبیات به رستان بزند 

موضــوع 
کمی 

فانتزی به نظر منی رسد؟ 
امــا جنــاب رسوان ادوارد زمل در دورانــی که در 
افغانســتان حضور داشــت دو کتاب در باره رضب 
املثل هــای دری روانــه بازار نرش کــرد. این جناب 
رسوان آمریکایــی می گوید: »یکــی از اهداف بلند 
مــدت من ایجاد یــک ارتــش از متخصصان رضب 
املثل شناسی اســت و نوشنت کتاب های رضب املثل 
متام زبان هاست تا بتوان تعامالت میان فرهنگی را 
ارتقــا داد. این موضوع بویژه در مناطقی که محل 

تخاصم است اهمیت حیاتی دارد.«
 او که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ در افغانستان حضور 
داشــت، مدیر بخش منابع و نیازمندی ها در مرکز 
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کمک می کند، دوم اینکه به انگلیسی زبان ها کمک 
می کنــد تا دری را آســان تر بیاموزنــد و آخر اینکه 
این کتاب منبع خوبی برای شناخت فرهنگ افغانی 

است.« 
ادوارد زمل امیدوار است مردم رسارس جهان از این 
کتاب بیاموزند کــه آن قدر ها هم که فکر می کنند 
با یکدیگر تفاوت ندارند. او معتقد اســت بیشــر 
مردم یــا به عبارتــی خانواده های عــادی نیازهای 
اولیه یکســانی دارند و هامنند هم فکر می کنند و 
دیــن، فرهنگ و اقلیم آن ها تاثیــر چندانی بر این 

موضوعات ندارند. 
ادوارد زمل در آغاز کتاب خود نوشــته است: »این 
کتاب با کامل احرام به مردم افغانســتان و آنهایی 

کــه همراه با آنان برای تامین صلح و امنیت پایدار 
تالش می کنند، اهدا می شــود. خداوند آن ها را در 
این ماموریت دشــوار مشــمول رحمت، عنایات و 
توفیقات خویش قرار دهد. چنانچه این رضب املثل 
می گویــد: کوه هر چقدر بلند باشــد، رس خود راه 

دارد.« 

رضب املثــل دری« در ۱۷۶ صفحــه و ۵۰ صفحــه 
مصور متام رنگی در آگوست ۲۰۱۱ منترش شد. این 
کتــاب در ماه مــی ۲۰۱۲ به چاپ دوم هم رســید.  
کتــاب »رضب املثل های مصور افغانی« نیز در ماه 

اکترب سال ۲۰۱۲ منترش شد. 

اما افغانی هایی کــه کتاب این افر امریکایی را، 
که مثل خودشان دری حرف می زد خوانده اند، چه 

می گویند؟ 
 »این کتاب بی نظیر اســت، فکر منی کنم بتوان در 

هیچ جا مشابهی برای آن پیدا کرد.« 
»این کتاب می تواند ســه وجه داشــته باشد، اول 
به افغانی هایی که می خواهند انگلیسی یاد بگیرند 

ادوارد زمل امیدوار است مردم رسارس 

جهان از این کتاب بیاموزند که آن 

قدر ها هم که فکر می کنند با یکدیگر 

تفاوت ندارند

این ها را کســی می نویســد که دستش از آنجا کوتاه اســت و هر لحظه می ترسد که آرزوی یک ساعت قدم زدن در بازار 
تجریش را با خود به گور بربد. آرزوی یک ساعت همهمه زبان فارسی در رسزمین ایران! 

دوربین که از روی صورت خندان نانوا ها رد شــد، روی ســمنوی عمه لیال توقف کرد، از میان تنگ ماهی ها عبور کرد و 
در خش خش کیســه های پر از میوه راهش را تا دکان حاجی ارزانی گرفت به نوروز فکر می کردم و بهار که پشــت در، 
در انتظار ورود اســت. به بازار تجریش فکر کردم و دخیل های امامزاده صالح اش. به این قســمت از شهر که از هزار سال 
پیش که طجرشــت می خواندش تا امروز زنده اســت و تا دامنه کوههای الربز قد کشــیده است. من به هیاهو و همهمه 
بــازار، صدای باربر ها، مشــری ها کــه در حال چانه زدن با دکاندار ها هســتند، تخم مرغ های رنگــی و آینه های نقره ای، 
پسته های خندان کیلویی چندین هزار تومن، مغازه پیرمردی که روز نوزدهم فروردین روی سنگ رشف الشمس دعا حک 
می کند برای حفاظت از چشــم حســودان و شیطان، سجاده های آویزان، و جوانکی که در می دانگاهی بازار، جارو می زند 
و مردمانی که رد دوربین را دنبال می کنند و در نگاه شــان یک دنیا حرف اســت فکر می کنم. همه می گویند مردمان آن 

رسزمین هنوز به درختان اقتدا می کنند و به جوانه های سبزی که نوید بخش پایان زمستان است و آغاز روزی نو. 
آری »بهار« در راه است و شهر یکپارچه در هیجان آمدنش، هرچند »بهار« امسال سیاسی شده و طراوتش در گرانی ها 
و کمبود ها و تحریم ها کمرنگ، اما هنوز زیبا ترین کلمه و حسی ایســت که می شــود برای اینهمه زندگی زمزمه اش کرد و 

بازهم امید داشت. 
آری نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش بحال روزگار.............
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هر چقدر هم که تاتو کردن و شیوه های جدید تغییر و 
تقویت رنگ مو ها جایی برای خود باز کرده باشند، اما هنوز 
هم بسیاری از دخران ایرانی با »حنا بندان« به خانه بخت 
می روند و هستند کسانی که به دنبال شامپو حنا و رنگ 
حنا باشند. مسافران هند و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
هم گاهی با نقش های زیبایی از حنا بر بدنشان به خانه 

باز می گردند. غافل از اینکه حنایی که آن ها با قیمتی گزاف 
نقشی از آن را به سوغات آورده اند، از مهم ترین صادرات 

همین مرز و بوم است. 
یافنت سابقه ای از کشت و داشت و برداشت حنا کار آسانی 
نیست اما به راحتی می توانید تنها باز مانده های کارگاه های 

حنا سابی را در اطراف یزد ببینید. اما، شب عید است و 
منتظرید تا عیدی های سال نو را بشامرید و فرصت سفر 

ندارید؟ یا اینکه سواحل شامل یا جنوب را به سفر به استان 
یزد ترجیح می دهد، باشد، هیچ کدام از این ها دلیل منی شود 
که دیدن تنها کارگاه های حنا سابی را از دست بدهید، ما شام 

را به سفری در تاریخ می بریم، سفری سبز به رسزمین حنا.
با ما همراه شوید.

