


شماره دوازدهم، دی2۱۳۹۲

سخن سردبیر؛ چطور تابلو دار شدیم؟! 

وقتی قرار است مجله ای ماهانه آن هم به صورت آنالین منتشر کنید به دو 
جهت دشواری کارتان بیشتر است، اول اینکه پیدا کردن موضوع دست 

اولی که به آن پرداخته نشده باشد سخت است و مهم تر از آن، مخاطبان 
که جوان تر ها هستند مدام در حال چرخیدن در وب و باال بردن سطح 

اطالعات خود هستند؛ پس خیلی باید حواسمان را جمع می کردیم تا تابلو 
نشویم.

یک سال از ایجاد صفحه فیس بوک » تابلو«  گذشت، در واقع ایده اینکه 
مجله ای آنالین برای جوانتر ها منتشر کنیم از مدتی قبل تر شکل گرفته 

بود. مشکالت فنی و تاخیر در راه اندازی سایت اصلی مجله باعث شد با 
صفحه ای در فیس بوک کارمان را آغاز کنیم. 

دو پیش شماره مجله که قرار بود فقط برای هماهنگی بین اعضا تحریریه 
منتشر کنیم، حکم شماره های اصلی را به خود گرفتند بی آنکه از نتیجه کار 

راضی باشیم. شماره سوم » تابلو«  بود که توجه خیلی ها را به خود جلب 
کرد. قرارمان این بود متفاوت باشیم و با استاندارد سال ۲۰۱۳ اولین 

مجله مبتنی بر ویدیو، عکس و مطلب را منتشر کنیم تا مخاطب آنالین 
حظ بیشتری از مطالعه مجله ببرد. در شماره های بعد آرام آرام توانستیم 
به شکل اصلی و دلخواه گرافیکی مجله دست پیدا کنیم. اما همچنان یک 
معضل اصلی پا برجا، سرعت پایین اینترنت در داخل کشور بود که دانلود 

مجله را برای عالقه مندان دشوار می کرد، این دیگر دست ما نبود و نیست. 
فقط می توانستیم فایل های پی دی اف را کم حجم تولید کنیم تا بلکه در 

دسترس عالقه مندان قرار گیرد.
حاصل کار یک ساله مان انتشار دوازده شماره، تولید ۲۲۰ مقاله در 

حوزه های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و سیاسی، تهیه ۸۰ ویدیو 
از داخل و خارج از کشور، انتشار ۳۰ مجموعه متنوع عکس از رویدادهای 

داخل کشور- از انتخابات سال ۱۳۹۲، مسابقات فوتبال، والیبال، تیم 
فوتسال دختران ایران و کنسرت های خوانندگان ایرانی و خارجی -بوده 

است.  
 در استمرار این حرکت  به نقد ها و نظرهای سازنده شما نیاز داریم تا 

بتوانیم آنچنان که شایسته است به انتشار تابلو در سال دوم ادامه دهیم.

حسن سربخشیان

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
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 جوان امروزی کیس�ت و چگونه است؟ چه در سر دارد و 
چه در دل؟ چه بر زبان می آورد و چه چیز را به دستان عمل 
می سپرد؟ آیا سنش هم به اندازٔه خصوصیاتی که از سنش 

برمی آید مهم است؟ 
اینها س�واالتی بود که پشت صحنه 
ذهن "تابلو"داران می چرخید. برایش 
جواب های�ی ه�م داش�تند. ح�اال که 
منتش�ر  را  دوازده�م  ش�ماره  داری�م 
می کنیم، فکر کردیم ش�اید بد نباش�د 
ش�ما هم بدانید که در چشم ما چگونه 
ظاهر ش�دید، یعنی ما چ�ه تصوری از 

جوانان امروزی داشتیم و داریم. 
م�ا در باره جوانان ام�روزی این طور 

فکر می کنیم: 
جوان�ان ام�روزی را پی�ش از آنک�ه 
س�نی  مح�دوده ٔ  ی�ک  در  بخواهی�م 
معین جا بدهیم، بهتر اس�ت با برخی 
ویژگی هاشان مشخص کنیم که بر کار 
یک رس�انه در ارتباط با مخاطبش اثر 

می گذارد. 
ج�وان مفروِض مخاطب تابلو، کس�ی اس�ت ک�ه ریتم و 
آهنگ زندگیش کمی تند تر از میانگین جامعه است و تند تر 
از آن چه در یکی – دو دهه پیش می گذش�ت. این ریتم تند 
در نح�ؤه مصرف فرهنگیش، از جمل�ه خواندنش ، هم اثر 
گذاشته است. او کمتر رغبت دارد مطالب طوالنی یا دنباله 
دار بخوان�د. کتاب هم که بخواند عمرًا به س�راغ "جنگ و 

صلح" و "آناکارنینا" یا "جنگ آخرالزمان" و "کلیدر" برود. 
تکه – تکه می خواند و یک جا بند نمی ش�ود. بیشتر روی 

هر نشریه ای با در نظر گرفتن مخاطبانی کم و 
بیش مشخص شروع به کار می کند. "تابلو" هم 
همین طور کارش را شروع کرد. مخاطِب مورد 

نظر تابلو جوان امروزی بود و البته هست. اما این 
کافی نبود و نیست. 

ابزارهای الکترونیک می خواند ت�ا کتاب و مجله. وقتی با 
این ابزار ها می خواند این خصلت تکه – تکه خوانی تشدید 
می ش�ود. پس مطالب تکه – تکه در ی�ک متن واحد را هم 

بیشتر راغب است به خواندن. 
زبان�ش هم پرش�تاب اس�ت. حوصلٔه جم�ات طوالنی 
ن�دارد. کلمات امروزی و ش�فاهی را بیش�تر می پس�ندد. 
لحن شوخ را بهتر قبول می کند تا لحن عبوس، با تعبیرات 
ورزش�ی و هنری بیش�تر حال می کن�د تا عب�ارات قلمبه و 

سلمبه. 
جهانش بصری است ولی امروزی.   همان طور که "بوی 
نافه" به مش�امش ناآشناس�ت، تصویری از "جعد مشکین" 
یار هم در سر ندارد اما از باسن جنیفر لوپز تصوری در ذهن 
دارد حت�ی اگر تصویری از آن ندیده باش�د ی�ا اهل دیدنش 

نباشد. 
جوانی ک�ه ما با او س�رو کار داری�م ش�اید روزی خواننده 
نش�ریه ای چ�ون چلچراغ بوده ی�ا هنوز هم هس�ت، اما با 
گذشت روز ها و دگر شدن روزگار، انتظار چراغ های بیشتر 
و روش�ن تری دارد. روی جنجال ها توقف می کند تا ببیند 
چه خبر اس�ت، اما می خواهد چیزی بیش از های و هوی 

بشنود. 

از نس�ل های پیشتر، بیش�تر بین المللی اس�ت. با امواج 
تلویزیون ه�ای ماهواره ای و ش�بکه اینترنت، پایش حتی 
به صورت مجازی هم که ش�ده، به خارج از ایران باز ش�ده 
اس�ت. خارج آن قدر ها خ�ارج از جهانش نیس�ت که برای 

نسل های پیشین بود. 
با موضوعات جهانی بیش�تر س�روکار دارد، اما نه لزومًا با 
جهان سیاس�ی و جهان سیاس�ت مداران. ورود به جهان 
سیاس�ی ی�ا مذهب�ی، ای�ن جوان�ان را ب�ه دو پاره تقس�یم 
می کند، خواه سیاس�ت از مس�ابقه آکادمی گوگوش سردر 
بیاورد خواه از مذاکرات ژنو در باره مساله هسته ای ایران. 
حت�ی جهان غیرسیاس�ِی این جوانان هم گاه به س�رعت 
قاچ می خورد و دو پاره می ش�ود: پاره ای از این جوانان به 
جهانی سنتی تر، مذهبی تر، از نظر اخاقی محافظه کار تر 
و از نظر سیاسی نزدیک تر به حکومت تعلق دارند و پاره ای 
به جهانی که کمتر س�نتی و مذهبی است و از نظر اخاقی 

باز تر و از نظر سیاسی دور تر از حکومت. 
اما این دو گروه از جوانان، تنها بیانگر دو سر یک طیف یا   
همان دو س�وی آن قاچ اند. میان دو سر این طیف جوانان 
بسیاری هس�تند که زندگیشان در عمل آمیزه ای از این سر 
و آن سر این طیف است. این جوانان را نمی شود به راحتی 

در یک قالب مشخص جا داد. 
این ها ویژگی هایی بود که ما در شما 
ویژگی هایی  می بینی�م؛  و  می دیدی�م 
که به ما می گوید با چه کس�انی و با چه 
جهانی، س�رو کار داریم. می دانیم که 
تولید نشریه و نوش�تن برای جوانانی 
ب�ا این ویژگی ه�ا، ن�گاه و قلمی ویژه 
می خواهد که بتواند ماحظٔه جنبه ها 
و جناح های مختل�ف این جهان را در 
س�ر قلم یا کی بوردش محفوظ داشته 
باش�د ت�ا ارتباط�ش را با او ب�ه عنوان 

مخاطب از دست ندهد. 
 این راهی اس�ت که ما کوش�یده ایم 
- و هنوز می کوش�یم - طی کنیم. به 

یاری شما!

در باره  مخاطبان تابلو و جهان وزبان ایشان

http://youtu.be/x8St6-y3uMU
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ش�مارۀ صفر – این اولین شماره خیلی شبیه یک روزنامۀ 
دیواری مدرس�ه اس�ت. مؤدب و س�ربراه و با موضوعاتی 
که عمدًا خواسته عمومی باش�د و جوان پسند. اسمی هم 
در صدر مطالب نیس�ت جز یک دو سه تا. ولی مقدمۀ خود 
حس�ن سربخش�یان خوب و خواندنی اس�ت. زبانش هم 
شس�ته رفته اس�ت. ولی باقی مجله هن�وز کار دارد به این 
مقدمه برس�د. گرافیک هم هنوز در قدم اول اس�ت. تنها 
برجستگی های این شماره همکاری توکا نیستانی است و 

چند ویدئو. اینها ارزش افزوده های خوبی است. 

ش�مارۀ ۱- هنوز اسم و رس�م گرداننده ها معلوم نیست. 
ولی یک مطلب با امضای ش�ورای سردبیری دارد. دو سه 
تاش ب�رای آزمودن برخی ایده ها ک�ه اینجا و آنجا هم به 
کار رفته. مثل "دیروزنامه" و "عکس های قدیمی" یا "امروز 
چ�ه کنم؟" که برای ماهنامه عجیب اس�ت از "امروز" – که 
حوزۀ روزنامه اس�ت - ح�رف زدن. مجله فقط ۲۰ صفحه 
است. مطالب اسم نویس�نده دارد. ولی موضوعات خیلی 
تازه نیست. با معماِر "شهیاد" صحبت کرده است که   همان 
روز ها در رسانه های دیگر هم با او صحبت شده بود و گرنه 

می توانست اتفاقی باشد برای خودش. 

ش�مارۀ ۲- کمی رنگ و رو و طبقه بندی مشخص تر پیدا 
کرده اس�ت و "تابلو"  تر ش�ده اس�ت. انتخاب چند موضوع 

خاص ش�هری مثل "پاتوق" جالب است و نطفۀ چیزی که 
در شماره های بعدی گسترش پیدا می کند. 

ش�مارۀ ۳- احتم�ااًل خیلی ه�ا از ای�ن ش�ماره "تابل�و" را 
ش�ناختند آن هم به خاطر طرح روی جلد جس�ورانه اش و 
بحث از جنجال "پریود" ش�اهین نجفی. منه�ای این باید 
گفت از همین شماره هم شیوۀ استفاده از عکس در آرایش 
صفحه ها بهتر که نه در واقع درس�ت و خاق ش�ده است. 

احتماال گرافیست مجله تغییر کرده است. 

ش�مارۀ ۴ – ویژه نامه ای اس�ت در بارۀ آکادمی گوگوش. 
انتخاب موضوع هوش�مندانه است و روش بررسی هم به 
اندازۀ قابل قبولی متن�وع و منصفانه. طراحی روی جلد و 
پش�ت جلد عالی. مجله دارد راه می افتد. برخی س�تون ها 
ثابت ش�ده اند. برخ�ی طبق�ه بندی های مطال�ب ظاهر و 

پنهان می شوند. شورای سردبیری هم پنهان است! 

شمارۀ ۵ – یک ش�مارۀ شاخص اس�ت. نه فقط به خاطر 
عکس و طرح و گرافیک که آن هم خوب و مرغوب است. 
بلکه به خاطر یک موضوع دشوار و کم شناخته یعنی دنیای 
زیرزمین�ی ایران. خیل�ی چیزهای خوب و چن�د تا گزارش 
کمیاب و ناب دارد. یعنی مطالبی که جای دیگر نمی ش�ود 

یافت. از کتاب هوش�مندزاده تا گال�ری عکس زیرزمینی. 
این یعنی رسانه. اما اشتباه این شماره پرداختن مستقیم به 
سیاست است. سیاست روزنامه ای و وبسایت های خبری 

آناین به نظرم جایش در " تابلو" نیست. 

ش�مارۀ ۶- ش�مارۀ ش�فافیت اس�ت! باالخره ش�ورای 
س�ردبیری مش�خص می ش�ود. صفحۀ  "حقوق" بخوبی 
بسته ش�ده. در این ش�ماره ش�یوۀ پرداختن به سیاست در 
بحث از انتخابات خوب اس�ت. جنب�ۀ تصویری انتخابات 
ه�م خوب دیده ش�ده. پروندۀ س�رطان پس�تان هم خوب 
اس�ت و خواندنی. س�ینما و کن و تئا تر هم. می شود گفت 
" تابلو" روی غلتک افتاده اس�ت. عکس ه�ا بتدریج آنقدر 
خوب ش�ده که می ش�ود حض�ور سربخش�یان را در مجله 

بروشنی لمس کرد. 

ش�مارۀ ۷- دو بخش دارد ک�ه من از بودن آنه�ا کنار هم 
س�ر در نمی آورم. یک�ی بخش ورزش اس�ت. یکی بخش 
سیاس�ت اس�ت که اینجا به نظ�رم یکباره س�طح مطالب، 

چس�بیده به س�قف! مطالب بی بی س�ی وار به درد " تابلو" 
نمی خورد. نیم اول مجله سیاس�ت و س�نگین، و نیم دوم 
ورزش. این دو تا کفه کنار هم جور نیس�تند. بعد هم بحث 
از مص�ر آن میانه؟ و حتی روزش�مار رویدادهای مصر؟ - 
برخی س�تون های لق و تق مجله هم کنار گذاش�ته ش�ده 
مث�ل "چی بکن�م؟" و این خوب اس�ت. کار ش�اخص این 
ش�ماره گفتگ�وی ویدئویی با عابدزاده اس�ت – اس�تقبال 
مخاط�ب هم از ای�ن ویدئو خوب بوده اس�ت ب�ا ۳۳ هزار 

بازدید؛ بیشترین بازدید از یک ویدئوی " تابلو". 

