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گفتگوی اختصاصی مجله تابلو با علی پروین

http://www.youtube.com/watch?v=rbdz7t7eXqo
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به بهانه اکران
فیلم سنگ صبور

سنگ صبور فیلمی است به 
کارگردانی عتیق رحیمی. او 
نویسنده و کارگردان افغان-

فرانسوی متولد فوریه ۱۹۶۲ است 
که پیش از این چندین داستان بلند 

به زبان فرانسه و فارسی منترش 
کرده است. سنگ صبور یکی از 

مطرح ترین رمان های اوست که در 
سال ۲۰۰۸ جایزه معترب گنکور را به 

دست آورد. 

رحیم��ی پیش از ای��ن فیلم دیگری هم براس��اس 
اولی��ن رمانش »خاک و خاکس تر« در س��ال ۲۰۰۴ 
س��اخته بود. فیلمنامه فیلم س��نگ صبور محصول 
مش��رک رحیم��ی و ژان کلود کریر اس��ت. کریر از 
بزرگ ترین فیلمنامه نویس��ان و منایشنامه نویسان 
مع��ارص جهان اس��ت که فیل��م نامه های��ی مانند 
جذابیت پنهان بورژوازی )۱۹۷۲(، میل مبهم هوس 

)۱۹۷۷( و بار هستی )۱۹۸۸( را در کارنامه دارد. 

سنگ صبور
ماجرای فیلم سنگ صبور درباره زن جوان افغانی 

گلش��یفته  ب��ازی  با 
فراهان��ی اس��ت که 
دخ��ر  دو  هم��راه 
و ش��وهر ب��ه ک��ا 
بازی  )ب��ا  رفت��ه اش 
حمید جاودان بازیگر 
ایرانی ساکن پاریس( 
نیم��ه  خان��ه ای  در 
ش��هری  در  و  ویران 
که اکنون خط مقدم 
جنگ اس��ت زندگی 
ش��وهر  می کن��د. 
مجاه��دان  از  ک��ه 
تی��ر  ب��وده  افغ��ان 
خورده و حاال جسم 
بی حرکت��ش تبدی��ل 
به سنگ  است  شده 
صب��ور زن ج��وان تا 
پنهانیش را  رازه��ای 
ب��ا او بی��ان کند. در 
این میان او با رسباز 
جوانی به بهانه پول 
برقرار  جنسی  رابطه 
این رابطه  می کند و 
می ش��ود  موج��ب 
که در انته��ای فیلم 
پنهانی تری��ن راز زندگیش را به زبان آورد. همچنین 
حضور عمه زن جوان که در یک فاحش��ه خانه کار 
می کند نقش مهمی در ش��کل گیری ش��خصیت زن 
جوان دارد. این فیلم محصول فرانس��ه اس��ت و در 
آن گلش��یفته فراهانی بازیگر ایرانی نقش اصلی را 

به عهده دارد. زبان فیلم نیز فارسی است. 
س��نگ صبور از مهم ترین فیلم های هرنی فرانسه 
در اکران س��ال ۲۰۱۳ اس��ت. فیلمی خوش ساخت 
که رحیمی به خوبی توانسته از پس روایت سخت 
آن برآی��د. دقت و وس��واس او در منایش دادن متام 
جزئیات و اس��تفاده به جا از مناد ها، فیلم را تبدیل 

به اث��ری کرده که می ت��وان چند ب��ار آن را دید و 
از این جهت می تواند س��اخته ای قابل تعمق باشد. 
روایت فیلم و داستان منحرص به فردش تا مدت ها 
در ذه��ن مخاطب می ماند و موجب می ش��ود که 
درک تازه ای از رشایط افغانس��تان ب��رای مخاطب 

نا آشنا با آن فضا شکل گیرد. 
رحیمی در س��نگ صبورنیز مانند داس��تان هایش 
می کوش��د تا با زبانی س��اده و روان و بدون اضافه 
گوی��ی به کن��دوکاو در ذهن و روان ش��خصیت ها 
بپردازد. او بیش از آنکه به داستان گویی بپردازد در 
پی آن اس��ت که درونیات شخصیت هایش و تقابل 

آنان با دنیای پیرامونشان را نشان دهد. 

گلشیفته مناد زن افغان
ش��خصیت زن ج��وان در ای��ن فیلم هی��چ نامی 
ن��دارد گویا او منادی اس��ت از مت��ام زن های افغان 
که رسنوش��تی مشابه داش��ته اند. زن جوان در متام 
طول زندگی زناش��ویی خود گویا هیچ تجربه ای از 
رابطه زناشویی و جنسی ندارد و این نیاز به داشنت 
رابطه  عاشقانه-جنس��ی به همراه نیاز مالی )برای 
خرید رسم و آب( او را به سمتی سوق می دهد که 
درخواست رسباز جوان را برای هم خوابگی بپذیرد. 
این شخصیت در عین سادگی، پیچیدگی های خاص 
و دغدغه های��ی متفاوت نی��ز دارد. او در جایی از 
فیلم حدیثی از پیامرب اسالم می شنود و سوالی را که 
در ذهنش ایجاد شده با عمه اش در میان می گذارد. 
عمه ای که گرچه روس��پی است اما به نوعی نقطه 

اتکا و راهنای زن جوان در زندگی است. 
سنگ صبور فیلمی است مبتنی بر بازیگر. تقریبا 
سکانسی در فیلم وجود ندارد که گلشیفته فراهانی 
در آن وجود نداش��ته باش��د. نقش گلشیفته نیز از 
دس��ته نقش های سختی اس��ت که در آوردنش کار 
هر بازیگری نیس��ت. بی شک کشیدن بار یک فیلم 
به تنهایی کار ساده ای نیست اما گلشیفته به خوبی 
از پس آن بر آمده اس��ت. از ط��رف دیگر دیالوگ 
گویی به فارسی دری و باور پذیر بودن او به عنوان 
ی��ک زن افغان، دو چالش بزرگ بوده اند که در هر 
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دوی آن ها گلشیفته پیروز شده است. 
گلش��یفته فراهانی این فیلم را بعد از چند تجربه 
ناموف��ق و چند فیلم ضعی��ف مانند »خورش مرغ 
آلو« به کارگردانی مرجانه ساتراپی بازی کرده است، 
فیلم هایی که می توانستند به سادگی او را از چرخه 
کار حرفه ای در کش��وری مانند فرانسه خارج کنند. 
اما انتخاب این فیلم س��خت و دس��ت و پنجه نرم 
کردن با این نقش پیچیده می تواند گلشیفته را چند 
صباح دیگر نیز در بازار فیلم اروپا و آمریکا پابرجا 
نگه دارد به رشط آنکه در انتخاب های بعدی دقت 

بیشری کند. 

برهنگی و بدن زن
گلش��یفته فراهانی س��ال گذش��ته از جنجالیرین 
چهره های ایرانی بود. او پس از انتش��ار یک تصویر 
و پس از آن ویدئویی ب��رای مجله مادام که در آن 
بخشی از بدنش را برهنه منایش می داد تا مدت ها 
چه��ره اول فض��ای مجازی و ش��بکه های اجتاعی 
ایرانیان بود. پس از انتشار آن تصاویر انواع و اقسام 
لقب ها، اتهامات و تشویق ها به سوی او روانه شد. 
از یک طرف تا سطح قهرمان آزادی زنان باال رفت و 
از طرف دیگر با بد ترین و توهین آمیز ترین واژه ها 
مورد خط��اب قرار گرفت. ماجرای��ی که هنوز هم 
ادامه دارد. کار به جایی رسید که حتی کمپینی در 
حایت از او ش��کل گرفت ک��ه در آن زنان ایرانی 
برهنه شده و تصاویر خود را منترش کردند، کمپینی 

که البته چندان هم از آن استقبال نشد. 
پ��س از مت��ام آنجاروجنجال ه��ا، حاال گلش��یفته 
فراهان��ی در فیلمی نقش آفرین��ی می کند که چند 
س��کانس کوتاه اروتیک دارد و گرچه در طول فیلم 
کام��ال برهنه منی ش��ود اما در پالن های��ی در حال 
هم آغوشی تصویر شده است. همین چند سکانس 
موجب ش��ده که دوباره رسوصدا ها بر رس ماجرای 
برهنگی او باال بگی��رد و هرکس از زاویه دید خود 

به نقد شخصیت گلشیفته بپردازد. 
این جریان به کل��ی در مواجه مخاطبان ایرانی با 
این فیلم س��ایه انداخته به صورتی که با گشتی در 

روی جلد ضمیمه مجله فرانسوی لیرباسیون با تصویری از گلشیفته

وب سایت های فارس��ی می توانید بار ها به جمالتی 
مانن��د »دانلود فیلم صحنه دارگلش��یفته« یا »بازی 
گلشیفته فراهانی در نقش یک فاحشه« بر بخورید. 
گویا برای گردانندگان این وب سایت ها و شاید هم 
ب��رای اکرثی��ت مخاطبان ایرانی خ��وب یا بد بودن 
فیلم یا کیفیت بازی گلشیفته آن قدر ها مهم نیست 
ک��ه اروتیک بودن برخی س��کانس های کوتاه فیلم 
اهمیت دارد. ضمن اینکه اصوال منی توان شخصیت 
زن جوان فیلم س��نگ صبور را »فاحشه« خواند. او 
گرچه در قبال برقراری رابطه جنسی با رسباز جوان 
پ��ول می گیرد ام��ا انگیزه هایی بس��یار متفاوت در 
برقراری این رابطه دارد. انگیزه هایی مانند کش��ف 
دنیای یک رابطه جنسی عاشقانه، دنیایی که او در 
طول ده س��ال زندگی زناشویی اش از کشفش عاجز 
بوده اس��ت. این نوع نگاه جنسیتی به گلشیفته و 
فیلم س��نگ صبور آنجا آزار دهنده می شود که بر 
روی متام دس��ت آوردهای او ب��ه عنوان یک بازیگر 
س��ایه می اندازد. فارغ از اینکه برداشت ها از عمل 

گلش��یفته در برهنه ش��دن و یا ب��ازی در این فیلم 
مثب��ت بوده یا منف��ی، به نظر می رس��د مدافعان 
حقوق زنان و مخالفان جنس��یت گرا هر دو از یک 
زاوی��ه گلش��یفته را دیده اند، گلش��یفته ای که یک 
»زن« اس��ت و نه ی��ک »هرنمند«. به نظر من نگاه 
قهرمانانه به گلش��یفته هان قدر اش��تباه است که 
نگاه رسکوب گر و توهین آمیز به او. به نظر می رسد 
جامعه سیاست زده ما عادت کرده که هر گونه عمل 
یا حرکت هرچند هرنی و حرفه ای، به رنگ سیاه یا 
سفید درآورد و براس��اس پیش فرض های خود آن را 
به نقد بکش��د، نقدی نه بر عمل انجام شده که بر 
ش��خصیت بانی آن. ش��اید بهر باشد پس از این به 
جای برچسب زدن، حایت کردن و یا برخوردهای 
توهین آمیز به »کانس��پت« عمل انجام ش��ده نگاه 

بیاندازیم و به جای قهرمان سازی و یا له کردن
ش��خصیت فرد، به این فکر کنیم که این عمل در 
چه فضا و چه رشایطی و به چه دلیلی انجام ش��ده 

است. 

گلشیفته فراهانی در مجله مادام فیگارو
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عکسی از کالس های رقص زیرزمینی تهران، نوشین نجفی 
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سیاست ورزی زیر سایٔه استبداد کار آسانی نیست. 
در کش��وری که حتی در فعالی��ت مطبوعاتی هم 
معلوم نیس��ت »خطوط قرمز« کجاس��ت و در این 
»میدان می��ن« باید کجا پا نگذاش��ت. چنان که در 
جریان بازداش��ت پس از عاش��ورای خونین ۸۸، در 
ج��واب بازجو )کار ش��ناس پرونده( ک��ه می گفت: 
زرنگ��ی کرده ای و هیچ کجا ننوش��ته ای »کودتا« یا 
»تقل��ب« و دائم از »انتخابات پرمس��ئله و ابهام« 
گفته ای؛ پاس��خ دادم: بله، چون فعالیت مطبوعاتی 
در دوران اصالح��ات، آن هم ب��ا حضور خطرخیز و 
دائم کس��انی چ��ون قاضی مرتضوی، ب��ه من و ما 
آموخت که به گونه ای بنویس��یم که گویی همیشه 
بای��د به دادس��تان و قاضی مرتض��وی و بازجو ها، 
پاس��خ گفت. نقش��ٔه میدان مین فعالیت سیاسی و 
مطبوعات��ی در ایران چنان مخدوش و آش��فته بود 
و هس��ت که در جریان بازداش��ت فله ای نیروهای 
مل��ی � مذهب��ی )۱۳۷۹ و ۱۳۸۰(، یکی از بازجو ها 
ارصار داش��ت توضیح دهم چ��را نام های خامتی و 
گان��دی و ماندال را کنار هم فهرس��ت کرده ام و از 
دموکراتیزاس��یون نوش��ته ام؛ و فرام��وش نکنیم که 
در آن هنگام، خامتی ریی��س قوه مجریه جمهوری 

اسالمی بود. 
ای��ن بهم ریختگی در فض��ای مطبوعاتی و تهدید 
امنیتی پیوسته، به ش��کل قابل پیش بینی در حوزٔه 
سیاست ورزی و کنشگری انتقادی، محسوس بوده و 
هست. حاکمیتی که فاقد پشتوانه های دموکراتیک 
اس��ت و اپوزیس��یون و دگراندیش را ب��رای بقاء و 
اقتدار غیردموکراتیک خود، تهدید ارزیابی می کند، 
به هر حیله و ابزار مانع از کنشگری فعال و اجتاع 
و همس��ویی »غیرخودی«  های منتقد می شود. هر 
متاس و رابطه ای، تهدیدی برای نظم مس��تقر است 
و اقدامی مخل امنیت نظام. و هرچند که منتقدان 
و مخالف��ان ترصیح کنند ک��ه در چهارچوب قانون 
اساس��ی فعالیت انتق��ادی و اصالحی خ��ود را پی 
می گیرن��د، مرکز ثقل قدرت »نگاه« ی دیگر دارد و 

رویکردی متفاوت با آنچه اپوزیسیون انتظار دارد. 
خش��ونت پیوسته و تهدید و ارعاب دائم، تنها در 
قالب احضار و بازداشت معنی پیدا منی کند؛ همین 
که این احساس القا شود که زیر نگاه ناظر بیرونی 
هس��تی، رفتار و کنش��گری، متأثر شده و »فیل تر« 
گ��ذاری ب��ر ادبیات و تحلیل، از یک س��و منتهی به 
نوعی »خودسانس��وری« می شود، و از سویی منجر 
ب��ه گون��ه ای از »تعلیق« در رفتار، ی��ا »هراس« از 
اقدام. و انگیزه و اراده و هدف مشخص می خواهد 

و صبوری و امید، که با این همه، ادامه دهی. 
زم��ان می برد که کنش��گر سیاس��ی در جامعه ای 
اس��تبدادزده چون ایران، به این نتیجه رس��د که در 
کنش مس��املت آمیز و در تعقیب گذار دموکراتیک، 
گریزی نیس��ت جز »سیاس��ت ورزی در آکواریوم«؛ 
البته با پیچیدگی های خودش؛ که یعنی قرار نیست 
همیش��ه در »س��طح آب« باش��ی و پیش »چشم« 

صیاد. 
از پ��س قریب به دو دهه، حاال که نگارنده برخی 
اقدامات سیاس��ی خود و دوس��تانی دیگر را به یاد 
م��ی آورد، طنزی تل��خ خودمنایی می کن��د: دیدار با 
زنده ی��اد داری��وش فروهر، با ذکر »نام مس��تعار«! 
به چند س��ال هم نرس��ید که مرد آزاده و مصدقی، 
ب��ا »پروان��ه«  اش، کاردآجی��ن ش��د، و ش��نود ها و 
کنرل های��ی که ب��ر زندگی وی اعال می ش��د )از 
درون و بیرون خانه(، از پرده برون افتاد. گو این که 
در    هان دیدارهای به ظاهر رعایت ش��ده، زنده یاد 
فروهر ترصیح می کرد که در کوچه ای بس ناامن و 

زیر نگاه امنیتی، می زیید. 
در تجربه ای مش��ابه، نیمٔه ده��ٔه ۷۰ که خربنگار 
بی بی س��ی ب��رای تهی��ٔه فیلمی از وضع سیاس��ی � 
اجتاعی ایران به منزل دکر پیان نیز آمد تا گزارشی 
از جلسات سیاسی و دینی به مدیریت ایشان تهیه 
کند، معدود رشکت کنندگان در جلسه ترجیح دادند 
پشت به دوربین بنش��ینند که »شناسایی نشوند«! 
و ای��ن درحالی بود که کنرل من��زل دکر پیان در 

روزهای جمعه، مفروض به نظر می رسید. 
سیاست ورزی زیر س��ایٔه استبداد، البته از یک سو 
زندگی سیاس��ی در »آکواریوم« را توصیه می کند و 
از س��ویی لحاظ کردن حداکرث مالحظات امنیتی، و 
انتظار کش��یدن برای هر برخورد غیرمرقبه. چنین 
ب��ود که در نشس��ت های سیاس��ی در منزل برخی 
اعض��ای نهضت آزادی یا فعاالن مل��ی � مذهبی یا 
جبهه مل��ی یا فعاالن حقوق ب��رش، برای گفت وگو 
در م��ورد انتخاب��ات یا اوض��اع روز، حضور »لباس 
ش��خصی«  های دوربین به دس��ت در اطراف محل 
جلس��ه ، که به ش��کلی کمیک می کوشیدند خود را 
در خودرو ها پنهان کنند، برای متام حارضان قطعی 
ب��ود، و گفت وگو ها با همی��ن فرض � و نیز احتال 
برخورد ناگهانی و بازداش��ت دس��ته جمعی � پیش 

می رفت. 
این ها اما تالش برای نشست های تا حد امکان پنهان 
را منتفی منی کرد؛ نشست هایی که اطالع رسانی در 
مورد آن ها حضوری صورت می گرفت و در زمانه ای 
که هنوز اینرنت فراگیر نش��ده ب��ود، گریزی نبود 
از رصف وق��ت بس��یار ب��رای دیدار حض��وری، به 
عزم تعیین زمان جلس��ه ای محدود. جلسه ای برای 
»اصالح«؛ و این اصالح پیش��ه گی در منت اس��تبداد 
و متامیت خواهی مس��لط، پارادوکس��ی می آفرید: 

سیاست ورزی در »آکواریوم« و از پشت »شیشه«، 
چونان کنش سیاس��ی در جامعه ای دموکراتیک؛ اما 
ای��ن همه، در م��نت وضعی اس��تبدادی و آکنده از 
خشونت و بدبینی نسبت به منتقد و دگراندیش. 

با این همه، کم نبوده و نیس��ت جلس��اتی که در 
ماش��ین و محل کار و منزل دوس��تان برگزار شده و 
می ش��ود، و »گفت وگو« زیر سایٔه رسکوب و ارعاب 
و خش��ونت ادامه یافت��ه و می یابد. جلس��اتی که 
»پنهان« بودن آن ها، بی��ش از آن که به »خروجی« 
جلس��ه مربوط باش��د، به عزم کاس��نت از »هزینه« 

 های بی مورد، برپا شده و می شود. 
سیاست ورزی زیر سایٔه استبداد، مختصات خود را 
دارد. می شود در »آکواریوم« بود، اما گاهی پشت 
»برگ س��بز«ی، با دوس��تان، به گفت وگو نشست. 
»ش��بکه های اجتاعی« که میرحس��ین موسوی از 
آن ها گفت، در خانه و محل کار و محله و هر جای 
ام��ن و ممکن دیگری، قابل پ��ا گرفنت و برپایی اند؛ 
محدود کردن شبکه های اجتاعی به فضای مجازی 
کاسنت از پتانسیل حامی دموکراتیزاسیون است. اگر 
قرار بر ادامه دادن امیدوارانٔه راه سخت و طوالنی 
دموکراس��ی باشد، روش با خالقیت و عزم و انگیزه، 

خودمنایی خواهد کرد. 

عکس از: مرتضی کاظمیان 
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همه چیز از جنس زیرزمین

هر جمعه جمع می ش��دیم. جلس��ه داش��تیم. با 
ایمیل های تقلبی و اسم های تقلبی و موضوع های 
تقلبی دور هم جمع می ش��دیم. هر کدام از جایی 
می آمدیم. ش��یرین که مسئول هاهنگی بود برای 
هر کدامان ایمیلی س��اخته بود و اس��می برایان 
گذاشته بود. یادم هست اسم من بود »گالبتون«. 

صورت جلس��ات هم با همین اسامی و عنوان ها 
نوشته می شد. سعی می کردیم هیچ ردی از خودمان 
نگذاری��م. یاد گرفته بودیم ک��ه اگر می خواهیم رد 
یابی نش��ویم باید باط��ری موبای��ل را در بیاوریم. 
بعد ها یکی از بچه ها در جس��تجوهای اینرنتی اش 
خوانده بود که بهر است پای تلفن بگوییم می رویم 
مثال پ��ارک ملت. بعد موبایل را خان��ه بگذاریم یا 
بدهیم مادرمان که م��ی رود خرید با خودش حمل 

فکر می کردیم انقالب می کنیم، بعد 
همه چیز درست می شود. دیگر 

زنی تن فروشی منی کند که نان شب 
بچه هایش را بیاورد خانه و دیگر 

هیچ فقیری تا کمر خم منی شود در 
سطل زباله ها تا نانی بیابد. فکر 

می کردیم انقالب می کنیم و آزادی 
جایش را به تحکم و اجبار می دهد. 

برای انقالمبان هم هیچ رنگی انتخاب 
نکرده بودیم. ما راویان حقوق برش 
بودیم و این عنوان را از هر عنوانی 

بیشرت دوست داشتیم.

کند ولی خودمان برویم پارک الله. یک بار جلس��ه 
جمعه تصمیم گرفتیم این روش را پیاده کنیم. پارک 

ملت شد کافی شاپ..... 
از اینهمه ترفن��د و توانایی باالی��ان درپیچاندن 
بازجو ه��ا و مفتتش های وزارت اطالعات خرس��ند 
بودیم. جمع می ش��دیم و ح��رف می زدیم. برنامه 
می ریختیم و به دیدارخانواده های زندانیان سیاسی 
می رفتی��م. گزارش از ک��ودکان کار تهیه می کردیم. 
دنبال ح��ق تحصیل برابر بودیم. جلس��ات مان گاه 
ساعت ها طول می کش��ید. چاشنی اش فقط سیگار 
بود و چایی. انگار با همه جوان هایی که در خیابان 
راه می رفتن��د و دنبال کاری و برنامه ای بودند فرق 
می کردیم. نه پارتی، نه جمع شبانه، نه سفر خارجه 
هیچ کدام برایان جذابیتی نداشت. امیر که سوت 

م��ی زد یعنی باید دس��ته گل می خریدیم می رفتیم 
دی��دن خان��واده ف��الن زندان��ی در بن��د. روزهای 
انتخابات بیشر از الیه خودمان آمده بودیم بیرون. 
ب��ا وجود همه تهدیده��ای بازجو »ع« ولی ککان 
هم منی گزید و فک��ر می کردیم پیروزیم. روزی که 
از میدان راه آهن تا تجریش زنجیره انسانی به راه 
افتاد یک رسش من ایستاده بودم یک رسش شیرین. 

فکر می کردیم پیروزی نزدیک است. 
صبح روز بعد از انتخاب��ات، وقتی صورت هایان 
هنوز بغض ش��ب قبل را روی خطوطش داشت به 
خان��ه ش��یرین ریختند و اول از هم��ه او را بردند. 
ط��وری ریختن��د و بردند ک��ه مطمنئ ش��دیم متام 
ترفند های جلس��امتان نقش بر آب شده بوده. بعد 
چیزی نگذش��ت که امیر را بردند. مهشید و سهیل 
هم بعد از این ها. من را هم بردند. درس��ت وسط 

منازجمعه هاشمی! 
ک��م کم در زندان باید دنب��ال راهی بودیم که به 
هم خرب بدهیم هستیم. نرسیده ایم و هنوز مسیر 
طوالنی روبروی ماس��ت. در یک��ی از مالقات های 
عمومی چشمم خورد به امیر. ترسیدم. ریش خفنی 
گذاشته بود. نزدیک شد و گفت گالبتون چطوری؟ 
فریاد نگهبان زندان میخ کومبان کرد. گفت نرس! 

یک سالی اس��ت که آزاد شده ام. رفقایم هنوز در 
زندان اند. هان جا هم برای خودشان گروه تشکیل 
داده اند و بحث می کنند و کتاب می خوانند. ما که 
بیرونیم هم بجای جلس��ات سیاس��ی این روز ها به 
دعای کمیل می رویم، دعای کمیل زیر زمینی. شب 
قدر زیر زمینی، عاشورای زیر زمینی. کال زندگی ما 
این روز ها ش��باهت پیدا کرده به موش کور. همه 
چیز زیر زمینی اس��ت. کتاب هایی ک��ه قبال مجوز 
انتش��ار داش��ت این روز ها کاالی ممنوعه است و 
برای ما ش��ده زی��ر زمینی.. از فک��ر انقالب بیرون 
آمده ای��م. دنب��ال رونق زی��ر زمین خود هس��تیم. 
فکر می کنم توی ای��ن زیر زمین ها اجناس خاص و 
بی نظیری بش��ود پیدا کرد، مثل همین جوان هایی 

که این روز ها پنهان شده اند در زیرزمین! 



19شامره پنجم، اردیبهشت 18۱۳۹۲ شامره پنجم، اردیبهشت ۱۳۹۲

حذف به قرینه مستی بین سالهای ۱۳۷۹ 
تا ۱۳۸۰ تالیف شد اما به علت مضمون 

آن هیچ وقت مجوز انتشار نگرفت. ابتدا 
در سال ۱۳۸۱ بصورت منت های کوتاهی 
در وبالگ شخصی نویسنده خوانده شد. 

بعد از مدتی مخاطب پیدا کرد تا جایی که 
بخش های کوتاهی از آن بصورت پیامک 

sms رد و بدل می شد.   هامن سال به صورت 
دستنویس در صد نسخه نوشته و انتشار 

یافت.
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بررسی زیرزمین، راه کار ها و چالش ها با 
حضور متخصص امر

با س��الم خدمت خوانندگان گرامی مجله تابلو، در 
خدمت آقای همه چیز همه چیز دان هستیم برای 
گفت و گو در مورد زیرزمین، روی زمین و همه جای 

زمین: 
به طوری که مشاهده می کنید شاهد این هستیم 
ک��ه فعالیت های زیرزمینی طی س��الیان گذش��ته 
رشد چشم گیری داش��ته٬ دالیل این امر را چگونه 

می بینید؟ 
با چشم غیرمسلح. 