عکس ها از: هوتن سالمت 
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 گری ویلیامز هرنمند ۴۰ ســاله اســکاتلندی ساکن نروژ است. پروژه او به نام » یک دور در دریاچه یخ زده« 
در شهر اسلو آغاز شده است. او متام روز در بیرون چادر در دریاچه یخ زده سوگس وان کار می کند. او برای 

اسراحت و خوردن غذا به داخل چادر می رود. 
او پــروژه خــود را از فیلم ســینامیی کن تیکی الهام گرفته اســت.  گــری ویلیامز این پــروژه را یک حرکت 
ســمبولیک می داند برای کســانی که به دالیل اقتصادی کار و زندگی مناسبی ندارند و مجبور هستند روز ها 
و شــب های زیــادی در درون چادر زندگی کنند.  گری قصد دارد در طــول یک هفته ایی که در چادر زندگی 
می کند دور خودش را در این دریاچه ای یخ زده با اره دستی و ابزارهائی دیگری که دارد بربد تا برای خودش 

یک جزیره کوچکی درست کند. 
گری در طول انجام این پروژه شب ها در هوای منفی ۲۰ درجه شهر اسلو در درون چادر می خوابد.
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تعطیالت نوروزی نزدیک اســت و شــام نه 
به ســفر می روید، نه مهامن دارید و نه از 
عید دیدنی رفنت خوشــتان می آید، ناراحت 
نباشید، چند پیشــنهاد خوب برای پر شدن 

بخشی از اوقات فراغتتان داریم. 

چی گوش کنم؟

دور )Far( رجینا سپک تر
رجینا سپک تر فقط یک صدای خوب نیست بلکه 
او در کنــار صــدای زیبایش یک ترانــه رسا توامنند 
و آهنگســاز قدرمتند اســت که آهنگ هایش شــام 
را مســحور می کند. رجینا ســپک تر در سال ۲۰۰۹ 
آلبوم فــار را منترش کرد و توانســت آلبومی دیگر 
به آلبوم های خوبش اضافه کند. اگر دنبال صدایی 
متفاوت هســتید مطمنئ باشــید این آلبــوم رجینا 

سپک تر انتخاب خوبی برای شام خواهد بود. 

)Chew( بجو
بجو، نام کمیک آمریکایی به قلم جان لیمن است 
که موفق به کسب جایزه آیزنر شده است. داستان 
کتــاب در رابطه با مردی اســت که بــا خوردن هر 
چیــزی مانند درخت، گوشــت یا انســان می تواند 
خاطرات آن ها را جذب و پرونده های جنایی را حل 
کند. فکر کنم با همین خالصه کوتاه متوجه شــده 
باشید که با یک داستان معمولی مواجه نیستید، تا 
به حال ۲۰ قســمت از این کمیک انتشار پیدا کرده 
و اینگونه که خط داســتانی کمیــک پیش می رود 
انگار حداقل ۲۰ قســمت دیگر نیز در کار باشــد. 
اگر دلتان یک داستان بامزه و در عین حال پیچیده 

می خواهد این کمیک را از دست ندهید. 

)Faecry3( ۳ فریاد دوردست
 فارکرای بین همه طرفداران بازی نامی شــناخته 
شــده است. ســال قبل هم شــامره جدیدی از این 
رسی بازی ها بیرون آمد که باز هم توانســت مانند 
بازی های گذشــته موفق عمل کند. داســتان بازی 
راجــع به فردی به نام جیســون بردی اســت که با 
دوســتانش به تایلند ســفر می کند ولی در هنگام 
غواصــی بــه دســت دزدان دریایی می افتــد و به 
جزیره ای دورافتاده منتقل می شــود. شــام در این 
بــازی وظیفه دارید تا دوســتان جیســون را نجات 
دهید و از جزیره فرار کنید. بازی به صورت نقشــه 
باز طراحی شــده و شام عالوه بر اینکه آزادی عمل 
کامــل دارید، باید با محیط خود رابطه برقرار کنید 
و بــرای زنده ماندن عالوه بر دزدان دریایی باید با 

طبیعت هم مبارزه کنید. 

چی بازی کنم: 

چی بخونم: 

بــرای آن ها که دلشــان یــه جیمز بانــد واقعی 
۱۹۶۴ )Goldfinger( می خواهد: انگشت طال

انگشــت طــال اولیــن جیمز بانــدی بــود که به 
وســیله گای همیلتون کارگردانی می شــد و اولین 
جیمزباندی بود که موفق به کســب اســکار شــد. 
در کنــار موفقیت های بســیار فیلم، انگشــت طال 
ســاختار جیمز باند را برای همیشه تغییر داد و به 
شــکلی درآورد که ما امروز می شناسیم. اگر فیلم را 
دیده اید فکر نکنم بدتان بیاید دوباره ترکیب شــان 
کانری، یک دســته زنان زیبا و مــرد کره ای را که با 

کالهش آدم می کشد، ببینید. 