ش�مارۀ ۸- ش�مارۀ دش�واری برای ارزیابی است. وزن 
احمدی نژاد زیاد است. مقالۀ اول با آن تیتر می خورد توی 
ص�ورت آدم: "احمدی نژاد موفق بود!". خب پوپولیس�ت 
موف�ق ب�ود. اما مه�م نیس�ت. موفقی�ت را کنار ای�ن آدم 
گذاشتن برای من قابل فهم نیست. مقالۀ آخر هم عجیب 
اس�ت؛ اینکه کس�ی بگوید نظام آمریکا به مجرم و زندانی 
نیاز دارد. به نظرم اینها ضداطاعات اس�ت تا اطاعات. 
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بع�د از چن�د دهه تبلیغ س�وء در ای�ران باید مراقب باش�یم 
چطور آمریکا را معرفی می کنیم که مس�تقل از آن تبلیغات 
باشد. اما این شماره پر است از ویدئوهای متنوع و خوب. 
ول�ی دوز جوان پس�ندش پایی�ن رفته اس�ت. گرچ�ه یاِد " 

درخت های ولی عصر" خوب است. 

شمارۀ۹- این شماره برای من از همه جذابتر بود. جنگ 
چیزی اس�ت که با زندگی میلیون ها ایرانی آمیخته است. 
مطالب خ�وب و بحث های خوب به هم�راه چند ویدئو که 
از همه بهتر همانی اس�ت که از امروِز خرمش�هر می گوید. 
تکان دهنده اس�ت. ول�ی ویدئویی که از کار کاوه گلس�تان 
ارائه ش�ده خوب نیست و در حد انتظار نیست و شاید اصا 

ویدئو نیست. 

ش�مارۀ ۱۰- این ش�ماره ک�ه ویژه نامۀ فیس�بوک اس�ت 
اعتراض مرا برانگیخت. یکی دو جا هم نوشتم که این همه 
دید منفی در بارۀ فیس�بوک ما را از اهمیت و ارج این شبکۀ 
مهم اجتماع�ی غافل می کند. این ش�بکه االن مهم ترین 
ش�بکۀ پیون�د ایرانیان اس�ت. از این منظر مطلب�ی در این 

ش�ماره نبود. از فیسبوک بد استفاده می ش�ود یا نمی شود 
اولویت ما نیس�ت. البته آم�وزش باید داد ام�ا اولویت این 
است که تنها شبکه تماس ش�هروندان و هموطنان داخل 

و خارج است. 

ش�مارۀ ۱۱- برخاف ش�مارۀ قبلی، این شماره تحسین 
م�را برانگیخت. همگنی مطالب و انتش�ار بینش واحد در 
همه مطالب این شماره را به بهترین و منسجم ترین شمارۀ 
" تابل�و" از دی�د حرف�ه ای تبدیل کرده اس�ت. این ش�ماره 
نمونه ای اس�ت از مجله ای برای جوان�ان. کاری که دیگر 
رس�انه ها نمی کنند. به نظرم کارهایی که دیگران می کنند 
را بای�د ب�ه دیگ�ران وانه�اد و کاری را کرد که فق�ط  "تابلو" 

می تواند کرد. 

نکتۀ آخ�ر - در بارۀ ویدئو ها کلی می ش�ود ح�رف زد. در 
بارۀ وبس�ایت " تابلو" هم بماند تا وقتی دیگر. شاید دومین 
س�الگرد تولد " تابلو". اما به نظرم باید سایت، طوری باشد 

که ویدئو ها بیشتر و بیشتر دیده شوند.

" تابلو" فوریت چشم را می طلبد. دالی است که می خواهد 
صراح�ت دال را تًاکید کند. امری گذراس�ت که می خواهد 
بخش�ی از طرح وارۀ ذهن ش�ود. نمادی اس�ت ک�ه زمانه 
را افش�ا می کند. با حض�ور مدام خود نش�ان می دهد هیچ 
چیز جدی نیس�ت. امر گذارس�ت، ولی خود " تابلو" بدون 
ارجاعی اس�ت که می دهد. ماندگاراس�ت. این ماندگاری 
از جنس ابدیت نیس�ت. بت عیاری اس�ت که هر لحظه به 
ش�کلی در می آید. "تابلو" مؤید این نکته است که هیچ چیز 
جدی نیس�ت. پیامی اس�ت که باید خود را به اتمام برساند 
ت�ا جا را ب�رای پیام ه�ای دیگر باز کن�د. ب�ازی مدلول ها با 
هم اس�ت. بر خاف ب�ازی دال ها که به اندیش�ه، میدان 
می دهد. در بازی مدلول ها فرمان ها مؤدبانه اس�ت. شما 

باید کاری را انجام دهید، مفاد بخشنامه یی را اطاعت کنید 
و از طریق بدن زیبای یک زن و خوش پوشی یک مرد یک 

کاال را بخرید 
جهان مج�ازی، یک تابلوی پیش�رفته اس�ت. یک تابلو 
در س�طح جهان�ی. تویی�ت ک�ردن و اس�تتوس گذاش�تن 
همان کارکرد تابل�و را دارد. در یک لحظ�ه توجه مخاطب 
را می طلب�د و بع�د آن را ب�ه ناچ�ار وامی گ�ذارد. جه�ان، 
نمایش�گاهی شده است با بی ش�مار تابلو، که بدون تًامل، 
ب�دون درنگ، بای�د س�ریع واکن�ش نش�ان داد، در بازی 
موج ها و ضد موج ها قطرۀ آبی ش�د که احس�اس همگونی 

با دریا را در تو برمی انگیزد 
فرمی اس�ت که در س�رریز محتوا از خود بی�رون می ریزد 
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و مدام اش�کال نو ب�ه خود می گی�رد. صبری ب�رای دیده 
ش�دن که حاصل ناصبوری اس�ت، چرا که تابل�و می تواند 
بی اعتنای�ی را هم تجرب�ه کند. در جنگ تابلو ها شکس�ت 

حتمی است، در حالی که پیروزی بندرت رخ می دهد
اما کتاب ، حاصل تًامل و تعمق است. باید وقتی هگل را 
می خوانی، با مارکس، اس�تاندال، بالزاک، داستایوسکی 
و... روب�ه رو می ش�وی بای�د جمل�ه ب�ه جمل�ه بخوانی، 
جمل�ۀ بعدی گزارۀ قبلی را ب�اردار می کند و از نو خواندن را 
می طلبد. تابلو نقطۀ مخالف کتاب و زبان را به اندیش�یدن 
وا داشتن است. تابلو می خواهد کتاب را پس بزند، اندیشه 
را در اقن�اع لحظه ای منجمد کند. ای�ن جنگ ناگزیر زمانۀ 
ماس�ت. این می تواند در بازی تز و آنتی تز به سنتز تازه راه 
کشد. این دغدغۀ انس�ان معاصر است که نه می خواهد از 

آن صرفنظر کند، نه از این.
مجل�ه اینترنتی " تابلو" الاقل در تاویل من و در تاثیری که 
در من می گذارد ش�ورمندی این تمنا را به تماش�ا می نهد، 
همان گون�ه که بکت، یونس�کو و... ک�ه قهرمانان خود را 
وامی داش�تند که با وراج�ی مدام، غیاب گفتگ�و و تنهایی 
انس�ان را به تماش�ا بگذارند، این مجله از طریق نمایش�ی 
از تابل�و و وادار ک�ردن مخاط�ب ب�رای ورق زدن، ح�س 
نوس�تالژیک  کتاب را در م�ا بیدارمی کن�د. در هر مطلب و 
صفحه اش عادت های قدیمی را زنده می کند تا ما به تًامل 
وادار ش�ویم.  فرم این مجله برای من بیدار کننده اس�ت. 
می ت�وان بر آن خ�رده گرف�ت، بخصوص برای م�ا که هر 
دانلودی در داخل کش�ور تجربه ای زجرآور است، این فرم 

الاقل در میان ما تازه است.
و  اندیش�یدن  جدی�ت  بی�ن  اس�ت  چی�زی  محت�وا  ام�ا 
تاثیرگ�ذاری ژورنالیس�تی. در این میانه ایس�تادن آس�ان 
نیس�ت. هم این اس�ت و هم نیس�ت،   هم آن هست و   هم 
نیس�ت؛ اما در میانه ایستادن همیش�ه سخت است. ازهر 
دو طرف طرد می ش�وی. اما این تقدیر ماس�ت. جهان در 
پی دی اف ها جای کتاب را می گیرد. " تابلو" تاش�ی است 
تا انقطاع را پس بزند و تداوم دیروز باشد. تا هم بیندیشیم و 
هم هویت ناگزیر جهان مجازی را پس نزنیم. همین است 
که " تابل�و"، احترام مرا بر می انگی�زد و آرزو می کنم به نفع 

انسان ایرانی موفق شود.

http://tableaumag.com/
https://www.facebook.com/TableauMagazine
http://youtu.be/8HvRgFzTxNo
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این عکس ها عکس هایی اس�ت که با س�رچ واژۀ تابلو در 
اولین صفحۀ ش�بکۀ ضالۀ گ�وگل در ص�در تصاویر ردیف 
شده است. با شناختی که از ذات جاسوسی و صهیونیستی 
ش�بکۀ ب�ه ظاه�ر اینترنتی گ�وگل می شناس�یم؛ در اغلب 
م�وارد تحلیلی صورت گرفته اس�ت که دش�من چطور و با 
چه سیاستی قصد در نمایاندن این تصاویر انتخاب شده به 
ه�زاران فرد جویندۀ این واژه و نتیجت�ًا نفوذ در ذهن کاربر 
ایران�ی دارد تا بنیان ه�ای فکری او را دچ�ار تزلزل کرده و 
با ی�ک تابلوی س�اده او را به ورط�ٔه فقر، اعتیاد و س�قوط 

اخاقی بکشاند. 
گرچ�ه هس�تند تابلوهایی که به مدد رش�د فک�ری و بلوغ 
سیاس�ی مردم ش�ریف همچن�ان در صدد حف�ظ ارزش ها 

هستند. 
تاب بنفش�ه می دهد طرٔه مشک  س�ای تو    نه هر که تابلو 

نویسد قلندری داند )؟!( 

تابلوی مدرن

ای�ن تابلو از مصادیق مدرنیته در هنر نقاش�ی، چهرۀ زنی 
است با نام مونا لیزا؛ در نگاه اول شاید تابلوی زیبایی باشد. 
اما دلیل این همه ش�هرت چیست؟ تا به حال فکر کرده اید 
چه نظام فکری پنهانی س�عی در به ش�هرت رسانیدن این 
اثر داشته است؟ پاسخ واضح اس�ت. پیکاسوی ایتالیایی 
با کمک گروهک های مافیا س�عی در پولشویی دارد؛ و زن 
مثل همیشه ابزار آنهاست. وی "مونا" )ملقب به مونا لیزا( 
را با ترفند های خود فریب می دهد و تصویری از وی منتشر 
می کند ک�ه تمامی فاکتورهای صهیونیس�م و کپیتالیس�م 
و بلک�م کمونیس�م را در ب�ر دارد. )و پوپولیس�ت من�زوِی 
عکِس زن س�رچ کن، او را می یابد( جاده ای معوج در پس 

زمین�ه؛ جاده به س�مت غ�رب می رود؟ غرب کجاس�ت؟ 
)رک: غربزدگی. ج آ احمد. رن ک: س�یاحت غرب. آ. ن. 
قوچانی( غرب؛ آن بهشت دروغین؛ و سپس لبخند پنهان 
بانوی اغفال ش�ده به نام مونا لیزا ی�ا ژوکوند )آیا همین که 
هنوز نام این فرد مش�خص نیست س�ندی دال بر رسوایی 
اخاقی غرب نیس�ت؟( همه و همه س�عی در برانگیختن 
انسان معاصر را دارد در رویای غرب. غربی که جز سعادتی 
پوشالی به همراه نداشته اس�ت. ایدز و اعتیاد دو دستاورد 
غرب، در الیۀ پنه�ان این اثر خودنمایی می کند. مارس�ل 
دوشان، هنرمند ارزشی در اثری کنایی با کشیدن محاسن 
)هر چن�د مختصر( ب�ر ص�ورت وی س�عی در بازگرداندن 
حق ضایع ش�دۀ جن�س زن و نمایاندن چه�رۀ مخوف این 
تابلورا داش�ت؛ اما البی های غرب پس از قتل او و صحنه 
س�ازی بر مرگ طبیعی اش؛ تمام نشانه ها را مفقود و اثر او 
را صرف�ًا یک ش�وخی هنری هنری معرفی ک�رد. در حالی 
که  روش�نگری دوش�ان بر این تابلو را باید همپای انتش�ار 
مدارک جاسوس�ی ویکی لیکس دانست. درود بر شرف و 

نیت پاکش. روحش شاد و یادش زنده باد. 

تابلوی اعالنات

بی ش�ک از نمود ه�ای اس�تراتژیک غ�رب در ت�اش بر 
تربیت جاس�وس و التزام بر ف�رار مغز ها، تنها یک س�ؤال 
تکلی�ف امث�ال ای�ن تابلوه�ای اصطاح�ًا دیجیت�ال را با 

فرهنگ ما مشخص می کند. 
اگر در فرودگاه ها این تابلو ها وجود نداش�ت، چند درصد 
از جوان�ان نخبه و برومن�د ایرانی از پرواز ج�ا می ماندند و 
در کش�ور عزیزمان و دانشگاه های وطنی به کشور خدمت 

می کردند؟ 
آی�ا به راس�تی اخت�راع، واردات و نصب ای�ن تابلو ها جز 

خیانت به کشور و سرمایه های جوان ایرانی است؟ 
به راستی چه کسی پاسخگوست؟ 

ای کاش مس�ئولین وزارت عل�وم فک�ری ب�ه ح�ال این 
معضل فرهنگی-علم�ی بکنند. تا کی باید ش�اهد حضور 
خروج بی رویۀ نخبه ها و مغز ها از کش�ور باشیم؟ جوانانی 
که با هزار وسوسه به غرب می روند و من می دانم خودشان 

عاشق ماندن اند ولی امان از دل سیاه شیطان. 

مفهوم تابلو مفهوم پیچیده ای نیست؛ آنچه از 
ذات تابلو به ذهن متبادر می شود همان قدر تابلو 

است که از مفهوم درخت متبادر می شود؛ اما تابلو 
در طول تاریخ بشر به چیز ها )و گاه شخص ها(ی 
مختلفی اطالق شده که باز شناسی اقسام آن به 

بحث ما کمک می کند )کدام بحث؟! کدام کمک؟( 
در ذیل به بررسی استراتژیک و ژئوپولتیکی انواع 

تابلو در دوران معاصر پس از مدرنیته می پردازیم: 
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بیاید با جمع آوری این ای�ن تابلو ها میهن خویش را کنیم 
آباد. 