خیر٬ منظور بنده این هست که دالیل آن از نظر 
شام چیست؟ 

در ابتدا بایس��تی تاکید کنم که این پدیده ریش��ه 
تاریخی ب��ه اندازه قدمت ب��رش دارد و منحرص به 
دوران مدرن نیست. در واقع امر پسینی محسوب 

منی ش��ود. یافته های باستان شناسان تایید کرده که 
انس��ان های نئاندرتال هم فعالیت های این شکلی 

داشته اند. 
خواهش می کنم از زاویه ش��خصی به قضیه نگاه 

نکنید. دالیل چیه؟ 
هان طوری که اش��اره کردم ریش��ه های تاریخی 
دارد. به طور مثال در آغاز عرص مذهب خداپرستان 
اولیه برای پرس��تیدن خدایش��ان با محدودیت های 
زیادی از جمله سنگ داغ و تاج خار مواجه بودند. 
این بود که کار هایش��ان را در خفا انجام می دادند. 
این ها در واقع اولین گروه های زیرزمینی بودند. البته 
خیلی قبل ت��ر از این ها هر گروهی قصد خرابکاری 
و اصالح جامعه را داش��ت٬ کار هایش را یک مقدار 
زیادی زی��ر زمین می کرد تا ب��ه مرحله کردن روی 

زمین برس��د. به هرحال با گذش��ت زمان و قدرت 
گرفنت، دین جویان ثانویه جایش��ان با خدان شناسان 
عوض شد و گروه دوم هم برای نپرستیدن خدایشان 
با مش��کالت مواجه ش��دند. به طب��ع آن یک گروه 
فعالیت هایش��ان را در قرون وسطی در روز روشن 
منوده و گروه بعدی در زیرزمین. حاال رس��یدیم به 
یک اصل کلی: مکان فعالیت در اکرث مواقع با جای 
شا نسبت مس��تقیم دارد؛ آن هایی که باال هستند 
کارشان را توی روز روشن روی آن باال مثال جاران 
یا سعدآباد می کنند و شای پایین کارتان را زیر این 

پایین یا نهایتا زیر آن وسط. 
ام��ا بعضی ها هم کارش��ان را آن ب��اال زیر زمین 

می کنند٬ مثال سونای زعفرانیه... 
خیر آقا! آن ها می خواهند ریا نش��ود. مثال اخوی 
خود بنده در منزلشان ساعت های متادی در زمین 
مستقر شده و به تزکیه تهذیب نفس می پرداختند. 
البته چند ماه بعدش ش��کم کلفت خانه آمد باال و 
فعالیت ایشان به باال تر از سطح زمین منتقل شد. 

پس باید گفت فعالیت ایش��ان خیلی هم سازنده 
بوده؟ 

بله٬ البته گاینده صفت مناس��ب تری است. ازین 
دس��ت فعالیت های س��ازنده کم نداری��م٬ باجناق 
بنده در کار تهیه عرقیات گیاهی هس��تند٬ ایش��ان 
آب انگور ارگانیک هم تهیه می کنند که برای اینکه 
رسکه نش��ود در زیرزمین نگه می دارند. خدابیامرز 
ابوی هم خاطرم هس��ت عادت داشت صبح و بعد 
از ظهر می رفت زیرزمین و فعالیت موثری می کرد٬ 
خدابیامرز والده هم روزی دوبار برایش اسفند دود 
می کرد که چش��م نخورد البد. البته این فعالیت ها 
فقط سال های اولش کمرسازنده بود و بعدش دیگر 

رسدار کارتاژ رمق ایستادن نداشت. 
بعضی ها هم سنشان خیلی کم است در زیرزمین 

فعالیت های هسته ای می کنند.... 
بل��ه٬ اصال زیرزمین محل همین کارهاس��ت٬ ولی 
سنشان کم نیست این دس��ته٬ زیاد است و عمدتاْ 
مش��کالت گوارشی دارند٬ همین همسایه ما بعد از 
غذا می رفت زیرزمی��ن و خامنش می گفت می رود 
غنی س��ازی کند٬ هرچند به نظر من بیش��ر ش��بیه 

پاالیشگاه گاز عمل می کرد. 

از این ه��ا ک��ه بگذریم وقت��ی عرصه ب��ر اهالی 
هرن تنگ می ش��ود آن ها رو به فعالیت زیرزمینی 

می آورند.... 
وادی ه��رن وادی تنگی محس��وب می ش��ود٬ من 
خودم بودم که می گم٬ باری به هر جهت هرن برای 
هرنمن��د هوای نفس کش��یدن اس��ت٬ وقتی نتواند 
نفس بکشد مجبور می ش��ود برود توی زیرزمین و 

نفس را حبس بکند مثل مرحوم ابوی. 
می ش��ود لطفا در مورد موس��یقی زیرزمینی هم 

نظرتان را بگویید؟ 
خ��ب البته این جا هم این را بای��د بگویم که این 
گروه های زیرزمینی همه جا وجود دارد٬ البته مدل 

غربیش بیشر گاراژ است. 
ببینی��د دالیل عقب ماندگی غ��رب که عمدتا به 
نظریات فروید برمی گردد توی برنامه ما نیس��ت٬ 

لطفا در مورد خودمان بگویید. 
خب عرض می کردم٬ این ها عالوه بر اینکه نش��انه 
عقب ماندگی اس��ت تبعات خوب��ی هم دارد٬ مثال 
پرسخاله خود بنده فعالیتش را از استودیوهای خاکی 
جن��وب تهران رشوع کرده و االن در عروس��ی های 
باالی شهر می خواند. البته یک جاهایی اثرات بدیع 
استعالیی هم دیده می ش��ود توی این زیرزمین ها 

که در این مقال منی گنجد و زیر دلوز راه ندارد. 
خ��ب فعالیت سیاس��ی را هم بگویی��د که دیگر 

خیلی زیاد شده و حوصله خواننده رس می رود. 
بله فعالیت سیاسی معموال در نقاطی از کره زمین 
ک��ه دارای گزینه ره��ربی هس��تند دارای هزینه ای 
جس��انی٬ مالی و بعضا جانی اس��ت. بعضا حتی 
دیده در بعضی موارد فعالی��ن حوزه های مختلف 
مجبور ب��ه پرداخت این هزین��ه از محل  و نقاطی 
می ش��وند که نباید و نش��اید و گاهی نگنجد. باری 
طبیعی اس��ت که این دس��ته از فعالین امورشان را 
از م��ال عام به م��ال خواص منتقل کنن��د و در کنار 
دیگر امور زیرزمینی کنش های سیاس��ی هم بکنند٬ 
خوش��بختانه در س��ال های اخیر امکان فعالیت در 
محیط مجازی ه��م به مدد پیرشف��ت علم فراهم 
آمده ک��ه عمده هزینه هایش پ��ول برق و اینرنت 
اس��ت٬ منتها اثراتش در حد ی��ک زیرزمین مجازی 

هم نیست. 
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دوست شاعری می گفت: روسپیان به 
شعور نزدیک ترند! 

نزدیک بودنشان به شعور و شعر 
یا حامقت و نادانی را منی دانم. 
اما »روسپیان«، »تن فروشان«، 

»کارگران جنسی« و یا همین اصطالح 
جدید »ارائه کنندگان خدمات 

جنسی«، بیشرت از هر چیزی محصول 
نابهنجارِی شعور و حقوق و فرهنگ 
ما هستند! اندوه جانفرسایی که در 

چهره های حتی بی پروا ترین آن ها 
نهفته و غمی را که در البه الی 

جانشان النه کرده به وضوح می توان 
دید. کافی است دقیق شویم در رد 
نگاه شان که گاه جز به پریشانی، به 

هیچ کجا ختم منی شود.

گفتگویی که می خوانید پریش��ان است بهت زده 
اس��ت و غمگین! جراحت و زخم های بس��یاری با 
خود حم��ل می کن��د.  گاه از منط��ق گفتگو خارج 
می شود  گاه واگویه می ش��ود و گاه می رود در بطن 

کلات زنی که نامش »بانو« ست! 
باال بلند اس��ت! با چشمهایی از حدقه بیرون زده، 
رسگردان و مهیب! با صورتی تکیده، چانه و گونه های 
استخوانی و پر از خطوط درد! دست هایش را مدام 
پنهان می کند و اندامش که از الغری روی پا هایش 
آونگ می زند! روبرویم می نشیند... توی چشم هایم 

زل می زند و می گوید: چی رو باید بگم؟! 
نگاهش می کنم... س��خت اس��ت به چشم هایش 
نگاه کردن! دس��تپاچه می ش��وم س��یگاری روش��ن 
می کنم و می دهم دستش و می گویم: بکش... اصال 

باهم می کشیم! 
لبخند می زند و سیگار را می گیرد الی انگشت های 

نحیف و کم جانش! 
می گوی��د: اس��مم »بانو« س��ت! »بان��و« صدایم 

می زنند؛ هوا خیلی خوب شده نه؟! 
خ��ودم را جمع و ج��ور می کنم. باید حواس��م را 
متمرک��ز کن��م. باید کلات��م را پیدا کن��م... باید... 

می گوید: تو هم پناهنده ای؟! 
می گویم: مگر تو پناهنده ای؟! 

»بان��و« اما پناهنده نیس��ت انگار اصال هیچ جای 
دنیا پناهی ندارد! از ایران تا ترکیه جسمش را روی 
کولش کش��یده است. ۵۵ سال دارد اما خیلی بیشر 
نش��ان می دهد. محل کارش استانبول است. تهران 

است. شهرهای بین تهران تا استانبول است! 
به آرامی می گوید: من توی خط تهران – استانبول 

کار می کنم! 
»بان��و« زنی که هر چند م��اه یک بار پلیس ترکیه 
بازداش��تش می کن��د، زندانی اش می کند و دس��ت 
آخر هم می فرس��تدش ای��ران! در فرودگاه کاری به 
او ندارند، یک راس��ت می رود ت��وی خیابان ها و از 
این خیاب��ان به آن خیابان؛ که جای��ی برای زندگی 
ن��دارد و توی تنهایی مردهای متقاضی می خوابد و 
پولی می گیرد و باز دوباره می رود رساغ قاچاقچیان 
انس��ان و دوباره از مرز رد می ش��ود و یک راست 

می آید استانبول! 
مثل اتوبوس��ی که مس��افر ها را ت��وی خودش جا 
می دهد نفس��ی تازه می کند و دوب��اره پر و خالی 

می شود! 
می پرس��م: »بانو« حاال چرا اس��تانبول؟ ایران مگر 

کار نیست؟ 
می گوید: توی ایران کار کس��اد ش��ده! دخرهای 
خوش آب و رنگ و مفت توی خیابان ها ول هستند 
دیگه کس��ی پولی واس��ه مِن چروک خرج منی کنه! 
اما استانبول بهر است اگر این پلیس بهمون اجازه 
کار می داد خیلی خوب می ش��د. اینجا دیس��کو ها 
و بارهای زیادی هس��ت و مش��ری بیش��ری. پول 

بیشری هم می دهند! 
می پرس��م: »بانو« چند س��اله بودی ک��ه از خانه 

رفتی؟ 
نگاهش را ثابت می کند روی دود س��یگار: ۱۴سامل 
بود که شوهرم دادند. شوهره تنها کاری که بلد بود 
کتک زدن من ب��ود، غذا می پختم کتک می خوردم، 
حرف می زدم کتک می خ��وردم، می خوابیدم کتک 
می خوردم. انقدر کتکم می زد که بدنم سیاه و کبود 
می ش��د. منی دانم چند سامل ش��ده بود که از خونه 
زدم بیرون و دیگه هیچ وقت برنگشتم. خانواده ای 
هم که نداشتم؛ بی پناه بودم. نه جایی واسه زندگی 
نه پولی واس��ه غذا! نه کس��ی بهم کار می داد نه... 
هیچی! بعد هم که پاهامو باز کردم و هر کی اومد 

جلو گفتم بسم الله! 
سکوت می کند.... 

االن نگاه کن تو استانبول پر شده 
از زن های ایرانی واسه چی؟ چون 

تو ایران کم پول می دن و انقدر 
زیاد شده که دیگه نوبت به ما ها 

منی رسه! 
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می خواه��م از او بپرس��م 
کجا ها دنبال کار رفتی؟ چه 
س��الی بود که...؟ اما انگار 
دوس��ت ندارد بیشر از این 
ح��رف بزن��د س��کوت های 
طوالنی اش و غمی که توی 

چشم هایش نشسته... 
زم��ان می گذرد و س��یگار 
می کشد و تنها زل می زند به 

دودهای اطراف صورتش! 
موقع  »بانو«...  می پرس��م 
سکس، لذت هم می بری؟! 

می خن��دد.  بلن��د  بلن��د 
می گوید: ل��ذت؟! نیگا کن. 
اشاره می کند به شکمش که 
مث��ل یک ت��وپ روی اندام 
نحیف��ش جا گرفته اس��ت. 
مال همینه. از بس مرشوب 
می خ��ورم که نفهم��م دارم 

چیکار می کنم! 
می پرسم: سقط جنین هم 

داشتی؟! 
با پوزخند جواب می دهد: 
نداش��ت!  می ش��ه  مگ��ه 
آمارشون از دستم در رفته. 
آخریش ی��ه بچ��ٔه ۵ ماهه 

بود! 
تعجب می کنم: ۵ ماهه؟!! 

چرا ۵ ماهه؟! 
می گوی��د: نفهمی��دم... از 
بس هی خونریزی داشتم و 
فکر می کردم بچه افتاده اما 
نیافتاده بود و آخر رس هم 
۵ ماهه مرده به دنیا اومد! 
نگاه��ش می کن��م. ح��اال 
چش��م هایش ج��ور دیگری 

عکس ها از: خربگزاری مهر 

شده، اون دفعه درد داشت؟ 
بار دیگر پوزخند، به ته سیگاری که الی انگشتانش 
مانده پک می زند: دیگه دردی رو احساس منی کنم 
دخ��ر! وقت��ی اولین ب��ار ِخفتَم ک��ردن و چند نفر 
افتادن به جونم همه درد ها رو باهم یه جا کشیدم 

حاال دیگه اصال منی دونم درد چیه! 
س��کوت می کنم و نگاه می کنم به انگشت هاش! 

و زمان می گذرد! 
ناگهان رشوع می کند از دوستانش صحبت کردن... 
ناپیوس��ته و آش��فته خاطراتی را تعریف می کند از 
زن��دان ترکیه، از زنان تن ف��روش اوکراینی، قزاق و 
روس و... که خیلی رسحال تر از زنان روسپی ایرانی 
هستند! می گوید: ما ایرانی ها نجیب هستیم هنوز 
حی��ا داریم اما این اوکراینی ها به بابا و برادرش��ون 

هم می َدن! 
می پرس��م: »بانو« زن ه��ای ایرانی هم��ه مثل تو 

هستند که از خانه شوهر و پدر فرار کرده اند؟! 
می گوی��د: هم��ه که ن��ه ولی ی��ه دوس��تی دارم 
اسمش حمیراس��ت بدبخت ۲۰ سالشه. با پول های 
تو جیبی اش یه گوش��ی موبای��ل می خره وقتی زیر 
پت��و داره با گوش��ی کار می کنه باب��اش می فهمه و 
می اندازدش تو حموم و گاز رو باز می کنه. مامانش 
فراری اش می ده. اونم یه راست اومد تهرون و بعد 
هم چسبید به ما ها. ولی خب دیگه ما کار دیگه ای 
بلد نیستیم هر جا هم که پول بیشری بدن می ریم 
اونجا. االن نگاه کن تو استانبول پر شده از زن های 
ایرانی واس��ه چی؟ چون تو ایران کم پول می دن و 
انقدر زیاد ش��ده که دیگه نوبت به ما ها منی رسه! 

ه��ر وقت ه��م دیپورمت��ون می کنن دوب��اره برمی 
گردیم. جیکار کنیم آخه باالخره این شکم صامبرده 

رو باید سیر کنیم یا نه! 
هنوز کنجکاوم: »بانو« تو ایران راحت می تونستی 

کار کنی یا اونجا هم دستگیر می شدی؟ 
می خن��دد: ت��و ایران؟ ن��ه بابا! دس��تگیرمون هم 
می ک��ردن. دم اون اف��رس رو می دیدیم و بعد هم 
وملون می کردن. اصال کسی کاری به کارمون نداره. 
فقط مش��کلمون همی��ن نداش��نت دوا و دکره! تو 
ترکیه همه کارت دارن می رن دوا و دکر، اگه مریض 
هم بش��ن درمون می کنن خودشون، اما ما همه جا 

بیچاره ایم هم تو مملکت خودمون هم اینجا! 
می پرس��م: تنها کار می کن��ی یا گروهی چیزی هم 

دارید؟ 

م��ن اینجا خیلی ها رو می شناس��م اما منی تونم به 
کس��ی اعتاد کنم. تنه��ا کار می کنم ام��ا تو ایران 
بچه ها مجبورن از همدیگه حایت کنن، تلفن هم 
رو دارن، مش��ری هاش��ون رو به هم قرض می دن 
و حواسش��ون هس��نت کس��ی زیرآب نزنه یا نرخ و 
قیم��ت رو ب��اال پایین نکنه. اما اینجا نه... منی ش��ه 
همه چیزم��ون غیر قانونیه. نفس کش��یدمنون هم 

غیر قانونیه. اصال منی دونم واسه چی زنده ام! 
و بعد هم سکوت... سکوت.... 

زمان می گذرد. ته س��یگارش را زیر کفی کفش��ش 
انداخت��ه و همین طور پایش را فش��ار می دهد تا 
خاموشش کند. دود اما، از کنار کفش باال می زند. 

بیشر از این منی توانم بپرسم خسته است. خسته 
و غمگین و مات... 

دس��ت هایش را می گیرم و صورتش را می بوسم از 
اینک��ه با من ب��ه حرف زدن نشس��ت. از اینکه مرا 

پذیرفت. بلند می شود مرا می بوسد و می رود! 

نگاه می کنم به اندامش... به اندام نحیفش که در 
تبعید و غربت محو می شود! 

تو ایران بچه ها مجبورن از همدیگه 
حامیت کنن، تلفن هم رو دارن، 
مشرتی هاشون رو به هم قرض 

می دن و حواسشون هسنت کسی 
زیرآب نزنه یا نرخ و قیمت رو باال 

پایین نکنه. اما اینجا نه... 
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توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و 
برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست است. وی 
در سال ۱۳۶۶ از دانشگاه علم و صنعت ایران 
در رش��تٔه معامری فارغ التحصیل شده است. 
او فعالی��ت حرفه ای خود را از س��ال ۱۳۵۸ با 
هفته نامه »کت��اب جمعه« به رسدبیری احمد 
ش��املو آغاز کرد. توکا سابقٔه همکاری با بیش 
از ۵۰ نرشیه را در کارنامه اش دارد و تابه حال 
۲ بار به عنوان بهرتین کارتونیست در جشنوارٔه 
مطبوعات ایران انتخاب شده اس��ت. توکا در 
س��ال ۱۳۸۹ از ایران رفت و در تورنتو، کانادا 
سکنی گزید. توکا قرار است با » تابلو« همراه 
باش��د و در هر شامره یکی از کارهای خودش 
را روی این تابلو نص��ب کند. این بار توکا در 
ویدیویی که س��اخته یکی از کارتون هایش را 

اینگونه رشح می دهد.

http://www.youtube.com/watch?v=lyC-byg6dA0
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نه اینکه بخواهند دوچرخه سواری 
کنند، نه اینکه بخواهند عضو 

تیم شنای کشورشان شوند و به 
مسابقات جهانی راه پیدا کنند، 

نه اینکه توقعشان باال باشد، نه، 
حتی متاشای مسابقات ورزشی هم 

برای دخرتان ایرانی آرزویی است 
دور و دراز و کسانی که بخواهند 

آرزویشان را برآورده کنند، باید 
تن به خطر بدهند. خطر پوشیدن 
لباس پرسانه و گم شدن در میان 

صد هزار مرد.

خوب می بینی ک��ه الغرم و کافیه ت��ا کمی بلوزم 
گش��اد تر باش��ه که بتونم تیپم را پرسونه جا بزنم، 
خب تا کس��ی بهم تنه نزنه برجس��تگی سینه هام 
ه��م پنهون میمونه. مش��کل فقط موه��ام بود. نه 
دمل می یومد موهای ت��ا توی کمرم را به خاطر یک 
مس��ابقه فوتبال کوتاه کنم و نه پیدا کردن کالهی 
که همه موهام را توش جا بدم آسون بود. پدرم در 

اومد تا این کالهه را پیدا کردم. 

■
م��اده ۶۳۸ قان��ون مج��ازات اس��المی. مصوب 

۱۳۷۵/۳/۲
هرک��س علنا در انظار و اماک��ن عمومی و معابر 
تظاه��ر به عمل حرامی مناید ع��الوه بر کیفر عمل 
به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ رضبه ش��الق 
محک��وم می گردد و در صورتی ک��ه مرتکب عملی 
ش��ود که نفس آن عمل دارای کیفر منی باش��د ولی 

عفت عموم��ی را جریحه دار مناید فقط 
به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ رضبه 

شالق محکوم خواهد شد. 
تب��رصه - زنانی که بدون حجاب رشعی 
در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به 
حب��س از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه 
هزار ت��ا پانصدهزار ریال ج��زای نقدی 

محکوم خواهند شد. 

■
حرکت ه��ا و ابتکاره��ای ف��ردی زن��ان 
برای ورود به ورزش��گاه ها، حتی با لباس 
مردانه، در ده��ه ۷۰ و همزمان با ایجاد 
گش��ایش نس��بی در آزادی های عمومی، 
تبدی��ل به حرکت های جمعی پراکنده ای 
ش��د که اوج آن را در جشن ملی پیروزی 
ایران بر اس��رالیا شاهد بودیم. روزی که 
بیش از هزار زن توانس��تند بر سکوهای 
اس��تادیوم ازادی گام بگذارن��د، ام��ا به 
طور مشخص نخس��تین حرکت اعراضی 
جمعی زنان در مس��ابقه دوس��تانه تیم 
ملی فوتب��ال ایران-آملان در آبان ماه ۸۳ 
با مقاومت شدید نیروی انتظامی مواجه 

شد. هفت ماه بعد گروهی از فعاالن جنبش زنان، 
پس از درگیری طوالنی با مقامات ورزش��گاه آزادی 
و نیروی انتظامی باالخره توانس��تند اولین گروه از 
زنان باش��ند که به عنوان شهروندان عادی و بدون 
برخورداری از امتیازاتی چون کارت VIP مس��ابقه 
فوتب��ال ایران-بحری��ن را از نیم��ه دوم به بعد در 

داخل ورزشگاه متاشا کنند. 

■
- در بازی ه��ای مه��م و مل��ی همه ج��ای آدم را 
می گردند، مثال ش��اید نارنجکی، ترقه ای چیزی پیدا 
کنن��د. ماموره به م��ن که رس��ید، از کالهم رشوع 
کرد. لبه های کاله را گش��ت و به پشت رسم دست 
کش��ید. مو هایم را بافته بودم و زی��ر کاله چپانده 
بودم. گفت »این چیه؟« چی��زی نگفتم. اگر حرف 

می زدم از تُن صدایم می فهمید که دخرم. دو س��ه 
بار س��والش را تکرار کرد و بعد دستم را گرفت برد 

پیش مافوقش »مث اینکه این دخره!« 

■
آیت الله صانعی: احتیاط آن اس��ت که مرد لباس 
مخص��وص زن��ان و زن لب��اس مخصوص م��ردان را 

نپوشد، ولی مناز با آن اشکال ندارد. 
آی��ت الل��ه صاف��ی گلپایگان��ی: پوش��یدن لباس 
مخص��وص به مرد ه��ا بر زن ها و لب��اس مخصوص 

زن ها بر مرد ها حرام است. 

■
چه��ارم اردیبهش��ت ۱۳۸۵، محم��ود احمدی نژاد 
در نام��ه ای خطاب ب��ه محمد علی آب��ادی رئیس 
وقت س��ازمان تربیت بدنی، دس��تور داد با برنامه 

عکس ها از: خربگزاری مهر 
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ریزی صحیح و مقتضی ش��ئون بانوان، بخش��ی از 
مرغوب ترین مکان های متاشاگران در ورزشگاه هایی 
که مسابقات فوتبال ملی و مهم برگزار می شود، به 

طور ویژه به زنان و خانواده ها اختصاص یابد. 

■
- مافوقش یک نظامی ریشو و قدبلند بود »دخره 

که دخره! ولش کن بره!« 
یکی دیگرش��ان آمد و گفت: »صرب کن ببینم! تنها 
اومدی؟« من اصال منی توانستم حرف بزنم. دوستم 
خودش را انداخت جلو و گفت »نه جناب، با منه!« 

بقی��ه اش بحث ب��ود وتوضیح 
و توجی��ه و... خالص��ه بگویم 
باالخره رفتم داخل ورزشگاه! 

■
تعداد قابل توجهی از منایندگان 
مجلس نامه ای نوشتند خطاب 
به ریی��س جمه��ور: »فرا تر از 
مش��کل اخت��الط زن و مرد به 
عنوان متاشاچی در محیط های 
اساس��ا  ام��روز  ورزش��گاهی، 
رشایط مناس��ب حضور زنان با 
توجه به ارزش های اس��المی و 
فرهنگی جامعه وجود ندارد.« 

■
تعدادی از زن��ان عالقه مند و 
فعاالن مسائل زنان رس مسابقٔه 
ایران-کاس��تاریکا  فوتب��ال 
)س��ال۸۴( جل��وی اس��تادیوم 
آزادی به ش��دت کتک خوردند 

و اجازٔه ورود نگرفتند. 

■
آیت الله جواد تربیزی، مکارم 
شیرازی، فاضل لنگرودی، صافی 
گلپایگان��ی، ن��وری همدان��ی، 
مصباح یزدی و دیگران، حضور 
زنان در اس��تادیوم را از مظاهر »اختالط« دانس��ته 
و »ن��گاه م��رد ب��ه زن«، پس آن را جای��ز و رشعی 

ندانستند. 

■
بهزاد کتیرایی، مدیر کل حراس��ت سازمان تربیت 
بدن��ی از ۱۳۷۵ ت��ا ۸۲ می گوید: »س��ازمان تربیت 
بدنی با بحث کار شناسی و دقیق رشایطی را فراهم 
کرد که بانوان بدون هیچ مشکلی در بهرین مکان 
استادیوم و با بهرین مس��یر ها وارد و از استادیوم 

پوس��رت فیلم آفس��اید ب��ه کارگردانی جعفر پناهی که داس��تان آن حول مح��ور ورود دخرتان به 
استادیوم فوتبال می چرخد. این فیلم چندین جایزه معترب بین املللی به دست آورد.