چی ببینم؟ 

برای آن ها که دلشــان هیجان واقعی می خواهد: 
۱۹۶۸ )Rosemary's Baby( کودک رزماری

ما هــم مانند شــام از فیلم های ترســناک جدید 
خســته ایم. ما هم مانند شــام دیگر منی توانیم یک 
فیلــم دیگر پر از بیرون پریــدن موجودات عجیب 
و غریــب از تاریکــی را ببینیم. ما هم مانند شــام 
دنبــال هیجــان واقعی در یک فیلم هســتیم. خدا 
را باید برای آفرینش رومن پوالنســکی شکر کرد و 
باید از رومن پوالنسکی برای ساخنت کودک رزماری 
تشــکر کرد. این فیلم چنان فضاسازی قوی ای دارد 
که شام همراه با میا فارو به مرز دیوانگی می روید 
و بازمی گردید. عالوه بر فضاســازی قوی، داســتان 
درگیر کننده و بازی های درجه یک باعث می شوند 
که این فیلم در ذهن هر فیلم بازی برای همیشــه 

مباند. 

برای آن ها که دنبال یک فیلم واقعا متفاوتند:
۲۰۱۱ )Killer Joe( جو قاتل

یکــی از عجیب تریــن فیلم هایــی کــه می توانید 
ببینیــد، آیا تا به حال به زجــر دادن یک فرد دیگر 
خندیده ایــد؟ نه؟ خب ما هم تا قبــل از این فیلم 
موفق به این کار نشــده بودیم ولی این فیلم همه 
چیــز را برای ما عــوض کرد. کیلر جو پر اســت از 
انواع خشــونت )رفتاری، جســامنی و روحی( ولی 
در عیــن حال یکــی از خنده دار تریــن فیلم هایی 
اســت که خواهید دید. این فیلم کمدی سیاه را به 
مرحله جدیدی می برد وباعث می شــود که متاشاگر 
از خندیدن به این همه خشونت خجالت زده شود. 
عجیب تــر از خود فیلم بازی فوق العاده قوی متیو 
مک کاناهی است. متیو مک کاناهی با شخصیتی که 
می افریند شام را بر روی صندلی هایتان می خکوب 

خواهد کرد. 
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بتمن یا مرد خفاشــی  یا بروس وین، یکی از ابرقهرمانان ســاخته شده توسط کمپانی دی سی کمیکس است. 
باب کین و بیل فینگر طراحان این شــخصیت بوده اند. از دیگر عنوان های او، شــوالیٔه شــنل پوش، شوالیٔه 

تاریک  و بزرگ ترین کارآگاه جهان  است. 
با اینکه بتمن در ســال ۱۹۳۱ خلق شــد اما شخصیت او توانســته تا امروز جذابیت خود را برای مخاطبانش 
حفظ کند، اقتباس های تلویزیونی و سینامیی فراوانی از داستان های این ابرقهرمان کمیک انجام شده است. 

اما در عین حال بتمن را بیشــر شــبیه به رسبازان 
فضایی کرده و بیش از حد پیچیده است. 

برنده: برتون! برتون لباســی طراحی کرده که در 
زمان خودش منحر به فرد بود و حتی لباس نوالن 
در اصل وام دار طراحی برتون اســت. اگر شــام به 
گذشــته فیلم هــای ابرقهرمانی نگاهــی بیاندازید، 
متوجه می شــوید که قبل از فیلم برتون لباس هایی 
کــه بــرای ابرقهرمانــان طراحی می شــد فاقد هر 

قابلیتی بود. 

بروس وین
مایکل کیتــون نقش بروس ویــن را در فیلم های 
برتــون بازی می کند. مایکل کیتــون بازیگر کمیک 
بسیار خوبی ست )برای مثال بازیش در فیلم بیتل 
جوس( اما منی شــود انــکار کرد کــه او در این دو 
فیلــم مصنوعی و بی حوصله بــازی می کند. بروس 

ویــِن برتــون به مبــارزه با 
منی رود  خالفــکاران 

مگــر اینکه 
کســی 

بــت 
ســیگنال را روشــن 
کند و از او کمک بخواهد. در عین 
حال او بیشر از اینکه در دنیای عادی قدرمتند ترین 
فــرد گاتهام باشــد، یــک مرد مجرد اســت که متام 

تالشش پر کردن تخت خانه اش است. 
کریستوفر نوالن برای نقش بتمن، کریستین بیل را 
در نظر گرفته و باید به او برای این انتخاب آفرین 
گفــت. بروس ویِن نوالن همه آن چیزی اســت که 
شــام از بروس وین انتظار دارید، یک خوشگذران 
عاشق پیشه که در عین حال مغز خوبی برای اداره 
رشکتش دارد. بروس ویِن نوالن منتظر منی شــود که 
کســی از او کمــک بخواهد، او خــودش به مبارزه 
با خالفــکاران می رود و تالش می کنــد تا گاتهام را 

فیلم های سینامیی بتمن عبارتند از: بتمن )۱۹۸۹( 
بازگشت بتمن )۱۹۹۲( بتمن برای همیشه بتمن و 
رابیــن )۱۹۹۷( بتمن آغاز می کند )۲۰۰۵( شــوالیٔه 
تاریکی )۲۰۰۸( و باالخره شوالیٔه تاریکی برمی خیزد 
)۲۰۱۲(. در دو فیلــم اول مایــکل کیتون در نقش 
بــروس وین )بتمن( ایفای نقش کــرد و تیم برتون 
کارگردانی این دو فیلم را برعهده داشت. در »بتمن 
برای همیشه« وال کیلمر نقش بتمن را بازی کرد و 
کارگردانی این فیلم برعهده جوئل شوماخر بود. در 
فیلم »بتمن و رابین« کارگردانی برعهده شــوماخر 
بــود و جرج کلونی درنقش بتمن حضور یافت. در 
سه فیلم آخر، کریستین بیل در نقش بتمن حضور 
یافته و کریستوفر نوالن این سه فیلم را کارگردانی 
کرده است. این روز ها یکی از جذاب ترین بحث در 
میان طرفداران کتاب های کمیک، مقایسه دو بتمن 
خلق شــده توســط کریســتوفر نوالن و تیم برتون 
است. در این بخش ما سعی داریم تصمیم بگیریم 

کدام بتمن بهر است و چرا؟
 

لباس )زره( بتمن
یکــی از جالب ترین موارد 

در دنیــای بتمن، لبــاس ضد گلوله 
اوســت. این لباس اســت که به او قابلیت پرواز 

می دهد و این شــنل اســت کــه او را مخوف و در 
عین حال مرموز می کند. 

