


شماره سیزدهم، بهمن2۱۳۹۲

سخن سردبیر

پرونده ای را برایتان آماده کرده ایم که جمع اضداد است!  شادی و انقالب 
در یک شماره. 

دقیق تر که شویم البته این دو به هم نزدیکند.   درهر انقالبی یکی می رود 
و دیگری می آید و البته عده ای شادنند و عده ای غمگین. اما قرار نیست به 

مقایسه این دو بپردازیم.
می خواهیم بدانیم شادی کردن یعنی چه، چرا برخی شادند یا بهتر است 

بگوییم بلدند شاد باشند و برخی نه. وجوان ایرانی سهم اش از شادی کردن 
چیست؟ 

بستر جامعه ای که در آن زندگی می کند این امر را تا چه حد برایش میسر 
می کند و حدود آن تا کجاست؟ 

و اما در باره انقالب، هم زمانی انتشار این شماره مجله با بهمن ماه که ۳۵ 
سال است پیروزی انقالب در این ماه جشن گرفته می شود و تمام جوانب 

زندگی ایرانیان را تحت الشعاع آن رویداد قرار داده است، می طلبید تا برای 
جوانان این دوره از نگاه جوانان آن زمان نیز روایتی تازه داشته باشیم. 
شاید هم شما به عنوان مخاطب  "تابلو"   با مطالعه مطالب این شماره 

ارتباطی نانوشته بین شادی و انقالب پیدا کنید و شاید هم جوابی برای این 
شعار زمان انقالب ۵۷ بیابید که آیا هر دیوی که بیرون  رود، فرشته ای بعد 

از او خواهد آمد؟
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درک احساس شادی آسان است اما جست وجوی 
شادی و تالش برای یافتن تعریفی شسته رفته 

و همه جانبه از آن به این سادگی ها نیست. 
فیلسوف و روان شناس و جامعه شناس و 

عصب شناس و طبیب، در این تاریخ چند صد 
ساله علم بشری، هر کدام گوشه ای از این 

واژه چهار حرفی را گرفته اند و رفته اند به دنبال 
ریشه و معنا، و به جاهای جالبی رسیده اند؛ به 

ریشه های ژنتیکی، به موقعیت های اجتماعی، به 
انتقال دهنده های عصبی، به خود تجربه گر و خود 

روایت گر و هزار هزار اصطالح و مفهوم دیگر. 
اما سر در آوردن از این کالف سردرگم آنجا آسان 

می شود که هدف غایی همه این اندیشمندان 
و دانشمندان را به یاد بیاوریم و دست آوردهای 

پژوهشی شان را با نیم نگاهی به این هدف از 
نظر بگذرانیم؛ همه آن ها می کوشند راهی برای 
افزایش شادمانی بیابند و این جز با شناختن و 

معنا کردن "شادی" ممکن نیست.

چیزی که در ادامه می خوانید، چکیده ای از جست وجوی 
واژه ش�ادی میان مقاله ها و کتاب هاس�ت؛ جست وجویی 
که ابتدا با هدف ش�ناختن شادی آغاز کردم، اما گستره این 

واژه چن�ان بود که بعد از هفته ها گم ش�دن می�ان معانی و 
تعریف هایی که انتهایی برایش�ان نیافت�م، تالش کردم به 
منظم تری�ن حالت ممک�ن، از میان کاغذها بی�رون بیایم، 
ذهنم را مرتب کنم و درباره آنچه از شادمانی یافتم بنویسم.

شادی؛ یک حالت ذهنی یا یک زندگی خوشبخت؟

اولین قدم های برداش�ته ش�ده برای ش�ناختن شادی بر 
این تقسیم بندی استوار است:

شادی به عنوان یک حالت ذهنی	 
شادی به عنوان یک زندگی خوشایند برای شخصی 	 

که آن را هدایت می کند
اول  حال�ت  دنب�ال  ب�ه  روان پزش�کان  و  روانشناس�ان 
رفته اند و ش�ادی را از منظر ارتباط با روح و روان انس�ان و 
همین طور ارتب�اط با ویژگی های بیولوژیک�ی مغز آدمیزاد 
بررس�ی کرده اند. ش�ق دوم، منظر فالس�فه است. آن ها 

شادی را در ارتباط با "سعادت" بررسی و معنا می کنند.