 
تابلوی برق

به صورت ظاهری وسیلۀ مفیدی است. به هر حال غرب 
و محصوالت اندیش�ۀ اس�تکباری همیش�ه هم بد نبوده. 
عی�ب می جمل�ه بگفتی دو جمل�ه از هنرش نی�ز بگو ها ها 
)خن�ده حضار از ش�وخی ظریف گوینده(. ام�ا خب در پس 
همی�ن تابلوی ب�رق ذات و اصالت و هوی�ت کنترل کنندۀ 
سازنده مشهود است. ش�اید به صورت ظاهری وسیله ای 
باشد برای کنترل مصرف برق و ارائۀ خدمت به روشنایی. 
اما تقویت این نکته که  ای جوان ب�دان، این ماییم که این 
وس�یله را س�اخته ایم که تو بتوانی سیس�تم الکتیریسته را 
کنترل کنی. پس اگر ما نمی ساختیم تو نمی توانستی. این 
تفکر در جریان برق، ساری و جاری است. علما و محققین 

عزیز به هوش باشند. 
البته یک دانش�مند ج�وان موفق به کش�ف جریان های 
سری در جریان های برقی شد که از این دستگاه های تولید 
کشورهای بیگانه خارج می ش�ود؛ که بحث حال و حرام 

بدن نور ساطعه از آن، محِل شک است. 

تابلوی طرح ترافیک

تابلویی که از دوره ای نامعلوم در ش�هر نصب ش�د و قصد 
جلوگی�ری از تولید و ت�ردد وعرضۀ خودروه�ای داخلی  و 
هدف کاهش مصرف س�وخت و تولید خودرو و ضربه زدن 

مستقیم به درآمد نفتی و صنعت خودروسازی را داشت. 
البته شهرداری با تعیین قوانین روزفروش طرح ترافیک 
س�عی دارد با این فرهنگ غلط مقابل�ه کند؛ به نقل از یکی 

از مورخین: 
ط�رح ترافیک گذاش�ته اند، جریم�ه اش ۲۰ هزارتومنه، 
اونوق�ت می تون�ی س�یزده هزارتومن بدی مجوز داش�ته 

باشی واردش بشی. اهلل اکبر. 
این تابلو که س�عی در ج�ا انداختن کلمٔه وس�ائط به جای 
وس�ایل داش�ت؛ از تابلوهای تحت نظارت عناصر بیگانه 
و عوامل صیهونیس�تی بوده که قص�د در ایجاد اختال در 
ادبیات و زبان پارس�ی داش�ته اس�ت )اینا که یهو برعکس 

می شن جو ایرانی بودن می گیردشون(. از لحاظ دستوری 
هم تابلو غلط است؛ نوش�ته شده: به استثناء وسائط نقلیۀ 
مجاز و روزه�ای تعطیل؛ یعنی روزهای تعطیل هم ارزش 
وس�ائط نقلیه ذکر ش�ده که از لحاظ دس�توری کاما غلط 
اس�ت. امید اس�ت این تابلو ها هر چه زود تر از س�طح شهر 
برچیده شوند و جایشان این تابلو )عکس بعدی( زیورآرای 

شهر زیبایمان باشد. گور بابای آلودگی هوا. 
 

تابلوی تزئینی

دیگه گفتنی ها رو گفتند دوستان. ما فقط عمل می کنیم. 
عیال اون هندونه رو بیار. 

 
تابلوی پادار

یک تابلویی هم هست که معلوم نیست معلم ها چرا بهش 
می گفتند تابلو و بچه ها می گفتند تخته س�یاه.   همان موقع 

بود که مسیر ایدئولوژیک شاگرد و معلم جدا شد. 
و جال�ب اینکه در نظر معلم ها تابلو پا ش�د. به یاد بیاورید: 

جعفری بیا پا تابلو. 
به هر حال بعضی چیز ها تابلو نیستند؛ ولی دوست دارند 
تابلو باش�ند. یعنی در ذات و عرف اصا ی�ک چیز دیگرند 
کس�ی هم با هاش�ان کاری ندارد، ولی یک اصراری دارند 

خودشان را تابلو کنند. 
ام�ا نکته های این تابلوی خاص در س�مت راس�ت پایین 
س�ؤالی مطرح ش�ده که "جوانان چ�را؟". آن عزیزانی که 
داخل ایران بوده اند مس�تحضرند که این س�ؤال سرفصل 
توضیحاتی بود در باب برخی رفتارهای جنسی )از نوع یک 
نفره( و تش�ویق آنان به ازدواج و برگزیدن راه های قانونی 
یا نهایتًا پیش�ه کردن تقوا. اما اینکه حاال این سؤال در کنار 
عبارِت " س�اختن ای�ران " ق�رار گرفته و بعد پاک�ی و امید و 

اگر در فرودگاه ها این تابلو ها وجود نداشت، 
چند درصد از جوانان نخبه و برومند ایرانی 

از پرواز جا می ماندند و در کشور عزیزمان 
و دانشگاه های وطنی به کشور خدمت 

می کردند؟ 

اراده و همه و همه مسیر ذهنی ما، مخاطب و کًا تکنیک 
نوشتن این مطلب که قرار بود به صورت کانسپچوال همه 
را از دی�د یک مفس�ر متوهم تحلیل کن�د دور می کند، پس 

بهتر است سریع تر از این مورد عبور کنیم. 
 )حال کردید به اون عنصر اصلی که س�عی دارد تمام تابلو 
را اش�غال کند هیچ وقع�ی ننهادم؟ باور کنید س�خت بود؛ 

باور کنید( 

تابلوی کالسیک

تجلی هنر دراین قس�م  تابلو ها مش�هود اس�ت. طبیعت 
بی جان؛ گل و مصداق زیبایی. از بزرگان داریم: 

چون که گل رفت و گلس�تان شد خراب / عطر گل را از که 
جوییم؟ از تو قاب

این گونه تابلو ها همچنان فروشش�ان در صدر اس�ت؛ و 
این نش�ان از طینت پاک هنرمند و س�لیقۀ مخاطب دارد؛ 
قاب ای�ن تابلو ه�ا هر چ�ه خفن ت�ر بهتر. المذه�ب روی 
قاب چوبی گچ کاری کرده اس�ت. از گیاس و ش�یر و شاخ 
گوزن بگیر تا بوتۀ کلم و ش�یر سماور؛ هر چه شد روی قاب 

بگذارید کاسیک تر! 

آدم ح�ظ می کن�د. حض�ور یک�ی از ای�ن تابلو ه�ا باالی 
تلویزیون ال س�ی دی روبه روی  این پشتی مخده قرمز ها 

الزامی است. 
جای بس�ی خرسندی اس�ت که نیروهای متعهد و ارتش 
س�ایبری توانس�ته هنوز ای�ن تابلو های گرانبه�ا را با هک 
کردن سرویس جاسوسی گوگل روی سایت آنها قرار دهد 

تا سلیقۀ جوان ایرانی را کما فی السابق ارتقا دهد.
 

 تابلوفرش هنری

حاصل دس�ت هن�ر ایران�ی. حاص�ل یک عمر ش�رف و 
ابتکار. تار خاقیت و پود معنویت. 

از معدود عکس هایی که از دس�ت آق�ای گوگل )لعن اهلل 
علیه و س�ایر اپهاش( در رفته و در میان تمام تصاویر گمراه 
کنن�ده، ش�رری از ن�ور معرفت و امی�د در دل بن�دۀ مؤمن 

روشن می کند. 
تصویر محمد رضا ش�ریفی نیا در تابلوف�رش فوق با تمام 
جزئیات عکس، یک ش�اهکار می س�ازد. مردی از جنس 

مردم. همگام با آرمان ها و ارزش ها. 
تابلوفرش. از ف�رش به عرش؛ از عرش به فرش. به واج 
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آرایی شریف و فرش و شرف. دقت شود. 
 )محمدرضا ش�ریفی نیا برای آن دس�ته از بینندگان که از 
گیرنده های س�یاه وس�فید دنبال می کنند، با دو بندۀ سیاه 
از چپ به راس�ت و گاهی از چپ به راس�ت ش�وت می زند 
)ه�ر َور باد بیاد( عزی�زان بازی های به ی�اد ماندنی وی در 
تریلوژی اخراجی ها و مس�ترپیس قاده های طا را از یاد 

نخواهند برد( 
بی ش�ک محقق�ان تاری�خ س�ینما ومردم شناس�ی ب�ا ما 
هم عقیده ان�د ک�ه او در این تابلو، معن�ای جدیدی به کلمۀ 

" تابلو" بخشیده. 
 )آن  وا ترمارک های روی تصویر را حال کنید فقط؛ یعنی 
کپی کنید عمه تان را می آورد جلوی چشمتان. دارد تهدید 

می کند رسمًا!( 

تابلوفرِش سیاسی

تابلوی�ی که فرش باش�د سیاس�ی ه�م باش�د، تابلوفرِش 
سیاسی است. تابلویی که سیاسی نباشد، حاال خواه فرش 

باشد خواه نباشد، تابلوفرش سیاسی نیست. 

 تابلوفرش سکسی

فرشی که تابلو باشد! )به لک لک ها دقت شود آن وسط؛ 
حاال پلیکان، هر چی!( 

تابلوی مغازه

خب االن من چی بنویس�م؛ نه می ش�ه طنز نوش�ت، نه 
می ش�ه جدی نوشت، نویس�نده کم آورده؛ س�ر به صحرا 
گذاشته و تا کنون خبری از وی در دست نیست. بچه های 

شیراز و نیویورک پاسخگو باشن لطفًا. 

 
تابلوی راهنما

ای�ن تابل�و یک�ی از بی س�رو صدا تری�ن و در عی�ن ح�ال 
مفید ترین تابلو های موجود است. چه روز ها و چه لحظاتی 
که نجات بخش و نوید بخش رهایی بسیاری نبوده است. 
با لحاظ کردن تاش برای فرهنگس�ازی توسط  تابلوساز 
محترم در این نمونۀ خاص و ترویج فرهنگ حجاب آریایی 
ت�وًام با راهنمایی به مس�یر مورد نظر. یک دقیقه س�کوت 
می کنی�م به نش�انۀ احترام به ای�ن تابلوی مًاخ�وذ به حیا، 

مفید، و مختصر. 

تابلوی پلنگی

ای�ن تابل�و در خان�ٔه بس�یاری از ایرانی�ان دی�ده ش�ده. 
فرهنگسازی ش�رقی است اس�تثنائا؛ داف های بلند پایه، 
ملقب ب�ه داف پلنگ�ی از محص�والت این تفک�ر وارداتی 
هس�تند که روز به روز نمونه های�ش در جامعه رو به فزونی 
اس�ت. این تابلوی پلنگی گرچه در ن�گاه اول رابطۀ مادر و 
فرزن�دی و تحکیم بنی�ان خانواده را هدف ق�رار می دهد، 
ولیکن در پِس ذهن مخاطب، نوعی احساس سکسوالیته 
طور، منتق�ل می کند. فراموش نکنی�م تئوری عقده های 
ادیپوس�ی حاصل همین تفکر غرِب به ظاهر پیشرفته بوده 

است. 

 tablo تابلوی پینگیلیش 

ای�ن هم یک تابلوی دیگر اس�ت به عنوان حس�ن ختام. 
بنده این عزیز را نمی شناس�م ولی با س�رچ ک�ردن تابلو به 
پینگیلیش، گوگل این آقا را پیش�نهاد می دهد؛ گویا اس�م 
هن�ری اش تابلو اس�ت و خوانندۀ خیلی معروفی اس�ت در 
کره. به هر حال انش�اءاهلل خدا ب�رای خانواده اش نگهش 
دارد و به توس�ط  و دعای خیر مردم در راه فرهنگ و هنر و 
تسری ارزش ها، پیشگام و محکم قدم باشد. الهی آمین. 
امید است با شناخت حاصل ش�دٔه اجماعی، زین پس در 
برخورد با هر گون�ه تابلو، جوانب احتیاط و التزام را رعایت 
ک�رده چرا که نه هر ک�ه تابلو ببیند قلن�دری داند. به جهان 
خ�رم از آنم که جه�ان خرم از اوس�ت. تا برنام�ه ای دیگر 

بدرود.

یک تابلویی هم هست که معلوم نیست 
معلم ها چرا بهش می گفتند تابلو و بچه ها 

می گفتند تخته سیاه.   همان موقع بود که 
مسیر ایدئولوژیک شاگرد و معلم جدا شد. 

و جالب اینکه در نظر معلم ها تابلو پا شد. به 
یاد بیاورید: جعفری بیا پا تابلو
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ما با داس�تان زندان و اعدام و کش�تار بزرگ ش�دیم. پدر 
بزرگ�م را س�ال های اول انقاب تیرب�اران کردن�د. اینها 

گذشته من را پر کرده اند. 
ما شناس�نامه داری�م اما درشناس�نامه جایی ب�ه دین فرد 
اشاره نمی شود. اگر از بهایی ها بپرسند که دین ات چیست 
به صراحت اع�ام می کنند اما در ای�ران اقلیت بودن تنها 
به این موضوع محدود نمی ش�ود. در مدرس�ه بزرگ ترین 
تغییر صورت می گی�رد؛ جایی که فرد ب�رای اولین بار تنها 
وارد جامع�ه جدید می ش�ود. در مدرس�ه خیلی ه�ا چیزی 
در م�ورد بهای�ی ب�ودن نمی دانس�تند. بعض�ی از معلمان 
بدگوی�ی می کردن�د در حالی ک�ه بعضی دیگر رفت�ار خوبی 
با ما داش�تند. با این همه تبعیضی که نس�بت به ما صورت 

می گیرد بیشتر سیس�تماتیک و از سوی نهادهای صاحب 
قدرت اس�ت برخاف ۶۰-۷۰ سال قبل که از سوی مردم 
این تبعیض اعمال می شد. اما در اینجا )آلمان( فرد اقلیت 
بودن را حس نمی کند زیرا همه به نوعی "اقلیت" هس�تند. 
همه آنق�در فردیت دارند که این موضوع اصا اذیت کننده 
نیس�ت؛ از این اقلیت بودن فشاری روی خودت احساس 

نمی کنی. 

بهای�ی ب�ودن در ادامه تحصی�ل و ورود به دانش�گاه چه 
تاثیری می گذاشت؟ 

در  ای�ران راه تحصیل بر روی دانش�جوی بهایی به طور 
کامل سد می ش�ود. سال ۸۶ نتایج کنکور دیجیتال منتشر 
ش�د وقت�ی رفتم ت�ا نتیج�ه را ببین�م، دیدم جلوی اس�مم 
نوش�ته اند "نقص پرونده"  و خواسته بودند با دفتر سازمان 
س�نجش تماس بگیرم. شک کردم که ش�اید نقصی وجود 
داش�ته اما بعد برادرم ه�م با همین موضوع روبرو ش�د. با 
چند نفر از دوس�تانم هم تماس گرفتم و دیدم همه مشکلی 
مش�ابه من دارند. فهمیدم مش�کل نقص پرونده نیست، 

مشکل بهایی بودن است. 