لباس طراحی شــده توســط برتون در اصل    هامن 
لباســی اســت که بتمــن در داســتان های مصور 
می پوشــد و برتون به ظاهر بتمن در این کتاب ها 
بســیار وفادار بوده است. یکی از موارد منفی این 
لباس محــدود کردن بتمن از نظر حرکتی ســت و 
می تواند برای او در هنگام مبارزه دردرسساز باشد. 
در طرف دیگر زره نوالن بســیار آزاد تر اســت و 
باعــث آزادی عمل بیشــری برای بتمن می شــود، 
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وومــن فیلم نوالن هم تنها شــباهتی کــه به کت 
وومن داستان های مصور دارد این است که اسمش 

سلنا کایل است. 
برنــده: برتــون! نوالن نــه تنها در ایجــاد روابط 
عاشــقانه در فیلم هایش شکست خورده بود بلکه 
در قســمت آخر روابطش بی معنا هم شده بود. به 
جای آن برتون کت وومنی به ســینام هدیه داد که 
نه تنها منی مرد بلکه بســیار خواستنی و جذاب هم 

بود. 

گاتهام
برتــون گاتهــام خــودش را خلق می کند. شــهری 
که همیشــه شب اســت، نیویورکی بیرون آمده از 
کتاب ها. گاتهاِم برتون صاحب شــخصیت اســت و 
شــام می توانید تنهایــی وخطر را درهرگوشــه اش 
احساس کنید. این شهر یک تیامرستان دراندازه های 
بزرگ اســت. هیچ اتفاق عجیبــی در اینجا عجیب 
نیست و هر لحظه احتامل ریخته شدن خون کسی 

وجود دارد. 
گاتهــاِم نوالن در طرف 
بزرگ تر  بســیار  دیگــر 
است وملموس تر. گاتهاِم 
نــوالن محدودیت ندارد 
و می تواند امروز در لس 
آنجلس باشــد فــردا در 
با  نوالن  ژاپــن.  توکیوی 
وجود آوردن این گاتهام 
یــادآوری می کند  ما  به 
خودمان  ابرشهرهای  که 
زیــاد از وضعیت گاتهام 
دور نیستند و هر کدام 
از ایــن مــوارد می تواند 
در شــهر ما هــم اتفاق 

بیافتد. 
گاتهاِم  برتــون!  برنده: 
نکات  متــام  بــا  نــوالن 
مثبتــش یک محدودیت 
ایــن  و  دارد  بــزرگ 
جلوگیری  محدودیــت، 
از  بســیاری  ورود  از 

پاکسازی کند. 
برنده: نوالن! کریستین بیل از نظر فیزیکی بسیار 
شــبیه تر به بروس وین اســت تا مایکل کیتون، در 
عیــن حال نوالن این اجازه را بــه ما می دهد که با 
زوایای دیگر زندگی بروس وین هم آشــنا شــویم، 
چیزی که بسیار کمر در فیلم برتون دیده می شود. 

روابط عاطفی
برتــون هر چه را در فیلــم بتمن خوب درنیاورده 
باشد، انتخابش در مورد زنان فیلم عالی بوده است. 
در قســمت اول معشــوقه بروس وین، ویکی ویل 
)با بازی کیم بســینگر(، یک خربنگار جســور است 
که می خواهد از جرایم ســازمان یافته گاتهام پرده 
بردارد. در قسمت دوم ســلنا کایل )با بازی میشل 
فایفــر( یا    هامن کت وومن معروف اســت. خیلی 
از منتقدین دلیل برتری بازگشــت بتمن بر نســخه 
قبل را همین وجود کت وومن می دانند. عشق کت 
وومن و بتمن، بیننده را محســور و متاشاگر را برای 

فیلم  متاشــای  ادامــه 
ترغیب می کند. 

امــا  مقابــل  در 
بزرگ تریــن  از  یکــی 
ضعف هــای فیلم های 
انتخاب  زنــان  نــوالن 
شــده هســتند. نوالن 
برای روابط عاشــقانه 
شــخصیت  یک  بتمن 
جدید بــه وجود آورد 
به نــام ریچــل داس. 
نــه  شــخصیت  ایــن 
تنهــا در هیــچ یک از 
بتمــن  کمیک هــای 
وجــود نــدارد بلکــه 
آنقدر در فیلم نچسب 
از آب در آمــده کــه 
شــوالیه  بــرای  نوالن 
تاریکــی مجبــور بــه 
هوملز  کیتــی  تعویض 
شــد تا شاید دوایی بر 
ایــن درد باشــد. کت 

رابطه با بتمن آمده اســت اما انقدر بتمن و دیگر 
شخصیت ها در برابر ژوکر ضعیف عمل می کنند که 
زیر ســایه او گم می شــوند و بیشر فیلم تبدیل به 

فیلمی در رابطه با ژوکر می شود. 