شادی؛ اکنون یا همیشه؟ 

تقسیم بندی دیگر مبتنی بر رویکردی زمان محور است. 
اینکه از ما بپرسند:"همین االن که این متن را می خوانی، 

احس�اس ش�ادی می کنی؟" با اینکه از ما بپرس�ند:"آیا در 
زندگی آدم شادی محسوب می شوی؟" خیلی فرق دارد. 
ممکن اس�ت االن به خاطر یک مش�کل کوچ�ک کاری، 
عصبانی باش�یم و نه تنها شادی را احساس نکنیم که اتفاقًا 
فک�ر کنیم چه قدر همه  چیز س�یاه و تلخ و ناگوار اس�ت. اما 
این دلیل نمی ش�ود که وقت�ی به سراس�ر زندگی مان فکر 

می کنیم، احساسی به همین تلخی داشته باشیم. 
دانیل کان من، روانش�ناس، این تف�اوت را تحت عنوان 
"خوِد تجربه گر" و "خوِد روایت گر" شرح می دهد. یعنی اگر 
برای بازشناسی شادی به تجربه مان در حال حاضر رجوع 
کنیم، ب�ه احتمال زیاد جوابی که می دهی�م با روایتی که از 
ش�ادمانی در کل زندگی م�ان داریم متف�اوت خواهد بود. 
روانشناسان هم هر دو مورد یادش�ده را مطالعه می کنند تا 
به درک�ی دقیق تر و بهتر در این باره برس�ند که تجربه های 

روزانه چه طور یک زندگی شاد را می سازند.

مواد مورد نیاز برای شادمانی

مارتین سلیگمن، نویسنده کتاب "شادی پایدار" و یکی از 
پژوهشگران رشته نوپای روانشناسی مثبت ، شادی را در 
برگیرنده سه مؤلفه بر می ش�مارد: لذت، سرگرم بودن، و 
معنا. او در گفت وگو با ش�بکه پی بی اس آمریکا هر کدام از 
این مؤلفه ها را این طور ش�رح می دهد: لذت، آن بخش از 
شادی است که احساس خوب به همراه دارد. سرگرمی به 
زندگی حرفه ای خوب و داشتن روابط خانوادگی و دوستانه 
خوشایند و همچنین داشتن مشغولیت های سرگرم کننده 

معطوف است. معنا هم به استفاده از توانایی هایمان برای 
رسیدن به هدفی بزرگ تر اشاره دارد.

 آقای سلیگمن می گوید که این سه به یک اندازه اهمیت 
دارن�د اما از می�ان آن ها س�رگرمی و معنا در س�اختن یک 

زندگی لذت بخش و شاد اثرگذاری عمده ای دارند.
ِاد داین�ر، روانش�ناس و نویس�نده کت�اب "ش�ادی: کلید 
گنجینه سرمایه روانی" هم درباره مواد مورد نیاز برای شاد 
بودن این طور می گوید: آنچه روانشناسان "شادی ذهنی" 
نام می دهند، ترکیبی است از"رضایت از زندگی" و "داشتن 

احساسات مثبت بیشتر در قیاس با احساسات منفی".
سونیا لیوبومیرس�کی، مدرس روانشناس�ی در دانشگاه 
کالیفرنی�ا و نویس�ندۀ کتاب "راه خوش�بختی" هم ش�ادی 
را این ط�ور ش�رح می ده�د: " تجرب�ه ل�ذت، رضای�ت ی�ا 
خوش�بختی که با این احساس ترکیب ش�ده باشد؛ زندگی 

خوب و معنادار و ارزشمند است."