اما چرا از ایران خارج شدی؟ 
بع�د از اینکه جل�وی تحصیل مرا گرفتند با یک س�ری از 
دوس�تانم فعالیت در م�ورد "حق تحصی�ل" را آغاز کردیم. 
اول روی موض�وع بهاییان و حق تحصی�ل کار کردیم. اما 
بعد روی خود موض�وع حق تحصیل برای همه فعالیتمان 
را متمرک�ز کردی�م و ش�دیم "جمعی�ت مب�ارزه ب�ا تبعیض 
تحصیلی". بعد از سال ۱۳۸۸ هم وارد کمیته گزارشگران 

حقوق بشر شدم. 
تاقبل از ای�ن ماجرا ها اص�ا قصد خروج نداش�تم. یک 
س�ری اخبار و توصیه ها از داخل زندان و فشار بازداشت و 

بازجویی، من را مجبور کرد از کشور خارج شوم. 

نظرت در مورد کس�انی که دس�ت به بازداشت، کشتار و 
قتل عام بهایی ها زدند چیست؟ 

تا کی می ش�ود گفت ک�ه ما مام�ور بودیم و مع�ذور؟ اگر 
کس�انی که این فجایع را به بار آوردند، بفهمند  کارهایی که 
کردن�د به قیمت از دس�ت رفتن خیلی چیز ه�ا بوده، خیلی 
زندگی ه�ا، آدم ها، آرزو ها وس�بب خیلی جدایی ها ش�دند 
به نظ�رم همین کافی اس�ت! نکت�ه ای که ب�رای مثال در 
همین برلین و در یادمان های هولوکاس�ت وجود دارد این 

است که تاریخشان را جلوی چشمشان مجسم می کنند تا 
دوباره آن را تکرار نکنند. فکر می کنم شاید روزی در ایران 

هم بشود به قربانیان این سال ها احترام گذاشت. 
اگر روزی بخواهی به ایران برگردی چه خواهی کرد؟ 

خیلی کار ها هس�ت ک�ه نکرده ام. من از ش�هرم اصفهان 
اص�ا خداحافظی نکردم. خانه را ت�رک کردم و مدت یک 
م�اه در تهران بودم و بعد در عرض س�ه روز تصمیم گرفتم 

راهی خارج از ایران شوم. 

 مهاجرت را چطور می بینی؟ 
 س�عی می کنم خیل�ی این موض�وع را دراماتی�ک نکنم. 
چون می دانم این چاه ته ندارد. اگر بخواهی برای خودت 
مدام دل بسوزانی که اسیر غربت شدم و این چه بایی بود 
بر سر من آمد و خودت را با جوان مثا آلمانی مقایسه کنی 
و مش�کل زبان وهزار مساله دیگر، اصوال جایی نمی روی 
و   همان جا درجا می زنی. دلتنگی هس�ت ام�ا راه حل هم 
وج�ود دارد. آدم می تواند ع�ادت کند. این بازنگش�تن به 
وطن مثل یک زخم می ماند. وقتی از یکی از دوس�تانم که 
برای تحصیل اینجاست پرسیدم می خواهی برگردی یا نه 
گفت: "چیزی در ای�ران ندارم که برگردم و هیچ موضوعی 
جذب�م نمی کند."  وقتی او همین س�وال را از من پرس�ید، 
گفتم:"دوس�ت دارم برگ�ردم ول�ی فک�ر می کن�م اگ�ر در 

بازگشت مثل تو مختار بودم حسی شبیه تو داشتم."
 برای من دیگر مس�اله برگش�تن به ایران نیست. مساله 
من این اس�ت اگر برگردم و بازداش�تم نکنن�د، اگر برگردم 
و بتوان�م درس بخوانم، اگر برگردم و بتوان�م در ایران کار 
کن�م. اگر همه این موارد به من داده ش�ود، حتما دوس�ت 

دارم بر گردم. 

من اینجا ام�کان تحصیل دارم که در ایران از من س�لب 
شد و این مهم ترین دغدغه این روز ها من است.

سپهرعاطفی، 2۵ ساله متولد اصفهان این روزها 
ساکن برلین است اما این سکونت، خودخواسته 

نبوده، سپهر در ایران به دلیل فعالیت در کمیته 
گزارشگران حقوق بشر و جمعیت دفاع از 

حق تحصیل و عالوه بر اینها، بهایی بودن با 
تهدیدهای بسباری روبرو شد تا باالخره تصمیم 

گرفت از کشور خارج شود. او به طور غیر قانونی 
وارد ترکیه شد و در خواست پناهندگی داد.  او 

که برای مجله تابلو می نویسد و عکس می گیرد، 
جوانی است که میل ساختن و بهتر شدن را در 

سر دارد.

 برای من دیگر مساله برگشتن به ایران 
نیست. مساله من این است اگر برگردم و 

بازداشتم نکنند، اگر برگردم و بتوانم درس 
بخوانم، اگر برگردم و بتوانم در ایران کار 
کنم. اگر همه این موارد به من داده شود، 

حتما دوست دارم بر گردم

http://youtu.be/pAfgeoc48GQ
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افغانستان بیشترین آمار مهاجران را در بین کشورهای جهان 
دارد. از مجموع 22 میلیون مهاجر در جهان چهار تا پنج میلیون 

آنها افغانی هستند که از این تعداد سه میلیون آنها به ایران 
پناهنده شده اند. محمد شیدا که در سال 1۹81 در شهر "بامیان" 
به دنیا آمده یکی از همین مهاجران است. محمد در سه سالگی 

به همراه خانواده اش به ایران مهاجرت کرد. بعد از 11 سال 
زندگی در ایران، در سال 1۹۹۵ به افغانستان بازگشت. محمد از 
کودکی عالقه زیادی به ورزش داشت. ورزش را از 1۵ سالگی در 

رشته رزمی "کونگ فو" شروع کرد اماسه سال بعد در 18 سالگی 
قدم در میدان مین گذاشت و پای راستش را از دست داد. در   

همان سال پدرش هم به دست نیروهای طالبان کشته شد. 
جنگ های طوالنی و تداوم خشونت در افغانستان خانواده 

محمد را وادار کرد که دوباره به ایران بازگردند. او در ایران تالش 
خود را برای حضور در رشته های دوچرخه سواری وفوتبال 

معلوالن شروع کرد. هم زمان برای تامین نیاز خانواده و امرار 
معاش زندگی در شیراز به کارگری مشغول شد. 

با همه مشقت های زندگی، اودر سال 2۰1۰ در مسابقات 
المپیک آسیایی چین در رشته دوچرخه سواری )سه کیلومتر( 

مقام چهارم آسیا را کسب کرد. بعد از مسابقات آسیایی 
تصمیم گرفت در دو سال فرصت باقی مانده، همه انرژی اش 

را برای المپیک 2۰12 لندن بگذارد. رویایش لندن شد و روزانه 
ساعت های زیادی از وقت خودرا به تمرینات ورزشی سخت 

اختصاص داد. اما رویایش به حقیقت نپیوست. شرایط بد 
اقتصادی و وضعیت بسیار بد مهاجران افغان موجب شد محمد 

از شرکت در مسابقات المپیک بازبماند. وی به دلیل نارضایتی 
این بار همراه همسرش ایران را به صورت غیر قانونی به مقصد 

ترکیه ترک کرد. 
محمد حاال 1۰ ماهی ست که در ترکیه زندگی می کند و منتظر 

جواب کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است. ولی 
به گفتٔه این سازمان )یو ان( در ترکیه برسی پرونده پناهجویان 

افغان تا یک سال دیگرهم مقدور نخواهد بود.
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فس�تیوال جاز لن�دن که از س�ال ۱۹۹۲ به وج�ود آمده، 
همه س�اله ش�اهد اجرای برنامه های متنوعی است که در 
سالن های مختلف شهر لندن از جمله تاالرهای موسیقی 
س�اوث بنک، مرک�ز باربیک�ن و همی�ن ط�ور کاب ها و 

کافه های مشهور موسیقی جاز مثل ۶۰۶، پیتزا اکسپرس 
و رانی اسکات، برگزار می شود. 

در فس�تیوال امس�ال، برخ�ی از چهره های سر ش�ناس 
موسیقی جاز و بلوز کاسیک و مدرن مثل لی کونیتز، هیو 
ماس�کا، استن سالزمن، استن تریس�ی، مارکوس میلر، 
دیوید س�ان بورن، پیتر ایند، کریستین مک براید، تیگرن 
هاماس�یان، ای�وان پارکر، مدلی�ن پی یرو و آرچی ش�پ، 

شرکت داشتند. 

بداهه نوازی حسین علیزاده و پژمان حدادی

فس�تیوال ج�از لن�دن، برخ�اف عن�وان آن، تنه�ا ب�ه 

بیست ویکمین فستیوال جاز لندن که در ماه 
نوامبر گذشته در مرکز باربیکن لندن برگزار شد، 

در 1۰ روز میزبان تعداد زیادی از آهنگسازان، 
نوازندگان و خوانندگان موسیقی جاز، بلوز، هیپ 
هاپ، بی باپ، فولک، سول و انواع موسیقی های 

آوانگارد جاز از سراسر جهان از هند و ایران گرفته 
تا نیواورلئان و مالی بود. 

موس�یقی جاز اختصاص ندارد. حضور برخ�ی از گروه ها، 
خوانن�دگان و نوازندگان از کش�ورهایی مثل هن�د، ایران 
و آفریق�ا که موس�یقی آنه�ا ارتب�اط چندانی با ج�از ندارد، 
نش�ان دهندۀ تمایل گردانندگان این فستیوال برای جذب 
مخاطب بیش�تر و ایجاد تنوع در برنامه های آن است. این 
فس�تیوال، امس�ال نیز همانند سالهای گذش�ته، میزبان 
آهنگس�ازان و نوازندگانی از سراس�ر دنیا بود که بیش�تر به 

سبک فیوژن )تلفیقی( کار می کنند. 
امس�ال حس�ین علیزاده، آهنگساز و اس�تاد بی بدیل تار 
و س�ه تار نیز مهمان فس�تیوال جاز بود. علی�زاده همراه با 
پژمان حدادی نوازندۀ چیره دس�ت تنبک، در تاالر کویین 
الیزابت س�اوث بنک روی صحنه رف�ت و به بداهه نوازی 
در دس�تگاه نوا و راس�ت پنج�گاه پرداخت. علی�زاده که با 
ریتم ها و تکنیک ها و نوآوری هایش در زمینۀ س�ه تار و تار 
نوازی، سبک تازه ای را در موسیقی سنتی ایرانی به وجود 
آورده و آن را متحول کرده، در این برنامه نیز، مهارت ها و 
خاقیت هایش را در این زمینه به نمایش گذاشت. او ابتدا 
با س�ه تار بر روی صحنه ظاهر شد و پس از اجرای قطعاتی 
ب�ا ریت�م آرام، ب�ه تدریج ب�ه اج�رای قطعاتی ب�ا ریتم ها و 
ضرب های تند ت�ر پرداخت. او بدون وقفه و بدون محدود 
کردن خود در قید ردیف، با مهارت از گوشه ای به گوشه ای 
دیگر می رفت و ملودی ه�ای کوتاه و جذابی را با همراهی 
ض�رب حدادی ب�رای حاضران در ت�االر که بیش�تر آنها از 
ایرانیان عاقمند به موس�یقی اصیل ایرانی س�اکن لندن 
بودن�د، اجرا کرد. ویژگ�ی علیزاده این اس�ت که برخاف 
بس�یاری از نوازن�دگان که بداهه ن�وازی می کنند، اس�یر 
وسوس�ۀ ش�یرین نوازی نمی شود. او درس�ت در جایی که 
ملودی می رود که تماش�اگران را به شوق و هیجان بیاورد 
و از خ�ود بی خود کن�د، آن را   رها می کند و ب�ه این ترتیب، 
به تماش�اگر این امکان را می دهد که ضم�ن لذت بردن از 
موس�یقی به مفهوم آن نیز بیندیش�د و اس�یر هیجان های 

کاذب نشود. 
عاوه بر حس�ین علیزاده، آلف�ردو رودریگز، پیانیس�ت 
کوبایی، گیاد آتزمون، آهنگس�از و نوازندۀ اسرائیلی تبار 

س�اکن بریتانیا، تیگ�رن هاماس�یان، آهنگس�از و نوازندۀ 
پیانوی ارمنی، تومانی دایابیتی و باالکه سیس�وکو، چنگ 
نوازان اهل مالی، ذاکر حس�ین، طبا نواز هندی و پائولو 
کونته خوانندۀ جاز ایتالیایی، از چهره های ش�ناخته ش�دۀ 
موسیقی جهان اند که در فستیوال جاز لندن امسال شرکت 

داشتند. 
برنام�ۀ گیاد آتزمون، ساکس�یفون نواز یه�ودی و گروه 
ج�ازش یک�ی از پرطرفدار ترین برنامه های فس�تیوال جاز 
لندن بود. موس�یقی گیاد، درونمایه های آشکار سیاسی 
دارد و بیانگر دیدگاه های سیاس�ی رادی�کال و غیرمتعارف 
اوس�ت. او هم�واره از صهیونیس�م، هوی�ت یه�ودی و 
یهودی گ�ری انتق�اد ک�رده و ب�ه خاط�ر زیر س�ؤال بردن 
هولوکاست و تاریخ یهود، مورد انتقاد شدید صهیونیست ها 

بوده و به ضد یهودی گری متهم شده است. 
گیاد هم�واره سیاس�ت اس�رائیل در قبال فلس�طین را 

محکوم کرده و از آن به عنوان نسل کشی نام برده است. 
او ک�ه مثل اغل�ب هنرمندان یه�ودی، کام�ش از طنز 
خاصی برخوردار اس�ت، البای اج�رای برنامه، با لحن 
طنزآمیزی، به بیان دیدگاه های سیاس�ی تند و نقادانه اش 
در مورد مسائل جهان امروز از جمله مهاجرت و نژادپرستی 
پرداخت. بخش اول برنامۀ گیاد شامل قطعات کوتاه جاز 
بود ک�ه او با الهام از فضا و فرهنگ ش�هرهای بزرگی مثل 
پاریس، برلین، مس�کو، لندن و تل آویو که در آنها زیسته، 
س�اخته بود. بخش دوم برنامه گیاد، بیش�تر به موسیقی 
راک اختص�اص داش�ت و او ب�ا ساکس�یفون اش، هم�راه 

فستیوال جاز لندن، در کنار موسیقی جاز 
کالسیک و جاز مدرن که بخش اصلی 

برنامه های آن را تشکیل می دهد، گونه های 
فرعی موسیقی جاز و ژانرهای دیگر 

موسیقی مدرن از موسیقی پاپ و راک و 
فانک گرفته تا موسیقی الکترونیک را نیز 

دربرمی گیرد
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با چند نوازن�دۀ گیت�اِر راک بریتانیایی، حاضران در س�الن 
کویین الیزابت لندن را به هیجان آورد. 

چهره های سر شناس موسیقی جاز و بلوز

یکی از ویژگی های فس�تیوال جاز لن�دن، حضور نامها و 
چهره های سر شناس موسیقی جاز و بلوز در آن است. 