رای نهایی
این بخش بسیار ســلیقه ای است و نظر دادن در 

مورد آن کار سختی است. 
بزرگ تریــن اشــتباه برتــون قــرار دادن بتمن در 
دنیایی کامال نوآر )داستان سیاه( بود و اولین قانون 
یک داستان نوآر این است که هیچ ابرقهرمانی حق 
زندگی در این دنیا را ندارد. برتون تالش می کرد که 
بتمن را وارد دنیایی کند که به او تعلق نداشت، نه 
اینکه بتمن های او بتمن های بدی هســتند، نه! اما 

آن ها به اندازه کافی بتمن نیستند. 
نوالن سعی بر واقعی سازی بتمن کرد، دلیلش بر 
کسی آشکار نیست ولی نوالن متوجه نشد که شام 
هرگز در دنیای واقعی منی توانید لباسی خفاش شکل 
بر تــن پولدار ترین فرد 
یک شــهر کنید و به او 
بگویید برو با مجرمین 
مبــارزه کــن، حتی بر 
اســاس قوانیــن دنیای 
نوالن هم این احمقانه 
دنیای  متاسفانه  است. 
نوالن خالی از تخیل و 
پر از واقعیت های غیر 

واقعی است. 
به نظــر بهریــن راه 
با  بــرای آشــنا شــدن 
بتمن بــه جز از طریق 
مصــور،  داســتان های 
با  بتمن  بــازی  انجــام 
نام »تیامرستان آرخام« 
است. این بازی نه تنها 
به دنیــای بتمن وفادار 
بلکــه  اســت  مانــده 
جذاب  بسیار  داستانی 
و درگیــر کننــده هــم 

دارد. 

شــخصیت های معــروف کمیک های بتمــن مانند 
پنگوئن و پویزن آیوی به این شهر است. شام هرگز 
در ایــن گاتهام مس تر فریز نخواهید داشــت چون 
قوانین دنیای نوالن این اجازه را به شام منی دهد و 

این برای یک طرفدار بتمن دردآور است. 

ژوکر
جک نیکلســون همیشــه از نقش ژوکر به عنوان 
بهرین نقشــی که بازی کرده یــاد می کند که البته 
ادعایی قابل قبول است. نقش ژوکر متام قابلیت های 
بازیگری نیکلســون را در بر گرفته اســت و او نیز 
بــرای ایفای این نقش ســنگ متام گذاشــت. ژوکِر 
برتــون بیرون آمده از دل کتاب های مصور اســت. 
برتــون متام آنچه را می خواهیــم در رابطه با ژوکر 
بدانیم به ما می گوید، این ژوکر با جیب هایی پر از 
اســید، تفنگ های عجیب و ایده هایی کمدی و در 
عین حال کشنده می آید و مخالفانش را با خنده ای 

کشنده از بین می برد. 
شــاید دلیــل اصلــی 
محبوبیــت ســه گانــه 
نوالن در میان متاشاگران 
است.  لجر  وجود هث 
درمــورد بــازی طالیی 
هث لجــر صحبت های 
زیادی شــده اســت و 
تکــرار آن ها تنها باعث 
می شود.  شام  خستگی 
بســیار  نــوالن  ژوکــِر 
مرموز تر و ترسناک تر از 
ژوکِر برتون است و در 

آخر بسیار واقعی تر. 
برنده: نــدارد! هر دو 
ژوکر هــا بســیار خوب 
هســتند و هــر دو بار 
متــام فیلــم را بــا خود 
بزرگ ترین  می کشــند. 
اشتباه هر دو کارگردان 
دقیقــا همیــن اســت 
بــرای  بیننــده  چــون 
در  فیلمــی  دیــدن 
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پناهنده. مرز. کمپ. آوارگی. ترکیه... 

بعد از پیروزی انقالب ســال ۱۳۵۷ این واژگان را بار ها شــنیده اید. شــنیده اید 
کسی از دوستان یا بســتگان به کشور ترکیه رفته است تا درخواست پناهندگی 
بدهد. شــنیده اید روزگار پناهندگی روزهای ســختی است. راســتی آیا از خود 
پرســیده اید این افراد به دنبال چه هســتند و چرا رنج روزهــای پناهنجویی را 
می پذیرند؟ این افراد غالبا دیدگاههای سیاســی، مذهبی  و اجتامعی متضادی با 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران دارند. آن ها پس از رسیدن به ترکیه به شهر 
آنکارا سفر می کنند و به دفر سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی می دهند. 
طبق آمار رسمی بیش از ۳۰۰۰ پناهنده ایرانی در ترکیه در انتظار پاسخ سازمان 

ملل هستند تا به کشور مقصد سفر کنند.

عکس ها از: جواد پارسا 
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»زندگــی پی« با کســب ۴ جایزه بهرین کارگردانــی، فیلمربداری، جلوه هــای تصویری و 
موسیقی بیشرین درخشش را داشت. 

»بینوایان« توانست سه جایزه بهرین چهره پردازی، صدا گذاری و بازیگر زن مکمل را مال 
خود کند. 

 »ارگو« نیز با دریافت سه جایزه بهرین فیلم، فیلم نامه اقتباسی وتدوین درخشید. 

 »جانگوی ازاد شده« با دو جایزه بهرین بازیگرمکمل مرد وفیلم نامه غیر اقتباسی

»لینکلن« بــا تنها دو جایزه بهرین بازیگر مرد و طراحی صحنه کمر توقع طرفدارانش را 
برآورده کرد. 

»اسکای فال« با دو جایزه تدوین صداو ترانه در میان برنده های اسکار ۲۰۱۳ جا گرفت. 