شادمانی منشاء بیولوژیک دارد؟

مطالع�ات نش�ان می دهد ک�ه افزایش غلظ�ت یک ماده 
پیام رس�ان عصب�ی ب�ه ن�ام "نورآدرنالی�ن" س�بب ایج�اد 
احس�اس سرخوش�ی و لذت و ش�ادمانی مفرط می شود. 
پژوهش های انجام شده بر مکانیسم شادی در مغز انسان 
حاکی از این اس�ت ک�ه افزایش انواعی از پیام رس�ان های 
عصبی به ویژه نورآدرنالین به افزایش احساس سرخوشی 
و لذت و ش�ادی کمک می کند در حالی که مقدار اندک این 
پیام رس�ان عصبی با احساس افس�ردگی و اندوه در ارتباط 
است. این نشان می دهد که شادمانی با فعل و انفعال هایی 

بیولوژیک در بدن انسان مرتبط است.
عالوه بر این، به گزارش دانش�گاه برکلی سه پژوهشگر 
و  وارِدل  جی�ن  اس�ِتپتو،  ان�درو  نام ه�ای  ب�ه  انگلیس�ی 
مای�کل مارم�وت ۲۲۸ داوطل�ب ۴۵ تا ۵۹ س�اله را مورد 
بررس�ی قرار داده اند تا میزان ش�ادی آن ه�ا را در یک روز 
کاری و روزی ک�ه از کار فراغ�ت دارن�د اندازه گیری کنند. 
محققان، فش�ار خون و ضربان قلب داوطلب�ان را به طور 
منظ�م تح�ت نظر داش�تند. عالوه  ب�ر این از ب�زاق دهان  
داوطلبان نمونه برداری ش�د و یک آزمون فش�ار مغزی را 
هم تکمی�ل کردند. نتایج ای�ن تحقیق نش�ان داد افرادی 

سونیا لیوبومیرسکی، مدرس 
روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا و 

نویسندۀ کتاب "راه خوشبختی" شادی 
را این طور شرح می دهد: "تجربه لذت، 

رضایت یا خوشبختی که با این احساس 
ترکیب شده باشد؛ زندگی خوب و 

معنادار و ارزشمند است. "
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که ش�ادتر بودند، ضرباِن قلب پایین تری داش�تند، س�طح 
ترش�ح هورمون کورتیزول که با اضطراب در ارتباط است 
در آن ه�ا پایین تر بود و غلظت پالس�مای خون آن ها که با 

بیماری های قلبی ارتباط مستقیم دارد هم کمتر بود.

شادمانی و روابط انسانی

پژوهشگران دانش�گاه هاروارد در سال ۱۹۳۸ پروژه ای 
عجی�ب را آغ�از کردن�د ک�ه ق�رار ب�ود زندگ�ی گروهی از 
دانش آموخت�گان ای�ن دانش�گاه را ت�ا پای�ان عم�ر دنبال 
کن�د، با این هدف که ش�اید ب�ه الگویی برای ش�ادکامی و 
سعادت انسان برس�ند. بر این اس�اس زندگی ۲۶۸ نفر از 
فارغ التحصیالن هاروارد به مدت ۷۵ س�ال مورد مطالعه 
ق�رار گرفت. محققان از زوایای مختل�ف زندگی این افراد 
را تح�ت نظر داش�تند، از روانشناس�ی، انسان شناس�ی و 
مش�خصات فیزیکی و س�المت؛ تا آی کی�و و عادت های 
مصرف نوش�یدنی های الکل�ی و ارتباط�ات خانوادگی، و 
عادت های و قدرت جنسی آن ها در سنین مختلف- مورد 
بررس�ی قرار گرفت تا مهم ترین عوامل مؤثر بر س�عادت و 

شادکامی انسان شناسایی شود.
ج�ورج وایالنت که در ۳۰ س�ال گذش�ته مس�ئولیت این 
پژوهش را بر عهده داش�ت، س�ال ۲۰۰۹ بخش�ی از نتایج 
مطالع�ه را در مقاله ای منتش�ر ک�رد. او بی�ش از هر چیز بر 
این گزاره تأکید داش�ت: مطالعات نشان می دهد که هر چه 
روابط انس�ان عمیق تر و گرم تر باشد، سالمت و احساس 
شادی در سنین باال بیشتر است. پس از انتشار این مطلب، 