امسال هیو ماسکا، آهنگس�از، ترومپت نواز و خوانندۀ 
برجس�تۀ جاز آفریقای جنوبی، مهمان این فستیوال بود. 
موس�یقی ماس�کا، ریش�ۀ آفریقایی دارد. او   همان کسی 
اس�ت که در س�ال ۱۹۸۷ آهنگ "او را به خان�ه برگردانید" 
را ب�رای آزادی نلس�ون ماندال اج�را کرد. دون�وازی هیو 

ماس�کا با لری ویلی�س، نوازندۀ پیانو، س�ابقه ای دیرین 
دارد و به دهۀ شصت میادی و همکاری آنها در نیویورک 
برمی گ�ردد. در این برنامه، زنا ادواردز، ش�اعر و خوانندۀ 

آفریقایی تبار ساکن لندن نیز آنها را همراهی می کرد. 
 استن س�الزمن، آهنگس�از و ساکس�یفون نواز ۶۵ سالۀ 
بریتانیایی، بی تردید یکی از مهم ترین چهره های موسیقی 
جاز بریتانیایی اس�ت که س�ابقۀ فعالیت هنری اش به دهۀ 
ش�صت می�ادی برم�ی گ�ردد. س�الزمن، اله�ام بخش 
بس�یاری از موس�یقیدان های بریتانیایی بوده است. او در 
فس�تیوال جاز لندن، همراه با گروه چه�ار نفره اش، روی 

صحنه رفت. 
جورجیا مانسیو خوانندۀ جوان و خوش صدای اوروگوئه 
تب�ار بریتانیایی ک�ه به ۵ زب�ان می خواند با ال�ن برودبنت، 
آهنگس�از و نوازندۀ برجس�تۀ پیانو در کویی�ن الیزابت هال 
و پیتزا اکس�پرس لن�دن برنامه اجرا ک�رد. جورجیا با اینکه 
ج�وان اس�ت اما ص�دای ف�وق الع�اده ای دارد که ی�ادآور 
صدای خوانندگان بزرگ موس�یقی جاز مثل اال فیتزجرالد 

و سارا وون است. 

علیزاده که با ریتم ها و تکنیک ها و 
نوآوری هایش در زمینۀ سه تار و تار نوازی، 

سبک تازه ای را در موسیقی سنتی ایرانی 
به وجود آورده و آن را متحول کرده، در این 

برنامه نیز، مهارت ها و خالقیت هایش را در 
این زمینه به نمایش گذاشت

حسین علیزاده و پژمان حدادی

همچنین دیوید سانبورن، نوازندۀ ساکسیفون که یکی از 
چهره های مهم موس�یقی جاز مدرن آمریکاست، همراه با 
باب جیمز، پیانیس�ت سر شناس جاز اهل میسوری، برای 
نخستین بار در لندن روی صحنه رفت و به دو چهرۀ بزرگ 
تاریخ جاز یعنی دیو بروبک و پل دزموند ادای دین کرد. زو 
رحمان، پیانیست و آهنگساز بنگادشی تبار بریتانیایی نیز 

در این برنامه با آنها همراه بود. 
پیت�ر این�د، نوازندۀ ۸۵ س�الۀ گیتار باس، به ح�ق یکی از 
چهره های افس�انه ای موس�یقی جاز بریتانیاست که بیش 
از هفت دهه با موس�یقی جاز زندگی کرده است. حضوراو 
هم�راه ب�ا پیت�ر مارینک�ر بازیگر سر ش�ناس س�ینما و تئا تر 

بریتانیای�ی و دیوید پرس�تن، نوازن�دۀ گیتار و ی�از فنتازی، 
نوازندۀ عود در کاب ۶۰۶ لندن، یکی از اتفاق های مهم 

فستیوال جاز امسال بود. 
لی کونیتز، آهنگساز و ساکسیفون نواز برجستۀ آمریکایی 
نی�ز یک�ی دیگ�ر از چهره های ش�اخص ش�رکت کننده در 
فس�تیوال جاز امس�ال ب�ود. کونیت�ز، یک�ی از چهره های 
مهم موس�یقی " کول َجز" شناخته می شود و همراه با مایلز 
دیویس، س�هم مهمی در ایجاد این جنبش داش�ته است. 
کارهای او معموال از موس�یقی جاز عبور کرده و به بی باپ 

و کارهای آوانگارد می رسد. 
استن تریس�ی )نوازندۀ پیانو( که از قدیمی ترین و شناخته 
ش�ده ترین نوازندگان جاز بریتانیایی اس�ت ق�رار بود بعد از 
۳۵ سال با جان س�ورمن )نوازندۀ برجس�تۀ ساکسیفون و 
کارینت(، روی صحنه رفته تا خاطرۀ آلبوم " سوناتیناس" 
خود را زنده کنند اما جان سورمن به دلیل بیماری نتوانست 
در فس�تیوال ش�رکت کند. این دو، موس�یقیدان هایی اند 
که نق�ش مهمی در تحول موس�یقی ج�از بریتانیایی بازی 

کرده اند. 

برنامۀ گیالد آتزمون، ساکسیفون 
نواز یهودی و گروه جازش یکی از 

پرطرفدار ترین برنامه های فستیوال جاز 
لندن بود. موسیقی گیالد، درونمایه های 
آشکار سیاسی دارد و بیانگر دیدگاه های 

سیاسی رادیکال و غیرمتعارف اوست

گیاد آتزمون
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اما آرچی شپ، آهنگساز و نوازندۀ برجستۀ ساکسیفون و 
یکی از نامهای بزرگ موس�یقی بلوز و جاز سیاه آمریکایی، 
ش�اید مهم تری�ن مهم�ان فس�تیوال ج�از لندن ب�ود. او با 
ارکس�تر " بیگ بند" بلوزش به نام اتیکا و خواننده ای به نام 

امینا کلودینا میرز در فستیوال شرکت کرد. 
موسیقی آرچی شپ، مثل اغلب پیشگامان موسیقی جاز 
و بلوز، ریشه های آفریقایی- آمریکایی دارد و موسیقی اش 

بیانگر درد و رنج س�یاهان آمریکا و س�تم هایی است که در 
طول تاریخ بر آنها رفته است. 

آرچی شپ، همچنین یکی از فعاالن مبارزه برای حقوق 
س�یاهان اس�ت و دغدغه ه�ای سیاس�ی و اجتماعی اش 
در آلب�وم " فای�ر میوزی�ک" او منعک�س اس�ت که ش�امل 
آهنگی اس�ت ک�ه او برای مالک�وم ایک�س، رهبر جنبش 

آزادی خواهانۀ سیاهان آمریکا ساخته است. 
همین طور مارکوس میلر، آهنگس�از آمریکایی و نوازندۀ 
سر ش�ناس گیتار نیز با کارلین آندرسن خوانندۀ جاز، برنامه 
داشت. میلر دارای س�بکی خاص در موسیقی جاز و سول 
اس�ت و با خوانندگان بزرگی مثل آرت�ا فرانکلین و فرانک 
سیناترا همکاری داشته و دست راست مایلز دیویس در ده 

سال آخر عمرش بوده است. 
س�انی رولینز، اس�تاد بی بدیل جاز و نوازندۀ ساکسیفون 
که در س�ال های قبل از چهره های آش�نای فس�تیوال جاز 
لندن بود، امس�ال به دلیل بیماری ش�دیدش نتوانست در 
این فس�تیوال ش�رکت کند و برنامه اش در آخرین لحظات 

لغو شد. 

پیتر ایند، نوازندۀ 8۵ سالۀ گیتار باس، 
به حق یکی از چهره های افسانه ای 

موسیقی جاز بریتانیاست که بیش از هفت 
دهه با موسیقی جاز زندگی کرده است. 

حضوراو همراه با پیتر مارینکر بازیگر 
سر شناس سینما و تئا تر بریتانیایی و دیوید 
پرستن، نوازندۀ گیتار و یاز فنتازی، نوازندۀ 

عود در کالب ۶۰۶ لندن، یکی از اتفاق های 
مهم فستیوال جاز امسال بود

پیتر ایند

جاز آوانگارد

فستیوال جاز لندن، در کنار موسیقی جاز کاسیک و جاز 
مدرن که بخش اصلی برنامه های آن را تش�کیل می دهد، 
گونه های فرعی موس�یقی جاز و ژانرهای دیگر موس�یقی 
مدرن از موس�یقی پ�اپ و راک و فانک گرفته تا موس�یقی 

الکترونیک را نیز دربرمی گیرد. 
امس�ال برخ�ی گروه ه�ای آوان�گارد و زیرزمین�ی ج�از 
مث�ل اس�نرکی پاپ�ی، فرونس�یس، مدس�کی مارتین اند 
وود )MMW( و الکتری�ک اپی�ک، ب�ا نوآوری ه�ا و بداهه 
پردازی های خود در موس�یقی راک و فانک، دوستداران 

این نوع موسیقی را به وجد آوردند. 
آرون قوش، آهنگس�از و کارینت نواز هندی تبار ساکن 
بریتانیا نیز با الهام از ش�عر " س�رزمین هرز" تی اس الیوت، 
برنامه ای آمیخته با موس�یقی و رقص آسیای جنوبی را در 

فستیوال جاز لندن اجرا کرد. 
در همی�ن زمینه، جان هول�ن بک، آهنگس�از و نوازندۀ 
مط�رح  چهره ه�ای  از  و  آمریکای�ی  کوب�ه ای  س�ازهای 
فرم های آوانگارد و مدرن جاز، و س�ارا گیلسپی، خوانندۀ 

بریتانیایی-آمریکایی با موس�یقی فیوژن خود از مهمانان 
دیگر فستیوال جاز امسال بودند. 

تقدیر از بزرگان موسیقی جاز

بزرگداش�ت و تقدی�ر از ب�زرگان موس�یقی ج�از و بلوز از 
برنامه های هرسالۀ فستیوال جاز لندن است. 

امس�ال نیز ای�ن فس�تیوال با برگ�زار ک�ردن برنامه های 
وی�ژه ای از برخ�ی چهره ه�ای افس�انه ای موس�یقی جاز 
مثل چارل�ی پارک�ر، دوک الینگتون، لویی آرمس�ترانگ، 
آب�رام ویلس�ن )ترومپت نواز برجس�تۀ اهل نی�و اورلئان و 
س�اکن لندن که در سن ۳۸ س�الگی بر اثر بیماری سرطان 
درگذش�ت( و ویکتور فلدمن )آهنگس�از و نوازن�دۀ پیانو و 

پرکاشن بریتانیایی( تقدیر کرد. 

برگزاری جلس�ه های س�خنرانی و وورک  ش�اپ، برای 
موس�یقیدان های ش�ناخته ش�دۀ جاز و ژانره�ای دیگر از 
جمله کارگاه آموزش�ی تار و سه تار برای حسین علیزاده، از 

بخش های دیگر فستیوال جاز لندن امسال بود.

زارا مک فارلند



35شماره دوازدهم، دی34۱۳۹۲ شماره دوازدهم، دی ۱۳۹۲

- دخترم چی شده؟ حالت خوبه؟ 
دس�تش را به لبۀ جدول گرفت و بلند ش�د. س�رش هنوز 

گیج می رفت. چشمانش تار می دید. 
- نه چیزیم نیس�ت. ممن�ون. االن خوب می ش�م. پام 

رواشتباهی گذاشتم. شما بفرمایین. 
- فش�ارت افتاده ش�اید؟ می خ�وای در ای�ن خونه ها رو 

بزنم، آب قندی، چایی نباتی چیزی برات بگیرم. 
ب�ه صورت زن�ی که زیر بازوی�ش را گرفته بود ن�گاه کرد. 
چادِرزن که باز ش�د ب�وی صاب�ون برگردون پاش�ید روی 
صورت�ش. ی�اد مادربزرگ�ش افتاد. ای�ن اواخر ع�اوه بر 
صابون برگردون، بوی ش�اش هم به هویت مشامی " ننه 
جون" اضافه ش�ده بود. دس�تش را به داخ�ل کیفش برد. 

خیالش راحت شد. آمپول هنوز سالم بود. 
- خیلی ممنون حاج خان�وم. نه حالم خوبه. گفتم که پام 
رو اش�تباهی گذاشتم. شما بفرمایین. بقیه اش رو خودم تا 

تزریقاتی می رم. 
داری  نک�ن.  تع�ارف  چ�ی؟  ب�رای  تزریقات�ی   -

می لرزی. می خوای باهات بیام. جلس�ه من 
دیر نمی ش�ه. حاال تا آقا بی�اد و خانم ها 

جمع ش�ن، نی�م س�اعتی طول 
می کشه. 

 - خیل�ی نه  
ممنون. می رم آمپول تقویتی بز نم. شما بفرمایین. خودم 
م�ی رم. از نزدیک دی�وار م�ی رم. ممنون. م�ا رو هم دعا 

کنید. 
حوصله توضیح دادن نداش�ت. اگر ه�م می گفت آمپول 

ربی�ف۱ ب�رای بیم�اری ام اس۲، آن وق�ت بای�د توضیح 
م�ی داد  " ام اس" چیس�ت و چ�را او، و از کی و چرا کس�ی 
همراهش نیست، و هزار سین و جیم دیگه که حوصله اش 

را نداشت. 
هنوز بوی صابون در مش�امش بود که دوباره به یاد حمید 
و مهناز افتاد. دس�ت خودش نبود. از عصر پنجشنبه یک 

لحظه هم نتوانس�ته بود به این دو فکر نکند. دعا می کرد 
حمی�د حداقل س�راغ وی�ای خورش�ید خانوم 

نرفته باش�د. ب�ا آن خانه کل�ی خاطره 
دکه  سلمانشهر،  از  داش�ت؛ 

روستای  س�احلی، 
و  دانی�ال 

ن�ه  خو

خانوم  خورش�ید 
که در خیابان پش�ت آتش 

نی  ب�ود. یک لحظ�ه احس�اس کرد نشا
طعم زیتون پرورده های خورش�ید خان�وم زیر زبانش آمده 
ام�ا هر چه فکر کرد، بوی کباب ک�ردن ماهی کپور را به یاد 
نیاورد. خورش�ید خانوم با اینکه اصالتا اهل جنوب بود اما 
بیس�ت س�الی بود که ش�مالی ش�ده بود. در حقیقت بعد از 
ازدواج با رسول، بیش�تر عمرش را در سلمانشهر گذارانده 
بود؛ از زمانی که هنوز اسمش عوض نشده بود و به   همان 

متل قو شهرت داشت. 
- خانم کارت شناسایی همراه دارید؟ 

- گواهینامه خوبه؟ من که هر دفعه همین جا می یام. باز 
هم باید کارت نشون بدم؟ 

- بله می دونم. می شناس�م ش�ما رو. اما به�داری گفته 
برای آمپول های این طوری، کارت شناسایی رو با نسخه 

چک کنیم. 
دکم�ه پایی�ن مانتو را ب�از ک�رد. َدَمرخوابید. زیپ 

ش�لوارش را پایین کش�ید. دختر روپوش س�فید 
ب�ا آرای�ش غلی�ظ و ص�دای ظری�ف به 

پ�رده  . پش�ت  م�د آ

نمی شناختش. 
-سام. از هال احمر گرفتی؟ 

- سام. نه. آزاد خریدم. 
- خب اگ�ر وضعت خوبه بگو برای تزری�ق بیاییم خونه. 
البته اگر خیلی لرزش دس�ت نداش�ته باش�ی و دوبینی ات 
هم زیاد نباش�ه، خودت هم می تونی بزنی. هنوز راه رفتن 

برات راحته؟ 
- نه. اص�ا. معموال زنگ می زنم می ی�ان خونه تزریق 

می کنن. امروز خودم خواستم از خونه بزنم بیرون. 
پرستار شورت صورتی رنگ ساتن را کمی پایین کشید. 