خارج ش��وند. بهرین مکان در طبقه دوم استادیوم 
که حدود چهارهزار نفر ظرفیت دارد، و سمت چپ 
و راس��ت جایگاه، که هر کدام دوهزار نفر ظرفیت 
پذیرش متاش��اگر دارد. با راه های ورودی و خروجی 
کامال مجزا و رسویس های بهداشتی کامال جداگانه 
با پارکینگ های اختصاصی برای حضور اتوبوس های 

ویژٔه خانواده ها.« 

■
- ت��وی اس��تادیوم هیچ کس نفهمی��د من دخرم. 
ی��ا حداقل هیچ کس به روی خ��ودش نیاورد. همه 
مشغول متاش��ای بازی و تخمه خوردن و عصبانیت 
و خوش��حالی بودن��د. وقت��ی ای��ران گل زد خیلی 
خوش گذش��ت. موج مکزیکی درس��ت می کردیم. 
تشویق می کردیم. البته من سعی می کردم باز هم 
صدای��م درنیاید! وقتی ایران آن ب��ازی را برد، اصال 
جو ورزش��گاه تغییر کرد. همه از رس جایشان بلند 
شده بودند و ش��ادی می کردند، عکس می گرفتند، 
می رقصیدن��د، صدای ش��یپور و طبل ب��ود و جیغ 
متاش��اچیان و پرچم ای��ران. دمل می خواهد باز هم 

بروم اما فکر می کنم دیگر پیش نخواهد آمد...

■
این نوش��ته یک گزارش س��اده است از آنچه برای 
حضور زنان در ورزشگاه اتفاق افتاده، از بغضی که 
گلوی خیلی ها را گرفت��ه، از آرزوی خیلی از بانوان 
ورزشکار و یا عالقه مند برای متاشای از نزدیک بازی 
فوتب��ال. می خواهم بگویم ش��ده و می ش��ود! اگر 
خودم��ان بخواهیم و برای گرف��نت حقوقان از جا 

بلند شویم! 

منابع: 
۱- مجموعه قوانین و مقررات پوشش در جمهوری 
اسالمی ایران، گردآوری و تدوین: شادی صدر. کتاب 

نیلی. ۱۳۸۸
۲- »بیانی��ٔه کمپی��ن دف��اع از ح��ق ورود زنان به 

ورزشگاه ها«، سال ۱۳۸۵
۳- »ورود زنان به ورزش��گاه ها آزاد ش��د، اما...«، 
پرس��تو دوکوهک��ی، نرشی��ٔه زنان، س��ال پانزدهم، 

فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۵
۴- مصاحبه با یکی از دخرانی که با ظاهر پرسانه 
وارد ورزش��گاه آزادی شده و موفق به متاشای یک 

بازی ملی شده بود، سال ۱۳۹۱
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دانشگاه زیر زمینی بهاییان

پردٔه اول – مدرسه
پرسک متولد شدٔه سال های خفقان، در میانه های 
ده هٔه ۷۰ به مدرسه می رود، جایی در قلب تهران، 
پایتخت دود و گوگرد. دوران مدرس��ه ابتدایی برای 
او هم مانند متام هم کالسی ها است با تفاوت هایی 
به ظاهر کوچک، مثال قرار اس��ت در مدرس��ه مناز 
جاعت بخوانند، اما خانوادٔه پرسک که بهائی است 
می گوین��د که آن ها نباید در من��از جاعت رشکت 

کنند. خانواده اش با مدیر مدرس��ه صحبت می کند 
و اج��ازه می گیرند ت��ا او در زنگ مناز، مدرس��ه را 
ترک کن��د، اما حاال پرسک دیگر فهمیده اس��ت که 
ب��ا بقیه فرق دارد، فهمیده اس��ت که در چیزی که 
اصال منی داند چیس��ت و نامش دین اس��ت با بقیه 
فرق دارد و باید هر هفته بعضا به بهانه های دروغ 
برای دوس��تانش در زنگ مناز جاعت، مدرس��ه را 

ترک کند. 
پرسک بزرگ تر می ش��ود، راهنایی و دبیرس��تان، 
تفاوت ها برایش معنی دار تر می شود؛ مثال می داند 
ک��ه چون در خان��واده بهائی به دنیا آمده اس��ت، 
بهائی اس��ت، پ��س منی تواند در برخ��ی از مدارس 
خاص تحصیل کند حتی اگر امتحان ورودی آن ها را 
قبول ش��ود. او دیگر می داند که چون بهائی است 
و در اقلیت، باید در مقابل توهین های معلم دینی 

رسش را پایین بندازد. 

با متام این تفاوت ها، این دوران می گذرد. 

پردٔه دوم – پشت کنکور
پیش دانش��گاهی آغاز شده است، او و بسیاری از 
همس��ن و س��االنش در تب کنکوری که قرار است 
چند م��اِه دیگر برگزار ش��وند، گرفتارند. باید درس 
بخوانند؛ جامعه تلقین کرده است که چند ماه درس 
بخوانید تا در رقابت ۴ ساعتٔه رسارس نابرابر کنکور 

این چند پردٔه کوتاه از زندگی پرسی 
است که چند ماه پس از پایان 

جنگ ایران و عراق، چند ماه پس از 
اعدام های سال ۶۷ و در سال های 

خفقان این کشور به دنیا آمد، مثل 
هزار ها کودکی که در آن روز ها به 
دنیا می آمدند، اما یک تفاوت بین 

او و بسیاری از کودکان دیگر وجود 
داشت؛ او در یک خانوادٔه بهائی 

به دنیا آمده بود. اتفاقی که آیندٔه 
او و بسیاری دیگر چون او را برای 

همیشه تغییر داد. 

موفق ش��وید، تا تنه��ا عده ای 
مح��دودی از ش��ا بتوانند از 
امکانات جامعه استفاده کنند! 
درس خواندن  درگی��ر  پرسک 
فیزیک،  دیفرانس��یل،  اس��ت، 
زب��ان، تعلیات دینی و... باید 
خوانده ش��وند. باید چند ماه 
بخواند و در چند ساعت جواب 
پس دهد، مثل متام هم سن و 
س��االنش. اما باز ه��م تفاوتی 
بین درس خوان��دن او با بقیه 
هست، یک ترس، یک ترس به 
قدمت ۳۰ سال.... ترس ماندن 
پشت کنکور به خاطر اینکه در 
خانوادٔه بهائی به دنیا آمده ای 
و قوانی��ن نانوش��ته می گویند 

نباید تو درس بخوانی. 
اما امید همیش��ه زنده است، 
حت��ی در س��یاه ترین روز ه��ا 
ب��ه خصوص ک��ه چند س��الی 
اس��ت که ک��م ک��م بهائیان را 
ب��ه دانش��گاه راه می دهند، و 
حداقل می گذارن��د در کنکور 
رشکت کنند. پرسک به هر حال 
راهی جز درس خواندن ندارد 
و بای��د بخواند به این امید که 
اگر در دانش��گاه پذیرفته شد، 

بگذارند به دانشگاه برود. 
روز ه��ا یکی پ��س از دیگری 
طی می ش��ود، کالس، تس��ت، 

کتاب و..... ترس

پردٔه سوم – کنکور
هم��ٔه آن ها ک��ه قصد دارند به ص��ورت جدی در 
این امتحان رسارس نابرابر کنکور وارد ش��وند تقریبا 
آماده هس��تند. تیرماه ۸۶ است، روز ها و شب های 
آخر منتهی با کنکور در حال س��پری شدن است که 
یک شوک وارد می ش��ود، در کارت ورود به جلسه 
بر خالف چند س��ال پیش ک��ه رو به روی »معارف 
پاسخ داده شده« و یا چیزی مشابه کلمٔه اسالم درج 

می ش��د، این بار روبروی کلمه  مذهب، اس��الم ذکر 
شده اس��ت. شاید هم متام این ها ش��ایعه و توهم 
باش��د اما آنق��در در بین بی��ش از ۱۰۰۰ داوطلب 
بهائی کنکور آن س��ال می پیچد ک��ه جامعٔه بهائی 
مجبور می شود که به همه بگوید که به هر حال در 
کنکور امسال رشکت کنید. چون سال ها بود بهائیان 
به دالیل مختل��ف از جمله اینکه کلمٔه مذهب در 
فرم کنکور برای آن ها به اجبار اسالم زده می شد از 
رشکت در کنکور محروم می ش��دند، اما مدتی بود 
ک��ه تالش های داخل��ی و بین املللی بعضی موانع را 

مرشق االذکار )معبد بهاییان( در دهلی هند )عکس باال( و شیکاگو
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تا حدی اصالح کرده بود و بس��یاری فکر می کردند 
که این تغییر در کارت کنکور به نش��انٔه بازگش��ت 

فشارهاست. 
با متام ف��راز و نش��یب هایش پ��رسک در امتحان 

کنکور رشکت می کند. 

پردٔه چهارم – اعالم نتیجه کنکور
قرار است نتایج کنکور در سایت سازمان سنجش 
اعالم ش��ود. شب اعالم نتایج بسیاری اسرس دارند، 
اسرس رتبه. اما باز هم اسرسی متفاوت برای پرسک 
وجود دارد، اسرس ماندن پشت کنکور نه به خاطر 

نیاوردن رتبه، اسرس رد شدن به دلیل مذهب. 
صب��ح زود بی��دار می ش��ود، کامپیو تر را روش��ن 

ب��ا ه��زار زحمت  می کن��د، 
وارد سایت سنجش می شود، 
ش��اره  کارت،  ش��اره 
رشکت در جلس��ه، نام و نام 
را  امنیتی  س��وال  خانوادگی، 
وارد می کند.... دکمٔه جستجو 
را می زن��د.... مرورگ��ر بع��د 
از چن��د ثانی��ه مجددا    هان 
صفح��ه را نش��ان می ده��د، 
بدون نشان دادن رتبه. شاید 
اشتباهی شده است، مجددا 
اطالع��ات را وارد می کند اما 
باز همین اتف��اق می  افتد و 
باز اطالع��ات را وارد می کند 
و باز    هان صفح��ٔه کذایی، 
عبارت  ی��ک  ب��ه  توج��ه اش 
قرمز ب��االی آن صفحه جلب 
می شود: »نقص پرونده، برای 
اطالعات بیش��ر با س��ازمان 

سنجش کرج مکاتبه کنید« 
شاید اش��تباهی شده است، 
ب��ه چند ت��ن از دوس��تانش 
بهائ��ی و مس��لانش زن��گ 
می زند، بس��یاری از دوستان 
پرون��ده  نق��ص  بهائی��ش 
خورده اند و کارنامه دوستان 
مس��لانش داده شده است. 
گوی��ا آن ت��رس ب��ه حقیقت 

پیوسته است. منی تواند درس بخواند.... 
پیگیری ها رشوع می شود، س��ازمان سنجش کرج، 
تهران، مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، کانون مدافعان 
حق��وق برش و.... بعضی ق��ول پیگیری می دهند و 
بعضی ها مس��تقیم می گویند، »بهائی ها حق ورود 

به دانشگاه را ندارند« 
چند هفته می گذرد، همه چیز متام ش��ده اس��ت، 
پیگیری ها به جایی منی رس��د، رویای دانشگاه دود 

شده است... 

پ��ردٔه پنجم – موسس��ٔه علمی، دانش��گاه آنالین 
بهائیان 

پوسری در حایت از بازداشت شدگان دانشگاه بهاییان

موسس��ه علمی پرسک و اکرث محرومین از تحصیل 
بهائی را پذیرفته اس��ت، پرسک مهندس��ی کامپیو تر 

قبول شده است. بهر از هیچی است... 
دانشگاه رشوع می  ش��ود، دانشگاهی زیر زمینی، 
محل��ی در پون��ک، چهاردی��واری اس��ت ک��ه باید 
دانش��جو ها برای کالس هایشان در طول یک ترم ۶ 
دورٔه یک هفته ای به آنجا بروند. در مقیاس بسیار 
بس��یار کوچک تر شبیه دانش��گاه های بیرون است، 
دانش��جویانی در رش��ته های مختلف ولی همگی 
بهائی آنجا هستند، تفریحاتش هست، کالس هایش 
می ش��ود،  پیچان��ده  ک��ه  کالس های��ی  هس��ت... 
دوس��تی هایی که ش��کل می گیرد، عش��ق هایی که 

ایجاد می شود..... 

پردٔه ششم – دانشگاه آنالین
ترم یک متام ش��ده و تعطیالت بین دو ترم است، 
اواخر اسفند ماه ۸۶ است که خرب می رسد موسسه 
علمی غیرقانونی اعالم ش��ده است، محل دانشگاه 
پلمپ ش��ده است. همه گیج هس��تند که حاال چه 

می شود.... 
ت��رم جدی��د چند هفت��ه ای دیر تر آغاز می ش��ود، 
می گویند به خاطر رشایط پیش آمده دانشگاه باید 
به سمت آموزش آنالین پیش برود، دیگر جایی برای 
برگزاری کالس ها منانده اس��ت غیر از خانٔه بهائیان 

مقیم تهران، حتی شاید زیرزمین هایشان! 
قب��ال در طول یک ت��رم در ۶ دوره ی��ک هفته ای 
باید دانش��جویان به تهران می آمدند و در کالس ها 
رشک��ت می کردند اما حاال گفتند ۲ دوره. همه چیز 
بهم ریخته اس��ت، می گویند کالس ه��ا باید آنالین 
برگزار ش��ود اما بسیاری از دانشجویان دسرسی به 

اینرنت پر رسعت ندارند. اوضاع وخیم است. 
ت��رم دو با متام س��ختی هایش متام می ش��ود. ترم 
س��وم آغاز می شود، می گویند دانش��گاه ترکیبی از 
دانشگاه آنالین و حضوری است با ۴ دوره حضوری 
و کالس ه��ای آنالین. ریزش ها رشوع ش��ده اس��ت، 
بس��یاری منی توانند با این شیوه درس بخوانند، راه 
حل س��اده اس��ت انرصاف می دهن��د می روند پی 
زندگیشان شاید در داخل مرزهای این کشور، شاید 
آن س��وی آب ها، ام��ا مهم یک چیز اس��ت، رویای 

تحصیل برای خیلی هایشان متام شده است. 

ترم ها یکی یکی می گذرد، کم کم پرسک و دوستانش 
ی��اد گرفته اند که برای از بین بردن این رخوت باید 
خودش��ان کاری کنند. فعالیت دانشجویی تعریف 
می کنند، تفریح، مس��افرت، کوه، مسابقات فوتبال، 
کمک به دانش��جویان سال پایینی، نرشیه، هایش 
و.... برای ارتباط نسلی از جوانان ۲۰ و چند ساله ای 
که زندگیش��ان پای کامپیوتر هایش��ان تعریف شده 

است و اینرنتی با رسعت صفر. 

پردٔه هفتم – خردادماه ۹۰
فضا دارد بهر می ش��ود اما انگار آن ها باید سختی 
بکشند و در محرومیت باشند. اول خرداد ماه سال 
۹۰ و ش��وک مجدد، تعدادی از مس��ئولین و اساتید 
همین دانشگاه نیمه حضوری نیمه آنالین بازداشت 
می ش��وند، بس��یاری از    ه��ان کالس ه��ای نیم بند 
تعطیل می ش��وند، آزمایش��گاه  ها پلمپ می شوند. 
بسیاری از دانش��جویان می ترسند به تهران بیایند، 
همه چیز بهم ریخته اس��ت، کسی منی داند چه کار 
کند. همه چیز دوباره خراب می شود، دوباره فضای 
ناامی��دی، دوباره رخوت و ب��از انرصاف برای آن ها 
که تصمیم می گیرند از این دانشگاه بروند تا جایی 
دیگر آروز هایش��ان را دنبال کنند، شاید اینور مرز، 
ش��اید آن طرف ولی یک ب��ار دیگر برای آنهایی که 
هنوز رویای تحصیل داش��تند، ای��ن رویا هم نیمه 

متام ماند. 

پردٔه هشتم – ادامه بدبختی
دو س��ال از آن ماج��را می گذرد ام��ا اوضاع هنوز 
به حالت عادی برنگش��ته اس��ت... هنوز خیلی ها 
ناامیدند، هم به خاطر محرومیت های اقلیت بودن 

هم به تاثر از جامعٔه بزرگ تر رسکوب شده. 

اما پرسک هنوز بعد از ۵ سال درسش را متام نکرده 
است، س��ه واحد تز لیسانس��ش مانده و یک سال 
است رساغش نرفته است، شاید به خاطر اینکه هر 
بار کتاب هایش را ببیند، هر بار کس��ی ازش بپرسد 
مدرکش چیس��ت، ه��ر بار که ایمیلی از دانش��گاه 
دریافت کند، باز طع��م محرومیت از تحصیل رابه 
یاد می آورد، شاید پرسک دیگر منی تواند زجر نکشد، 

زجر محرومیت از تحصیل. 
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خوابگاه های دختران 

آن روز ک��ه ب��ا ش��ادی قبول��ی در دانش��گاه و 
ب��ا چمدانی در دس��ت ب��ه آنج��ا رس��یدند، تنها 
تصویرشان از خوابگاه، ساختامن چند طبقه ای بود 
که می خواست جوانی کردن را به آن ها مشق کند 
اما دیری نگذش��ت که خیلی هاشان فهمیدند برای 
جوانی کردن در خوابگاه های دانشجویی باید بیش 
از تصورشان هزینه کنند، از محدودیت های بی حد 
و حرص مس��ئوالن خوابگاه گرفت��ه تا کنار آمدن با 
اخالق و خصوصیت ها و فرهنگ های مختلف، اما 
این همه ماجرا نبود، چراغ ها که خاموش می ش��د، 
زندگی دیگری در خوابگاه آغاز می شد که بسیاری 

از دانشجویات تاب تحمل آن را نداشتند. 

مرضیه دانشجوی سال چهارم مرجمی زبان فرانسه 

در دانشگاه.... است. او تجربه زندگی در خوابگاه را 
بد ترین خاطرهء دوران تحصیلش در تهران می داند. 
مرضیه می گوید: »کمر از چهار ماه از اس��کانم در 
خوابگاه نگذشته بود که که متوجه رابطهء جنسی 
هم اتاقی هایم با یکدیگر شدم. اولین باز شیب بود 
که با صدایی عجیب از خواب بیدار شدم. اول فکر 
کردم کابوس دیده ام اما صدا ها با بیدار ش��دنم هم 
اداه داش��ت. سعی کردم در تاریکی اتاق اطرافم را 
ن��گاه کنم. فایده ای نداش��ت. مریم می گفت که با 
روش��ن بودن چراغ خواب، خوابش منی برد و ما هم 
ب��ه خوابیدن در تاریکی مطلق عادت کرده بودیم. 
اما آن ش��ب فهمیدم دلیلی تاریکی بی حد اتاق ما 
چه بود. من منی توانس��تم بفهمم صدا از کدام یک 

از هفت تخت اتاق به گوشم می رسد.« 

وقت��ی ارصار می کنم که بگوید چه 
صدای��ی می ش��نیده، با لحن��ی آرام 
و خجال��ت زده زی��ر ل��ب می گوید: 

»صدای واضح هم آغوشی دو زن.«
مرضیه که دخر مذهبی ای نیست. 
هم��ه  در  و  دارد  چ��پ  دی��دگاه 
دانش��گاهش  سیاس��ی  فعالیت های 
مش��ارکت می کند. او ادامه می دهد: 
»اوایل س��عی داش��تم با بی توجهی 
به آن ه��ا با مس��ئله کن��ار بیایم اما 
ای��ن رفتار ها و س��کوت من س��بب 
ش��د که به جایی برس��د که مریم به 
من هم پیش��نهاد بدهد. ب��ا این کار 
دیگر صربو تحملم متام ش��د. بعد از 
مدتی تصمیم گرفتم از ادامه تحصیل 
انرصاف دهم و به شهرم بازگردم اما 
با ارصار پدرم از ترک تحصیل منرصف 
ش��دم. وقتی برایش توضیح دادم که 
در خوابگاه راحت نیس��تم، برخلف 
تصورم پذیرفت که هزینه پانس��یون 
را بپردازد. حاال حدود دو س��ال است 
که در پانسیونی در نزدیکی دانشگاه 

تنها زندگی می کنم.« 
دکر س یکی از اس��اتید گروه مطالعات زنان یکی 
از دانشگاه های تهران، علل بروز این رفتار در میان 
دانش��جویان خوابگاهی را »گرایش به هم جنس« 
و »نیاز جنس��ی ب��زرگ« می دان��د. او می گوید که 
تحقیقاتی در همین زمینه انجام شده و نشان داده 
ک��ه علت۸۵درصد از این موارد نیاز جنس��ی بزرگ 
اس��ت به گفته او تنها۱۵درصد از ارتباطات جنسی 
بین دخران دانش��جو ناشی ازگرایش به هم جنس 

است. 
او »نی��از جنس��ی ب��زرگ« را غریزهء جنس��ی ای 
می داند که با گرایش به غیر هم جنس آغاز می شود 
ول��ی در اثر محدودیت ه��ا و محرومیت ها و عدم 
ارضای جنس��ی و رسکوب به صورت برقراری رابطه 

ب��ا هم جنس ب��روز می کند، هرچند ب��ه گفته این 
استاد دانش��گاه این افراد در صورت برطرف شدن 
محدودیت های اجتاعی، ترجیح می دهند با جنس 

مخالفشان رابطه داشته باشند. 
ای��ن اس��تاد جامعه شناس��ی معتقد اس��ت: »این 
دانشجویان معموال از شهرهای کوچک و با امکاناتی 
محدود و ساختاری سنتی به شهرهای بزرگ می آیند 
و بر اثر مواجهه با یک فضای نیمه مدرن، آزادی و 
امکانات بیش��ر در فضاهای شهری و مقایسه خود 
هم دانش��گاهی های بومی متوج��ه نیاز ها و غرایز 
خود می ش��وند اما به دلیل محدودیت هایی چون 
تفکی��ک جنس��ینی و به طور خاص تک جنس��یتی 
ک��ردن فضاهای آموزش��ی، برخورد های س��خت و 
خش��ن نهاد حکومت و دانش��گاه ب��ا روابط خارج 
از ازدواج به رابطه جنس��ی با ه��م جنس خود رو 

می آورند.«
اما آیا رابطه جنسی از رس نیاز جنسی با همجنس 

راه ساملی برای ارضای نیاز جنسی است؟ 
پاسخ این استاد دانشگاه منفی است. او می گوید: 
»ای��ن افراد در معرض آس��یب های روحی و گاهی 
بیاری ه��ای مقاربت��ی هس��تند. دخ��ران ج��وان 
در ایران، قرشی آس��یب پذیر هس��تند ک��ه در اثر 
ناکارآمدی سیس��تم آموزش عال��ی و به طور خاص 
در امور دانش��جویی، زمینهء بروز آسیب و انحراف 
آن ها فراهم ش��ده و موجب از بین رفنت نس��لی از 

نیروی جوان و نخبهء کشور می شود.« 

شیشه بهرتین راه کنرتل دانشجویان
پرستو دانشجوی ترم هشتم علوم اجتاعی است. 
سه سال است که سیگار می کشد و البته خانواده اش 
ه��م از س��یگار کش��یدن او باخربن��د، او می گوید 
چیزهای مهم تری ب��رای نهان کردن از خانواده اش 
دارد. او از شیوع مرصف شیشه و سیگار در میان هم 
خوابگاهی هایش دو سال اخیر می گوید. او رشایط 
پراختناق دانش��گاه و فش��ارهای اجتاعی را عامل 
اصلی ش��یوع مرصف س��یگار در میان دانشجویان 
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ولی  می داند  دانش��کده  این 
از م��رصف شیش��ه در میان 
دوس��تانش بس��یار ناراح��ت 
و عصب��ی اس��ت و حکومت 
جمهوری اس��المی ومسئوالن 

دانشگاه را مقرص می داند. 
پرس��تو می گوید: »چطور ما 
حق نداریم، بعد از ساعت نه 
ش��ب به خوابگاه بازگردیم؟ 
امکان��ات حداقلی  نب��ود  به 
در خوابگاه ها اعراض کنیم؟ 
پرسمان  همکالس��ی های  ب��ا 
داش��ته  تفریح��ی  برنام��ه 
باش��یم؟ ول��ی می توانیم در 
خوابگاه شیشه مرصف کنیم. 
آیا مس��ئوالن خوابگاه از این 

مسئله بی اطالع اند؟! 
»آنها  اس��ت:  معتقد  پرستو 
ابزاری بهر از کمیته انضباطی 
دانش��جویان  رسک��وب  برای 
پیدا کرده اند و آن چیزی جر 

شیشه نیست.« 
دکر ش استاد جامعه شناسی، 
از  عوام��ل  از  مجموع��ه ای 
جمله تغییر ش��بکه اجتاعی 
که دانش��جویان ب��ا آن ها در 
ارتباط ان��د، هیجانات مربوط 
ب��ه دوران جوان��ی، نداش��نت 
امکانات رفاهی مناس��ب در 
خوابگاه ه��ا و ع��دم برنام��ه 
ریزی صحیح در س��طح کالن 
را در ب��روز ای��ن رفتار ها از 
دانشجویان خوابگاهی  سوی 

موثر می داند. 
اس��تاد جامعه شناس��ی  این 
نقش برنامه ریزی غلط و در 

عکس ها از: خربگزاری فارس 

پ��ی آن محدودیت امکانات را پر رنگ تر از س��ایر 
عوامل می داند و در ترشیح آن می گوید: »مسئوالن 
وزارت علوم تنها به تاس��یس دانش��گاه پرداخته اند 
و تنظی��م امور را از یاد برده اند. ایران در مقایس��ه 
با بسیاری از کش��ور ها از درآمد بیشری برخوردار 
است و باید بخشی از آن را برای رفاه حال نخبگان 
خود که در دانش��گاه های بر ت��ر و دولتی تحصیل 
می کنن��د، رصف می کنن��د. معاون��ت دانش��جویی 
وزارت عل��وم باید با تدوین ی��ک برنامه جامع در 
راس��تای اس��تاندارد س��ازی خوابگاه ها اقدام کند 
و امکانات��ی چون محیط مجزا برای هر دانش��جو، 
مجتمع ورزشی و فرهنگی، کتابخانه و سایت مجهز 

را پیش بینی و فراهم کند.« 

مد جدید دانشجویان، برهنه گشنت در خوابگاه ها
الله دانش��جوی ترم دوم کار شناس��ی ارش��د یکی 
از دانش��گاه های تهران اس��ت. او هم ترجیح داده 
که خوابگاه را ترک کن��د و خانواده اش هزینه های 
زندگ��ی تنه��ای او را تامی��ن می کنن��د. او کمب��ود 
امکان��ات رفاه��ی، محدودیت ه��ای انضباط��ی و 
پوشش نامناسب هم خوابگاهی هایش و رفتارهای 
دور از اخالق آن ها که با لفظ »اسریپ تیز« از آن 
یاد می کند را علت خروج خود از خوابگاه می داند. 
الل��ه می گوید که برایش ادامه زندگی در خوابگاه 
دش��وار بوده چون دانش��جویان هم خوابگاهی او 
ترجی��ح می داده اند ب��ا کمری پوش��ش ممکن در 
داخل اتاق های خود باشند. او معتقد است رسانجام 
محدودیت های مختلف در جامعه س��بب شده که 
دخران بخواهند در خلوت خود آزادی کامل داشته 
باش��ند و بیش��ر آن ها به برهنگی در اتاق هایشان 
رو آورده ان��د. برهنگی که او تحملش را نداش��ته و 

ترجیح داده که خوابگاه را ترک کند. 
دکر ش اس��تاد جامعه شناس��ی، ب��از هم به رساغ 
محدودیت امکان��ات م��ی رود و آن راعامل اصلی 
بروز آس��یب های مربوط به زندگی در خوابگاه ها 

می داند. 