منتقدان درباره قدرت همبس�تگی میان دو عامل یاد شده 
پرس�یدند. آقای وایالن�ت به اطالعات گردآوری ش�ده از 
ده�ه ۱۹۶۰ مراجعه کرد و بعد از بررس�ی آن ها نوش�ت که 
بی�ش  از پیش متقاعد ش�ده ام که "روابط" بی�ش از هر چیز 
در زندگی انس�ان مهم اس�ت، به عنوان مثال متوس�ط در 
آمد س�االنه ۵۸ مرد ک�ه امتیاز بیش�تری در رواب�ط گرم و 
صمیمانه به دس�ت آورده اند، در دوران اوج حرفه ای شان 
۱۴۱ هزار دالر بیش�تر از ۳۱ مردی بود که ش�اخص روابط 

گرم و صمیمانه پایین تری برایشان ثبت شده است.
مایکل آرگایل در این باره می نویس�د: مردم شاد احساس 
نزدیکی بیشتری با دیگران دارند، احساس اعتماد و مورد 
عالقه بودن می کنند، بیشتر عالقه مندند با دیگران باشند 

و احساس تنهایی نمی کنند.

چه طور می شود خوشبختی را دوچندان کرد؟

خان�م لیوبومیرس�کی بر اس�اس پژوهش های�ش نتیجه 
گرفته اس�ت که حدود ۵۰ درصد از احس�اس خوش�بختی 
م�ا را ژن ها تعیین می کنند، ۱۰ درصد آن را ش�رایط زندگی 
م�ا ش�کل می ده�د و ۴۰ درص�د باق�ی مانده از احس�اس 
خوش�بختی ب�ر مبن�ای فعالیت ه�ای روزان�ه م�ا ش�کل 
می گیرد. این روانش�ناس با کمک دیگر پژوهش�گرانی که 
در زمینه روانشناس�ی مثبت به مطالعه شادی پرداخته اند، 

راه هایی را برای ارتقای احساس شادی معرفی می کنند:
روابط صمیمانه خود را گسترش دهید، عاشق شوید 	 

و ب�رای آن ها ک�ه مورد اطمینان ش�ما هس�تند و به 
هنگام افس�ردگی و ناراحتی از شما حمایت خواهند 

کرد وقت بگذارید
چیزه�ای 	  از  فهرس�تی  روز  ه�ر  کنی�د.  قدردان�ی 

ارزش�مندی ک�ه در زندگی داری�د تهیه کنی�د و بابت 
داش�تن آن ها از خ�دا، کائنات یا هر چی�ز دیگری که 
به آن اعتقاد دارید، تش�کر کنید. پژوهش ها نش�ان 
می دهن�د ک�ه نوش�تن این فهرس�ت روزان�ه میزان 

شادی ما در زندگی را افزایش می دهد.
مهربان�ی را تمری�ن کنی�د. تحقیق�ات در زمینه علم 	 

اعصاب نش�ان می دهد که وقتی که در حق دیگران 
مهربانی می کنی�م،  مغز ما در نواحی مرتبط با لذت و 

پاداش به نحوی مثبت و شادی بخش تغییر می کند.
کینه ها را ره�ا کنید. دانش�مندان روی این موضوع 	 

هم تحقیق کرده  و فهمیده اند که وقتی کس�انی را که 
آزارمان داده اند می بخشیم،  احساس بهتری نسبت 
به خودمان و احس�اس نزدیکی بیشتری به دیگران 

داریم.
ورزش کنید. ورزش به طور حتم مؤثرترین راه برای 	 

افزایش فوری شادی در بدن است.
اس�تراحت کنی�د. کم خواب ها کمتر ش�ادند. دانیال 	 

کانمن، برنده نوبل روانشناس�ی بعد از مطالعه بیش 
از ۹۰۰ زن ب�ه این نتیجه رس�ید که تنها یک س�اعت 
خواب بیش�تر ش�بانه بیش از افزای�ش ۶۰ هزار دالر 