چه شورت خوش جنسی. مارکه؟ 
نمی دونم. ب�رام از س�وریه س�وغات آوردن. اولین باره 

می پوشم. 
خبریه؟ 

ب�ا اینکه گردن�ش را به پهلو روی تخت گذاش�ته بود، اما 
نمی توانس�ت ص�ورت دخت�ر را کام�ل ببینی�د. حس کرد 

ک�ه نیش�خندی روی لبهای دخت�ر دید. از ن�وازش بدون 
احس�اس و کوتاه باس�نش خوشش آمد. دس�تش را روی 
پنبه گذاشت و فشار داد. جای سوزن کمی می سوخت. از 

پشت چرخید و روی تخت نشست. 
- آزادش چند شده االن؟ 

- خارج�ی اگر بخ�وای دویس�ت و پنجاه ه�زار تومن به 
باالست. 

بگوی�د.  را  دقی�ق  قیم�ت  نمی خواس�ت 
نمی خواس�ت پرس�تار با ش�نیدن قیمت 
واقع�ی و ض�رب و تقس�یم آن در تعداد 
وض�ع  م�ورد  در  ماهان�ه،  تزریق ه�ای 
مال�ی اش قض�اوت کن�د. خ�ودش ب�ه 
اندازه کافی هر روز حس�اب خرج و دخل 
بیم�اری اش را می کرد. حس�اب و کتابی که 
هر بار جمع کل اش می ش�د حمید. می دانس�ت اگر حمید 
دستش تو جیب خودش بود تا حاال صدبار او را گذاشته بود 
و رفته بود. می دانس�ت آپارتمان او که برادرانش از س�هم 
پ�دری ا ش در چلوکباب�ی ب�ه او داده بودند، حمی�د را نگه 

داشته بود. 
حواس�ش را جمع کرد. ایس�تاد. حس کرد ج�ای آمپول 
مثل سوزنی که به اندازه یک نخ باریک شده باشد به داخل 
باس�نش فرو رفت. کمی ناراحت ش�د. کمی هم خوشش 
آم�د. هوا تاریک ش�ده بود. ب�ه خانه که رس�ید چراغ ها را 
روش�ن ک�رد. پیغامگیر تلفن چش�مک نم�ی زد. به لباس 
مهن�از ک�ه روی دس�تۀ مبل افت�اده ب�ود نگاه ک�رد. برای 
هزارمین بار پشیمان ش�د. نباید مهناز را به حمید پیشنهاد 
می داد. باید می گذاش�ت حمید خودش خ�ارج از خانه هر 
کاری دلش می خواس�ت بکند. فکر می کرد اگر مهناز را با 
حمید آشنا کند، شاید کنترلی بر حمید داشته باشد. محتاج 
حمید نبود. سقف باالی س�رش را که مدیون پدرش بود. 
خ�رج زندگی و دارو هایش را از هم برادرانش از باقی ماندۀ 
س�هم دختری اش از دخل چلوکباب�ی پرداخت می کردند. 
فقط می ماند دل کندن و جرئت آوردن نام طاق. یا ش�اید 
آن هم نه. فق�ط باید جرئت می کرد و یک ش�ب، ناگهانی 
قفل در را عوض می کرد. چی�زی که خواهرش آذر صدبار 
پیش�نهاد ک�رده بود. حت�ی گفته ب�ود یکماهی ب�رود خانۀ 
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عزی�ز تا خودش هم�ه چیز را قانون�ی تمام کن�د. آذر هنوز 
از ماج�رای مهناز خبر نداش�ت. اما از زمان تش�خیص " ام 
اس" و سرد ش�دن رفتار حمید اصرار داشت که او باید جدا 
ش�ود. به خصوص که حمید هیچ وقت کار و کاسبی درست 
وحسابی نداش�ت و هرگز نشان نداد که زیر بار زندگی رفته 

اس�ت. در این پنج س�ال همیش�ه به درآم�د چلوکبابی 
وابس�ته بودند. نمی دانس�ت چرا این ق�در باید 

به خ�ودش ع�ذاب دهد. ط�اق و"  ام اس" 
زندگ�ی اش.  هرگزه�ای  بودن�د  ش�ده 

نمی دانست که از خوِد طاق می ترسد 
ی�ا از این  که قب�ول کند حمی�د دیگر 

دوس�تش ن�دارد. از اینکه مردی 
بکند  لم�س اش  نخواهد  دیگ�ر 

وحشت داشت. لمسی که حاال 
ش�ده بود دغدغۀ ه�ر روزش. 

داروهایی  اثر  از  نمی دانس�ت 
ب�ود ک�ه مص�رف می ک�رد یا 
ب�ه خاطر فص�ل و ه�وا بود. 

هر چ�ه ب�ود نمی توانس�ت از 
فکرش خاص شود. 

گذاش�ت  را  مهن�از  پیراه�ن 
داخل س�اک دس�تی کن�ار مبل. 

درآورد.  را  لباس های�ش 
ب�ه  صورت�ی،  ش�ورت  ب�ه 

رانهای�ش در آین�ه نگاه 
کرد. پس�تان هایش 

را با دس�ت کمی 
کش�ید.  باال 

حم�ام  در 
قف�ل  را 

کرد. کس�ی 
خان�ه نب�ود و 

حمی�د ه�م ت�ا 
یکش�نبه نمی آمد اما این طوری راحت تر بود. دستش را به 
دس�تگیره ای گرفت که از ماه پیش دور ت�ا دور دیوار حمام 
جوش داده بودند. ش�یر را ب�از کرد. منتظر ش�د تا آب داغ 

ش�ود. بعد آب سرد را باز کرد. آب که به جای سوزن آمپول 
رس�ید س�وزش مایمی حس کرد. با دست جای آمپول را 

مالش داد. چشمهایش را بست. 

---------------
Rebif    ۱    )ربی�ف( ن�ام دارویی 

اس�ت که م�ادۀ اصل�ی آن 

بتااینترف�رون ۱ اس�ت.

اینترف�رون حاوی مواد 

طبیعی است که انتقال 

س�لولی  بین  پیام های 

می ده�د.  انج�ام  را 

ط�ور  ب�ه  اینترف�رون 

انسان  بدن  توس�ط  طبیعی 

تولید می ش�ود و نقش مهمی در 

سیستم ایمنی بدن دارد

به منظ�ور جلوگیری از آس�یب سیس�تم 

عصب�ی مرک�زی در بیم�اران  ام اس، 

داروی  از  متخص�ص  پزش�کان 

می گیرند.  کم�ک  اینترف�رون 

ش�باهت  اینترفرون  داروی 

تولید  اینترفرون  به  زیادی 

شده توسط بدن دارد

 Multiple( ِاس  ِام   .۲

ی�ک   )sclerosis

بیم�ارِی خ�ود ایمن�ی 

اس�ت ک�ه در آن بدن به 

آسیب  خود  س�لول های 

وارد می کند. ب�ه گونه ای 

که سیستِم دفاعی به سیستِم 

 »CNS« اعص�اب  مرک�زِی 

حمل�ه ک�رده و نواحی از مغز و نخ�اع دمیلینه 

می ش�ود. این حالت ممکن اس�ت عائ�ِم فیزیکی، روح�ی و روانِی 

فراوانی را س�بب شود و اغلب، پیشرفِت آن در ناتوانی هاِی فیزیکی و 

ادراکی است.

 هفده دی ماه سالگرد صدور فرمان کشف حجاب توسط رضا شاه پهلوی است. توکا 
نیستانی این کارتون را به این مناسبت برای تابلو طراحی کرده است
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درارتفاعات استان گلستان، در دل جنگل های کردکوی، پیرمردی هر
صبح دل به کوه و جنگل می زند و کلنگ بر دل سنگ های سختی فرود می آورد

که در مسیر رودخانه سال هاست صیقل خورده اند. او برای شکستن
این سنگ ها و هر دفعه بار زدن آن ها با تراکتور خود به شهر مبلغ بیست

هزار تومان دریافت می کند و این زندگی روزانه مردی است از جنس
سنگ و آهن در دل یکی از زیبا ترین طبیعت های بکر ایران.
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اگ�ر این امکان وج�ود داشته باش�د که ش�اعران را به دو 
دس�ته ش�اعران تجربی و ش�اعران سنتی دس�ته-بندی 
کنیم و این دس�ته ها را به معنی ش�اعران نوگرا و ش�اعران 
محافظ�ه کار بدانیم، ش�اعر این مجموعه را بی ش�ک باید 

در دس�ته اول ج�ای داد. چرا که حض�ور او و آثار حاصل از 
ای�ن حضور حاک�ی از تجربه ه�ا و تاش هایی م�دام برای 
آفرینش های�ی نو در زبان و فرم ش�عر و گاه پیش�نهادهایی 

برای شعر امروز ماست. 
نام این ش�اعر در زمره ش�اعران و نویس�ندگان کش�ور و 
بر اس�اس تاریخ تولد شناس�نامه ای باید در زمره ش�اعران 
نوظه�ور در ابت�دای ده�ه هش�تاد ق�رار گی�رد. او ام�ا بر 
اس�اس جای�گاه و ظرفیت ه�ای ش�عرش در بنی�ان زبان، 
)که تجربه هایی ن�و در زبان و اجرای ش�عر بودند( با اولین 
تجربه های حرفه ای خ�ود در مطبوعات آن روزها جایگاه 
تثبیت ش�ده ای یافت. از این رو هم�واره دیده ایم که نام او 
اغلب در کنار ش�اعرانی قرار می گیرد که در میانه های دهه 

هفتاد پا به عرصه شعر گذاشته اند و نامی یافته اند. 

 "زخمرگ های در تبعید " نامی بر مجموعه 
شعری ست که به تازگی از شاعر ایرانی "پویا 

عزیزی" منتشر شده است. این مجموعه را 
که شصت صفحه دارد و حاوی شعرهای این 

شاعر میان سال های 1387 تا 13۹2 است نشر 
سیپرس استکهلم منتشر و روانه بازار کتاب 

کرده است.

اگر چ�ه مجموع�ه "زخمرگ ه�ای در تبعید" ح�اوی آثار 
متفاوتی از حیث فرم و نوش�تار است و دامنه این تفاوت از 
شعرهای کاما اجرایی و زبانی و گاه بلند تا شعرهای کوتاه 
با نوشتاری بی تکلف گس�ترده است اما به راحتی می توان 
س�یر تکامل تجربه های ش�اعر را از دو کتاب گذش�ته اش 
تا اکنون پی گرفت . از زبان مس�تبد کتاب "عامت بوس�ه 
می بارد" که همواره در درگیری میان فرم و معنا و شکستن 
فضاهای کان روایی، استراتژی تهی کردن معانی عادی 
را پ�ی می گی�رد و ش�عری عجی�ب و ناش�ناخته و بیش ت�ر 
نامتعارف را پیش�نهاد می دهد؛ تا مجموعه شعر "تهی" که 
شاعر در آن پس از طی فراز و فرودها و غربال تجربه هایش 
به زبانی خودس�اخته و منحصر به فرد دس�ت می یابد، که 
استبداد فرم و زبان را تلطیف کرده و به عاطفه و معنا اجازه 
حض�وری دیگرگون�ه می دهد. ام�روز ام�ا "زخمرگ های 
در تبعی�د" ب�ر واکاوی عناصر درون نوش�تار تاکی�د می کند 
ب�ه واژه ها حضوری عاطف�ی می بخش�د و مخاطبی را که 
از پیش�نهاد ش�عری او معموال یکه می خ�ورد در وضعیتی 
نوس�تالژیک و عاطفی ق�رار می دهد تا او نی�ز چاره ای جز 

پذیرفتن این نوع شعر نداشته باشد.
جدای از مسایل ساختاری، از لحاظ دسته بندی مفهومی 
نیز این کتاب، همان طور که در عنوان آن پدیدار اس�ت در 
زمره ادبی�ات مهاجرت و ش�عر در تبعید و یا به نوعی ش�عر 
اعتراضی فارس�ی قرار می گیرد. شعرهای ممنوعه ای که 
این شاعر از نیمه های دهه  هشتاد به سرودن آنها دست زد 
و همان-ها نیز منجر به "عدم اجازه چاپ بدون سانس�ور" 
مجموعه شعر تهی ش�دند، در این کتاب بالغ تر و شکیل تر 
و رس�اترند و به نظر می آید که مولف بدون دغدغه سانسور 
به عریانی مفاهیمی که می-خواس�ته اس�ت دس�ت زده و 
نوس�تالژی ها و پدیده ها و نام های دوس�ت داشتنی اش را 

در میان شعرها آورده است. 
ای�ن نوس�تالژی ها و گاه ان�دوه موج�ود در ش�عرهای او 
همراه باری اندیشگانی ش�ده )به قول منتقدی که پیش از 
این او را فیلس�وفی افس�رده خوانده بود( و دایره این اندوه 
را نه در اندازه اندوه و تالمی شخصی بلکه به اندوه و تالمی 
جمع�ی فرا می ب�رد که می تواند به یک نس�ل ی�ا به جامعه 
بزرگ تر تسری پیدا کرده و تعمیم داده شود. برای نمونه در 
س�طرهای زیر بازتاب دردها و رنج های اجتماعی در میان 
تصاویری به شدت شاعرانه و زبانی آهنگین و قدرت مند، 
تصویر اندوهناک یورتمه بر آب و خواب رفتن و به باد رفتن 
رویا و خاطره ها ساخته می شود. آب بی شک در این تصویر 

نمون�ه وج�ود فیزیکی و خواب نش�انه متافیزیک اس�ت و 
وس�عت این رنج را گس�ترده می کند. رنجی که نس�ل های 
ایرانی که به تعبیری سوخته نامیده می شوند با آن به خوبی 

حس همذات پنداری می کنند.
درخت س�وخته را بنگر/چه س�وراخ های گرمی به سینه 
دارد/ی�اد س�رب های داغی که هر صبح از او گذش�ته اند با 
اوست/سوراخ س�وزان را ببین/مردی س�ت که از مراسم 
تیرباران خویش باز می گ�ردد/ /این انار ُگر گرفته این میوه 
کبود خون/س�ری از زنی جوان بوده س�ت/حاال از مراسم 
سنگس�ار خویش بازمی گردد/ / اس�ب ها در چش�مه های 
خواب/ب�ه دش�ت های آب آواره می دون�د/آرواره از فرط 
مشت دریده/چشم ها از فرط اشک/یورتمه بر آب و خواب 
می روند و/رویا و خاطره می برند در باد )شعر زخمرگ های 