او معتقد است که عالوه برکمبود امکانات، جریان 
علمی و اکادمیک نیز در خوابگاه ها وجود ندارد و 
هیچ گاه هنجارهای مربوط به فضاهای عمومی نه 
به دانش��جویان و نه دانش آموزان آموخته نش��ده 
و آن ها فقط تحت تاثیر محدودیت ها قرار دارند. 

مرصف مواد مخدر، رابطه جنس��ی کنرل نش��ده 
و انج��ام رفتاره��ای خ��ارج از ع��رف هی��چ ی��ک 
س��وغاتی نیس��ت که این دخ��ران جوان از ش��هر 
خود به خوابگاه اورده باش��ند. اکرث این دخران به 
دنبال تحق��ق رویاهای خود پا به ش��هرهای بزرگ 
می گذارن��د و برای تغییر رسنوش��ت خود حارض به 
پذی��رش رشای��ط خوابگاه های نه چن��دان مجهز و 
ایمن می ش��وند. رشایطی که ب��ه گفته آن ها اگر از 

زندان های کشوربد تر نباشد، بهر نیست. 
با گذش��ت بیش از س��ی س��ال از انقالب اسالمی، 
مس��ئوالن وزارت علوم، همچنان عامل اصلی بروز 
این قبیل آس��یب ها را دور ش��دن جوانان از مبانی 
اس��المی و اخالقی، گرایش به تجمل گرایی و غرب 
زدگ��ی معرفی می کنند اما باید این نکته را به ان ها 
یادآور شد که انجام این رفتار ها توسط دانشجویان 
پدیده ای غریب و هدیه ای از طرف غرب نیس��ت. 
بلکه پدیده ای قدیمی اس��ت که ب��ا افزایش تعداد 
دانش��جویان و به دلیل توجه ب��ه علل و آثارش به 
عنوان یک »مس��ئله« آن را جدید و بدیع س��اخته 
اس��ت. مس��ائلی که بی توجهی و پنه��ان کردنش، 
پیام��دی ج��ز ازبین رف��نت هزینه های آموزش��ی و 
پرورش نس��لی از زنان اسیب دیده ندارد؛ زنانی که 
اغلب منی توانند با س��اختار س��نتی محیط پیش از 
دانش��گاه ارتباط و تعامل داشته باشند و سعی در 
تغییر آن س��اختار ها دارند و اغل��ب با مقاومت از 
س��وی نهادهای س��نتی مواجه می شوند. نهادی که 
آن ها را پس می زندو به حاشیه می راند و در    نهایت 
هزینه های بسیاری را برای التیام زخم های آن ها به 
جامع��ه تحمیل می کند، هزین��ه ای که باید پیش از 
این و برای تقویت زیرس��اختارهای نهاد دانشگاه و 
ورود معرفت به زندگی عینی مردم رصف می شد. 



41شامره پنجم، اردیبهشت 40۱۳۹۲ شامره پنجم، اردیبهشت ۱۳۹۲

نگاهی کوتاه به گرافیتی در ایران

گرافیتی را به عنوان یک هرن رسکش 
و متمرد، خارج از تاریخ رسمی 
هرن قرار داده اند. هرن معرتض، 

غیر موزه ای و ناسازگار که به جای 
غبار خوردن در کنج گالری ها و 

فرهنگرسا ها ترجیحش این است که 
برهنه، روی دیوار و مقابل عموم 

در خیابان عرضه شود. گرافیتی 
به عنوان یک ساحت هرنی جدا، 

قدمتی به اندازه برش و تاریخ نظام 
نشانه ها دارد. این عنوان برای 

نقاشی ها و دیوار نوشته های غیر 
رسمی و هرنمندانه به کار می رود. 

گرافیتی یا گرافیک!
گرافیت��ی  اص��الح 
مش��تق ش��ده از واژه 
ایتالیایی  "اسگرافیره" 
"اس��گرافیتو"،   است. 
از  برگرفت��ه 
تکنیک،  "اسگرافیره"، 
افکت ی��ا تزئیناتی در 
من��ای خارجی اس��ت 
که برای نقش بس��نت 
چند الی��ه کچ متضاد 
روی ه��م به کار برده 
اصالح  این  می ش��ود. 
اولین بار در قرن ن۱۹ 
به کار گرفته ش��د. در 
همی��ن دوره برخ��ی 
باستان شناس��ان  از 
اولین ب��ار از اصطالح 
اس��تفاده  گرافیت��ی 
کردن��د. آنه��م ب��رای 
متایز میان هرن رسمی، 
با آنچه جاناتان شتال 
ب��ه نقل از ع��کاس و 
مقاله نویس فرانسوی 
در ۱۹۳۳ آن را "ه��رن 
خیابان های  حرامزاده 

بدنام" نامیده بود. 
گرافیت��ی با اینکه بد نامی اش را تا کنون نیز حفظ 
ک��رده، از اواخر ده��ه ۱۹۶۰، و همزمان با جنبش 
می ۶۸ از یک جلوه خاص، هرن به وس��یله ای برای 
اعراض در جنبش های اجتاعی زندگی شهری جدید 
تبدیل ش��د. این فرهنگ اعراضی به وسیله طرح ها 
و تکنیک ه��ای پیچیده، در ام��کان عمومی ظاهر 
شد. هرنمندان گرافیتی یا گرافیتی کار ها به صورت 
ف��ردی و جمعی رشوع کردند ب��ه عالمت گذاری و 
نوش��نت روی دیوار ها و اس��پری کردن عکسها و نام 
ها کردند.  کم کم گرافیتی در س��الیان بعد شایل 
یک هرن به خود گرفت و از نش��انه های وندالیسم 
و تخریب��ی پاک ش��د. اگر تا پی��ش از آن به عنوان 
مبارزان رصف سیاسی ش��ناخته می شدند و بیشر 

به تاثی��ر از هرنمندان چپ هانند ریورا و دیگران 
کار میش��د، ام��ا  این بار با ذائق��ه ایی کامال هرنی 
در دیگر ابعاد زندگ��ی عمومی نیز دخالت کردند. 
ظهور بزرگرین آرتیس��ت های گرافیتی مربوط به 
دوران شکل گیری نخستین آن است در اواخر دهه 
ن��ود. هنگامی که بنکس��ی و بلو  و دیگران بهرین 
کاره��ای خ��ود را تا االن بر دیوار ه��ای همه جای 

جهان ترسیم کردند.

"هرن گرافیتی" بر دیوارهای  زشت تهران
تاری��خ هرن س��ازگاری چندانی ب��ا گرافیتی ندارد، 
چراکه هر گونه دسته بندی کردن دوره های مختلف 
هرن الج��رم از فرم پذیری، تعریف و چیس��تی هرن 
تبعیت می کند. چیزی که گرافیتی، از آن جهت که 
بر نفی و تناقض استوار است و متایلی به حضور در 
ساختارهای رس��می ندارد، فاقد آن است. گرافیتی 
در مروره��ای تاریخ��ی غالبا به عن��وان دوره ای از 
تاریخ هرن معرفی می ش��ود،   ام��ا این طبقه بندی، 
پدیده که��ن هرن خیابانی را تقلی��ل می دهد و در 
دس��ته هایی قرار میدهد که قطعآ بسیاری کارهای 

گرافیتی خارج از آن خواهند بود. 
در ایران نیز عالقه مندان به این حوزه تحقیق  مبدا 
گرافیتی را دیوار نوش��ته های باستانی و چند هزار 
س��اله قرار می دهند، برخی دیگر به دلیل ماهیت 
سیاس��ی اش رشوع  گرافیت��ی را شعارنویس��ی های 
انق��الب ۵۷ می دانند. تعدادی دیگر دیوار نوش��ته 
و نقاش��ی ه��ای  بعد از جن��گ ایران و ع��راق را. 
ام��ا "کاف" که یکی از عالقه من��دان به این حوزه 
تحقیقی است  می گوید " گرافیتی به آن صورت که 
از دهه هفتاد به این طرف در غرب تجربه شد، در 
ایران قدمت کوتاه تری دارد. بر می گردد به س��ال 
۱۳۸۲. اولین گرافتیتی کارهای در رده س��نی ۱۶ تا 
۲۰  قرار داش��تند. "تنها ، سی کی وان ، اف ار زد " 
و خیلی های دیگر که به مررو ردشان در خیابانهای 

تهران  پیدا شد. 
بر خالف دیگر جنبه های هرن زیر زمینی در ایران، 
گرافیتی محدود به پایتخت نیست. هر چند تهران 
اولین شهر ایران است که گرافیتی در آن بکار برده 
ش��د و شهرک اکباتان اولین جای این کالن شهر. اما 
به رسعت به شهرهای شیراز، مشهد، تربیز، اصفهان 
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و حتی رش��ت و گرگان هم رسایت ک��رد. طوریکه 
میت��وان با اغ��اض گفت هر از ی��ک از آن ها مناد 

نوعی از گرافیتی در ایران هستند. 
ان��دک مطالعات در این زمینه نش��ان می دهد که 
ظهور گرافتی به ش��کل امروزی آن در تهران متاثر 
از گسرش فرهنگ ماهواره،   رواج ورزش های میان 
رش��ته ای مانند اس��یکت خیابانی و مس��افرت های 
خارج��ی و انتق��ال تجربه ب��ه داخل بوده اس��ت. 
کاره��ای اولیه چن��دان قوی نبوده ان��د. کارهایی با 

استایل و شباهت ها و تقلیدهایی از منونه 
های موفق خارجی.  

از تکست تهران تا استنسیل تربیز
"تنها"، از گرافیتی کارهای ش��ناخته شده 
و از نخستین های نس��ل جدید هرنمندان 
گرافیت��ی در ایران ط��ی مصاحبه ای گفته 
اس��ت در زم��ان رشوع به کار،  بس��یاری 
گرافیت��ی را با گرافیک اش��تباه می گرفتند. 
"تنه��ا" می گوی��د که مضم��ون کارهای او 
اجتاعی، گاهی هم کامال شخصی است. 
مث��ال از فیلرین��گ اینرن��ت، اع��دام یک 
دیکتاتور و حرف ه��ای جورج بوش گرفته 
تا اس��م آهنگی که دوس��ت دارد و عکس 
نویس��نده ی��ا نوازنده ای م��ورد عالقه اش،  
همه می توانس��تند ایده ای ب��رای کار وی 

باشند.
ای��ن تن��وع فض��ادر کار بیش��ر گرافیی 
کارهای ایرانی دیده می شود، مضمونهایی 
که تجارب شخصی هرنمندان بیرون میاید 
و تاثیراتی که اتفاقات سیاسی اجتاعی بر 
کار آنان می گذارد. استفاده از تکنیک های 
مختل��ف گرافیتی که در ایران روز به روز 
در حال رش��د اس��ت. بر دیوار ش��هرهای 
مختلف می توان گرافیتی تکست، ترو آپ، 

استنسیل، تگ و استیکر دید. 
"کاف" از ته��ران می گوی��د ام��ا در این 
میان "گرافیتی تکست" دقیقآ جایی است 
که هوی��ت ایرانی به  گرافیتی بخش��یده 
می شود. استفاده از رسم الخط فارسی به 
جای انگلیس��ی به گرافیتی ایرانی ویژگی 
منح��رص به ف��ردی داده اس��ت. وقتی در 
گرافیتی تکستها به جای واژهای انگلیسی با اشعار 
و جمالت با رسم خط فارسی روبرو میشوی میتوان 
به خوبی هویتی متفاوت را در آن مش��اهده  کرد 
ک��ه در مقاب��ل کل گرافیتی تکس��تهای التین قرار 
میگیرد  و از غنای تصویر و معنایی آنان حظ برصی 

بینهایت برد.
 به ب��اور او گراقیتی ای��ران رشوع کننده گرافیتی 
در کل خاورمیانه اس��ت یعنی می توان گفت متامی 

کش��ورهای عربی ک��ه اکن��ون در آن ه��ا گرافیتی 
مشاهده می ش��ود از گرافیتی ایرانی متاثر بوده و 
بعد از ظهور آن در ایران و گسرش استفاده از خط 
فارسی در گرافیتی تکس��ت هرنمندان ان کشور ها 

نیز رشوع بکار کرده اند. 
در همه جای دنیا گرافیتی تکس��ت معروف ترین 
شکل و سبک گرافیتی است و مردم عموما گرافیتی 
را ب��ا آن می شناس��ند. در همه ش��هرهای معروف 
ایران نیز گرافیتی تکست بکار برده می شود. تهران 
ب��ا حضور  "تنها" و "نفی��ر" و "عمق"، "خاموش" و 
دیگران در گرافیتی تکست معروف است. اما سبک 
ه��ای دیگ��ر گرافیتی نیز در همه ش��هرهای بزرگ 
ای��ران ال اقل دیده میش��ود. هانط��ور که تربیز با 
هرنمندانی چون آیسی و صوت، اف آر زد، مد، ایل 
و دیگران که همگی استنسیل کار هستند معروف 
است.  به غیر از از تهران و تربیز در شهرهای دیگر 
ایران می توان انواع س��بک ها و شیو ها را دید مثال  
یکی از کس��انی که گرافیتی با شایل کاراک تر کار 
می کند در مش��هد است و یا کس��انی که در شیراز 
هش��تند گرافیتی تکس��ت و ترو آپ  استنسیل به 
کار میربند . اما چیزی که عمومیت دارد تگ است. 
تگ و اس��تیکر به عنوان مع��رف هویت هرنمندان 
گرافیتی در همه جای این شهر ها حضور دارد. تگ 
هابه عنوان امضاهای شخصی آنان قلمداد میشود 

و هرجا قابل عرضه هست. 

گرافیتی خطرناک است
گرافیتی به علت غیر قانونی بودن، ذات خصومت 
گرایانه و نفی کننده اش همیش��ه ماهیتی سیاس��ی 
داشته اس��ت. جاناتان شتال در کتاب مشهور خود 
"ه��رن خیابانی" می گوید این ه��رن از رس اتفاق در 
فضای عمومی رخ می ده��د. عمل ناخوانده ای که 
مرزه��ای خاص رفت��ار عموم��ی را در می نوردند و 
با این کار همیش��ه آن را زیر س��وال می برد. با این 
حال بسیاری تالش دارند ماهیت سیاسی گرافیتی را 

نادیده بگیرند. 
به قول یک هرنمن��د گرافیتی کار دیگر در  تهران  
"برای آنکه بگویند گرافیتی خوب اس��ت، می گویند 
خطرناک نیس��ت. ولی هس��ت. یک قل��م قوی که 
رس��انه اش دیوار است و مخاطب را مجبور می کند 

کار را ببین��د." ای��ن را یک گرافیت��ی کار جوان در 
تهران می گوید. "در کش��ورهایی مث��ل ما اگر هرن 
در خدمت قدرت نباش��د، حایت منی شود، اگر در 
مقابلش قرار گیرد جرم محس��وب است. اگر حرفی 
برای گفنت خود باش��د، س��خنی از عشق، دوستی، 
صلح، کودک و کار، باز کسی حایت منی کند، حتی 
ممکن است مانع هم شوند".  پس بی جهت نیست 
ک��ه نتیجه بگی��رد کار او قبل از هر چیز سیاس��ی 
است: "چون چیزی که روی دیوار کار می کند، غیر 

از آن چیزی است که باید روی دیوار باشد."

مگر می شود قانونی هم کار کرد؟ 
ام��ا با اینک��ه گرافیت��ی در کل جه��ان امری غیر 
قانونی اس��ت، دولت ه��ا، ش��هرداری ها و متولیان 
زیبا س��ازی شهری در موارد بسیاری برای الپوشانی 
کردن ش��ورش نشانه ها بر دیوارهای شهر که انتقاد 
بی پ��رده از سیاس��ت و عرصه اجتاعی را نش��ان 
می دهد، با اختص��اص دادن مکان های ویژه ای در 
صدد ایجاد نوعی تاثیر معکوس بر پدیده غیر قابل 
کن��رل گرافیتی بر آمده اند. برای مثال در برلین، به 
عن��وان یکی از قطب های اصل��ی گرافیتی در دنیا، 
هر گونه نقاش��ی و نش��انه گذاری و برچس��پ بر 
دیوار ها مجازات دارد،   اما در عین حال بودجه های 
هنگفتی رصف جشنواره های رسمی گرافیتی و هرن 

می شود. 
در ایران نیز بار ها ش��نیده ش��ده متولیان فرهنگ 
رسمی جشنواره ها و گالری هایی با مضمون طبیعت 
و به نام گرافتی برپا کرده اند. منایشگاه و جشنواره 
گرافیت��ی دانش��گاه ته��ران و هرن ، جش��نوارهای 
گرافیتی گالری های نقاش��ی متف��اوت در تهران از 
این دس��ته تالش ها هستند. حتی شهرداری از سال 
۷۸ یک دیوار را در پارگ آبی آزادگان، برای گرافیتی 
آزاد گذاشت. گرچه گاهی با هاهنگی قبلی تا ۲۰ 
نفر هم روی دیوار کار می کردند و در میانشان نیز 
گرافیتی کارهای جدی دیده می ش��د، اما به اعتقاد 
بسیاری از هرنمندان گرافیتی ایران اینکار در تضاد 
با فلس��فه گرافیتی است. قضیه روشن است. دیوار 
در ش��هر اس��ت جلو چش��م همگان و مردم. مردم 
اصل��ی ترین عنرص در گرافیتی هس��تند. آنطور که 
تنها گفته اس��ت هرن شهری در شهر اتفاق می افتد 
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اما هرن کالسه شده جایش در موزه و گالری است و 
مشریانش آدم های کمی مودب و یا مجموعه دار ها 

و خریدار ها. 
گرافیتی کاران ایرانی ش��ک دارن��د بتوانند با چر 
حایتی شهرداری یا هر ارگان دیگری آثار اعراضی 
خلق کنند. آنان می ترس��ند ک��ه گرافیتی نیز چنان 
خودشان می گویند به رسنوشت متناقض قسمتی از 
آنچه موس��یقی زیرزمینی ایرانی خوانده شد، دچار 
ش��ود. "کاف"  می گوید: "بس��یاری از آنان دوست 
دارند روزمینی باش��ند یعن��ی قانونی در عین آنکه 
هرن گرافیتی ماهیتی زیر زمینی دارد! مگر می شود 
قانون��ی اعراض یا مبارزه کرد! گرافیتی هرن اعراض 
و در معرض عام قرار دادن کثیفی هاس��ت و وقتی 
پای سفارش و قانونی بودن به میدان می اید قطعآ 

از وجه انتقادی و بیان زش��تی ها باید کاس��ته شود 
و یا س��عی در بازمنایی آن با آث��ار تخریبی کمری 
داش��ت! پس باید انتخاب کرد اعراض و بیان کردن 

یا قانونی بودن"

چریک خاموش در خیابان ها
اگر در غرب ظهور گرافیت��ی جدید، همزمان بود 
ب��ا انقالب های دانش��جویی و جنبش های مختلف 
اجتاعی اعراضی، در ای��ران این پدیده نه چندان 
قدیمی به علت انس��داد سیاس��ی و غی��اب عینی 
چنین حرکت هایی، راه دش��وار ت��ری برای هم در 
برابر جامعه و هم دولت پیش رو دارد. یک هرنمند 
گرافیت��ی دیگ��ر از ای��ران می گوید "فضا مناس��ب 
گرافیتی نیست، منی شود هر کاری کرد. باید عقاید 
رو سانسنور کردباید خودت رو سانسور 

کنی." 
آن ه��ا می گویند در کنار مردم جامعه، 
نی��روی  و  پلی��س  عوامل��ی همچ��ون 
انتظامی و در م��واردی هم نیروی های 
امنیتی مخالفان گرافیتی هس��تند. باید 
پنه��ان کاری ک��رد. ب��ه ق��ول  "کاف" " 
سفارش��ی کار نکردن و وابس��ته نبودن 
مقول��ه ایی متفاوت با  پنهان کار کردن 
است. میشود وابسته به جایی نبود اما 
در ه��راس و ترس کمری اثر خلق کرد. 
همیشه در حال فرار نباشی. اما چاره ای 
نیست هنگامی که جهان برای گرافیتی 
کاران هنوز جایی مشخص ندارد پنهان 
کار کردن پوش��اندن هویت است برای 
لو نرفنت و البته بدون حاشیه کار کردن.  
وقتی هرنمن��د گرافیتی چه��ره خود را 
می پوش��اند هانند چریکی خاموش��ی 
اس��ت ک��ه رن��گ می پاش��د"  بنابراین 
چریک همیشه پوشیده است و به قول 
گی دو بور "من کس��ی نیستم که خود 
را اصالح کند مادام��ی که جهان عوض 
نشده باش��د" هرنمند گرافیتی بی نام و 
نش��ان و مخفی کار نی��ز باقی خواهد 
ماند مادامی که سیس��تم جهانی اصالح 

نشده باشد. 

هرجا که جمعیت نوجوان و جوان حضوِر محسوس داشته باشند، مطمئناً هرن 
گرافیتی هم آن جا جریان دارد و می توان گفت که عالوه بر تهران، دسِت کم در 

شهرهای پرجمعیِت ایران ردپایی پررنگ از گرافیتی را می توان یافت. در این می ان، 
خیابان ولی عرِص تهران که یکی از پرتردد ترین گذرگاه های تهران است و از دهه های 
گذشته به علت های مختلفی چون: اتصال شامل به جنوب شهر، نام گذاری به عنوان 

طویل ترین  خیابان ایران، گذر آدم هایی از تیپ های بسیار متفاوت، نزدیک بودن به 
کانون های دانشگاهی و درختان چناِر بسیاری که در دو سوی خود دارد، ُشهره است، 
موقعیِت مناسبی است برای جسنِت گرافیتی ها، تا مطمنئ شد که این جریاِن خیابانی 

تنها محدود به برخی محله های تهران و چند قرِش جواِن به خصوص نیست. 

http://www.youtube.com/watch?v=iphcIIW5RGQ
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ایران امروز تداعی گر نوعی برزخ انس��انی س��ت، 
برزخی که در آن هر ش��کل از عذاب و پاداشی که 
بخواهید متصور است و می توان دید. انسان ایرانی 
در س��ال های بعد از ۵۷ به تجربه ای ناب از تاریخ 
خود رسید، تجربه ای که رسشار از ناگفته ها و »نیمه 
پنهان« اوست. در این »نیمه پنهان« از متام نسل ها 
می توان منونه آورد و »خود واقعی« آن ها را کشف 
کرد. نسلهایی که در این سیرتاریخی و دوران گذار 
دچار جدی ترین تناقض های زیس��ت خاکی خویش 
گشته و مفاهیم سنتی زندگی برایشان تا حد زیادی 
ب��دون هویت ش��ده اس��ت. نگاهی به مناس��بات 
جدید »زندگی ایرانی« خرب از هزار الیه های پنهانی 
می دهد که در این س��ال ها شکل گرفته و هر ناظر 
از بی��رون را ش��گفت زده می کن��د. در ایران امروز 
دو »دنیای رس��می و گمشده« وجود دارد که برای 
کشف »دنیای گمشده« باید از »دنیای رسمی« آن 

آغاز کرد. 
 »دنیای رس��می« در ایران همین ظواهری اس��ت 

که در رسانه ها، ادارات، محافل حکومتی، و بخشی 
ازعرصه عمومی می بینید، ولی در »دنیای گمشده« 
خربهای��ی دیگری می توان گرف��ت ودید، خربهایی 
که نش��ان از تفاوت های بنیادین در این هزاررنگ 

انسانی می دهد. 
انق��الب پنجاه و هفت حاص��ل تالش مجموعه ای 
از متام جریان هایی ب��ود که هر کدام پایگاه فکری 
خ��اص خ��ود را داش��تند. ازچپ های��ی ک��ه پیامرب 
فکریش��ان مارکس بود و قبله موعودشان شوروی، 
ملی- مذهبی هایی که اص��الح قدرت حاکم گزینٔه 
جدی آن ها بود، تندروهای مذهبی که به رسنگونی 
معتقد و متاثر از اندیش��ه های رشیعتی و خمینی 
بودند و... همه س��همی در این پیروزی داشتند، اما 
این روحانیت بود که به آرامی توانس��ت قدرت را 
قبض��ه کند. روحانیون با قبضه کردن قدرت س��عی 
داش��تند روی��ای برپایی یک جامعه اس��المی را در 
ای��ران محقق کنن��د، ولی بعد از س��ه دهه حاصل 
ای��ن رویا پ��ردازی چیزی اس��ت که حت��ی در باور 

خوشبین ترین معتقدانشان هم منی گنجد. 
گذش��ت س��ه دهه کافی بود تا متام آن رویاهای 
آرمان��ی انقالبیون نقش برآب ش��ود. جهان واقعی 
و مالحظ��ات آن توانس��ت می��زان کارای��ی تئوری 
پردازان انقالب ۵۷ را به خوبی نش��ان دهد، کارایی 
که حتی بخش��ی از معتقدان دیروز را به منتقدان 
امروز تبدیل کرده اس��ت. علیرض��ا را می توان یکی 
از همین نس��ل »انقالبیون پش��یان« شمرد. او که 
نزدیک به شصت سال سن دارد و به قول خودش از 
جوانی در رده مدیران نظام بوده می گوید »کس��ی 
منی توانس��ت پیش بینی کند که همه چیز به اینجا 
ختم می ش��ود! روزی که انقالب ش��د همه معتقد 
بودیم ایران به بهش��ت روی زمین تبدیل می ش��ود 
ولی...« او که بزرگ ش��ده یکی از شهرهای مرکزی 
ایران اس��ت و روحیه ای مذهبی- سنتی دارد ادامه 
می ده��د: »زمانی ک��ه در دانش��کده هرنهای زیبا 
درس می خوان��دم، اوج آزادی های اجتاعی بود که 
از جانب انقالبیون فس��اد و فحش��اء سازمان یافته 
از س��وی حاکمی��ت معرف��ی می ش��د. در آن دوره 
س��عی می کردیم هیچ ارتباط��ی با دخران و پرسان 
ب��ه اصطالح غربزده نداش��ته باش��یم و ارضاء متام 
نیازهای خود را در رفتارهای مذهبی و انقالبیگری 
می دیدیم« نس��لی که با رویای اتوپیای اسالمی به 
دنبال روحانی��ت راه افتاد بعد ها دچار رسخوردگی 
عجیبی ش��د و »افرادی مثل م��ن وقتی این روز ها 
آزادی نس��ل ش��ا را می بیند، حس می کند جوانی 
خود را باخته اس��ت. ما س��عی می کردیم نیازهای 
جوانی خود را ندیده بگیریم و نتیجه این رفتار در 
سنین باال تر، همین کمپلکس هایی ست که از امثال 