»عشق« با جایزه بهرین فیلم غیر انگلیسی زبان

»سی دقیقه نیمه شب« با جایزه تدوین صدا

»بارقه امید« با جایزه بهرین بازیگر زن

 »انا کارنینا« هم با متام امید هایش تنها با جایزه طراحی لباس مراسم اسکار را ترک کرد. 
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انتخاب می کند. ساخت یک فیلم علمی-تخیلی که 
در فضایی خاورمیانــه ای می گذرد آن هم در زمان 
همه گیر شدن تب »جنگ ستارگان«، کامال طبیعی 
بــه نظر می رســد. بنابراین 
مامورین ســازمان ســیا در 
فیلمســازی  گروه  پوشــش 
کانادایی، بــرای پیدا کردن 
لوکشــین های مناسب وارد 
حتــی  می شــوند.  تهــران 
فیلم  تولیــد  پیــش  گزارش 
آرگو در هالیوود ریپورترهم 
منترش می شود. تونی مندز 
مجری و طــراح این پروژه 
متــام جزئیات مربوط به ســاخت یک فیلم علمی-
تخیلــی را جعل می کند و از چهره های رس شــناس 
هالیــوودی همچــون جان چمــربز )طــراح گریم 
معروف هالیوود که به خاطر فیلم سیاره  میمون ها 
هم اسکار گرفته( و جک کربی )یکی از نویسندگان 

در ۱۳ آبــان ۱۳۵۸ و هم زمــان بــا تســخیر النه 
جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان ایرانی، شش تن 
از کارمندان سفارت آمریکا از مهلکه فرار می کنند و 

در سفارت خانه  های کانادا 
و ســوئد پنهان می  شــوند. 
ســازمان های  و  دولــت 
امنیتی آمریکا هیچ روشــی 
را برای خــارج کردن این ۶ 
نفــر از خاک ایــران عملی 
منی دانند تا آنکه تونی مندز 
یکــی از افران ســی. آی. 
 ای، ایــده ای دور از ذهــن 
را مطرح می  کند؛ مامورین 

سیا در پوشش عوامل تولید یک فیلم علمی-تخیلی 
کانادایی وارد ایران شــوند و با ایجاد هویت جعلی 
برای این ۶ کارمند سفارت، آن ها را به عنوان عوامل 

پشت صحنه  همراه با خود از ایران خارج کنند! 
برای این منظــور CIA فیلم نامــه تخیلی آرگو را 

اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده 

اسکار: فیلم متوسطی است که از نظر 

سینامیی به زودی فراموش خواهد شد 

اما تصویری که فیلم از مردم ایران 

می دهد در ذهن ها می ماند و این 

نکته ای است تلخ وتاسف برانگیز

سیاســی هالیوودی بهــره برده و فیلــم پرماجرای 
رسگرم کننده و قهرمان پردازانه نسبتاً جذابی درباره 
فــرار گروگان هــای آمریکایی از چنــگ انقالبیون 
خطرنــاک )ملــت ایران( ســاخته که مورد پســند 
آمریکایی هاســت امــا می توانــد بــرای ایرانی ها، 
آزاردهنده باشــد چرا که ایــن فیلم هم مثل اغلب 
فیلم هــای آمریکایی، تصویر مخدوشــی از ایران و 
ایرانی ها نشــان می دهد که مطابق میل متاشــاگر 

آمریکایی است.« 
به نوشته این منتقد سینامیی »اگرچه آرگو درباره 
یــک رویداد تاریخی تروماتیــک در حافظه ذهنی 
مردم آمریکاست اما اینکه این فیلم، بازسازی دقیق 
این رویداد تاریخی است، ادعایی باورنکردنی است 
چــرا که حتی اگر این فیلم، عیناً بر مبنای اســناد و 
مدارک تاریخی ســاخته می شد، باز هم در سندیت 

تاریخی اش می شود تردید کرد.« )۲(
بــه اعتقاد پرویز جاهد آرگــو، روایت بن افلک و 
فیلمنامه نویــس اش کریس تریــو از کتاب خاطرات 
تونی مندز، مأمور سابق سازمان سیا است که خیلی 
هم به کتاب مندز و روایت او وفادار نیســت بلکه 
آن هــا برای ایجاد جذابیت و 
کشش ســینامیی بیشر، مثل 
همیشــه به دراماتیزه کردن 

آن رویداد ها پرداخته اند. 
در بررســی انطباق تاریخی 
آرگو با آنچــه واقعا در ایران 
اتفــاق افتاد بایــد گفت که 
برخالف آنچه در فیلم منایش 
گروگان هــای  شــده،  داده 
بازار  به  هیــچ گاه  آمریکایی 
تهران نرفته اند و موقع خروج از ایران نیز بازجویی 
نشدند. و البته همه می دانیم که هیچ گاه پاسداران 

مسلح به دنبال هواپیام ندویدند. 
امیر قادری منتقد ســینام امــا از منظری دیگر به 
بررسی تفاوت های آرگو با دیگر رقبایش می پردازد 

و طراحان اصلــی کتاب های کامیک رشکت مارول( 
نیز درانجام این عملیات کمک می گیرد. 

مندز در ســال ۱۹۸۰ به همــراه تعدادی دیگر از 
مامورین سیا و گروه فیلمسازی، برای ساخت فیلم 
وارد ایران می شــود. اما در حین انجام نقشــٔه فرار 
۶ کارمند ســفارت اتفاقات پیش بینی نشده ای روی 

می دهد... 
اصغر فرهادی کارگردان ایرانی برنده اسکار، آرگو 
را چنین توصیف می کند: »فیلم متوسطی است که 
از نظر ســینامیی به زودی فراموش خواهد شد اما 
تصویری که فیلم از مردم ایران می دهد در ذهن ها 
می ماند و این نکته ای است تلخ وتاسف برانگیز.« 
بــه عقیده اصغر فرهــادی علت پرفــروش بودن 
قهرمان پردازانــه،  »روایــت  اســت:  ســاده  آرگــو 
اســتفاده از کلیشــه های امتحان پس داده، به کار 
بسنت تعلیق های ســطحی، ارائه تصویر تک بعدی، 
سایه گونه و بدون پیچیدگی از ضدقهرمان ها باعث 
شده متاشاگر ساده پســند که حوصله به کارانداخنت 
چرخ دنده های ذهن خود را ندارد فیلم را بپســندد 