در تبعید(
مقاومت در برابر وضعیت تردید و تاش برای نشان دادن 
سترونی آن و جدایی سوژه از بافت اجتماعی و زبانی  که بر 
او پیش از این تاثیرگذار بوده اس�ت و اکنون با کنده شدن از 
آن ام�کان تاثیرگذاری بر آن نیز از دس�ت رفته اس�ت خود 
نمونه ای از دنیای محتوایی تازه ای است که در برابر شاعر 
و نویس�نده تبعیدی گش�وده می ش�ود. دنیای ت�ازه ای که 
زندگی در آن گریزها و گذارهای خود را دارد و در ش�عر پویا 

عزیزی نیز نمود مشخصی یافته است. 
ای ام�امِ فکور! /ای ِقرابِت م�رگ در زمینی که ضمیری 
تل�خ دارد و از آنِ ت�و نیس�ت/درخِت جوانس�الِ م�ن /ای 
تبرخورده و برگ ه�ای جوان را همه قی کرده بر ش�اخه ها 
ک�ه بریدندش�ان از ت�رس /روان ش�و ک�ه برگردیم!)ش�عر 

زخمرگ های در تبعید(    
شاید می توان گفت که اندوه از آنچه هست و نباید باشد و 
اعتراض به آن و سپس شرح اندوه دیگری از ناتوانی تغییر 
آن، مهمتری�ن زمینه های موضوعی ان�د که زخمرگ های 

در تبعید را می سازند.
 دو س�ایه از ف�رط درد هری�ک به س�ویی ش�تافتند/یکی 
قامتی از نیزه داش�ت و/برخود فرود آمد چنان/که دیگری 
حفره ای تاری�ک و گریان بود/گری�ان و آُمخته چون ابری 
افلیج/که در زانوی اش�ک ها تاب ایس�تادن با او نیس�ت/

دوس�ایه از فرط رویا هریک به سویی شتافتند/یکی قامتی 
از س�تاره خونین داش�ت و /ف�رود آمد بر جه�ان چنان/که 
دیگری کوهی از خورشید بود و ش�اد و سوزان بود/ از این 
چهار تنه�ا دلتنگی او با م�ن بود/ دریغ! چهارس�ایه تنها با 

یک دلتنگی! )شعر زخمرگهای در تبعید(
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ظهر ها اخبار شبکه یک، شب ها بی بی سی. 

این برنامٔه ثابت کودکی هایش بود. برنامه 

کودک را می شدگاهی به زوِر بزرگتر ها نبیند به 

بهانٔه سر درس و مشق نشستن، یا میهمانی 

خانٔه فامیلی، دوستی، اما اخبار همیشه بود. 

یا خودش بود یا بحثش نقِل محفِل بزرگتر ها. 

روزنامه و مجله و کتاب هم همه جای خانه پر 

بود. آن قدر که کتاب های کودکانه اش میان 

کاغذهای اغلب سیاسِی پدر گم بود. پدر که 

مجلس را دستش می گرفت شیرین دو ساعتی 

همه محوش بودند. اغلب فامیل و دوست و 

آشنا ها تازه ترین و ناب ترین تحلیل های خبری 

را از زبان او می شنیدند. این جور وقت ها ته 

دلش به او افتخارمی کرد، اما راستش بیشتر 

وقت ها حوصله اش از این همه جدیت و تکرار سر 

می رفت. سرش را گرِم آتاری و سگا می کرد و 

مشغول تنهایی اش می شد تا اینکه کامپیو تر آمد.

مپیو ت�ر  کا
پش�ت بندش  و  آمد 

دایل  اینترنت  اینترن�ت. 
فکس�نی  س�رعت  آن  ب�ا  آپ 

ش�ب و روزش ش�د.نوجوانی بود و ش�ور وباگ نویسی و 
خاقیت های  مانیت�وری،  دوس�تی های  وباگ خوانی. 
مانیتوری، فکرهای جمعِی مانیتوری، زندگِی مانیتوری. 
خانواده کم کم نگرانش شدند. از گوشه گیری وتنهایی اش 
می ترسیدند، از افس�ردگی و جمع گریزی اش. اما او غرق 

دنیای پرهیاهو و سرعت خود بود.
آغ�از  ب�ا  اجتماع�ی  ش�بکه های  پیدای�ش  همزمان�ِی 
جوانی اش ب�ه تعبیر خودش از بهتری�ن اتفاق های زندگِی 
اوست. اینکه به واس�طٔه اینترنت و شبکه های اجتماعی 
عاقه های�ش را پی�دا می کن�د؛ دوس�ت های دلخواهش 
را دارد؛ بهتری�ن موزیک ه�ا و فیلم های دنی�ا را در اختیار 
دارد؛ عاوه بر همه، اخب�اِر پدرکه حاال آنها را از تلویزیون 
بی بی سی در ماهواره می بیند دیگر حتی برای خودش نیز 
تازه نیست.اینکه او دیگر متهم به گوشه گیری و تن دادن 
به تنهایی نیس�ت. پی�ش از مورد اعتماد ترین رس�انه های 
پدر، اخبار توییت ش�ده را برای او می خواند یا تحلیل های 
خ�ود را کوتاه و س�ریع تویی�ت می کند خوب اس�ت. اینکه 
پدر، در این س�ن و سال مشتاق است به دنیای او بپیوندد، 
فیس�بوک داش�ته باش�د و ازاو می خواهد آموزشش بدهد 

خوب است.

احس�اس  این  در  پریناز 
می گوی�د:  او  نیس�ت.  تنه�ا 
"بس�یاری از هم س�ن و س�ال هایم تجربه های مشابه 
م�ن دارند. رس�انه های آناین زندگی همگ�ی ما را تحت 

تاثیر قرار داده است."
مژگان دوس�ِت اصفهانِی پریناز اس�ت. ب�ه گفتٔه خودش 
در "گ�ودر خدابیامرز"همدیگ�ر را پیدا کرده ان�د و حاال هم 
فیس بوک و گوپاس. چند سالی است که دوست هستند 
و دو ب�ار در قراره�ای گروه�ی با ه�م ماق�ات کرده اند. 
شب ها و روزهای زیادی را با هم گذرانده اند و ُبعد مسافت 
برایش�ان معنی ندارد.م�ژگان عاوه بر دایرٔه دوس�تانش 
را  فیس�بوکی  صفحه ه�ای  اجتماع�ی،  ش�بکه های  در 
از موثر تری�ن رس�انه ها ب�ر زندگ�ی جوان�ان می دان�د. او 
تقریب�ا روزنام�ه  و مجل�ٔه کاغ�ذی نمی خواند و ب�ه جایش 
عضوچندی�ن صفحٔه فیس�بوکِی مرتبط با رسانه هاس�ت. 
او ک�ه می گوید "مهم تری�ن آدم های زندگ�ی ام را ازهمین 
دنیای مجازی پیدا کرده ام"، معتقد اس�ت "نس�ل ما بدون 

رسانه های اینترنتی نمی تواند زندگی کند."
اس�ت.  ته�ران  اه�ل  روان شناس�ی  دانش�جوی  آرش 
می گوید: "دم دست ترین تاثیر رسانه های آناین برزندگی 
من این اس�ت که هم س�وژٔه پایان نامه ام را از این رسانه ها 
پی�دا کردم و ه�م بخش قاب�ل توجهی از پرسش�نامه های 
مرب�وط ب�ه آن را کارب�ران ش�بکه های اجتماع�ی پاس�خ 
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دادند." به عقیدٔه او ش�اید اگرجامعٔه ما تا این حد س�رکوب 
شده و تحت کنترل نبود، اینترنت، شبکه های اجتماعی و 
رسانه های آناین چنین اقبالی در میان جوانان نداشتند و 

یا نوع کارکرد آنها متفاوت بود.
آرش ام�ا معتقد اس�ت "ب�ا وجودفیلترینگ ش�دید، 

ب�رای بخ�ش قاب�ل توجه�ی از هم نس�ل های من 
اینترن�ت یعنی همه چیز! ش�ما می توانیدجای پای 
دوس�تی ها، الیک ها و کامنتها را هم�ه جا ببینید. 

جوان�ان زندگِی واقعی خ�ود و همدیگ�ر را ازطریق 
رسانه های آناین فالو می کنند."

سهیا چند سالی اس�ت که در تهران زندگی می کند. 
او از معای�ب و مزایای اینترن�ت می گوید: "پیش آمده که 

تصمیم قطعی گرفته ام به کلی دوراینترنت را خط بکشم، 
اما بیش از یکی دو ماه دوام نیاورده ام. نمی دانم بگویم این 
هم نوعی اعتیاداست، یا اینترنت واقعا بخشی از زندگِی ما 
شده اس�ت." او نقش رسانه های آناین بر زندگی جوانان 
را بسیار اساس�ی و موثر می داند و توضیح می دهد: "االن 
حتی روزنامه ها هم آناین منتشر می شوند. این یک روند 
جهانی اس�ت و نمی ت�وان با آن مقابله ک�رد. آن چیزی که 
ب�ه نظر من می توان از عیب های اینترنت به حس�اب آورد 
ش�بکه های اجتماعی اس�ت. موج غم و افسردگی ای که 
گاهی اپیدمی می ش�ود، یا فضولی های پنهان و آشکاری 
که هم�واره مثا در فیس بوک وجود دارد، یا چش�م و هم 

چشمی و ازاین جور چیز ها."
ام�ا به اعتقاد فرش�اد ک�ه اهل ارومیه اس�ت، اگر بش�ود 
آب و ن�ان را از زندگ�ی ح�ذف ک�رد، می ت�وان ازاینترنت 

ه�م صرف نظر ک�رد. او بیش�ترین وقت�ش را در وی چت، 
فیس بوک و اینس�تاگرام س�پری می کند: "من دو ش�یفت 
مدرس�ه م�ی روم، اما همزمان دس�ت کم هفت یا هش�ت 
س�اعت در ش�بکه های اجتماعی پرس�ه می زن�م. آنچه از 
اینترنت ی�اد می گیرم خیلی کارآمد تر اس�ت. ش�بکه های 

دوس�ت یابی  برای  فق�ط  اجتماعی 
آن ج�ا  در  هرچن�د  نیس�ت؛ 

دوست های خوبی هم پیدا 
می کن�م، ام�ا اینترن�ت 

دنیای�ی س�ت ک�ه م�ن 
از آن ای�ده می گی�رم، 
و  مه�م  آدم ه�ای 

موث�ری را از این طریق ش�ناخته ام، ب�ا کتاب های زیادی 
آشناش�ده ام و دوستانی از جاهای مختلف دنیا پیدا کرده ام 
ک�ه از طریق ارتباط با آن ها هم دو زبان دیگررا یاد گرفته ام 
و ه�م با نحؤه زندگ�ی مردم در جاهای دیگر دنیا هم آش�نا 

شده ام."
نیما راشدان، کار ش�ناس رس�انه های دیجیتال، کارکرد 
اینترن�ت در ده�ٔه ۹۰ ای�ران را ب�ا کارک�رد آن دردهه های 
هفتاد و هش�تاد متفاوت می داند. او می گوی�د:" در اواخر 

"با وجودفیلترینگ شدید، برای بخش 
قابل توجهی از هم نسل های من اینترنت 

یعنی همه چیز! شما می توانیدجای پای 
دوستی ها، الیک ها و کامنتها را همه 

جا ببینید. جوانان زندگِی واقعی خود و 
همدیگر را ازطریق رسانه های آنالین فالو 

می کنند."

دهٔه هفتاد و در طول دهٔه هش�تاد، مصرف کنندٔه اینترنت 
طبق�ات متوس�ط به باال و روش�نفکر ش�هری بودن�د؛ اما 
اکن�ون اینترن�ت یک رس�انٔه عمومی س�ت و هم�ه به آن 
دسترس�ی دارند. ضمن اینکه تع�داد کاربران چندین برابر 
ش�ده، مصرف کنندٔه محت�وای اینترنتی نیز ف�رق کرده و 

بسیار عمومی شده است."
او معتقد است در دهٔه هشتاد اینترنت در ایران جایگزین 
رس�انه های چاپی سانس�ور ش�ده ب�ود و ماش�اهد انفجار 
وباگ ها و س�ایتهای اطاع رس�انی بودیم؛ ام�ا در دهٔه 
ن�ود اینترن�ت در ایران ب�ه اینترن�ت جهانی نزدیک ش�ده 
و تف�اوت کارب�ران ما ب�ا کاربران جهانی کم ش�ده اس�ت. 
بحث های امروز اینترنتی در ایران مختص اطاع رس�انی 
یا بحث های روشنفکری نیس�ت، بلکه به سبک زندگی، 

آرای�ش و مد هم می پ�ردازد که بس�یار 

هم پرطرفدار است و ما ش�اهدیم بحث های پیرامون این 
مسائل کامنت های باالی ۲۰ هزارتا می گیرد."

او ب�ا تاکید ب�ر اینکه متولدی�ن دهٔه ش�صت در نوجوانی 
با نت آش�نا ش�دند، اما ده�ٔه هفتادی ها ب�ا اینترنت بزرگ 
ش�ده اند، توضیح می ده�د:" اینترنت وس�یلٔه زندگی دهه 
هفتادی هاس�ت و نمی ت�وان از زندگی آنه�ا حذفش کرد. 
به همین دلیل اس�ت که مثا فیلترینگ وی چت را تحمل 
نمی کنن�د. آنها باوی چ�ت زندگی می کنند، به وس�یلٔه آن 
محدودیت ه�ای قانون�ی و عرف�ی را دور می زنن�د و افراد 
موردعاقه ش�ان را در اط�راف خودش�ان، در آپارتمان و 
محلٔه خودش�ان پی�دا می کنن�د و وارد زندگی واقعیش�ان 
می کنن�د؛ در حال�ی که ده�ه ش�صتی ها بعض�ا نمی دانند 
وی چت چیس�ت و یا اس�تفادٔه عمومی از آن درزندگیشان 
ندارن�د. ای�ن س�طح از اس�تفاده از اینترن�ت در 
زندگ�ی واقع�ی ک�ه اکنون ش�اهد آن هس�تیم 

بی سابقه است."
نیما راش�دان با بی�ان اینکه دی�وار فرهنگی ای 
که حاکمیت در این س�الها برای ایج�اد آن هزینه 
کرده،اکنون ترک برداشته اس�ت، می افزاید:" در 
دهٔه هش�تاد کنش�گران دنبال اس�تفاده از اینترنت 
بودن�د اماکارب�ران اکنون عام�ٔه جوانان هس�تند و 
به دنبال این هس�تند ک�ه مثل مردم جاه�ای دیگر دنیا 

زندگی کنند."