من می بینید.« 

علیرضا از نسلی است که زندگی زیرزمینی جنسی 
خود را دارد و معتقد است »کار خالف رشعی انجام 
منی دهیم، ما هم به ح��الل خدا احرام می گذاریم 
و هم مراقبیم مرتکب فعل حرام نشویم« و جالب 
اینکه کاکان ارصار دارد: »مهم این اس��ت که مثل 
زمان ش��اه کسی در ظاهر جرأت رفتار خالف رشع 
و مناف��ی عفت ندارد« والبد ه��ر چه در باطن رخ 
می ده��د، چون دیده منی ش��ود، از نظر آن ها قابل 

اعتنا نیست. 
حسن را به نوعی می توان نسل دوم »متناقض های 
مذهب��ی« در ای��ران دی��د. او که بزرگ ش��دٔه یک 
خانواده مذهبی-سنتی درمحله ای با همین هویت 
در ته��ران اس��ت، دوران نوجوانیش ب��ا آغاز جنگ 
همراه شد و »تازه پشت لب من سبز شده بود که 
دیدم پیشانی بند کربال ما داریم می آئیم را بسته ام 
و عازم جبهه می ش��وم. ی��ک مربی امور تربیتی در 
دبیرس��تان داش��تیم که بچه ها را تحریک به یاری 
ک��ردن امام می کرد و افتخ��ارش این بود که چند تا 

شاگرد شهید تحویل انقالب داده است..«
حس��ن در م��ورد ای��ن مربی می گوی��د »آقای پ 
هیچ وقت به جنگ نرفت و همیش��ه تیکه کالمش 
این بود که ما برای معلمی خلق ش��دیم.« حس��ن 
در    هان س��الهای جنگ و در سنین پایین تشکیل 
خانواده می دهد: »هیچ وقت معنی عاشق شدن را 
نفهمیدم، مثل دخری که به اجبار خانواده ازدواج 
می کند با من رفتار ش��د و این چیزی اس��ت که با 
وجود داش��نت چهار بچه هنوز مرا عذاب می دهد. 
حس می کن��م هیچ وقت برای خودم زندگی نکردم 
و همیش��ه حرست یک دوس��ت داش��نت واقعی را 

خواهم داشت.«
حس��ن چندس��الی اس��ت که در محل کار خود با 
زن بیوه ای دوس��ت است و »دوستی با مریم تاثیر 
بسیار زیادی در روحیٔه من گذاشته است. بگذارید 
راح��ت بگویم من حتی در س��کس با زنم مش��کل 
دارم، زنم بس��یار مذهبی اس��ت و سکس را عملی 
ب��رای تولیدمثل می داند. ولی مریم زنی اس��ت که 
بس��یار امروزی اس��ت و همه چی��زش از نظر من 
خوب اس��ت. وقتی با او هستم احساس شادابی و 
جوان��ی دارم وجالب اینکه او ارصاری به این ندارد 

"دوستی با مریم تاثیر بسیار 
زیادی در روحیٔه من گذاشته است. 
بگذارید راحت بگویم من حتی در 

سکس با زنم مشکل دارم، زنم بسیار 
مذهبی است و سکس را عملی برای 

تولیدمثل می داند"
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که زن من باشد و معتقد است دوستی از زناشویی 
پایدار تر است، ضمن اینکه نیاز مالی هم ندارد..«

بخش عم��ده جذابیت رابطه برای حس��ن همین 
دوس��تی بدون توقعی س��ت که بی��ن آن ها وجود 
دارد: »مرد ایرانی بعد از مدتی احساس می کند که 
ماش��ین درآمد است و تنها پول او برای اطرافیانش 
جذابیت دارد. من تا حاال رابطه ای چنین مستقل از 
پول و منفعت را با کس��ی نداش��تم و از این جهت 
به رابطه ای که با مریم دارم افتخار می کنم.« حسن 
بهار امس��ال وارد دهمین س��ال دوس��تی با مریم 
می شود: »حتی اگر مریم با مرد دیگری ازدواج کرد 
کنارش هس��تم و بعنوان یک پشتوانه برایش باقی 

خواهم ماند.«
اما این داستان مردانه، روی دیگری هم دارد. زنانی 
که س��ال ۵۷ در کنار مردانش��ان به میدان آمدند و 
پا به پای آن ها ش��عار دادن��د و فرار کردند و زمین 
خوردند، همراه مردانشان به زندان رفتند و پیش از 
اعدام بکارتش��ان را از دست دادند، حاال آرزویشان 
به دست یافنت به حقوق برابر محدود شده است. 
رویا زنی اس��ت ک��ه می گوید از   هان تابس��تان 
۵۷ روند قربانی ش��دنش آغاز ش��ده اس��ت. او که 
درخانواده ای سیاسی بزرگ شده خیلی زود زندانی 
سیاس��ی بودن را تجربه کرده است: »وقتی در ۱۸ 
س��الگی با سابقه پنج س��ال زندان آزاد شدم، هیچ 
ک��س به این فک��ر نکرد که م��ن نوجوانی من کجا 
رفت؟ م��ن نوجوان��ی و جوانی نکرده، زن ش��دم. 
بالفاصله بعد از آزادی ام دوس��ت برادرم که اعدام 
ش��ده بود، به خواستگاری ام آمد و برای خانواده ام 

هیچ چیز مهم تر از ازدواج زود هنگام من نبود..«

روحانیون با قبضه کردن قدرت سعی 
داشتند رویای برپایی یک جامعه 
اسالمی را در ایران محقق کنند، 
ولی بعد از سه دهه حاصل این 

رویا پردازی چیزی است که حتی در 
باور خوشبین ترین معتقدانشان هم 

منی گنجد

اما س��ال ها فرص��ت الزم بود که روی��ا بفهمد که 
زندگ��ی با هم فکر برادرش همه آن چیزی نیس��ت 
ک��ه او از زندگی توقع داد. »خوب طالق گرفنت کار 
سختی نبود. مرد محرمی بود و به حقوق من احرام 
می گذاش��ت. حتی وقتی فهمید ک��ه من از زندگی 
جنسی ام رضایت ندارم، تغییری در تصمیمش ایجاد 
نش��د. در کمر از س��ه ماه من آزادی ام را به دست 

آوردم.« 
ام��ا زندگی پس از آزادی برای رویا چندان آس��ان 
نب��ود: »وقتی ذهن آدم درگیر مبارزه می ش��ود، از 
آینده غافل می ش��ود. زندگی م��ن هم مثل انقالب 
ب��ود. وقت��ی ش��عار می دادی��م: اس��تقالل، آزادی، 
جمهوری اس��المی، هیچ درکی از کلاتی که فریاد 
می کشیدیم نداشتی. حکایت زندگی من هم همین 
ب��ود. بعد از طالق، تازه دچار این خال ش��دم که از 

زندگی ام چه می خواهم؟«
روی��ا دیگر به طور رس��می ازدواج نک��رد اما این 
به ق��ول خ��ودش آزادی چندان هم ب��دون هزینه 
نبود: »یک بار عاش��ق یک مرد سیاسی شدم، وقتی 
بازداشت شد، برای مالقات با او مجبور شدم تن به 
صیغه بدهم. صیغه نامه ای که با داش��تنش درهای 
زندان به رویم باز می شد. اما هیچ وقت تحقیر آن 
دو س��اعت مالقات رشعی در آن اتاق سکس زندان 
را از یاد منی برم. بعد از آن مالقات؛ حتی از عشقم 

چشم پوشیدم.« 
روی��ا اعراف می کند ک��ه دش��واری های برقراری 
رابطه س��امل اخالقی در ایران س��بب شده که او از 
آرزوهای دوران جوانی اش چش��م بپوشد: »زندگی 
آزاد اجتاع��ی ب��رای یک زن در ایران کار آس��انی 
نیس��ت. من هرگز نخواستم فاحشه باشم. به نظرم 
فاحشه بودن نه بد است و نه جرم، یک نوع انتخاب 
است، اما من آن نوع زندگی را انتخاب نکرده ام. اما 
کم بودند مردانی که بعد از اولین رابطه جنس��ی، 
به من به چش��م یک فاحشه نگاه نکنند، آن ها یا با 
خریدن هدیه ای کوچک، یا با ریخنت پول در حسابم 
و یا با دادن وعده ارتقا ش��غلی از من می خواستند 
ک��ه از زندگیش��ان کنار بروم. هن��وز هم هیچ کس 

نفهیمده است که تنها نیاز من عشق است.« 
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است. در پیام کوتاه 
تاکید شده است که 
ب��رای حض��ور حتا 
آمادگی خود را اعالم 
با هزار سوالی  کنیم. 
که در ذهنم هس��ت، 
در پیام پاسخ می دهم 
که حت��ا ب��رای اجرا 

خواهم آمد. 

پرده دوم
فالش بک

ماجرا از چهار سال 
پی��ش جدی تر ش��د. 
تا ت��ر حرفه ای��ران از    
ورودش  ابتدای  هان 

ب��ه مدرس��ه دارالفنون 
رو با ف��راز و نش��یب های زیادی رو  ب��ه 

بوده اس��ت و مهم ترین چالش��ش هم با دولت ها 
بود، دولت هایی که قصد کنرل و هدایت این هرن 
زنده را روی صحنه داشتند. اما هیچ دوره ای سخت 
گیری ها به تئاتری ها به اندازه ش��ش سال گذشته و 
به ویژه چهار س��ال گذش��ته که فردی به نام حمید 
شاه آبادی به سمت معاونت هرنی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی منصوب شد نبود. شاه آبادی که از 
چهره های ناآشنا با هرن بود، در بهمن ۱۳۸۸ بعد از 
یک سال قائم مقامِی معاون هرنی سکان هرن ایران 
را به دست گرفت و مانند همه مدیران تازه از راه 
رس��یده اعالم کرد که قصد دارد شق القمر کند. اما 
ش��ق القمر معاون جدید دخالت مستقیم در امور 

پرده اول زمان حال
در حال نوشنت گزارشی درباره وضعیت ممیزی در 
تئا تر هستم و یادآوری نام هایی که سال هاست به 
خاطر شیوه نامرسومی که مرکز هرنهای منایشی در 
پیش گرفته است جایشان روی صحنه خالی است. 
آن هایی که خانه نش��ین ش��ده اند، چه آن هایی که 
مجوز اجرا نگرفته اند و چه آن هایی که جالی وطن 
کرده اند و هرنش��ان را جای دیگری از دنیا در خانه 
نگه داش��تند و آن هایی ک��ه راه دیگری جز تا تر را 
برای زندگی پیش گرفته اند؛ که صدای زنگ، خرب از 

رسیدن یک پیام کوتاه به تلفنم می دهد. 
پیامک از طرف یک نویسنده و کارگردان شناخته 
ش��ده تئا تر اس��ت. یکی از    ه��ان کارگردان ها که 
سال هاست کار هایش به خاطر ممیزی شدید اجرا 
نش��ده است. نویس��نده ای که یکی بعد از دیگری 
منت های��ش از زیر نگاه بازبینی��ان، مجوز به صحنه 
رسیدن نیافته اس��ت. منت هایی که برخی دست به 
دس��ت می چرخد و برخی دیگر از جای دیگری از    
هان وزارت خان��ه ای که مجوز نداده مجوز چاپ 

گرفته است. 
پیام کوتاه دعوت به اجرای خصوصی کار تازه اش 
اس��ت. منایش نامه ای ک��ه تعریف��ش را از یکی از 
دوس��تان مشرک ش��نیده ام. برایم عجیب است که 
چط��ور این کار ب��ا آن تعاریف مج��وز اجرا گرفته 
اس��ت. مثل خیل��ی از عالقه مندان ب��ه تئا تر مدت 
هاست که منتظر اجرای این اثر هستم. اما آدرسی 
ک��ه در ذی��ل پیامک آمده ب��ه هیچ ک��دام یک از 
سالن های منایشی که می شناس��م منی خورد، جایی 
است در شهرک غرب. آدرس شبیه آدرس یک خانه 

هرنه��ای مختلف 
تا تر  خص��وص  به 
ب��ود. او ب��ه طور 
مشخص اعالم کرد 
که قصد دارد تا تر 
ارزش��ی و اخالقی 
تا تر  را جایگزی��ن 
غرب��ی کن��د. این 
یعنی یکرسه کردن 
برخ��ی  تکلی��ف 
هرنمندان��ی  از 
انتخابات  در  ک��ه 
پیش  س��ال  چهار 
دولت  رقب��ای  به 
و  پیوستند  کنونی 

آن هایی که حرفی برای روی صحنه داشتند. ندادن 
دستمزد هرنمندان تا تر و ندادن مجوز اجرا به برخی 
از گروه های رس شناس به بهانه کم بودن اعتبارات، 
رفع و رجوع ش��د. اما مجوز ها و س��الن های مهم 
ب��ه گروه های به اصطالح ارزش��ی با تاتر های دینی 
بی محت��وا و قرارداد هایی نجوم��ی و حایت های 
مس��تقیم اختصاص پیدا کرد و مس��ئولیت پر کردن 
س��الن های تا تر را اتوبوس و مینی بوس های مهان 
برعهده گرفتند. این تبعیض ها باعث شد تا بخشی 
از تا ت��ر ایران کم کم به حاش��یه برون��د. این ماجرا 

همچنان ادامه دارد. 

پرده سوم زمان حال
به یک کارگردان قدیمی تلفن می زنم و از او رساغ 
کار تازه اش را می گیرم. عصبانی است. می گوید مگر 
با این همه خوانی که جلوی راه ماس��ت می ش��ود 
مج��وز گرفت؟ می دانم ش��وراهای متعدد تاتری را 
می گوید. می گویم: اما ش��نیده ام که مجوز اجرا را 
از شورای نظارت و ارزش��یابی گرفته اید. می گوید: 
»بله مجوز گرفته ام. اما چه مجوزی آقایان دس��تور 
حذف بیشر از بیست صفحه از منایش را داده اند. 
ایرادهای��ی به اجرا گرفته اند که باورت منی ش��ود.« 
چ��را باور نکنم. یک اجرای موفق تا تر تنها به دلیل 
اینکه در جایی از آن گفته می ش��د که: »چرا مرد ها 
با دوس��ت دخر مردهای دیگر دوست می شوند؟« 

یک هفته توقیف بود. بعد هم بیست و یک مورد 
دیگر به آن اضاف��ه کردند و اجرا را جرح و تعدیل 
کردن��د. کارگردان پش��ت تلفن می گوی��د: »حاصل 
تالش یک گ��روه حرفه ای تا تر بعد از س��ه ماه کار 
و متری��ن قلع و قمع ش��ده و باید مترین کنیم. تازه 
همه مش��کالت که این نیس��ت. چ��ون یک چهارم 
مبلغ��ی را که اج��را احتیاج دارد، قرار اس��ت به ما 
بدهند. مانده ام چطور ج��واب بچه هایی را بدهم 

که کارشان را برای این اجرا تعطیل کرده اند؟« 

پرده چهارم فالش بک
معاونت ه��رنی بعد از تثبت خود برروی صندلی 
ریاس��تش دس��ت به تغیی��ر مدیران زیر دس��تش 
زد. بیش��رین تغیی��ر هم در همی��ن مرکز هرنهای 
منایش��ی ب��ود. مدیرانی که گاهی در مقابل بس��ته 
بودن دست هایش��ان در تا تر تاب منی آوردند و در 
مقابل معاونت ه��رنی و تصمیم های خودرسانه و 
مستبدانه اش شورش می کردند. چهار مدیر مختلف 
در چه��ار س��ال گذش��ته روی صندل��ی مدیر مرکز 
هرنهای منایش��ی در خیابان ش��هریار نشستند و با 
دع��وا صندلی را ت��رک کردند. ام��ا در مقابل آنچه 
ثابت بود شورای نظارت و ارزشیابی بود که وظیفه 
اصلیش��ان قلع و قمع کردن تاتر ها بود، بیشرشان 
ه��م چهره های غی��ر تاتری و وابس��ته به نهادهای 
امنیتی هستند. در راس این شورا این روز ها فردی 
به نام محمد رضا الوند قرار دارد. مردی که در چهار 



59شامره پنجم، اردیبهشت 58۱۳۹۲ شامره پنجم، اردیبهشت ۱۳۹۲

س��ال گذش��ته به دنبال نظر معاونت هرنی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی کمر به نابود کردن تا تر 
بس��ته است. الوند که نظارت و ارزشیابی اش بیشر 
براساس روابط شخصی اش با برخی از تاتری هاست 
در طول این سال ها جلوی اجرای منایش های زیادی 
را گرفته است. منایش هایی که کارگردانانشان حرفی 
برای گفنت داشتند و اعراضی در دلشان نهفته بود. 

پرده پنجم زمان حال
نگاهی ب��ه آدرس می اندازم. جل��وی یک آپارمتان 
بزرگ در ش��هرک غرب هس��تم. از مردی که جلوی 
در ایستاده می پرسم س��الن گلربگ همین جاست؟ 
می گوید: »بله. با آسانس��ور بروید طبقه منهای دو 
سالن اجتاعات ساختان. می خواهم وارد شوم که 
دوست دیگری را می بینیم. او هم به این اجرا دعوت 
شده است. می پرسم: »تو خرب داشتی کی برای اجرا 
اقدام کردند که هیچ کس خربدار نشده است؟« او 
بیش��ر از من درباره اجرا می دانست. گفت: »گروه 
بع��د از آنک��ه از گرفنت مجوز از ش��ورای نظارت و 
ارزش��یابی ناامید ش��دند به این نتیجه رسیدند که 
یکی دو اجرای خصوصی و محدود داش��ته باشند. 
قرار نیست خربی هم از این اجرا منترش شود. فقط 
دیدن اجرای آن است. گروه هم نفعی از این اجرا ها 
ندارد.« اجرای خصوص��ی و محدود؟ این جمله ای 
اس��ت که آن دوست تاکید می کند و با دیدن سالن 
کوچک باکس مانندی که گروه برای اجرا در س��الن 
اجتاعات س��اختان آماده کردند متوجه می شوم. 
دکور س��اده ای چیده شده است. پرده و نور پردازی 
خاص��ی وجود ن��دارد. طراحی لباس ه��م در نظر 
گرفته نشده است. برای اولین بار اجرایی می بینیم 
که هرنپیش��ه مرد دست هرنپیش��ه زن را می گیرد. 
بازیگران از هرنمندان شناخته شده هستند. با همه 
کاس��تی ها مثل کارهای دیگر نویسنده و کارگردان 
کار تاثی��ر گذار اس��ت و اعراض را در ذات خودش 
دارد. داستان ربطی به ماجراهای سیاسی هم دارد. 
معلوم اس��ت چرا ش��ورای نظارت و ارزش��یابی به 
این اجرا مجوز نداده اس��ت. چون از وضع موجود 
انتقاد می کند، چیزی که دولت خیلی از آن خوشش 

منی آید. 
بعد از اجرا به ددیدن کارگردان می روم. او هم از 

پروسه ای که به بن بست رسیده می گوید. می گوید: 
»هرنمند تا تر با خاک صحنه و نفس متاش��اگر زنده 
اس��ت. این را منی ش��ود از کس��ی دریغ ک��رد. این 
فرصتی را که توس��ط چند نفر از دوستان به وجود 
آمد به فال نیک گرفتیم. هیات مدیره ساختان هم 
کمک زیادی کردن��د.« و من با خودم فکر می کنم 

ای��ن اجرا با ای��ن همه انرژی اگر در س��الن 
چهارسوی تا تر شهر با آن دیوارهای سیاه 

و نور پردازی، چه اجرای دیدنی تری 
می ش��د. اما به قول کارگردان فعال 
که درهای تا تر ش��هر ب��ه روی ما 
بسته اس��ت. می خواهم از سالن 
خارج ش��وم که یکی از دوستان 

ک��ه دس��تیار کارگردانی دیگر 
ک��ه جمعه  اس��ت می گوید 
ی��ادت باش��د بیای��ی کافه 
… در خیاب��ان ….. یک 
کافه تازه تاس��یس است. 
خاص��ی  خ��رب  می پرس��م 
»منایش  می گوید:  اس��ت؟ 
نامه خوانی داریم.« منایش 

نامه خوانی در کافه؟ 

پرده ششم
زمان نامعلوم

منی دان��م چرا بی دلیل 
ی��اد منای��ش »پرده  به 
خان��ه« به��رام بیضایی 
می افت��م. در آن منایش 
زن��ان  از  گروه��ی 
گروه  سنگدل  سلطانی 
تش��کیل  را  منایش��ی 
س��لطانی  داده ان��د. 
خواب های  حت��ی  که 
زنان��ش را ه��م کنرل 
مواظ��ب  و  می کن��د 
اس��ت خ��واب م��رد 

دیگ��ر ی��ا ش��ورش در 
آن ها وارد نشود. اما این 

زنان که رهربیشان 

را گل��نت یک��ی از س��وگلی های س��لطان ب��ر عهده 
دارد، در خلوت خودش��ان و زیر چش��ان مراقب 
جاسوسان او داستان هایی که منی توانند در حضور 
س��لطان اج��را می کنند، منایش هایی از زندگیش��ان 
و روی��ای آزادی. رویایی که ب��ا همین منایش ها و 
کشته ش��دن سلطان به دست یکی از همین زن ها 
ب��ه واقعی��ت می پیوندند. ای��ن منایش البته 
که هیچ ربطی به جلس��ه منایشنامه 
خوانی ک��ه گروهی از دوس��تانم 
در کاف��ه دیگ��ری اج��را می کنند 
ندارد. منایش��ی را می خوانند که 
نویسنده آن زمانی تالش برای 
کرد.  آوردنش  روی صحنه 
او توانس��ت منای��ش را 
ب��رای دو هفت��ه به 
غی��ر  ش��یوه ای 
یعن��ی  مرس��وم 
نقش  خوانی  منت 
اول منای��ش نامه- 
بازج��وی یک  ک��ه 
روزنامه نگار است- 
به صحنه برد. منایشی 
گروه های  خیل��ی  که 
اجراه��ای  در  ج��وان 
کوچکشان  و  خصوصی 
آن را بازخوانی کرده اند. 

لی��وان  کاف��ه  پیش��خدمت 
می گ��ذارد.  جلوی��م  را  موخیت��و 
موخیتوی��ی س��بز رن��گ ب��ا پرهای 
نعنا.     هان طور ک��ه موخیتو را هم 
می زنم از دوس��تی که کارگردانی چند 
منایش��نامه خوان��ی را در چن��د کاف��ه 
داش��ته و ب��رای دیدن این اج��را آمده 
می پرسم: »فکر می کنی این جلسه های 
منایش��نامه خوانی اتفاقی برای تا تر به 
هم��راه خواه��د داش��ت؟« می گوید: 
»م��ا تاتری ه��ا به اجرا زنده هس��تیم. 
این اجراهای خصوص��ی با اینکه نفع 
مال��ی ندارد باعث می ش��ود که حس 
کنیم زنده هس��تیم.« از س��ختی این 

اجرا ها می پرس��م. از کمبود فضای مترین و کوچک 
بودن مح��ل اجرا می گوید: »یک کافه ۱۰۰ مری با 
ح��دود ۲۰ تا ۲۵صندلی آن هم با چیدمان پراکنده 
صندلی ها مترکز اجرا را برهم می زند. اکوستیک صدا 
هم که وجود ندارد. تازه ترس از اماکن هم هست. 
اما همه این ها به اجرای بدون سانس��ور می ارزد.« 
او منایش��نامه خوانی های خصوص��ی را راهی برای 
خوانش منت هایی می داند که ممکن است با رشایط 
امروزی تا چند س��ال آینده امکان اجرا پیدا نکنند: 
»حتی یک اجرای کوچک و پ��ردردرس می تواند به 
ایجاد ارتباط میان منت های نویسندگان شناخته شده 
معارص با نسل جوان تا تر کمک کند.« او و گروهش 
مثل گروه هایی شبیه آن ها از شورای نظارت و مرکز 
هرنهای منایشی ترس��ی ندارند. می گوید: »بد تر از 
اینکه دو س��ال از صحنه دور باش��یم نیست. فرقی 
بین تا تر و موسیقی و سینا نیست. هانطوری که 
می ش��ود بی مجوز موسیقی ساخت و منترش کرد یا 
فیلم ساخت، می شود تا تر به روی صحنه آورد. مهم 
این است که راهش را پیدا کنیم.« صحنه تازه آغاز 
می ش��ود و مزه رسد و مفرح موخیت��و را در دهام 

مزه می کنم. 

پرده آخر زمان حال
چهارراه ولی عرص پ��ر از هیاهو و ازدحام آدم ها 
و ماش��ین هاس��ت. ازدحامی که بخش��ی از آن به 
مقابل تا تر ش��هر هم کشیده شده است. سالنی که 
یک طرفش ایس��تگاه مرو باال آمده است و طرف 
دیگرش را ش��هردار قبلی ته��ران غصب کرد و دارد 
مسجد می سازد. مسجدی که جلوه برصی تا تر شهر 
و خیاب��ان را مخدوش کرده و بالهای زیادی بر رس 
این س��اختان مدور آورده است. جلوی گیشه اما 
خلوت است. بیلبورد بزرگ را که بیشر به اجراهای 
سالن اصلی اختصاص دارد نگاه می کنم. قرار است 
یک کار مذهبی به روی صحنه بیاورد. وظیفه رِسٌی 
گروه��ی که می خواهند جلوی اجراهای مدرن تا تر 
را در س��الن اصلی تا تر ش��هر بگیرن��د. صدای زنگ 
تلفن��م یعن��ی که پی��ام کوتاهی آمده اس��ت: یک 
دوس��ت تاتری است که به اجرای منایشنامه خوانی 

در یک کافه در نیاوران دعوتم کرده است. 
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زیر زمین چیست؟ در زیرزمین های ما چه می گذرد؟  زیر زمین در فضای 
سیاسی و اجتامعی یک ملت و کشور چه معنایی دارد؟   چرا زیرزمین 

همیشه جای حساس و عجیبی است و اتفاقات عجیب و مخفی در آن 
اتفاق می افتاد. » یک بنده خدا«  از تهران در مورد زیرزمین، واژه آن و 

اتفاقات زیرزمینی گزارش می دهد.  