حقوق ساالنه زنان را خوشحال می کند.
حواس تان به احساس�ات و افکارتان باش�د. کسانی 	 

که هر لحظه ب�ه آنچه در فکر و ذهن ش�ان می گذرد 
آگاه هس�تند و به آن توجه می کنند، نه تنها دس�تگاه 

ایمنی قوی تری دارند که شادتر و راضی تر هستند.
در بن�د م�ال دنی�ا نباش�ید. ب�از ه�م از تحقیق�ات و 	 

پژوهش ها ش�اهد می آوریم که پول بیش�تر ش�ادی 

بیش�تر نمی آورد. یکی از پژوهش های آقای کانمن 
نش�ان می دهد که ش�ادمانی میان آمریکای�ی تنها تا 
زمانی با افزایش حقوق ش�ان زیادتر ش�د که آن ها به 
حق�وق س�االنه ۷۵ هزار دالر رس�یدند. بع�د از آن، 
با افزایش حقوق شادمانی ش�ان افزون نش�د. آقای 
ریچ�ارد اس�ترلین هم در ای�ن مورد تحقی�ق کرده و 
به این نتیجه رس�یده که کش�ورهای ثروتمن�د الزامًا 

شادمان تر نیستند. 
*مناب�ع ب�ه کار رفت�ه در این مطلب در آرش�یو مجل�ه تابلو 

موجود است.

در بند مال دنیا نباشید. یکی از 
پژوهش های آقای کانمن نشان می دهد 

که شادمانی میان مردم آمریکا تنها تا 
زمانی با افزایش حقوق شان زیادتر شد 
که آن ها به حقوق ساالنه ۷۵ هزار دالر 
رسیدند. بعد از آن، با افزایش حقوق 

شادمانی شان افزون نشد

مایکل آرگایل می نویسد: "مردم شاد 
احساس نزدیکی بیشتری با دیگران 
دارند، احساس اعتماد و مورد عالقه 

بودن می کنند، بیشتر عالقه مندند 
با دیگران باشند و احساس تنهایی 

نمی کنند."
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برش اول 

 "حاال از زندگی با مسعود خوشحال هستی؟" این سؤالی 
ب�ود ک�ه لیال از دوس�تش پرس�ید وقتی داش�ت ب�ا او چت 
می ک�رد. مثل خیل�ی از ما ها، لیاله�م در حین چت کردن 
داش�ت صفحات وبس�ایت ها را از زیر نگاهش رد می کرد. 
در س�ایت مورد عالق�ه اش به این خب�ر برخورد ک�ه کارلو 
آنجلوت�ی، مربی رئ�ال مادرید، گفته اس�ت ژابی آلونس�و 
بازیکنی کلیدی در رئال است و امیدوار است که "ژابی هم 

از بودن در رئال مادرید خوشحال باشد."
حواس لیال اگر جمع بود می توانس�ت خوشحال باشد از 

اینکه او هم دارد از واژۀ "خوش�حال" درس�ت مثل رس�انٔه 
مورد عالقه اش استفاده می کند. البته احتمااًل لیال آن قدر 
مش�غول این صفحه و آن صفحه رفتن ب�ود که از خودش 
نپرسید آیا س�الهای قبل هم من از دوس�تم همین طور در 
مورد زندگیش س�ؤال می کردم؟ آیا مثال از پش�ت گوش�ی 
تلف�ن خانه، به ج�ای اینکه ب�ه او بگویم:"ح�اال از زندگی 
با مس�عود خوشحال هس�تی؟" نمی پرس�یدم که :"حاال از 
زندگی با مسعود راضی هس�تی؟" یا نمی پرسیدم:"حاال با 

مسعود احساس خوشبختی می کنی؟"