و با آن هیجان زده شود.« 
اصغر فرهــادی به نکته 
اشاره می کند  دیگری هم 
آرگو  فیلم  نداشــنت  وآنجا 
در میان نامزدهای بهرین 
کارگردانی در اسکار است. 
او می گویــد: »پیداســت 
کسانی که در بخش بهرین 
کارگــردان رای می دهنــد 
اغلب  رای دهنــدگان  )که 
اقبال  هســتند(  کارگردان 

مخاطب عام و پرفــروش بودن آن یک امتیاز موثر 
در رای هایشان نبوده است.« )۱(

پرویز جاهد کار شــناس و منتقد سینام نیز درباره 
اختالف ســلیقه آمریکایی هــا و ایرانی ها می گوید: 
»بــن افلک، از همه کلیشــه های رایــج ژانر تریلر 

برخالف آنچه در فیلم منایش داده 

شده، گروگان های آمریکایی هیچ گاه به 

بازار تهران نرفته اند و موقع خروج از 

ایران نیز بازجویی نشدند. و البته همه 

می دانیم که هیچ گاه پاسداران مسلح به 

دنبال هواپیام ندویدند
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درباره فیلمی امریکایی با ماهیت میهن پرستانه[.« 
)۳( در کنار همه این نکات از انجا که تیم ســازنده 
به شــدت قصد دارد نشــان 
دهد که بر مبنای استنادات 
تاریخی کار کرده و این مهم 
را در تیــراژ با کنار هم قرار 
دادن عکس هــا و مدل های 
بازســازی شــده خود نشان 
می دهــد وجود اشــتباهات 
بــارزی ماننــد اســتفاده از 
اتومبیل پــژوی زرد رنگ به 
عنوان تاکســی )تاکسی های 
ایــران تــا اوایــل دهــه ۶۰ 
فقط پیــکان نارنجی بود( و 
یا لبــاس روحانیون فیلم که 
هیچ شــباهتی با روحانیون 
ایرانی از زمان انقالب 
تاکنــون  اســالمی 
همچنیــن  و  نــدارد 
بناهای  ساختاراشتباه 
اطراف سفارت امریکا 
در ایــران- بــا وجود 
صد ها کتاب و عکس 
از  دسرســی  قابــل 
مشــکالت بری غیر 
فیلم  قابــل گذشــت 

است. 
اصغــر  مصاحبــه   -۱

فرهادی با روزنامه بهار

و  بهرین هــا   -۲

اســکار،  بدترین هــای 

پرویز جاهد، رادیو زمانه

امیــر  یادداشــت   -۳

قادری برای کافه سینام

و می نویســد: »ســی دقیقــه بعد از نیمه شــب« 
قربانــی جار و جنجال هایی شــد که بــا به تصویر 

کشیده شــدن شکنجه در 
فیلم باال گرفت. »لینکلن« 
غیــر  تاریخــی  ماهیــت 
متعــارف خود را داشــت. 
»کتــاب امیدبخــش« بــه 
عنــوان فیلمی کمدی، رس 
راست و کم اهمیت جلوه 
می کرد و تصویری هم که 
از ناراحتی روانی ترســیم 
می کرد به مذاق بعضی از 

بینندگان خوش نیامد. 
»زندگی پای« بیش از حد 
یک فیلم خارجی محسوب 

»جانگــوی  می شــد. 
رهاشده« بیش از حد 
خشــن بود. »عشق« 
مصالحه  گونــه ای  به 
از  رسشــار  ناپذیــر 
غــم و انــدوه بــود. 
وحــش  »هیوالهــای 
جنــوب« بیش از حد 
دوســت داشــتنی به 
نظــر می رســید. پس 
فقط می ماند »آرگو«؛ 
الاقــل  کــه  فیلمــی 
همــه بــه آن احرام 
حتــی  می گذاشــتند، 
دوســت  را  آن  اگــر 
نداشــتند؛ این فیلمی 
بــود کــه هیــچ کس 
حرف بدی برای گفنت 
دربــاره آن نداشــت. 
امریکایی  یــک  ]نظر 

اسکار ۲۰۱۳ با متام فراز و فرود هایش 

به پایان رسید اما آنچه بیش از همه 

چیز اسکار امسال را تحت الشعاع قرار 

داده بود، شائبه سیاسی بودن آن با 

حضور سه فیلم آرگو، لینکلن و سی 

دقیقه نیمه شب با رنگ و بوی سیاسی 

است. در این میان انتخاب غیر منتظره 

آرگو به عنوان بهرین فیلم بیشر به 

حواشی اسکار دامن زد

دانیل دی لوئیس با به دست آوردن اسکار بهرین بازیگر مرد توانست صاحب رکوردی جدید شود. او 
نخستین کسی است که موفق شده سه جایزه اسکار بازیگری به دست آورد.
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جنگ ناعادالنه متام شــود این است که اکرث اعضای 
این خانواده بزرگ، پیرمردان سفیدپوســتی هستند 
که مدت ها اســت از سینام دور مانده اند و حتی با 
سینامی جدید آشــنایی ندارند. بیشر از ۵۰ درصد 
اعضای آکادمی باالی ۵۰ ســال هســتند و تنها دو 
درصد از اعضا کمر از ۴۰ سال سن دارند. از طرف 
دیگر تنها شــش درصد اعضای آکادمی از نژادهای 
دیگر مانند آسیایی یا سیاه پوست هستند و بقیه را 
فقط سفید پوســتان تشکیل می دهند. آیا در میان 
این سفیدپوشــتان پیر، زن هم پیدا می شــود؟ بله 
ولــی خیلی کم. از میان متام افراد آکادمی، تنها ۲۳ 