یک بنده خدا در تهران خواست که در مورد شوخی و طنز و تاریخچه آن و 
دالیل استفاده از طنز در فرهنگ یک ملت گزارش تهیه کند. اما متخصصی 
که می خواست با بنده خدا صحبت کند نگران بود که تصویرش در مجله 
تابلو و یا هر رسانه دیگری که مورد تایید دولت ایران نیست برایش مشکل 
و دردرس درست کند. قرار شد دوربین در زیر زمین صورت او را نگیرد و او 
با ما به صورت کامال نا شناس و مخفی مصاحبه کند ...

http://www.youtube.com/watch?v=uC6H3XCsTwA
http://www.youtube.com/watch?v=UsbM7Ydho4E
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می خواهید خری��د کنید؟ کیف 
و کف��ش و لب��اس بخری��د؟ 
ع��رص؟  ول��ی  بوتیک ه��ای 
پاس��اژ های ون��ک؟ یا اصال 
بازارهای س��نتی شهرتان؟ 
ن��ه، این روز ها دیگر هیچ 

ک��دام از این ه��ا مد و باب 
طبع نیست! باید جایی دیگر 
با پی��دا کنید ک��ه لباس ها 

و زیورآالت��ی متف��اوت 
با  باش��ید!  داش��ته 

ما همراه ش��وید، 
داالن های��ی  در 

ش��یک زیبا و 
زیرزمین��ی، 
ک��ه  جای��ی 
طرح و رنگ 
جن��س  و 
لب��اس هم 
ب��ا آنچ��ه 
سطح  در 
پیدا  شهر 
می کنید 
متفاوت 

است. 

خاط��رات ش��یرین خیل��ی از ما با رنگ ه��ا، بو ها 
و مزه ه��ای خان��ه مادربزرگ هام��ان نقش بس��ته، 
خانه هایی که همیش��ه جایی ب��وده برای تفریح و 
دوس��ت  داشته ش��دن بی قید و رشط! ورق زدن و 
غرق ش��دن در آلبوم های قدیمی برای خیلی هامان 
مثل گردش آلی��س دررسزمین عجایب بود. لباس ها 
همه یک جور دیگر بودند و هر لباسی هم داستان 
دیگری داش��ت. پارچه ه��ا را معموالً خودش��ان یا 
دوستش��ان یا گاه��ی خیاط، بر تنش��ان اندازه زده 
ب��ود و دوخته بود. خیل��ی از مادربزرگ ها برایان 
لباس ه��ای جورواجور می دوختند و می بافتند و به 
قول معروف از هر انگشتشان یک هرن می ریخت. 
وقتی بزرگ تر ش��دیم ع��ادت کردیم کیف و کفش 
و مانتو و دس��تنبد و گوش��واره را از فروشگاه های 
کوچ��ک و بزرگ خرید کنیم. اما آرام آرام س��فارش 
لباس از روی ب��وردا و عکس مجله های خارجی به 
خیاط و کفاش و طالفروش��ی و... هم از مد افتاد و 

منحرص به مراسم یا مناسبت هایی ویژه شد. 
اما چند سالی هست که دیگر خیلی ها و مخصوصاً 
خانم ه��ای ج��وان از فروش��گاه های ای��ن طرف و 
آن طرف ش��هر خرید منی کنن��د. می خواهند چیزی 
بپوش��ند و کیفی دستشان بگیرند که توی خیابان و 

مهانی »تک« باشد! 
حاال این روز ها در هر جای ایران که باشید خیلی 
راحت تر از وقتی خ��ارج از ایرانید می توانید بدون 
اینکه به فروشگاه ها رس بزنید، چرخی در فیسبوک 
و اینس��تاگرام بزنید و کیف و کفش و مانتو، شال و 
گوش��واره و زیورآالت دست ساز خودتان را انتخاب 
کنید و مس��تقیاً به طراح و س��ازنده اش س��فارش 
بدهید تا با پس��ت برایتان ارس��ال شود. همه چیز، 
از کیف و کفش و ش��ال و مانتو گرفته تا دستبند و 
گوش��واره و گردنبند و گل ِ س��ینه و... در طرح ها و 

جنس ها و قیمت های مختلف و متنوع. 
مثالً ی��ک روز صبح کیفت��ان را از رنگ می خرید، 
مانتو و ش��التان را از مهتاب و آذین و زیورآالت را 
هم از کبالت و هر بار که دیگران می گویند »چقدر 
قش��نگه، از کجا خری��دی؟«   قند ت��وی دلتان آب 
می شود. تازه فروش��گاه هایی هم مثل نقش جهان 
هستند که کارشان اینست که فقط این دست ساز ها 
و دست دوز ها را یک جا جمع  کنند. شا می توانید 

آنچ��ه را می خواهید غی��ر از رفنت ب��ه منایش های 
فصلی و هفتگی طراحان، از این مغازه ها هم تهیه 
کنید. فروش��گاه هایی مثل کالژ هم هستند که این 

خالقیت ها را به تولید انبوه رسانده اند. 
این ه��ا البته فق��ط چند منونه از ای��ن طراحان و 
فروش��گاه ها هستند و کافیست چرخی در اینرنت 
بزنید تا با صد ها نفر که کارهایی مش��ابه می کنند 
آشنا شوید و از دیدن کارهای زیبایشان لذت بربید 
و حتی به فهرس��ت هدیه های درخواستیتان اضافه 

کنید. 
اکرث این کارآفرین ها زنانی با میانگین س��نی کمر 
از ۳۰ س��ال هس��تند. خیلی هاش��ان اولین بار برای 
خودشان مانتو و کیف دوخته اند و بعد از دوستان 
س��فارش گرفته اند تا جایی که به این فکر افتاده اند 
ک��ه چرا ای��ن کار را شغلش��ان نکنند؟ یک��ی ازاین 
طراحان به ما می گوید:   »خودم روی تی رشت هایم 
نقاش��ی می کشیدم، فامیل و دوس��تان می دیدند و 
می گفتن��د برای ما هم بکش. یکی یکی ش��د چند 
تا چندتا. این قدر این س��فارش ها زیاد ش��د که من 
فکر کردم حتاً دیگران هم خوششان  می آید و چرا 
جدی تر وارد این کار نشوم؟« طرح های او حاال بعد 
از بیش از ده س��ال تجربه یک��ی از پرطرفدار ترین 
طرح های دست ساز اس��ت و خودش هم می گوید 

عاشق کارش است. 
ش��اید فک��ر کنی��د همه کس��انی که ب��ه این کار 
روی می آورند دانش��جویان و فارغ التحصیالن یکی 
از رش��ته های هرنی مث��ل گرافیک و عکاس��ی و... 
هس��تند، ولی در میان آن ها کسانی هم هستند که 
در رش��ته های مدیریت، علوم پایه، علوم انس��انی، 
و حتی مهندس��ی تحصیل کرده اند و شادی و لذت 
زندگ��ی را در ای��ن کار یافته اند. به نظر همه آن ها 
خالقیت، پش��تکار و خس��تگی ناپذیری اصول اولیه 
کارشان است. این کار ها معموالً یا از همکاری یک 
گروه دوستی به نتیجه می رسد یا که موجب بوجود 
آمدن دوس��تی های جدی و طوالنی مدت می شود. 
یکی از طراحان می گوید با همکارش سابقه دوستی 
۱۵ س��اله دارد و ای��ن خ��ودش به راحت تر ش��دن 
همکاری کم��ک می کند. یکی دیگر به کمک برادر 
و همرس برادرش طرح زیورآالتش را به مش��ری ها 
ارائ��ه می دهد و این را بهانه ای برای بیش��ر با هم 
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دیگ��ری  می دان��د.  ب��ودن 
ه��م می گوی��د اوای��ل ک��ه 
طرح هایش را روی مانتوهای 
ط��راح دیگری م��ی زده و با 
هم شو و منایش��گاه برگزار 
می کرده اند، هر دو دس��ت 
ب��ه عص��ا بوده ان��د و حاال 
از همکاری،  رابطه شان غیر 
دوستی هم هست و هرکدام 

مشوق دیگری است. 
طبیعتاً هم��ه این طراحان 
از دی��دن آثار هرنیش��ان بر 
ت��ن دیگران ل��ذت می برند، 
رخ  اتفاقات��ی  گاه��ی  ام��ا 
می دهد که طرح  و نقششان 
ناخواس��ته ع��وض ش��ده و 
ش��یرین تر این که نتیجه هم 
بوده  برای مشری ها جالب 
و هم ب��رای طراحان. چیزی 
که این »مزون های مجازی«   
را رسپا نگه می دارد رعایت 
دو اص��ل خالقیت و کیفیت 
اس��ت و خوش نامی یکی از 
موفقیتش��ان  دالیل  مهرین 

است. 
یک��ی از خانم های��ی ک��ه 
فروش��گاهی را برای عرضه 
ای��ن محصوالت دست س��از 
اداره می کن��د می گوی��د که 
مش��ری ها از همه س��ن و 
ق��رشی هس��تند و بن��ا ب��ه 
سلیقه و رشایط اقتصادیشان 
خرید می کنند. او می گوید: 
»خیلی از مش��ری ها جوان 
هس��تند و وقتی یک بار از 
م��ا خرید می کنند مش��ری 
دایمی می ش��وند و هر چند 
وقت یکب��ار رسی به مغازه 
می زنن��د تا ببینن��د چه کار 
وقتی  آورده ای��م.«  ت��ازه ای 

عکس ها از صفحه فیس بوک مهتاب و آذین 

از او درب��اره قیمت ها می پرس��م پاس��خ می دهد:   
»معموالً کس��انی که از ما خری��د می کنند قدر کار 
دست س��از را می دانند و از خریدشان راضی اند. در 
ماه ممکن است دو، سه مورد مشری داشته باشیم 
که از م��ا تخفیف زیادی بخواهند و واقعاً عاش��ق 
کار شده باشند. ما اول سود مغازه را کم می کنیم و 
اگر مش��ری همچنان امکان پرداخت نداشته باشد 
با کس��ی که جنس را تولید کرده متاس می گیریم و 
در خیلی مواقع او هم تخفیف می دهد. برای همه 
ما مهم این اس��ت که هزین��ه تولید حتاً برگردد و 
مش��ری هم واقعاً از داشنت و پوش��یدن چیزی که 
خریده راضی و خوش��حال باش��د و قدر خالقیت و 

زحمتی را که پشت کار است بداند.«
با این که مغازه های��ی اینچنینی که متام اجناس یا 
بخش��ی از آن از این تولی��دات منحرص بفرد تأمین 
می ش��ود کم نیس��تند، خیل��ی از طراح��ان ترجیح 
می دهند به کار خود همین طور که هس��ت ادامه 
بدهن��د و قبول سفارش��ات، برگ��زاری منایش گاه و 
فروش را هم خودش��ان برعهده گیرن��د. به همین 
دلیل هم هس��ت که غیر از ابزار سنتی، بازاریابی، 
فیس��بوک و اینستاگرام و اینرنت یکی از مهم ترین 
ابزار بازاریابی و فروش آن ها شده است. مزیت مهم 
این شبکه های اجتاعی و فضای مجازی این است 
که همه جا قابل دسرسی اس��ت و طراح و مشری 
ب��ا هم ارتباطی مس��تقیم و بی واس��طه دارند. این 
ارتباط مستقیم هم شیرین است و هم چالش های 
جدی��دی را برای طراح رقم می زند. یکی از طراحان 
از تجربه اجرای یک��ی از طرح های تکه دوزی روی 

کیف��ی پارچه ای می گوید ک��ه خودش آنرا روی یک 
کوسن اجرا کرده بوده است و یا از درخواست یک 
مش��ری برای تعبیه یک جی��ب مخصوص آیپد در 

کیف سفارشی اش. 
در چند س��ال اخیر تولید و اس��تفاده از این نوع 
محصوالت، مخصوصاً توس��ط زنان بیش��ر و بیشر 
ش��ده و ان��گار کار با چرخ خیاط��ی و رنگ و نخ و 
رسزدن به بازار بزرگ ش��هر برای خرید مواد اولیه، 
از چرم گرفته ت��ا پارچه و مهره و طال و نقره دیگر 
امری عادی اس��ت! طرح های ایرانی مثل بته جقه، 
حروف فارس��ی و کالیگرافی به م��ذاق امروزی ها 
س��ازگار ش��ده و به قول معروف مد اس��ت و زنان 
ج��وان هم که در ب��ازار کار ایران ب��ه اندازه کافی 
دچار تبعیض هستند، خودشان آستین باال زده اند و 
هم درآمدش��ان را تأمین می کنند و هم خالقیتشان 

را به معرض اجرا و فروش می گذارند. 
البت��ه اداره ی��ک فروش��گاه مج��ازی خیل��ی هم 
ساده تر از اداره فروش��گاه واقعی نیست. طراحان 
ممکن است مجبور نباش��ند مالیات پرداخت کنند 
ولی مش��ری ها در هر ساعت ش��بانه روز سفارش 
می دهند و عالوه بر این اگر نخواهند برندش��ان را 
ثبت کنند، باید فکری هم برای بیمه بازنشس��تگی 
و درمانی خودش��ان بکنند. ت��ازه گاهی هم مراجع 
قانون��ی با این که ب��ا این نوع کس��ب درآمد هیچ 
مشکلی ندارند، در مورد عکس هایی که برای تبلیغ 
کاالهای دست س��از ایرانی گرفته ش��ده تذکرهایی 
می دهند. البت��ه با همه بگی��ر و ببند هایی که در 
مورد فروشگاه های مانتو و لباس زنان رخ می دهد، 
حتی با محدودیت هایی که در اس��تفاده از مانکن 
در فروشگاه های لباس های زنانه وجود دارد، مجوز 
رس��می گرفنت ب��رای کارهایی خالقانه، اصال س��اده 

نیست. 
 کس��ی چه می داند، شاید سال ها بعد و در دوره 
زمانه ای که همه چیز ماش��ینی و رباتیک می شود، 
نوه هایت��ان در آلبوم های دیجیتالت��ان به رسزمین 
عجایب دست س��از و دست دوز س��فر کنند و شا 
هم برایشان قصه خرید هایتان را از فروشگاه هایی 

تعریف کنید که روی زمین نبودند!

»خودم روی تی رشت هایم نقاشی 
می کشیدم، فامیل و دوستان 

می دیدند و می گفتند برای ما هم 
بکش. یکی یکی شد چند تا چندتا. 

این قدر این سفارش ها زیاد شد 
که من فکر کردم حتامً دیگران هم 

خوششان  می آید و چرا جدی تر وارد 
این کار نشوم؟«
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رقص  بعد از انقالب  سال ۱۳۵۷  در ایران از فضای  عمومی و رسانه ها  با احکام رسمی و 
غیر رسمی حکومت حذف شد و هر نوع پرداخنت به آن با انواع » جرم«  تلقی شد .  با این 

حال همیشه رقص جزیی از زندگی زنان و مردان ایرانی باقی ماند و مربیان رقص ایرانی سعی 
کردند کالس های خود را به صورت مخفیانه و زیر زمینی ادامه دهند تا این هرن در ایران از 

بین نرود .
نوشین نجفی، عکاس جوان ایرانی ساکن ژاپن است که پروژه های بسیاری را در حوزه عکاسی 
مستند انجام داده است . نوشین برای دوسال سعی کرد از کالس های رقص زنان که به صورت 

زیر زمینی برپا می شد عکاسی کند . نوشین توانست در طی دو سال از کالس های بسیاری 
دیدن کند و اجازه عکاسی از بعضی از این کالس ها را دریافت کند. عکس های زیر چند فریم 

از کارهای نوشین است که در این شامره مجله تابلو منترش شده است: 
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آنچ��ه پیش رو دارید، نگاهی اس��ت اجاملی به آنچ��ه در انتخابات های ده گانه 
ریاس��ت جمهوری گذشته است. رشح کامل انتخابات پرمناقشه دهم را درشامره 

آینده تابلو خواهید خواند.

ریاست جمهوری اول
یازده��م آذرم��اه س��ال ۱۳۵۸ بود ک��ه علی اکرب 
هاشمی رفس��نجانی برای اولین بار خرب از برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری داد. او که آن روز ها 
در س��مت رسپرست وزارت کشور فعالبت می کرد، 
اع��الم کرد ک��ه تصمیم گرفته ش��ده ک��ه انتخابات 
ریاست جمهوری کش��ور زود تر از انتخابات اولین 

دوره مجلس شورای اسالمی برگزار شود. 
آذر م��اه ب��ه پاب��ان نرس��یده بود که خ��رب دادند 
نامزهای ریاس��ت جمهوری می توانند آمادگی خود 
را ب��رای رشکت در انتخابات اع��الم کنند. در اولین 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری هیچ محدودیتی 
برای کاندیدا ش��دن در نظر گرفته نش��ده بود، اما 
لیس��ت اس��امی کاندیدا ها باید به تایید آیت الله 
خمین��ی، رهرب انقالب اس��المی می رس��ید. در این 
دوره انتخابات ریاست جمهوری ۱۲۴ نامزد رشکت 
کردند که پس از اعالم انرصاف یا اس��تعفای برخی 
از نامزد ها در    نهایت ۹۶ نامزد در روز انتخابات به 

رقابت با یکدیگر پرداختند. 
ابوالحسن بنی صدر، احمد مدنی، داریوش فروهر، 

ص��ادق قطب زاده، حس��ن ابراهی��م حبیبی، کاظم 
س��امی، صادق طباطبایی، ص��ادق خلخالی، محمد 
مک��ری، از جمله نامزدهای اولی��ن دوره انتخابات 

ریاست جمهوری در ایران بودند. 
مس��عود رج��وی ره��رب س��ازمان مجاهدین خلق 
مش��هور ترین چه��ره و یکی از مع��دود داوطلبانی 
بود که در این انتخابات امکان رقابت نیافت. دلیل 
آن را مخالفت و مقید نبودن او به قانون اساس��ی 
تصویب شده اعالم شد. جالل الدین فارسی کاندید 
مورد حایت حزب جمهوری اس��المی نیز به دلیل 
انتشار خرب مربوط به ایرانی االصل نبودن )پدر وی 
از مهاجرین افغانی - شهر هرات - به ایران بود( از 

رقابت های انتخاباتی کناره گرفت. 
ای��ن گونه ب��ود که نخس��تین انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری ایران، روز جمعه پنجم بهمن ماه س��ال 

۱۳۵۸ برگزار شد. 
پن��ج روز بعد از برگ��زاری انتخابات، نتایج قطعی 
آن اعالم ش��د که براساس آن ابوالحسن بنی صدر با 
۱۰میلیون و ۷۰۹ه��زار و ۳۳۰ رأی به عنوان اولین 
رئیس جمهوری اس��المی ایران انتخاب شد. بعد از 

او، س��یداحمد مدنی، دکر حسن حبیبی، داریوش 
فروه��ر، صادق طباطبایی، ص��ادق قطب زاده قرار 

گرفتند. 
اخت��الف نظر میان انقالبیون آن زمان با بنی صدر 
پس از ریاست جمهوری او اوج گرفت و کار به آنجا 
رس��ید که رسانجام آیت الل��ه خمینی در ۳۰ خرداد 
۱۳۶۰ وی را از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار کرد 
و ۱۳۰ تن ازمنایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طرح 
»عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری« را دردستور 
کار خ��ود قراردادند و یک روز بع��دازآن یعنی در 
۳۱ خ��رداد این طرح با ۱۷۷ رأی موافق وتن ها یک 
رأی مخال��ف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رس��ید و 
در نتیجه ریاست جمهوری او از پس از حدود یک 

سال و ۳ ماه به پایان رسید. 

ریاست جمهوری دوم
خروج بن��ی صدر از ای��ران با آغ��از درگیری های 
مس��لحانه، تنش ها وآش��وب های داخل��ی، انفجار 
حزب جمهوری اس��المی در هفت��م تیر ماه و ترور 
آی��ت الل��ه خامنه ای هم زم��ان بود. ب��ا این همه 
جهانگیرس��لیانی، مدیرکل انتخابات وزارت کشور، 
اعالم کرد که انتخابات دیگر ریاس��ت جمهوری در 

دوم مرداد    هان سال برگزار خواهد شد. 
در تی��ر ماه س��ال ۶۰ تایید صالحی��ت داوطلبان 
ریاس��ت جمهوری به طور رسمی به شورای نگهبان 
س��پرده شد و این شورا با رد صالحیت ۶۷ نفر، تنها 

صالحیت چهار نفر را تایید کرد. 
 در ای��ن دوره جامع��ه روحانیت مب��ارز تهران از 
»محمدعلی رجایی« نخست وزیر دولت بنی صدر، 
به عنوان بهری��ن و صالح ترین نامزد این دوره یاد 
ک��رد و او را به عنوان کاندی��دای جامعه روحانیت 

مب��ارز اعالم منود. س��ه تن از چهره ه��ای معروف 
سیاس��ی آن روزگار، یعنی عباس شیبانی، علی اکرب 
پرورش و حبیب الله عسکر اوالدی مسلان، نیز از 

رقبای محمدعلی رجایی بودند. 
تنها یک روز بعد از برگزاری انتخابات، رس��انه ها 
اع��الم کردند که محمد عل��ی رجایی، اکرثیت آرا را 
کس��ب کرده اس��ت. به این ترتی��ب، دومین رئیس 
جمهوری ایران نیز برگزیده ش��د اما از زمان تنفیذ 
حکم او توسط آیت الله خمینی در روز نهم مرداد 
۱۳۶۰ تا روز ۸ شهریور    هان سال که او به همراه 
نخس��ت وزیرش، دکر باهرن در انفجار س��اختان 
نخس��ت وزیری کش��ته ش��د، تنها یک م��اه رئیس 

جمهور بود. 

ریاست جمهوری سوم
روزهای س��خت س��ال ۶۰ برای جمهوری اسالمی 
همچنان ادامه داشت. روز ۲۱ شهریور    هان سال، 
محمدحس��ین رسوالدی��ن، معاون سیاس��ی وزارت 
کش��ور اعالم کرد که برای دومین بار در س��ال ۶۰، 
روز جمعه دهم مهرماه انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار می ش��ود. در مدت قانونی تعیین ش��ده ۴۶ 
داوطلب پس��ت ریاس��ت جمهوری در س��اختان 
وزارت کش��ور ثبت نام کردند که ب��از هم ۴۱ نفر 
رد صالحیت شدند. نامزدهای تایید صالحیت شده 
عبارت بودند از س��یدعلی اکرب پرورش، س��ید علی 
خامنه ای، س��یدرضا زواره ای، حس��ن غفوری فرد و 

احمدرضا مهدوی کنی.
س��ازمان مجاهدین انقالب اس��المی، دفر تحکیم 
س��ازمان های  و  اس��المی  انجمن ه��ای  وح��دت، 
جامع��ه  دانش��گاه ها،  و  مس��لان  دانش��جویان 
روحانیت مبارز، جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم، 
حزب جمهوری اسالمی، سازمان فجر اسالم، انجمن 
اسالمی معلان، انجمن اسالمی بازاریان از حامیان 

آقای خامنه ای بودند. 
ای��ن بار چهار روز پس از برگزاری انتخابات، اعالم 
ش��د که از مجموع آراء به صندوق ریخته ش��ده- 
۱۶ میلی��ون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ رای- ۱۶ میلیون و 
۸ ه��زار و ۵۷۹ رأی آن به حجت االس��الم خامنه ای 

اختصاص داشته است. 

 احمد توکلی در یکی از 
سخرنانی های خود، به جوانان کشور 

قول داد که اگر رئیس جمهوری 
بشود، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه 

را برای جوانان آزاد خواهد کرد.
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ریاست جمهوری چهارم
در چهارمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
با اینکه به نظر می رس��ید آرامش نس��بی به کشور 
بازگش��ته است اما باز هم ش��ورای نگهبان از میان 
۵۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری تنها صالحیت 
سه نفر را برای رشکت در انتخابات تایید کرد: سید 
علی خامنه ای، حبیب الله عسکراوالدی مسلان و 

دکر سید محمود کاشانی. 
این ب��ار نی��ز جامع��ه روحانیت ته��ران، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر احزاب و گروه ها 
از آقای خامنه ای حای��ت کردند و روز جمعه ۲۵ 
مرداد س��ال ۶۴ انتخابات چهارم برگزار شد. این بار 
نیز معادل ۸۵ درصد کل آرا به س��ید علی خامنه ای 
اختصاص یافت. سید علی خامنه ای دومین دوره از 
ریاس��ت جمهوری خود را با ادامه نخس��ت وزیری 
مهن��دس موس��وی و کابین��ه جدی��د او در ابتدای 

مهرماه سال ۶۴ رشوع کرد. 

ریاست جمهوری پنجم 
هنوز کلی��د آغاز انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
س��ال ۶۸ نخورده بود که ۱۴ خرداد، خرب مرگ آیت 
الله خمینی منترش ش��د. علی اکرب محتشمی که آن 
روز ها وزیر کش��ور کابینه میر حسین موسوی بود، 
در اطالعیه ای ک��ه روز ۲۹ خرداد در مطبوعات به 
چاپ رسید، انتخابات دوره پنجم ریاست جمهوری 

را کلید زد. 
او به طور رسمی به خربنگاران گفت که در رشایط 
پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران و 
ب��ه دلیل انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهرب 
انقالب، این انتخابات ۳ هفته زود تر از موعد برگزار 

خواهد شد. 

این بار غیر از علی اکرب هاش��می رفسنجانی، ۱۶۹ 
تن دیگر ب��رای رشکت در انتخابات ثبت نام کردند 
ام��ا از آن میان تنها اس��می ۸۰ نفر از داوطلبان به 
شورای نگهبان ارسال شد. یک هفته بعد، سخنگوی 
س��تاد انتخابات کش��ور به خربنگاران گفت: از ۸۰ 
داوطلب نامزدی ریاست جمهوری دوره پنجم، تنها 
صالحی��ت علی اکرب هاش��می رفس��نجانی و عباس 

شیبانی مورد تأیید قرار گرفته است. 
عب��اس ش��یبانی ام��ا حت��ی عکس و پوس��ر هم 
چاپ نکرد و تنه��ا تبلیغاتش مصاحبه های رادیو و 

تلویزیونی بود. 
چه��ار روز بعد از برگزاری انتخاب��ات دوره پنجم 
ریاس��ت جمهوری، علی اکرب هاشمی رفسنجانی با 
کسب ۹۴/۵۱ درصد آرا ریخته شده به صندوق ها، 
پنجمی��ن رئیس جمهوری ایران ش��د. تع��داد آرای 
عباس شیبانی نیز پنج هزار و ۸۲۲ رأی اعالم شد. 

ریاست جمهوری ششم
در شش��مین دور انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری؛ 
ش��ورای نگهبان فضای بیش��ری برای رقابت ایجاد 
کرده بود و از میان ۱۲۷ داوطلب کاندیداتوری، باز 
هم تنها چهار نفر اجازه یافتند تا به میدان بیایند. 
در رقاب��ت انتخاباتی خرداد ۷۱، محمد جاس��بی، 
احمد توکلی، رجبعلی طاهری و علی اکرب هاشمی 
رفسنجانی رشکت داش��تند. بازار رقابت اما این بار 
داغ تر بود. در رشایطی که محدودیت های اجتاعی 
رو ز به روز بیش��ر می شد، کاندیدا ها وعده تغییر 
فض��ای جامعه می دادن��د. از جمل��ه احمد توکلی 
در یکی از س��خرنانی های خود، به جوانان کش��ور 
قول داد که اگر رئیس جمهوری بش��ود، پوش��یدن 
پیراهن آس��تین کوتاه را ب��رای جوانان آزاد خواهد 
کرد. جاس��بی اما وعده می داد که س��اختان های 

بالاس��تفاده دولت��ی را در اختی��ار 
مردم می گذارد. 