برش دوم

خوش�حال بودم که از فالن رادیوی معتبر زنگ زده اند تا 
در بارۀ "ش�ادی" با من مصاحبه کنند. ام�ا در   همان دقایق 
اول�ی ک�ه به حرفه�ای خبرن�گار گ�وش می ده�م متوجه 
می شوم که او هم مثل لیال خیلی "امروزی" حرف می زند. 
با آب و تاب می گوید که گزارش جهانی رتبه بندی کشور ها 
بر اساس شادی منتشر شده و ایران رتبه اش فالُنم است و 
نسبت به گذشته پایین تر رفته. و بالفاصله می پرسد:" چرا 

ما ایرانی ها شاد نیستیم؟"
خبرنگارخبر اصلی را درس�ت خوانده اما ش�اید نادرست 
متوجه شده است. گزارش جهانِی شادی که دو سالی است 
 World "منتش�ر می ش�ود عنوانش به انگلیس�ی این است
Happiness Report" اما اگر حواسمان نباشد ممکن است 
بالفاصله فکر کنیم که منظور از Happiness در اینجا یعنی 
شادی و خوش�حالی. و نتیجه بگیریم که پس این گزارش 
در بارۀ رتبۀ ش�ادی و خوش�حالی کشورهاست. اما شروع 
غمگین کنندۀ اشتباه از همین جاست. این گزارش در بارۀ 
احس�اس رضایت از زندگی یا   همان احساس خوشبختی یا 

سعادت است نه در بارۀ شادی یا خوشحالی. 

برش سوم

در زب�ان انگلیس�ی Happiness دس�ت کم ب�ه دو معنای 
اصل�ی به کار می رود. این دو معنا در همین زبان هم گاهی 

ابهام آفرین است. 
اولی�ن معن�ا بیانگ�ر نوع�ی احس�اس اس�ت؛ احس�اس 
خوش�ایندی که ما آن را در فارس�ی با کلماتی مثل شادی، 
خوش�ی، خوش�حالی، ش�ادکامی، سرخوش�ی، ش�عف و 

مانند آن ها بیان می کنیم. این احس�اس، واکنش�ی است 
هیجان�ی – عاطف�ی به اتفاق خوش�ایندی که ب�رای ما رخ 
داده یا احساس�ی است که به هر دلیل در درون خود تجربه 
می کنیم. این احساس از لحظه ای که در ما پدید می آید به 
مرور ش�دتش تغییر می کند و اغلب رو به کاهش می رود به 
طوری ک�ه ما به تدریج از نظر هیجانی – عاطفی به س�طح 
پیش از احساس خوشحالی می رسیم. شادی و خوشحالی 

در این معنا در مقابل غم و ناراحتی قرار می گیرد. 
معنای دوم مربوط به یک احساس آنی نیست، مربوط به 
برش کوتاهی از احساسات ما در آن لحظه نیست، مربوط 
اس�ت به ارزیابی کلی ما از زندگی خودمان. مربوط اس�ت 
به میزان رضایت�ی که از زندگی خود داری�م، و اینکه تا چه 
میزان خود را خوش�بخت ی�ا س�عادتمند می دانیم. همین 
معنای دوم اس�ت که در س�نجش میزان خوشبختی مردم 
جهان س�نجیده می ش�ود. اما چ�ون در اینجا ه�م از واژۀ 
happiness اس�تفاده می ش�ود این گمان ب�ه وجود می آید 
که گویی ش�ادی و خوشحالی مردم س�نجیده شده است. 
در این معنا خوشبختی مفهومی است در تضاد با بدبختی. 