درصد از اعضا را زنان تشکیل می دهند. 
به جز جنســیت، رنگ و سن مشــکل دیگری که 
گریبانگیــر اعضــای آکادمی اســت این اســت که 
بیشــر از ۶۷% از آن ها حتی تا به حال نامزد اسکار 
نشــده اند و گروهی از آن ها ســال ها از سینام دور 
بوده اند و آشــنایی چندانی با ســینامی روز ندارند 
تــا آنجایی کــه در میان این افراد اشــخاصی مانند 
دوچرخه ســاز و قصاب نیز دیده می شود. از طرف 
دیگر افراد باســابقه و با استعدادی همچون وودی 
آلن و جورج لوکاس از عضویت در آکادمی انراف 
دادنــد و بازیگران رسیال هــای درجه ۲ تلویزیونی 

اســکار در سال ۱۹۲۹ با تالش لوییس بی میر یکی 
از بنیــان گــذاران کمپانــی بزرگ مــرو گلدن میر 
)MGM( راه افتــاد و از آن موقــع بــا کمــی فراز 
و نشــیب همیشــه به عنوان جذاب ترین مراســم 
سینامیی جهان شناخته شده است. مهم نیست که 
طرفدار ســینامی اروپا باشید یا حتی به فیلم دیدن 
عالقه نداشــته باشید وقتی مراســم اسکار می رسد 
اخبــار و متام زرق و برقــش را دنبال خواهید کرد. 
با متام این اوصاف اســکار از گزند قلم تند منتفدان 
دور منانده و هر ســاله حداقــل رس و صدای چند 
نفــری را درمی آورد. در این مقاله قصد نداریم که 
به زمین خوردن جنیفــر الرنس یا جوک های بیمزه 
وجنسیت گرایانه سف مک فارلن گیر بدهیم بلکه 
قصدمان این است که بدانیم چه کسانی پشت این 
مراســم بزرگ هســتند و آیا این افراد می توانند به 
عنوان یک قاضی فیلم بر تر سال را انتخاب کنند یا 

خیر؟ 
آکادمی هرن و علم تصاویر متحرک برگه های رای 
خــود را در ابتدای ژانویه هر ســال بــرای بیش از 
۶۰۰۰ عضــو خود ارســال می کنــد و از آن به بعد 
جنــگ بــرای این مجســمه طالیــی کوچک رشوع 
می شود. اما مشــکل بزرگی که باعث می شود این 

اعضای آکادمی توانایــی برقراری ارتباط 
فکری با این فیلم ها را ندارند یا از ســوی 
دیگــر فیلم هایــی بــرای اســکار انتخاب 
می شــوند که از هر نظر فیلمی متوسط 
یــا ضعیفــی قلمداد می شــده اند 
ولــی فقــط بــرای اینکــه 
گــروه هدفشــان اعضــای 
آکادمــی )آنچه ما پیرمردان 
می نامیــم(  سفیدپوســت 

بودند، انتخاب شده اند. 
بــرای هــر دو گــروه ایــن 
فیلم هــا مثال زیاد اســت، اگر 
همیــن اســکار ســال ۲۰۱۳ را 
در نظــر بگیریــم می شــود از 
فیلم هایی مانند »قلمروی طلوع 
ماه«، »هفت روانی«، »کلبه ای در 
جنگل« و »برنی« نام برد که تنها به 
دلیل ســلیقه بسته اعضای آکادمی 
در خیلی از شــاخه های ســینامیی 
از مراســم دور ماندند و جایشان را 
فیلم متوسطی مانند بینوایان گرفت. 
همه این ها سبب شده تا آکادمی هرن 
و علم تصاویر متحرک با اهدای کمک 
هزینه های تحصیلــی، در اختیار گرفنت 
افــراد جوان و نخبه از متــام ملیت ها، 
رو  آموزشی،  برنامه های  گذاشــنت 
تبلیغاتی  به شیوه های  آوردن 
جدیــد و رسمایــه گذاری 
شــبکه های  در 
اجتامعی سعی بر 
جلب دوباره قرش 
است  کرده  جوان 
بتواند  شــاید  تــا 
شــهرت  و  اعتبار 
گذشته  دهه های 

را باز پس گیرد. 

و بازیگران اکشــنی مانند وین دیزل و 
جت لی یا خواننده هایی همچون مدونا 

جای آن ها را گرفته اند. متام این مســائل 
یک طرف، مســئله دامئی بودن عضویت 

افــراد در آکادمــی یک طــرف دیگر. 
برای مثال اگر شــخصی امروز به 

هر دلیلی عضو آکادمی شــود 
این عضویت همیشگی است و 
حتی اگر فرد تبدیل به یک فرد 
ضد هرن هم شــود این عضویت 

از بین منی رود. 
این محدودیت های سلیقه  متام 
باعــث به وجــود آمدن مســائل 
زیــادی ماننــد تبعیض نــژادی و 
جنســی و حتــی فکری می شــود. 
برای مثال در ســال ۲۰۱۱ هیچ فرد 
مذکر سیاهپوستی برای اجرای هیچ 
کدام از بخش های مراســم اســکار 
دعوت نشــد که این باعث به وجود 
آمــدن خشــم عظیمی بیــن جامعه 
سیاهپوســتان آمریــکا شــد. از طرف 
دیگر تنها زن کارگــردان که موفق به 
کسب اسکار شده است کا ترین بیگلو 
اســت که خود خرب از تبعیض جنسیتی 

در هالیــوود می دهد. شــاید تبعیض 
جنســیتی و حتی نژادی اســکار 

دالیلــی مانند کــم کاری این 
افــراد در زمینه های ذکر 

شده داشته باشد. اما 
متــام افــرادی که 
ســینام  با  اندکی 
داشــته  آشــنایی 
باشــند، می دانند 
از  خیلــی  کــه 
رقابت  از  فیلم ها 
بــاز  اســکار  در 
چون  می ماننــد، 
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عکس از: یه بنده خدا 