رسانجام روز ۲۱ خرداد سال ۱۳۷۲ 
آقای هاش��می رفسنجانی توانست 
با کسب ۱۰ میلیون و ۵۶۶ هزار و 
۴۹۹ رأی و بی��ش از ۶۳ درصد کل 
آرا، برمسند ششمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری تکیه زند. 

ریاست جمهوری هفتم
در س��ال ۷۶ نیز از میان ۲۳۸ تنی 
که برای انتخابات ریاست جمهوری 
کاندیدا شده بودند؛ شورای نگهبان 
تنه��ا صالحی��ت چهار ت��ن را تایید 
کرد: عل��ی اکرب ناطق نوری، س��ید 
محمد خامتی، محمدی ری ش��هری 
و س��ید رضا زواره ای. ب��ا این همه 
اک��رث بحث ها متوجه ناطق نوری و 
سیدمحمد خامتی و رقابت این دو 

با یکدیگر بود. 
در این انتخابات ب��رای اولین بار 
نظر آیت الل��ه خامنه ای به عنوان 
رهرب جمهوری اس��المی مطرح شد. 
روز ۳۱ اردیبهش��ت م��اه نیز آیت 
الله مه��دوی کن��ی در مصاحبه با 

روزنامه اب��رار گفت: »حدس می زنیم که نظر مقام 
معظم رهربی به آقای ناطق نوری است.« 

س��ه روز بعد از برگزاری انتخابات در دوم خرداد 
۷۶، نتایج آرا این گونه اعالم شد: سید محمد خامتی 
با اکتساب ۲۰ میلیون و ۸۸ هزار و ۳۳۸ رأی، معادل 
۶۹/۱ درص��د کل آرا، به عنوان رئیس جمهور هفتم 

برگزیده شد. 

ریاست جمهوری هشتم
انتخابات هش��تم با تب و تاب آم��دن یا نیامدن 
خامت��ی آغاز ش��د. روز هش��تم فروردین س��ال ۸۰ 
که س��ید عباس احمدی، مدی��رکل انتخابات وزارت 
کش��ور روز دوازدهم اردیبهش��ت را آغاز ثبت نام 
ب��رای داوطلب��ان اعالم ک��رد. خامتی ام��ا در آخرن 

ساعات ثبت نام به وزارت کشور رفت و رسانه های 
عمومی مس��تقر در وزارت کشور، چشان اشکبار 
او را هن��گام ثبت نام دیدن��د. خامتی از میان ۸۱۴ 
داوطل��ب رشک��ت در رقابت ه��ا، با کس��انی چون 
دریادار شمخانی، جاس��بی، فالحیان، هاشمی طبا، 
احم��د توکلی، س��ید منصور رضوی، ش��هاب الدین 
صدر، حس��ن غفوری فرد و س��ید محمود کاشانی 
به رقابت پرداخت و نتیجه این ش��د که خامتی این 
دوره نیز ۶۶/۵۹ درصد آرا را به خود اختصاص داد 
و با کس��ب ۲۱ میلی��ون و ۵۹۴ ه��زار و ۱۲۲ رأی 

مجدداً رئیس جمهور ایران شد. 
دو انتخاب��ات نهم و دهم، مناقش��ه برانگیز ترین 
انتخاب��ات در تاریخ جمهوری اس��المی بودند همه 
چیز درباره این دو را در شاره ششم تابلو خواهید 

خواند.
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گفت و گو با سعید پیوندی
در  ک��ه  حال��ی  در 
پیرشفت��ه،  کش��ورهای 
دانش��گاه ها  و  م��دارس 
اولی��ن محل ه��ای آموزش 
تفکر دمکراتیک و ش��یوه 
زندگی دمکراتیک اس��ت، 
ام��ا در ای��ران ب��ه نظ��ر 
می رس��د که راه دستیابی 
به دانش��ی در این زمینه 

بسیار دشوار است. 
در گفت و گ��و با س��عید 
پیوندی، تحلیل گر مسایل 
آموزشی ایران تالش کردیم 
تا نگاهی داشته باشیم به 
مش��کالت آموخنت زندگی 

دمکراتیک در ایران: 

آقای پیوندی، آیا اساسا آموزش، نقشی در ایجاد 
تفکر دمکراس��ی خواهی در نوجوان��ان و جوانان 

دارد؟ 
هان طور که تجربه کشورهای دمکراتیک نشان 
می دهد، آم��وزش از دو جنبه نقش بس��یار تعیین 
کننده ای در شکل گیری فرهنگ و زیست دمکراتیک 
در میان شهروندان دارد. جنبه اول به بعد شناختی 
باز می گردد، بعد ش��ناختی یعنی شیوه ای که نظام 
آموزشی برای معرفی نظام های سیاسی به نوجوانان 
انتخ��اب کرده و به آن وس��یله کارکرد دمکراس��ی 
را به آن ها نش��ان می دهد. در ای��ن میان آموزش، 
اهمیت و نقش دمکراس��ی در جامعه را برای آن ها 
روش��ن می کند. ه��دف این آموزش این اس��ت که 

نوجوانان آشنایی تئوریک 
و ذهن��ی ب��ا نظام ه��ای 
باش��ند  داش��ته  سیاس��ی 
وبتوانن��د درک کنن��د که 
جمهوری  ریاست  پارملان، 
یا دیگر بخش های رسمی 
چقدر  حکومتی  نهادهای 
دمکراتیکند و چه نقش��ی 
در حکومت دارند و مهم تر 
اینکه نقش شهروندان در 

این رابطه چیست؟ 
بع��د دوم اما بعد عملی 
اس��ت یعن��ی زمان��ی که 
نظام آموزشی موفق شود 
در عملکرد روزمره مدارس 
و همه نهادهای آموزشی، نوعی روابط دمکراتیک 
را ج��اری کند، به گون��ه ای که دان��ش آموز فردی 
مطیع جامعه بزرگ تر خود درنهاد مدرس��ه نباشد، 
بلکه فردی باشد که با مشارکت خودش به مدرسه، 
دبیرستان و دانش��گاه معنای درستی بدهد. در آن 
صورت می توان گفت که هر فرد از سنین بسیار کم 
با س��از و کار دمکراتیک، با روش های دمکراتیک و 
با اهمیت دمکراسی در فعالیت های اجتاعی و در 

زندگی اجتاعی اش آشنا می شود. 
م��ن فکر می کن��م در هر دوبعد، نظام آموزش��ی 
می تواند نقش بسیار تعیین کننده و مهمی در شکل 
گیری ذهنیت دمکراتیک، چه از لحاظ ش��ناختی و 

چه از لحاظ تجربه عملی داشته باشد. 

عملک��رد جمه��وری اس��المی تا به ح��ال چگونه 
بوده؟ آیا حکومت ایران هیچ تالشی برای آموزش 

بنیان های تفکر دمکراتیک به نسل جوان می کند؟ 
ب��ه نظر م��ن تالش اصل��ی جمهوری اس��المی در 
کتاب های درس��ی این است که از طریق درس های 
مختلف مانن��د تعلیات اجتاعی، تاریخ و س��ایر 
کتاب های درس��ی، مرشوعیت خ��ود را توجیه کند. 
بنابر این دغدغه اصلی سیس��تم آموزشی در ایران، 
نه آموزش دمکراس��ی در بعد ش��ناختی است و نه 
نش��ان دادن اهمیت دمکراس��ی. دمکراس��ی تنها 
جایی در کتاب های درس��ی مطرح می ش��ود که در 
جهت مصلحت حکومت باشد. در عمل کتاب های 
درس��ی دید بس��یار محدودی از دمکراسی، جامعه 
دموکراتیک و حقوق شهروندی را آموزش می دهد. 
در برخ��ی م��وارد ما کامال ب��ا آموزش��ی معکوس 
مواجهیم. برای مثال وقتی در مورد نقش رهربی در 
سیستم آموزشی صحبت می شود، مثال در تعلیات 

اجتاعی، آشکارا به نوجوانان گفته می شود که این 
رهرب است که بهر از دیگران راه صحیح را تشخیص 
می دهد و باید همه ش��هروندان تابع او باشند. این 
آموزش ها تبعیت از رهربی را اصل اساسی انسجام 
جامعه اس��المی تلقی می کند. مثال��ی هم که زده 
می شود و در چندین کتاب مختلف تکرار می شود، 
مث��ال چوپان و گوس��فندان اس��ت، این داس��تان 
می گوید که وقتی گوس��فندی از گله دور می ماند، 

ممکن است که طعمه گرگ شود. کتاب های درسی 
این داس��تان را به جامعه انسانی تشبیه می کنند و 
نش��ان می دهند که نقش رهرب چیس��ت و در عمل 

انسان ها گوسفندانی بیش نیستند! 
متاس��فانه ای��ن تفک��ر در اش��کال مختل��ف در 
کتاب های درسی دیده می شود و همین سبب شده 
اس��ت که دیدگاه های نوجوانان و جوانان در ایران 
بس��یار محدود باشد به ویژه در شناخت نظام های 
دمکراتیک در غرب و مسائلی مانند حقوق برش و 
دمکراس��ی که هر دو به عنوان مهم ترین تجربیات 
جامعه دمکراتیک انسانی، طور دائم از سوی دست 
اندرکاران جمهوری اسالمی مورد انتقاد قرار گرفته 

و نفی می شوند. 
در بعد عملی نیز متاسفانه به خاطر نوع عملکرد 
نظام آموزشی و نقشی که نیروهای کنرل و امنیتی 

نظام آموزشی می تواند نقش بسیار 
تعیین کننده و مهمی در شکل 

گیری ذهنیت دمکراتیک، چه از 
لحاظ شناختی و چه از لحاظ تجربه 

عملی داشته باشد. 
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در م��دارس دارند، در عم��ل نه معلان و نه دانش 
آم��وزان، زندگ��ی دمکراتیک را به ص��ورت واقعی 
تجربه منی کنند و نه یاد می گیرند که در   هان سنین 
پائین به عنوان یک شهروند مشارکت داشته باشند. 
در جوامع دمکراتیک، به حقوق ش��هروندان احرام 
گذاشت می شود و در مقابل شهروندان نیز آموزش 

می بینند که چگون��ه وظایف خود را 
اجرا کنند. در ایران اما می توان گفت 
که نظام آموزشی نه تنها آموزشی در 
ای��ن زمینه منی دهد، بلک��ه به نوعی 

بدآموزی هم دارد. 

اما آقای پیوندی، علی رغم اینکه به 
گفته ش��ام نوجوانان و جوانان، هیچ 
آموزشی در زمینه زندگی دمکراتیک 
از  دوره  ه��ر  در  ام��ا  منی بینن��د، 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، مجلس 
ش��ورای اس��المی و یا ش��ورای شهر، 
با تبلیغات بس��یار گس��رتده از آن ها 
خواسته می شود که به میدان بیایند 
و در رای گیری ه��ا رشک��ت کنند. در 
این میان تکلیف کس��انی که آموزش 
کافی برای انتخاب درست ندیده اند 
و مس��ئولیت مشارکت اجتامعی هم 
بر دوششان گذاشته شده، چیست؟ 

جامعه ما مصداق کامل جامعه ای با 
نظم حکومتی و نهاد سیاسی دوگانه 
اس��ت. از طرفی بخش مهمی از این 
نهاد انتصابی، غیر دمکراتیک و البته 
قدرمتند اس��ت. از طرف ذیگر ظاهر 
دمکراتیک��ی در انتخابات سیاس��ی و 
ش��هری وجود دارد که خود در درون 
ب��ا محدودیت ه��ای زی��ادی مواجه 
اس��ت. انتخابات در حال��ی در ایران 
برگزار می شود که همه منی توانند در 
آن کاندی��د ش��وند و محدودیت های 
زی��ادی ب��رای آن وجود دارد. ش��اید 
همین ویژگی ها س��بب می ش��ود که 
خود نظ��ام آموزش��ی نی��ز نتواند با 
قاطعیت ب��ا دانش آم��وزان برخورد 
کند. زیرا با وجود اینکه انتخابات هس��ت و برگزار 
می شود، اما همه می دانند که یک انتخابات واقعی 

نیست. 
ه��م زم��ان می بینی��م ک��ه در دوره ه��ای اخی��ر 
انتخابات، جوانان به امید تغییر جامعه، به صورت 
فع��ال به میدان آمدند. امید به این تغییر را هم نه 

حکومت، نه نهادهای رسمی 
و ن��ه نهاد های آموزش��ی در 
آن ه��ا ایجاد ک��رده بود. این 
دورمنایی ب��ود که کاندیدا ها 
برایش��ان ترسیم کرده بودند. 
اما مش��کل اینجاست که هر 
بار جوانان با شور و امید به 
ایجاد تغییر به میدان می آیند 
ب��ا محدودیت های  در عمل 
روب��رو  اس��المی  جمه��وری 
می ش��وند. ای��ن رسخوردگی 
دامئی س��بب می شود نه تنها 
ش��کل  دمکراتیک  فرهن��گ 
نگی��رد بلکه نوع��ی ناامیدی 
نی��ز در می��ان جوانان وجود 
داش��ته باش��د و انگیزه های 

مشارکت از بین برود. 

ب��ا هم��ه این ه��ا، جوانان 
چگونه می توانند ب��ا وجود فقدان دانش کافی، به 
طور صحی��ح تصمیم بگیرند و در انتخابات رشکت 

کنند؟ 
مش��کل اساس��ی ای��ران ضع��ف جامع��ه مدنی، 
سازمان های مدنی و احزاب سیاسی مستقلی است 
که می توانست در غیاب چنین آموزشی، با استفاده 
از رسانه های عمومی، نقش آموزش دهنده را برای 
داش آموزان بازی کند و به آن ها انگیزه بیشر برای 

مشارکت صحیح بدهد. 
اما اکنون، با ضعف جامعه مدنی، در رشایطی که 
رسانه های آزاد هم بسیار محدود هستند، می توان 
گفت که بخت آموزش و آگاهی و دادن انگیزه برای 
مش��ارکت در جوانان و جامعه کم و کمر می شود، 

و این نکته بسیار منفی برای جوانان است. 
اکنون تنها مجرایی که برای جوانان مانده اس��ت، 
کس��ب اطالعات از طریق معدود رسانه های قابل 
اعتاد، در داخل و خارج از کش��ور اس��ت. تاکنون 
حکومت جمهوری اسالمی از هر ابزاری برای کاسنت 
از این آگاه��ی و جلوگیری از جریان آزاد اطالعات 
استفاده کرده است. س��اده ترین مثال، تغییر زمان 
امتحانات و بس��نت دانش��گاه ها تا پیش از برگزاری 
انتخاب��ات اس��ت. حکوم��ت حت��ی از ورود دانش 
آموزان و دانشجویان به فعالیت های اجتاعی، در 
کنار هم بودن آن ها و گفت و گویشان هراس دارد. 
ولی به ه��ر حال من معتقدم ک��ه با وجود همه 
محدودیت ها، هشیاری جوانان، می تواند راهگشای 
آن ها باشد.   هان طور که در سال ۷۶ و سال ۸۸ با 
هش��یاری به میدان آمدند و تاثیر گذار بودند، هر 
چند این بار متاسفانه دورمنا بسیار تیره و تار است 

و امکانات هم بسیار محدود تر.

جامعه ما مصداق کامل جامعه ای با 
نظم حکومتی و نهاد سیاسی دوگانه 
است. از طرفی بخش مهمی از این 

نهاد انتصابی، غیر دمکراتیک و البته 
قدرمتند است. از طرف دیگر ظاهر 
دمکراتیکی در انتخابات سیاسی و 

شهری وجود دارد که خود در درون 
با محدودیت های زیادی مواجه 

است.

عکس ها از: خربگزاری فارس 
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جوانان ایرانی از 
رئیس جمهور آینده چه 

می خواهند؟
از نظر ش��ام که یک جوان ایرانی و س��اکن ایران 
هس��تید، ی��ک رییس جمه��ور مطل��وب باید چه 
ویژگی هایی داش��ته باش��د و چه خواسته هایی را 

برای شام برآورده کند؟ 
دارد فصل انتخابات می ش��ود و س��وال باال محور 
گفت و گوی من و هموطن های هم نسلم به همین 

مناسبت است. 
»م��ن ۱۷ س��اله ام و رای اولی. اصال از سیاس��ت 
خوش��م منی آید. از اینکه به سنی رسیده ام که رایم 
مهم است خوش��حامل، اما دوست ندارم رای بدهم. 
یعن��ی در واقع به کی بای��د رای بدهم؟ هر وقت 
کاندیدایی آمد گفت که دخر ها هر طور دوس��ت 
دارند می توانند لباس بپوش��ند و ان��دازٔه پرس ها از 
خان��ه بیرون مبانند و کارهایی که دوس��ت دارند – 
منظورم کارهای ش��اد است – انجام بدهند، با کله 

می روم به او رای می دهم!«
س��حرناز بچٔه شاهین شهر است. ش��اد و شیطان 
و بازیگ��وش. ای��ن توصیفی س��ت که خ��ودش در 

معرف��ی اش بیان می کند. به نظر او »رییس جمهور 
باید همرسی داش��ته باش��د که آدم رویش بش��ود 
بگوید او بانوی اول کش��ورش است؛ شیک پوش و 

خوش قیافه.« 
وقت��ی از او می پرس��م خب چرا این خانم ش��یک 
پوش و خوش قیافه خودش رییس جمهور نباش��د، 
بازیگوشانه می خندد و می گوید: »این دیگه خیلی 

خارجیه!«
هوتن ۲۱ ساله است و بچٔه تهران. شیمی کاربردی 
می خوان��د در دانش��گاه. ب��ه نظر او ه��م رییس 
جمهوری جوان پسند است که بتواند برای جوانان 
آزادی بی��اورد. او می گوی��د: »البته که اش��تغال و 
مس��کن و ازدواج و این جور چیز ها مهم است، اما 
هنوز دغدغٔه من نیست. برای بچه های هم سن و 

سال من آزادی اولویت اول است.« 
به نظر هوتن آزادی برای دخر ها و پرس ها به یک 
اندازه مهم اس��ت. او توضیح می دهد: »برای خود 
م��ن دو بار پیش آمده که با دوس��ت دخرم بیرون 

بودم و گیر افتادم. یک بارش با رشوه حل شد، یک 
بارش کار به تعهد و خانواده و این چیز ها کشید و 
ضایع شدیم. جوان ها حق دارند با هم بیرون بروند 
و خوش بگذرانند. مگر دور زدن در شهر و دو پک 
قلیان کشیدن در فرحزاد و سینا و پارک رفنت، چه 

اشکالی دارد؟«
فرنوش، دوس��ت دخر هوتن، ۲۳ ساله است، ترم 
آخر روان شناس��ی. او می گوید: »رییس جمهور که 
خ��ود منی تواند مثال آزادی پوش��ش بدهد و بگوید 
حاال که دورٔه من است هر چه می خواهید بپوشید 
یا می توانید رورسی رس نکنید یا روابط دخر و پرس 

آزاد! کاری ک��ه او بای��د بکند تغییر قوانین اس��ت. 
البته مشکل ما فقط قانون هم نیست! خانواده ها 
هم هستند. برای دخران در خانواده ها هم خیلی 
سختگیری می ش��ود. من فکر می کنم مشکالتی که 
م��ا داریم با عوض ش��دن یک ریی��س جمهور حل 

شدنی نیست.« 
س��عیده روزنامه نگار اس��ت. ۲۶ س��اله اس��ت و 
از ۱۹ س��الگی هم کار کرده و ه��م درس خوانده. 
ساکن تهران اس��ت و حاال فوق لیسانس ارتباطات 
می خوان��د و ب��ه تعبیر خودش خ��وب می داند در 
عامل سیاس��ت چه می گذرد. می گویم اما سوال من 
سیاسی نیست، فقط می خواهم بدانم از نظر تو به 
عنوان یک جوان چه رییس جمهوری خوب است؟ 
ب��ا لبخند می گوید: »از هان ها که پیدا منی ش��ود! 
به قول معروف گشتیم نبود نگرد نیست!«؛ و بعد 
اضاف��ه می کند: »این را که ش��وخی کردم! البته که 
رییس جمهور با ریی��س جمهور فرق می کند! مثال 
م��اه رمضان های زمان خامتی س��اعت پن��ج افطار 

می شد و زمان احمدی نژاد ساعت هشت و نیم!« 
به عقیدٔه او این طنِز ظریف نشان دهندٔه تفاوت 
س��ختی هایی س��ت که م��ردم در دوران دو رییس 

جمهور مختلف متحمل شدند. 
س��عیده درب��ارٔه آزادی ه��ای ف��ردی و اجتاعی 
می گوید: »درست اس��ت که آزادی اندیشه و بیان 
خیلی مهم اس��ت، اما دغدغٔه همٔه مردم نیس��ت. 
مردم می خواهند نفس بکشند. حتی همین رورسی 
و حجاب اجباری که شاید به نظر خیلی ها چیز مهمی 
هم نیس��ت، اگر آزاد بشود بسیاری از نارضایتی ها 
کم می ش��ود و مردم احس��اس بهری در زندگیشان 
خواند داش��ت. اتفاقا فکر می کنم آزادی های فردی 
و اجتاع��ی ضمن افزایش ح��س رضایت از زندگی 

در کاهش جرایم هم موثر خواهد بود.« 
س��اناز یک دندانپزش��ک ۳۱ ساله است و فعال در 
خ��رم آباد زندگی می کند. او می گوید: »آدم در این 
کش��ور زن باش��د دردرس هایش چند برابر است. از 
لباس تن��ت بگیر ت��ا معارشت هایت، س��فر هایت، 
روابط ش��غلی و شخصی ات. همه چیز تحت کنرل 
همه اس��ت. از یک طرف نیروی انتظامی که همه 
جانبه بر تو س��خت می گیرند، از طرفی مردم – که 
از قضا همین قانون حاکم به آن ها جس��ارت رسک 
کش��ی به زندگی دیگران را می دهد - از طرفی هم 
خانواده که یا به بهانٔه غیرت یا به بهانٔه حرف مردم 
دائ��م مواظب تو هس��تند. زندگ��ی در این رشایط 
خیلی سخت است، اما نسل امروز کوتاه منی آید و 

به هر قیمتی شده زندگی اش را می کند.« 
او انتخاب ش��دن یک رییس جمهور زن را رویایی 
دور می دان��د و می گوید: »این خیلی بد اس��ت که 
خواست عمومی بازگشنت به گذشته باشد، اما واقعا 
هر س��ال دریغ از پارسال! مردم ما آرزوهای زیادی 
دارن��د و لیاقت زندگی خیلی به��ر از این را دارند، 
اما خیلی گرفتارند و بس که به مرگ گرفته شده اند، 
به تب هم راضی اند. اما من فکر می کنم باید برای 
رسیدن به آنچه که می خواهیم تالش کنیم و دست 

کم خواسته هایان را بگوییم.« 

»البته که رییس جمهور با رییس 
جمهور فرق می کند! مثال ماه 

رمضان های زمان خامتی ساعت پنج 
افطار می شد و زمان احمدی نژاد 

ساعت هشت و نیم! «
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مارگرات تاچر نخست وزیر پیشین کشور بریتانیا روز ۸ آوریل سال 
۲۰۱۳ در سن ۸۸ سالگی درگذشت. کشور انگلستان در مراسم 

مجللی پیکر وی را تشییع منود. با این حال معرتضین بسیاری هم به 
او و مراسم تشییع وجود داشتند.

هوتن سالمت از لندن گزارش اختصاصی تصویری خود را برای 
 یک فرد معرض به هزینه های باالی تشییع جنازه خانم تاچر پالکاردی در دست دارد با این مضمون: بیش از ده میلیون پوند از پول ما برای مجله تابلو ارسال منوده است.

تشییع عضو حزب محافظه کار انگلیس!

 یک فرد حارض در مراسم روی چرش نوشته است: من عزادار تاچر هستم نه بخاطر او بلکه بخاطر میراث اش!
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حقیر جادوگر می شود. 
با بیش از بیست سال سابقه کاری درخشان. با 
بیش از بیست سال خدمت صادقانه در بهرتین 

رسزمین های عجایب. رشکت در عجیب ترین 
دوره های آموزشی و زیر نظر برجسته ترین اساتید 

عرص خود. 
حقیر جادوگر می شود.

ایرانیان همواره به جایگاه افس��انه ای خود در تاریخ 
که��ن فخر می فروختن��د. ملتی که به اش��اره »یرواند 
آبراهامیان« در کت��اب »تاریخ ایران مدرن« با »گاو و 
خیش به قرن بیس��تم پای نهاد و با کارخانه های فوالد، 
یکی از باال ترین آمار مرگ و میر در تصادفات جاده ای 
و یک برنامه هسته ای بلند پروازانه از آن خارج شد«. 
»پروفس��ور آبراهامیان« اس��تاد ممتاز تاریخ در کالج 
باروک دانش��گاه ش��هر نیوی��ورک اس��ت. او در کتاب 
»تاریخ ای��ران مدرن« س��عی دارد عالوه ب��ر ارزیابی 
ریش��ه ای تاریخ ایران معارص، به بررس��ی موضوعاتی 
نظیر اکتشاف نفت، دخالت های خارجی، نقش سلسله 
پهل��وی در تح��والت ایران مدرن، انق��الب ۵۷ و زایش 

جمهوری اسالمی بپردازد. 
او معتقد اس��ت ش��کل گی��ری دولت م��درن با آغاز 
سلسله پهلوی در ایران همراه است و سلسله قاجاریه 
را فاقد یک نظام کش��ورداری به سبک مدرن می داند. 
اع��ال حاکمی��ت در آن دوره بیش��ر از طریق اعیان 
محل��ی، خان ها، اربابان، تج��ار، مجتهدین بود. مولف 
در ادامه نشان می دهد چگونه در روند مدرنیزاسیون 
ش��کل گرفته توس��ط خاندان پهلوی بیشر کانون های 
س��نتی قدرت در ایران از بین رفتند و یا تغییر هویت 
دادن��د و از میان آن ها تنها طبق��ه »روحانیت« باقی 
ماند. در زمستان ۱۳۵۷ آخرین طبقه سنتی بجا مانده 
از مدرنیزاس��یون تحمیلی سلس��له پهلوی در ایران به 
قدرت رس��ید. دوران جدید را می ت��وان نوعی رجعت 
ایرانیان به س��نت های مذهبی دانس��ت، س��نت هایی 
که حکومت پیش��ین س��عی در تعدیل آن داشت ولی 
از جان��ب تندروهای اس��المی این رفتار ه��ا تعبیر به 
حذف و نابودی ش��د. کتاب »تاریخ ایران مدرن« ویژه 
دانشجویان وعالقمندان به تاریخ ایران معارص نوشته 
ش��ده است و زبان اصلی آن انگلیسی است که توسط 
»محم��د ابراهیم فتاح��ی« ترجم��ه و »نرشنی« آن را 

چاپ و توزیع کرده است. 