برش چهارم

همین تصورات اشتباه است که باعث می شود وبسایت ها 
کش�ورهای  رده بن�دی  در  ای�ران   ۸۴ بزنند:"رتب�ه  تیت�ر 
خوشحال" یا روزنامه ها بنویس�ند که "صدویکمین جایگاه 

بین کشورهای خوشحال دنیا به ایران رسید."
پس لیال تقصیری نداش�ت وقتی که داش�ت از دوستش 
می پرس�ید ک�ه :"ح�اال از زندگ�ی ب�ا مس�عود خوش�حال 
هس�تی؟" احتم�ااًل ب�دون اینکه بدان�د، زیر تًاثی�ر همین 
فضای اس�تفاده از کلمۀ "هپی" مش�غول چ�ت بود، بدون 

اینکه به دو معنای مختلف happy توجه داشته باشد. 
 لیال، نویس�ندۀ خبر آن وبسایت ها، و آن روزنامه، همه، 
به یک شکل اش�تباه کرده بودند. خبرنگار رادیو هم وقتی 
به من زنگ زد مرتکب   همان اش�تباه شده بود اما در جهت 
عکس. انگار همه دس�ت به دس�ت هم داده اند که به لیال 
بگویند غضه نخورد، چون همۀ ما با هم تالش مجدانه ای 

می کنیم تا این اشتباه را جا بیندازیم. 

مطالعه نشان می دهد که مطابق انتظار 
مردم ما خیلی شاد نیستند. تنها سه 

درصد از مردم خود را خیلی شاد و 
بانشاط دانسته اند در حالی که در مقابل، 

حدود 3۵ درصد خود را کم یا خیلی کم 
شاد می دانسته اند
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برش پنجم

حاال تفاوت شادی و خوشبختی به کنار، مردم ما باالخره 
چقدر خوش�بخت اند و چقدر ش�اد؟ یا چق�در بدبخت اند و 

چقدر غمگین؟ 
در   همان اندازه گیری های جهانی خوشبختی یا رضایت 
از زندگی، از یک مقیاس ده درجه ای اس�تفاده می ش�ود. 
اگر مردم کش�وری درهمۀ جنبه های زندگی در بیش�ترین 
حد ممکن، خود را خوش�بخت احساس کنند )یعنی   همان 
"شیری که خدا هم نافرید"(، نمرۀ خوشبختی آن کشور ۱۰ 
خواهد ب�ود، و برعکس آن یک که بیانگ�ر کمترین میزان 

احساس خوشبختی است. 
بن�ا ب�ه گ�زارش س�ال ۲۰۱۳، دانمارکی ه�ا ب�ا نمره ای 
معادل ۷. ۸ خود را بیش از س�ایر مردم جهان خوش�بخت 
احساس می کرده اند. ایران با نمره ای معادل ۴. ۶ در بین 
۱۵۶ کش�ور مورد بررس�ی در رتبۀ ۱۱۵ بوده اس�ت. بعد از 
دانمارک، نروژ، سوئیس، هلند و سوئد در رتبه های بعدی 

قرار داشته اند و بنین و توگو در آخرین مراتب. 

برش ششم

گذش�ته از تف�اوت خوش�بختی و ش�ادی، و اینک�ه رتبۀ 
خوش�بختی م�ردم ما کجاس�ت، وضعیت خود ش�ادی در 
کش�ور ما چطور اس�ت؟ باالخره مردم ما چقدر شاد یا مثل 

انگلیسی زبانان هپی هستند؟ 
اتفاقًا بر خالف آن تحقیقاِت معمواًل مورد اشاره که تصور 
می شود در مورد شادی است، در ایران تحقیقی سراسری 
ش�ده که واقعا در بارۀ شادی و شادکامی است، اما با   همان 
خلط تعج�ب برانگیز مفه�وم رضایت و ش�ادی در مقدمۀ 
تحقی�ق. در ای�ن تحقی�ِق کش�وری، در س�ال ۱۳۸۸، با 
نمونه ای نزدیک به ۲۸ هزار نفر، از مردم سؤال شده است 
که "آیا فردی با نشاط و شاداب هستید؟" این مطالعه نشان 
می دهد که مطابق انتظار مردم ما خیلی ش�اد نیستند. تنها 
سه درصد از مردم خود را خیلی شاد و بانشاط دانسته اند در 
حالی که در مقابل، حدود ۳۵ درصد خود را کم یا خیلی کم 

شاد می دانسته اند. 