او با اش�اره به صفحات اینترنت�ی تلویزیون ها، با طرح 
بخ�ش  گوگ�وش  آکادم�ی  می گوی�د:"  مثال های�ی 
قاب�ل توجهی از مخاطبان خود را در ط�ول هفته از طریق 
اینترنت جذب می ک�رد. مثا در ی�ک روز ۱۴هزار کامنت 
برای صفحٔه آن گذاشته ش�د. یا مثا بی بی سی فارسی با 
وج�ود اینکه در ایران دفتر وحتی اج�ازٔه فعالیت ندارد، اما 
از پرمخاطب ترین شبکه های تلویزیونی است که از طریق 
اینترنت نیز بامخاطبان�ش ارتباط می گیرد؛ تصور کنید اگر 
این رسانه ها امکان فعالیت در داخل ایران را داشته باشند 

چه تحولی به وجود می آید."

"اما در دهٔه نود اینترنت در ایران به اینترنت 
جهانی نزدیک شده و تفاوت کاربران 

ما با کاربران جهانی کم شده است. 
بحث های امروز اینترنتی در ایران مختص 

اطالع رسانی یا بحث های روشنفکری 
نیست، بلکه به سبک زندگی، آرایش و مد 
هم می پردازد که بسیار هم پرطرفدار است"
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1- واتیکان خبرساز
٢٨ فوریه روز شوکه کننده ای بود. پاپ بندیکت شانزدهم 
در یک اقدام بی س�ابقه از مقامش کناره گیری گرد. استعفا 
از این مق�ام، آخرین بار در ق�رن پانزدهم میادی صورت 
گرفته بود. رهب�ر کاتولیک های جهان که  ٨۵ س�اله بود، 

ضعف جسمانی را دلیل استعفایش اعام کرد. 
یکم�اه بعد، پ�س از پنج مرتب�ه رًای گی�ری کاردینال ها، 
اتف�اق بی س�ابقۀ بعدی نی�ز رقم خ�ورد و ب�رای اولین بار 
کشیشی از آمریکای جنوبی به عنوان رهبر کاتولیک های 

جهان انتخاب شد. 
کاردینال خورخه ماریو برگولیو از آرژانتین که سراس�قف 

کلیس�ای بوئنوس آیرس بود، لقب پاپ فرانسیس را برای 
خود برگزید. او خود را حامی و همراه فقرا اعام کرد. 

٢- پایان احمدی نژاد، آغاز روحانی 
 ١۴ ژوئن )٢۵ خرداد( یازدهمین دورۀ انتخابات ریاس�ت 
جمه�وری برگ�زار ش�د و ن�ام "حس�ن روحانی" ب�ا "پنجاه 
ممیزهفت�اد و یک ص�دم " آرا به عنوان پی�روز انتخابات از 

صندوق های رًای بیرون آمد. 
 پی�روزی روحانی با ش�عار اعتدال و تدبیر، پایان هش�ت 
سال ریاس�ت جمهوری محمود احمدی نژاد بود و موجی 
از امید را به جامعه تزری�ق کرد. بعد از انتخابات پرماجرای 

س�ال ٨٨ و فش�ارهای سیاس�ی و اقتص�ادی و همچنین 
تحریم های گس�تردۀ جهان�ی، ش�عارهای روحانی به دل 
مردم نشس�ت و او توانست گوی س�بقت را از هفت رقیب 
دیگرش برباید. روحانی در س�خنرانی های انتخاباتی اش 
وع�دۀ فضای باز سیاس�ی، رعای�ت حقوق ش�هروندان و 

اقلیت ها، و سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی داد. 

 ٣- پارک قزی بهانه بود
همه چیز از اعتراض به تخریب پارک قزی در اس�تانبول 
آغاز ش�د. ع�ده ای از مردم این ش�هر به نش�انۀ مخالفت، 
نزدیک به س�ه هفته بود که در این پارک جمع شده بودند. 
پلی�س در اواخر ماه ژوئن برای متفرق کردن مردم دس�ت 
ب�ه خش�ونت زد. این اق�دام س�رآغازی ب�رای تجمعات و 
راهپیمایی های گس�تردۀ دیگر در ترکیه ش�د ک�ه دلیل آن 
مخالفت ب�ا دولت رجب طیب اردوغان بود. چالش در این 
کش�ور، کماکان با رو شدن پروندۀ فس�اد اقتصادی کابینه 

ادامه دارد. 

4- مصر روی آرامش ندید
 تظاهرات گس�ترده و س�رنگونی دولت حس�نی مبارک، 

برای مصری ها بوی بهار به ارمغان نیاورد. تنها مدتی بعد 
از روی کار آمدن دولت جدید به ریاس�ت جمهوری محمد 
مرس�ی، اق�دام ارتش این کش�ور ب�ه رهب�ری عبدالفتاح 
السیسی در س�وم ژوئیه علیه او، دوباره مصر را به ناآرامی 
کش�اند و صد ها کش�ته و هزاران زخمی بر جای گذاشت. 
ارتش ب�ا اعام وضعی�ت اضطراری، محمد مرس�ی را از 
س�اختمان ریاست جمهوری به زندان فرس�تاد. به جز او، 
حکم بازداش�ت گس�تردۀ رهبران اخوان المسلمین صادر 
و ای�ن گروه، غیرقانونی اعام ش�د. مصر هنوز به آرامش 

نرسیده است. 

 ۵- حملۀ شیمیایی درسوریه 
 ٢١ اوت )س�ی مرداد(، فیلم ها و تصاویری منتش�ر ش�د 
که س�ازمان ملل و ش�ورای امنیت را ب�ه دخالت در جنگ 
داخلی س�وریه واداش�ت. تا آنج�ا که آمریکا ت�ا یک قدمی 
حملۀ نظامی به س�وریه پیش رفت. داستان از این قرار بود 
که منطقۀ "غوطه" در نزدیکی دمشق مورد حملۀ شیمیایی 
قرار گرفت که بعد تر بازرس�ان س�ازمان ملل، اعام کردند 
از گاز سارین استفاده شده اس�ت. بر اساس آمار این نهاد، 
١۴٢٩ نف�ر کش�ته ش�دند که بی�ش از ۴٠٠ نف�ر آنها کودک 
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بودند. 
 مخالفان، دولت س�وریه را مس�ئول حمله معرفی کردند 
اما دولت در مقابل، انگش�ت اتهام را به س�مت شورشیان 
گرفت. در   نهایت با دخالت ش�ورای امنیت س�ازمان ملل، 
بشاراس�د موافقت کرد که زرادخانه های ش�یمیایی خود را 

تحویل دهد. 
با این حال، آتش جنگ در این کشور هنوز خاموش نشده 
است و همچنان هزاران زن و کودک، قربانی و بی خانمان 
می ش�وند. براس�اس آخرین آمار تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار 

نفر در نا آرامی های سوریه کشته شده اند.  

۶- تماس تلفنی بعد از ٣۵ سال 
تماس تلفنی حس�ن روحانی و باراک اوباما، دقیقۀ نودی 
بود. آن ط�ور که رییس جمهور در باغ س�اختمان ریاس�ت 
جمه�وری ب�ه خبرن�گاران گف�ت، او م�اه س�پتامبر بعد از 
اجاس س�االنۀ س�ازمان ملل متحد، به س�مت فرودگاه 
نیوی�ورک به مقصد تهران در حرکت ب�ود که تلفن اتومبیل 
زنگ خورد. پش�ت خط، اوبام�ا رییس جمه�وری آمریکا 
ب�ود. دو طرف ح�دود ٢٠ دقیق�ه دربارۀ برنامۀ هس�ته ای 
ایران و مس�ائل منطقه صحبت و در   نهایت وزرای خارجۀ 
خود را مًامور کردند تا زمینۀ همکاری دو کش�ور برای حل 

پروندۀ هسته ای تهران را هر چه زود تر فراهم کنند. 
این تماس تلفنی که ایران و آمریکا هر کدام ادعا کردند به 
درخواس�ت طرف مقابل انجام شده، بافاصله به سرخط  
تمام رس�انه های جهان تبدیل ش�د. این نخس�تین بار بود 
که رؤس�ای جمهور دو کش�ور بعد از قطع رابطه ای به عمر 
جمهوری اس�امی، با یکدیگر گفتگو کردن�د. نتیجۀ این 
ارتباط تلفنی، توافق مذاکرات هس�ته ای با حضور محمد 
ج�واد ظریف و ج�ان ک�ری وزرای خارجۀ ای�ران و آمریکا 
و کش�ورهای عضو گروه ١+۵ و نیز دس�ت دادن ظریف و 

کری در مقابل دوربین های رسانه های جهان بود.

٧-وقتی آمریکا تعطیل شد
 اتفاق منحصر ب�ه فردی بود. دولت اوبام�ا و نمایندگان 
کنگره نتوانس�تند با  اختاف دربارۀ بیمۀ خدمات درمانی، 

بودجۀ س�ال مالی این کش�ور را تصویب کنند. در نتیجه از 
اول اکتب�ر، دولت و تمام مراکز دولتی و وابس�ته، به مدت 

١۶ روز تعطیل شدند. 
 ای�ن تعطیلی نه تنها ب�ه اقتصاد آمریکا، بلک�ه به اقتصاد 

جهانی هم شوک وارد کرد. 

٨-سرانجام توافق هسته ای 
هتل اینترکنتیننتال ژنو، درماه نوامبر، مهمانان تراز اولی 
داش�ت که هر حرکت آنها در مقابل چشم های خبرنگاران 

پرتعداد رسانه های جهان رصد می شد. 
پس از سال ها مذاکرات بی سرانجام، وزرای امور خارجۀ 
ای�ران و آمری�کا و پنج کش�ور اروپایی پای ی�ک توافقنامۀ 
موقت هس�ته ای را امضا کردند. توافقنامه ای که تاریخی 
شد و برای اولین بار گفتگوهای هسته ای را به سرانجامی 

رساند. مذاکرات ایران و گروه ١+۵ کماکان ادامه دارد. 

٩ - قهرمان خاموش شد
نلسون ماندال، رییس جمهور پیش�ین آفریقای جنوبی و 
رهبر جنبش ضد آپارتاید، پنجم دس�امبر بع�د از یک دوره 

بیماری طوالنی در سن ۹۵ سالگی درگذشت. 
خب�ر درگذش�ت او را جیک�وب زوم�ا، ریی�س جمهوری 
کنونی آفریقای جنوبی در بیانیه ای تلویزیونی اعام کرد.  
ماندال درمنزلش و در جمع اعضای خانواد اش درگذشت. 
مراس�م یادبود او یکی از تاریخی ترین رویدادهای س�ال 
بود چ�را که مرگ او واکنش گس�تردۀ رهبران کش�ورهای 
مختل�ف را در پ�ی داش�ت و نزدیک ب�ه ۱۰۰ نفر از س�ران 

کشور ها در مجلس بزرگداشت او شرکت کردند. 
پیکر ماندال س�رانجام پس از برگزاری مراسم مختلفی، 
ده روز پ�س از مرگ�ش در جم�ع خان�واده و ه�زاران تن از 
دوستدارانش در روس�تای زادگاهش قونو و در گورستانی 
خانوادگی به خاک س�پرده ش�د. ماندال که هموطنانش در 
افریقای جنوبی با عنوان مادیبا می شناس�ند ، طبق آداب 
سنتی قبیله ای که در آن  زاده ش�د به دور از لنز دوربین ها، 

به خواب ابدی فرو رفت.  

١٠-لباس دردسرساز
همه چیز از لباس خانم فرنان�دا لیما مدل معروف برزیلی 
در مراس�م قرعه کش�ی مس�ابقات جام جهانی آغاز ش�د. 
پیراهن�ی که او ب�رای اجرای این مراس�م در ماه دس�امبر 
انتخاب کرده بود باعث ش�د تا اعام گروه بندی ها از صدا 
و سیمای جمهوری اسامی پخش نشود. این موضوع در 
کنار لبخند رضایت لیونل مس�ی ستارۀ فوتبال جهان و تیم 
ملی آرژانتین از هم گروهی با ایران، کافی یود تا صفحات 
فیسبوک مسی، لیما و حتی همسر این مجری تلویزیونی، 
آم�اج حملۀ کاربران ایران�ی با کامنتهای توهی�ن آمیز قرار 

گیرد. 
 ای�ن رفت�ار ب�ا انتقاده�ای گس�ترده مواج�ه ش�د و پای 

رسانه های خارجی را هم به ماجرا باز کرد. 
کار به آنجا کشید که جمشید مش�ایخی بازیگر نام آشنای 
ای�ران اعام کرد برای دلجویی از مس�ی به اس�پانیا س�فر 

خواهد کرد. 

١١- بابک زنجانی
 بابک زنجانی بعد از ماه ها مجادله و مباحثه، ۳۰ دسامبر 
بازداشت شد. نام او از ماه ها قبل بر سر زبان ها افتاده بود. 
از   همان روزی که محمود احمدی نژاد در جلسۀ استیضاح 
وزی�ر تعاون�ش در مجلس، فیلمی را پخ�ش کرد که فاضل 
الریجانی- برادر رؤس�ای قوای مقنن�ه و قضائیه- برای 
رف�ع موانع معامات س�ازمان تًامین اجتماع�ی با زنجانی 
چانه م�ی زد. بعد از آن، تاجر جوان میلیاردر به تخلف های 
مختلف اقتصادی و اس�تفاده از رانت های حکومتی متهم 
ش�د. تا آنجا که ن�ام زنجانی و مؤسس�ه های مرتبط با او به 
اتهام پولش�ویی ب�رای دور زدن تحریم های اعمال ش�ده 
علیه ایران در فهرس�ت تحریم های آمریکا و اتحادیۀ اروپا 

قرار گرفت. 
همچنی�ن بیژن زنگنه، وزیر نفت اع�ام کرد که زنجانی 
دو میلی�ارد یورِوحاصل از ف�روش نفت ای�ران را به خزانۀ 
دولت واریز نکرده اس�ت. زنجانی اما همۀ اتهام ها را رد و 
خود را "سرباز بسیجی در جبهۀ اقتصادی" معرفی می کند.
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بارو پادکس�تی اینترنتی اس�ت که در »گ�روه امنیتی ایران« توس�ط گروهی از فعاالن 
اطالعات�ی )Info Activists( و متخصص�ان امنیت�ی ایران�ی تهیه و تولید می ش�ود. 
هدف ای�ن پادکس�ت اینترنتی مرور خبره�ای امنیت�ی و ارائه ی هش�دارهای الزم از 
زبان متخصصان امر اس�ت. این پادکس�ت به عالوه به روی دیگر امنیت یعنی حریم 
خصوصی نیز توجه ویژه ای دارد. کارشناس�ان گروه امنیتی ایران با کنجکاوی هر جه 
تمام ت�ر ناقضان حریم خصوص�ی را رصد می کنند و مخاطبان را از نقض حریمش�ان 
مطلع می کنند.بارو به صورت هفتگ�ی در تارنمای iransec.org برنامه دارد و هر ماه 
برنامه ای ویژه درباره ی امنیت دیجیتال و حریم خصوصی برای مجله ی اینترنتی تابلو 

تولید می کنند.
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