افسانه تولد »ایران مدرن« 

ایرانیان ملتی هستند که 
عجیب ترین تاریخ آوارگی را 

تجربه کرده وهر بار به مثابه 
ققنوس تولدی تازه یافته اند و در 

قرن جدید یکی از پیچیده ترین 
معادالت مردم شناسی را برای 

غرب رسد مزاج و دیرباور بوجود 
آورده است

https://soundcloud.com/user100392201/hl3wvmcruvy7
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»علی عطش��انی« س��ینا را با کارگردان��ی آثار کوتاه 
و مس��تند آغاز کرد. اولین کار جدی او فیلم داس��تانی 
»پوست موز« بود که در شبکه خانگی به منایش درآمد 
و دیدن همین اثر موجب شد که »محمد علی زم« به 
کار با این فیلمس��از جوان عالقمند ش��ود و به عنوان 
تهیه کننده »دمکراس��ی تو روز روشن« بعد از سال ها 

به عرصه سینا بازگردد. 
»دمکراسی...« روایتی از رسگذشت زندگی یک رسدار 
دفاع مقدس اس��ت که در زندگی اش��تباهاتی مرتکب 
ش��ده و در عامل برزخ سعی در جربان خطا هایش دارد. 
خطاهایی که از زندگی معمول او تا صحنه های جنگ 
را دربر می گی��رد و عمده این اتفاقات در قالب »طنز 
موقعیت« رخ می دهند... همین س��وژه مرزی از یک 
طرف کس��ی مث��ل »زم« را قان��ع می کند ک��ه بعد از 
مدت ها به س��ینا برگردد، فیلم از آثار پرفروش اکران 
تابس��تان ۸۹ بود، و از طرفی بس��یاری از رادیکال های 
حکومتی را تحریک می کند تا علیه فیلم موضع بگیرند. 
از یکسو تریبون های اصالح طلب کار را اثری سینایی 
و خوش س��اخت می دیدند که فارغ از حاشیه های آن 
خوب می فروش��د، از طرفی دیگر س��ایت ها ونرشیات 
تندرو حکومتی اکران آن را توهینی به ارزش های دفاع 
مقدس و خانواده های شهدا معرفی می کردند. فیلم به 
جز حاشیه های مضمونی در    هان سال برای دستمزد 
محمدرضا گلزار، در بین اهالی س��ینا نیز مسئله ساز 
ش��د و بس��یاری نقطه آغاز زیادخواه��ی بازیگران را  

همین فیلم می دانند.
»عطش��انی« بعد از این فیلم نشان داد که همچنان 
ب��ه کار با چنی��ن س��وژه هایی عالقمند اس��ت و آثار 
بعدیش کمر از »دمکراس��ی...« مس��ئله برانگیز نشد. 
»محمدعل��ی زم« نی��ز بع��د از این فیل��م تصمیم به 
حضور جدی تر در س��ینا گرفت ولی این تصمیم برای 
رادیکالهای حکومتی قابل تحمل نبود. روایتی می گوید 
آن ها ای��ن بی رغبتی خود را با آتش زدن دفر »حاجی 
زم« در خیابان »فتحی ش��قاقی« به او یادآوری کردند، 
این فیلم را می توانید به رایگان از اینرنت دانلود کنید 

و از دیدن آن لذت بربید. 

تمرین دمکراسی در روز روشن 

سینامی ایران سال های رسشار 
از سوء تفاهمی را پشت رس 

می گذارد، سال هایی که با 
جدی تر شدن جنگ قدرت بسیار 

سخت تر از روزهای پیشین 
است. سینام که از    هامن ابتدای 
انقالب، منادی از فساد و فحشا 

زمان طاغوت تجسم می شد، 
با خوش اقبالی از حذف شدن 
همیشگی نجات پیدا کرد ولی 

سایه آن نگاه غیرخودی همیشه 
بر رسش باقی ماند. 

خاک جنوب آبس��نت رویای دریا و ش��ب های رشجی 
اس��ت و متولد شدگان آن؛ یا »سعید شنبه زاده« است، 
ی��ا »رضا صادقی«، هرنمندانی که آثارش��ان بوی    هان 
زادبوم��ی را می دهد که در آن متولد ش��ده اند. »رضا 
صادقی« را بی تردید می ت��وان یکی از معجزات »پاپ 
ایرانی«، اگر قائل به وجود آن باش��یم، نامید. کسی که 
گرمای صدایش؛ نوع شخصیتش، کارآک تر بی حاشیه اش 

از او یک محبوب جامعه ایرانی ساخته است.
»رضا صادقی« که متولد شهر بندر عباس است، اولین 
گام های هرنی خود را در همین ش��هر برداشت. اولین 
تجربٔه او در موس��یقی به آهنگ »راز عشق« در سال 
۱۳۷۱ باز می گردد. او در سال ۱۳۷۲ اولین آلبوم خود 
را با همین نام ارائه کرد. بعد از آن همکاری خود را با 
گ��روه هرنی »کیمیا« آغاز کرد و آلبوم های »گل الله«، 
»رویای شیرین »و »مس��تانه و دیوانه« را عرضه کرد. 
بعد از آلبوم »گل الله« همکاری خود را با گروه کیمیا 

قطع کرده و برای پیرشفت در کار به تهران آمد. 
بیش��ر کارهای صادقی تا مدت ها بع��د از تولید در 
وس��ایل نقلیه عمومی و خصوصی شنیده می شود. او 
س��عی کرد برای کار هرنی خود یک شناس��نامه عامه 
پس��ند طراحی کند و ایده »مش��کی« موفق شد. آغار 
شهرت صادقی به ترانٔه »مشکی رنگ عشقه« در آلبوم 
»پیرهن مشکی« بر می گردد. برخی آثار »صادقی« به 
ش��دت بیانگر طعم و حال و هوای این روزهای خاص 
جامعه ایرانی س��ت و ویژگی نوستالژیک وار صدایش 
موجب شده بس��یاری از مخاطبان با کار هایش ارتباط 

برقرار کنند. 
آخری��ن آلبوم او که مجوز گرفت��ه »همین« نام دارد. 
آلبومی که ش��امل ده اثر اس��ت و نس��بت به کارهای 
گذشته اش اثری متوسط محسوب می شود، »اثری« که 
ح��س می کنید فقط به خاطر اینکه کاری کرده باش��د 
س��اخته شده است. او در ابتدای سی دی توزیع شده، 
از فرصتی ب��رای خواندن می گوید، فرصتی که امیدوار 
اس��ت به غنمیتی برای »ماندن« تبدیل شود، گذشت 
زمان نش��ان خواهد داد این رویای هرنمند محبوب و 

مردمی تا چه حد محقق می شود! 

مردی از جنوب

مطابق الگوهای هرنی که 
جمهوری اسالمی سعی در 

ترویج آن دارد همیشه هرنی 
مورد توجه است که بتوان آن 

را با خانواده دید و لذت برد و 
کنرست های »صادقی« همین 

ویژگی کمیاب در اجراهای 
موسیقی را دارد. او را می توان 

یک تولد موفق در این روزهای 
سیاه هرنی و محدودیت های 
توانفرسا برای موزیسین ها و 

خوانندگان ایرانی دید.
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جشنواره بین املللی فیلم »کوزموراما« با بخش ویژه سینامی ایران از ۱۵ تا ۲۱ آپریل در شهر 
تروند هایم در نروژ برگزار شد. بیست و پنج فیلم ایرانی در این جشنواره به منایش درآمد و 

چهره های مشهوری از سینامی ایران نیز مهامن این شهر بودند. در این جشنواره مراسمی نیز 
به بزرگداشت محسن مخملباف اختصاص داشت که با منایش جدید ترین فیلمش »باغبان« 

همراه بود. 
همچنین سمپوزیومی یک روزه با حضور چهره های دانشگاهی و رسانه ای نظیر حمید دباشی، 
حمید نفیسی، پرویز جاهد و کارگردانان وبازیگرانی نظیر سوسن تسلیمی، محسن مخملباف، 

بهمن قبادی و زهرا امیرابراهیمی به مسایل مرتبط با سینامی ایران پرداخت.

پارکور« ورزش نسبنت جدیدی در ایران به حساب می آید. مشخص نیست چه کسانی برای اولین بار این 
ورزش را به صورت حرفه ای در ایران آغاز کردند. البته ویژگی های خاص پارکور و »رشایط اجتامعی ایران 
هم در این مساله بی تاثیر نبوده. ورزشکاران حرفه ای این رشته را »تراسور« می گویند. برای آن ها پارکور 

تلفیقی از رسعت، نگاه، تشخیص، هامهنگی اعصاب و عضله و تصمیم گیری در رشایط سخت است. 
معتقدند پارکور ترکیبی از هرن و ورزش است و باال تر از آن یک روش زندگی. جوانان عالقمند به پارکور 
بنا به ذات این ورزش باید در سطح شهر، پارک ها و خیابان ها مترین و فعالیت کنند. اما عدم آشنایی و 

شناخت مردم و مسوولین از این ورزش دردرسهای زیادی را برای آن ها به وجود می آورد. 
 در تاالرهای اینرتنتی گفتکو و از زبان بعضی از ورزشکاران این رشته داستان های زیادی از رسکوب 

خانواده ها، مردم و به خصوص نگهبانان پارک و نیروی انتظامی با جوانان فعال در رشته ی پارکور نقل 
شده. بسیاری از آن ها ناآشنایی با پارکور را عامل اصلی سوءتفاهم ها و برخوردهای اجتامع می دانند و 
خواستار معرفی و تبلیغ مناسب آن هستند. این مشکالت، جمعی از تراسورهای حرفه ای ایران را بر آن 

داشت تا با تاسیس یک فدراسیون و رسمیت بخشیدن این ورزش گامی در جهت رفع موانع بردارند 
اما تالش آن ها بار ها با بن بست رو به رو شد تا اینکه نهاینت موفق شدند پارکور را تحت یک کمیته ی 

مستقل در زیرمجموعه ی فدراسیون »آمادگی جسامنی« به ثبت برسانند.

http://www.youtube.com/watch?v=RgzlSMhi55c
http://www.youtube.com/watch?v=vaR5lBKlzuE
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چارل��ز  اث��ر  آخری��ن  پس��ند  عام��ه 
بس��یاری  نظ��ر  از  و  بوکوفس��کی 
منتقدی��ن خداحافظی ش��وخ طبعانه 
او با طرفدارانش اس��ت. شوخ طبعانه 
از آن لحاظ که بوکوفس��کی املان های 
معروف کتاب هایش را بیرون می اورد 
و با آن ها به بازی می پردازد. داس��تان 
کتاب راجع به کارآگاهی س��ت به نام 
نیکی ب��الن که راجع به نویس��نده ای 
فرانس��وی تحقیق می کند. البته نگران 
نباش��ید هرنی چیناکس��ی هم در این 
کت��اب حض��ور دارد تا ب��رای بار آخر 
با خوانن��دگان دیدار کن��د. این کتاب 
توسط پیان خاکس��ار ترجمه و نرش 

چشمه آن را منترش کرده است. 

دیابلو ب��رای هر بازی خ��ور حرفه ای 
یادآور ساعت ها ماجراجویی و هیجان 
اس��ت. از ۱۲ س��ال پیش که این بازی 
انتش��ار پی��دا کرد هیچ ب��ازی دیگری 
موف��ق به گرفنت جای��ش در خاطرات 
طرفداران دیابلو نش��د. تقاضای باالی 
ب��ازی خوران باعث ش��د ت��ا طراحان 
قدیمی دیابلو دس��ت به کار شوند و 
خارج از چ تر بلیزارد دست به طراحی 
مشعل ۲ بزنند. مشعل ۲ شاید داستان 
قوی نداش��ته باشد ولی مکانیک قوی 
بازی هم��راه با تنوع باالی دش��منان 
باعث می ش��ود که بازیکن به همراه 
دوس��تان خود ساعات خوش��ی را به 
ماجراجویی در این دنیای بزرگ و زیبا 

بگذراند. 

پدیده ه��ای  از  یک��ی  رعن��ا فرح��ان 
موس��یقی ای��ران اس��ت، او ب��ا نبوغ 
فراوانش توانسته اش��عار ایرانی را به 
خوبی در س��بک جاز پیاده کند و یک 
تجربه منحرص به فرد را به شنوندگان 
ایران��ی هدیه کن��د. فرحان در س��ال 
۲۰۱۱ می��الدی آلبوم ماه و س��نگ را 
انتش��ار داد و ب��ار دیگر اثب��ات کرد 
که عش��ق و عطش طرفدارانش برای 
صدای او بی دلیل نیس��ت. اگر دنبال 
ی��ک آلبوم جاز خوب ایرانی هس��تید 

این آلبوم را از دست ندهید. 

عامه پسندمشعل ۲ماه و سنگ

چی بخونم؟چی بازی کنم؟چی گوش بدم؟

روزانه هزاران تهیه کننده کره ای از خود می پرسند: اگه امروز رسیال نسازم پس چی کار کنم؟ 
به آن رسیال سازان آبکی کره ای بگویید دلیلی برای ساخنت رسیال دوزاری وجود ندارد چون 

جواب معایشان در دست ماست. 

برای اونایی که دلشون فیلم کالسیک 
می خواد:

دوازده م��رد در اتاق��ی نشس��ته اند تا 
درباره گناهکار بودن مجرمی قضاوت 
کنن��د، اینط��ور ک��ه به نظر می رس��د 
هم��ه درب��اره گناهکار ب��ودن مجرم 
تواف��ق نظر دارن��د تا اینک��ه یکی از 
اف��راد در رای گیری به بیگناهی مجرم 
رای می ده��د، از این نقطه اس��ت که 
م��ا در اتاق��ی کوچک ش��اهد یکی از 
تاریخ  انگیز ترین فیلم ه��ای  هیج��ان 
سینا می شویم. سیدنی لومت تنها با 
اس��تفاده از دیالوگ به چنان تعلیقی 
در فیلمش می رس��د ک��ه هیچکدام از 
فیلم ه��ای امروزی ب��ا ارتش جن ها و 
صحنه های آهسته شان توانایی رقابت 

با آن را ندارند. 

ب��رای اونای��ی ک��ه دلش��ون هیجان 
می خواد:

پرس جهنمی ۲ در س��ال ۲۰۰۸ همراه 
با فیلم هایی نظیر مرد آهنی، ش��والیه 
تاریکی، جامپر و هنکاک بیرون آمد و 
در میان هیاهوی این فیلم ها گم شد، 
اما برخالف بس��یاری از ای��ن فیلم ها 
توانس��ت زندگ��ی جدی��دی را بعد از 
اکران رشوع کن��د و تبدیل به یکی از 
بهرین فیلم هایی ش��ود که بر اس��اس 
یک کت��اب مصور س��اخته ش��ده اند. 
گیلرم��و دل ت��ورو در ای��ن فیل��م با 
توامنندی و آگاهی دنیایی باورنکردنی 
را به منایش می گذارد که دیدنش برای 

هر بیننده ای شورآفرین خواهد بود. 

ب��رای اونای��ی ک��ه دلش��ون خن��ده 
می خواد:

معج��زه کلرکز ن��ه در بازی های فوق 
الع��اده اس��ت ن��ه در کیفی��ت باالی 
کارگردانیش، بلکه آنچه باعث می شود 
اولین فیلم کوین اسمیف تبدیل به یک 
فیلم ماندگار ش��ود ش��خصیت پردازی 
عال��ی آن اس��ت. ش��خصیت های این 
فیل��م واقعی هس��تند، دغدغه ش��ان 
دغدغه های روزانه ماست و روابطشان 
روابطی اس��ت که در اطراف ما وجود 
دارد. کلرکز یک کم��دی جمع و جور 
اس��ت که در آن رگه های��ی از دنیای 

واقعی دیده می شود. 

دوازده مرد خشنپسر جهنمی ۲فروشندگان

چی ببینم؟چی ببینم؟چی ببینم؟



television series. 
What to listen? Moon and stone, from Raan 
Farhan, 2011 and Iranian musician in jazz. 
What to movie to watch? If you like comedy, 
do not miss Clerks and nice comedy and fun 
to watch. If you wan classic movie, take 12 
angry men by Sydney Lumet. A wonderful 
story of how 12 people are trying to judge on 
a verdict on another man. If you are looking 
for action movie, Hell Boy 2: the golden army 
is a good choice. 
What book to read? Pulp the 1994 book by 
Charles Bukowski is a very fun to read which 
is translated to Farsi. 
What game to play? Torch light 2, an action 
and fun game to play.

How democracy could be thought? 
A conversation with Saeid Peivandi, 
sociologist on Paris

In this interview Mr. Peivandi tries to get 
to the root of democracy in thinking and 
education in Iran. He argues that in major way, 
the education could be positive in democracy 
thinking in young generation in Iran. Though 
he points that the most important thing 
after, is the practice. Meaning the young 
people should be able to put those education 
in practice and see how in reality they work. 
In his view, what Islamic Republic tries to 
achieve via education is not better social life 
but mostly to justify its policy and practice. 
This causes it many young people not only 
to have no idea of how democracy works 
but also not seeing the practicality of it. Mr. 
Peivandi argues that lack of independent 
politics and education in Iran is a real problem 
as the governing system cares more about 
its legitimacy that pursuing rational and 
reasonable society based on equal rights. 

Quick profile to some of most 
potential candidates in upcoming 
Iranian presidential election comes 
in a review

The process officially has not started yet but 
strong contenders seem to come strong. The 
most controversial name is Esfandia Rahim 
Mashaei, one of the closest allies to Mahmoud 
Ahmadinejad and the one presumably his 
favorite candidate to succeed him. Though 
he has some support of the government but 
clerical rule and supreme leader are not on 
his side and he might even be disqualified by 
the guardian council to run. Rahim Mashaei 
real name is: Morteza Moheb owlia. The 
other possible contender would be Kamran 
Baqeri Lankarani, former health minister of 
Mahmoud Ahmadinejad and a very young 
person for his career. He was famous once 
ahmadinejad referred to him as “Peach” 
meaning he is so delightful not to like.  He is 
a medical doctor from Shiraz and Ayatollah 
Taqi Mesbah Yazdi who was once a great 
supporter of him, now got his back. Hassan 
Rowhani, former Iran top nuclear negotiator 
is another possible candidate in the election. 
He is widely attached to Akbar Hashemi 
Rafsanjani and his camp and long been his 
close ally and friend. He is member of Iran 
bar association and has a PhD from Scotland 
and follows Rafsanjani model as economic 
progress has the top priority than other 
agendas. Mohammd Baqer Qalibaf, current 
mayor of Tehran and former chief of police 
might come in to election as he did eight 
years ago. He like Rowhani favors economical 
progress while abiding by the supreme leader 
and considered more moderate conservative. 
Ali Akbar Velayati, former foreign minister 
of Iran and then advisor on foreign policy 
to supreme leader, might run as well. He is 
one of the traditional conservatives after 
the revolution. He is a medical doctor and 
practices regularly as a pediatrician. He held 
foreign ministry job for almost 16 years and 
has a good base among conservatives and 
also office of supreme leader. 

no one could get any plans they have had. 
That is why in Iranian society, the realities 
hide deep within every one and every family 
and cannot be just judged on surface. 

Theater with the taste of Mojito, 
seven acts of a play by Sepanta 
Parham

In this report weiter digs the situation in drama 
art and theater in Iran. With many obstacles 
and rules and conditions, no director specially 
new directors and producers and therefore 
they are choosing underground theater 
in which they could practice and perform 
for a selected few in some houses. Art of 
theater of drama was blossoming by the 
time of Pahlavi monarchy in Iran but after the 
revolution tight regulations almost crippled 
the whole industry of art of theater drama. 
All the theaters and performances should 
be pre approved by text and costume and 
language and obstacles are too much tight. 

Golshifteh Farahani and problems of 
nudity, a view to actress new movie: 
Patience Stone. By: Omid Keshtkar

Atiq Rahimi, Afghan writer made a movie 
based on his own novel in which the writer 
thinks is going to be a huge promise in art 
movies in Cannes Film Festival 2013. Farahani 
an enthusiast Iranian actress faced many 
blows and reactions to her nude teaser but 
in this movie has some erotic scenes in which 
confused many Iranian viewers who jump in 
to conclusion to either defend her fully or 
criticize her brutally. In face she is one of the 
most successful actors in Iran Islamic system 
who could find a way in world stage and 
according to writer should not be too much 
judged, as she is a professional actor with a 
promising career. Patience Stone is a multi 
layered novel. 

A book, Birth of fable of Modern 
Iran by Mohammad Jobrani

A view to book “A history of Modern Iran” 
by Ervand Abrahamian a professor in art and 
history and now residing and teaching in New 
York city. His book goes to contemporary 
side of Iranian history and what brought the 
foundation of modernism in Iranian society. 
The book is originally in English but been 
translated and published in Farsi in Iran as 
well. 

Democracy in Daylight, A moive, By: 
Mohammad Jobrani

Ali Atashani, director of Democracy in 
Daylight touches a very sensitive issue. The 
movie tries to narrate the life of a former 
dedicated revolutionary war lord who is now 
world of purgatory and realizes his mistakes 
in life and tries to correct them or to change 
them in some ways. The critic believes that 
there were many reactions to the movie but 
it is a genuine entertainment movie which 
current movie watcher in Iran needs to see. 

An Album, A man from south, by: 
Mohammd Jobrani

Review on one of the albums and music 
works of Iranian musician, Reza Sadeqi who 
works on local southern music on Iran which 
is a very energetic and full passionate type of 
music. A review of his works has been given 
and how he can successfully work his very 
local music taste to a wide range of listeners. 

What to do, listen, watch or read 
or play. A recommendation and 
suggestion for readers: 

What to do? Not to watch cheap Korean 



of the tone of a respectable gentle lady. Here 
in this report, Banou is a woman who is a sex 
worker and as she says herself, is working 
in two ways and within Tehran in Iran and 
Istanbul in Turkey. She just makes money 
to move to Istanbul, gets detained and be 
deported to Iran and then all over again. 
She does not want to reveal too much but 
indicated that there is no joy in what she is 
doing, just goes on with alcohol to cope and 
had many abortions.  

Stadiums filled with men in Iran, 
bullet point article by Raha Zadmehr

The report moves within article laws and 
sharia laws and actual experience related 
to presence of Iranian women in stadium. 
Before revolution women could go for 
watching the games and tournaments but 
since revolution those who want to go will 
disguise themselves as males and if caught, 
there would be penal charges against them. 
Although there has been attempts by civil 
rights activist to life the ban but it has not got 
any actual result in lifting the ban. 

Unfinished dream, about 
underground university for Baha’is 
in Iran

The report follows the hard life of a Baha’i 
member in Iran, born in a family of Baha’is 
in Iran and in dream of study in university 
he tries hard but cannot get in because of 
religious discrimination. He and others Baha’i 
members are going to a online style university 
in an underground system in Tehran in Pounak 
neighborhood. It has all the characteristics of 
a university but still it is clandestine. In last 
two years pressure against Baha’i members 
has been increased significantly and some 
lecturers and professors and administration 
of this underground university has been 
detained and jailed. 

Girls’ dormitory in Iran, in shape of 
a building but a real underground in 
spirit, By Shima Shabani

The report investigates life of gilrs in Iran 
dormitories. The hidden issue of sexual 
tendencies and homosexuality, use of drug 
like christal meth and rebellious behavior 
which might go without any control, causes 
some student to leave the dormitory and live 
on their own eventhoug it is hard for them 
and their family. The rebel spirit inside the 
dormitory causes shattered picture of adult 
life for students and puts them in many 
hidden dangers, from STD to other diseases 
and mental depressions. 

Graffiti art underground

A photojournalism work of graffiti art in 
Tehran which is underground and not open 
but artist would take a shot at it. Some 
strange writings and drawing with themes 
like: 50 Cent (rapper), Vatos Locos or other 
rapper Curtis James Jackson the third and 
comic characters like Hell Boy. 

Lost City by Arash Yaqmaei

The report touches all those aims and claims 
whom clerics said and shouted by the time of 
revolution and non fulfilled in last thirty years. 
The system which wanted to bring Islam to a 
society, faced a terrible blow and could never 
found a way how to settle traditions with 
aspects of modern life. Therefore the result 
is a cripple wave in everything. In poverty, in 
society and in freedom and basic rights and 
author tries to look into some examples to 
show how the crippled it is. A man with a back 
ground in hard line religion parents and wife, 
in surface looks normal but he has an affair 
and has his free world in his underground 
world. In authors world, the revolution send 
all people to a forced underground life since 

Views of Iranian young generation 
and their expectation from next 
president

The report goes through different aspects of 
possible expectations of some Iranian young 
and teenagers and students from the next 
president. Since 2009 election, the debate is 
still hot and sensitive. Two major opposition 
leaders are still under house arrest. The young 
participants of this report certainly want 
more civil freedom but also they point that it 
should be a binding law and not just taste of 
one politician. The tone is also pessimistic on 
if there is going to be any real change in Iran 
politics and governing bodies. 

Politics in Aquarium, Commentary 
on having conversation under 
totalitarian system 

Iranian political commentator Morteza 
Kazemian discusses rules of game in political 
activities under the suppressing regime. He 
argues that because in a totalitarian system 
you want to act but not be harassed, there 
are some methods which come by; Such as 
writing under fake name which ultimately 
moves the person in a house of glass. They do 
not want to be on the surface to be caught, 
but also have to be in their own imaginary 
world and consequently any dialogue or 
team work will be hard. 

From Politics to Shiite rituals, 
everything in which hides 
underground, Article by Meena 
Fadaei

This piece is a report diary style by the point 

of view of writer who has been detained and 
prosecuted and been jailed. It touches the 
dream of revolution and how it thought to be 
a solution to a much better society. Indeed, 
times has not gone that way and there are 
violent crack down in Iran and still goes on. 
The article touches the summary of 2009 
election and aftermath and many people 
who were dedicated to a peaceful work for 
change, ended up all in prison. Yet again 
everything goes on but underground, almost 
all from social to religious activities has been 
driven to clandestine meetings. 

Diagnosing the world of 
underground, a fun interview with 
Kouhyar Goudarzi, human rights 
activist who recently fled Iran

The interview follows a parody and sarcastic 
tone on how force makes thing to go 
underground and in hiding, from political 
activities to religious freedoms to other 
essential rights of members of civil society. 
Though it ridicules how the regime in Iran 
also follows the same pattern for example 
in nuclear activities which is know to be not 
transparent and aspect of it has not fully 
been disguised. Actual and same pattern 
of underground music, applies to all other 
normal acts. Kouhyar Goudarzi has been 
jailed after last presidential election in Iran 
and faced many tough charges. 

Banou, a women how has never 
been identified, report by: Setareh 
Hassanpour

Banou, is a literary term for women in Farsi. It 
has sound of the word Lady and the elegance 
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