همی�ن تحقی�ق نش�ان می ده�د ک�ه در س�طح اس�تانی 
زنجانی ها ش�اد ترین م�ردم بوده اند و یزدی ه�ا از کمترین 

سطح شادکامی برخوردار بوده اند. 

برش هفتم

مردم ممکن است احساس خوشبختی و سعادت کنند اما 

هپی، یعنی ش�اد و خوشحال، نباشند. همین طور مردمی 
ممکن اس�ت ش�اد و خوش�حال باش�ند اما از زندگی خود 
هپی، یعنی راضی، نباش�ند. ش�ادی و رضای�ت دو مقولۀ 

جدا و البته مرتبط با همدیگرند. 
مردم ایران هم ممکن است در ردۀ احساس خوشبختی، 
احس�اس   ۱۱۵ رتب�ۀ  مث�اًل  وقت�ی  برون�د.  پایی�ن  و  ب�اال 
خوش�بختی ایرانی ه�ا را ب�ا مردم کش�ورهای انگلیس�ی 
زبانی مثل کانادایی ها )رتبه ش�ش(، اس�ترالیایی ها )۱۰( و 
آمریکایی ه�ا )۱۷( مقایس�ه می کنیم، می بینی�م ایرانی ها 
به اندازۀ آنان احس�اس خوش�بختی نمی کنند. حتی خود 
انگلیس�ی ها هم با این که زبانشان ما را در استفاده از کلمۀ 

هپی به اشتباه انداخته، رتبه شان )۲۶( از ما جلو تر است. 
خب، معلوم است که به این ترتیب ما مثل انگلیسی ها از 
زندگی خود هپی نیس�تم. ولی حاال شاید دست کم روشن 
ش�ده باش�د که این هپی نبودن فقط به این معنی است که 
مث�ل آنها از زندگ�ی خود راضی نیس�تیم، ولی آی�ا ما مثل 
انگلیسی ها خوش�حال نیس�تیم؟ پژوهش ها چیزی به ما 

نمی گویند.

بنا به گزارش سال 2013، دانمارکی ها 
با نمره ای معادل ۷. 8 خود را بیش از 

سایر مردم جهان خوشبخت احساس 
می کرده اند. ایران با نمره ای معادل 4. 6 
در بین 1۵6 کشور مورد بررسی در رتبۀ 
11۵ بوده است. بعد از دانمارک، نروژ، 

سوئیس، هلند و سوئد در رتبه های 
بعدی قرار داشته اند و بنین و توگو در 

آخرین مراتب
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اهل کجای ایران هستید؟ 

قب�ل از اینک�ه پاس�خ س�ؤالتان را بده�م بای�د بگویم که 
خوش�حالم ش�ما به اینج�ا آمدید. م�ن سالهاس�ت در این 
مکان کار می کنم. افتخار می کنم که از نقطۀ صفر ش�روع 
کردم وبعد از سالها تالش، در بیشتر نقاط دنیا و بخصوص 
بی�ن آمریکایی ه�ا راجع ب�ه کاری ک�ه من به عن�وان یک 
ایران�ی انجام دادم، صحبت ش�د. فکر می کنم هر کس�ی 
ب�ه هر ش�کلی بتواند )چه از نظ�ر هنر و یا از نظر کار( اس�م 
ایرانی رامط�رح کند، افتخار بس�یار بزرگی اس�ت و من از 
این بابت خوشحالم که توانستم کمی ایرانی ها را به جهان 

بشناسانم. 
 اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که من ارمنی هستم 
و بچ�ٔه اصفه�ان. البت�ه پدر و م�ادرم از اط�راف اصفهان 
هس�تند ومن در اصل، درته�ران بزرگ ش�دم و تا پیش از 

خروج از ایران در آنجا زندگی می کردم. 

در ایران شغلتان چی بود؟ 

همی�ن کاری که اینج�ا انجام می ده�م. مکانیک بودم. 
البته در ایران در کارم احساس خوشحالی بیشتری داشتم 
چون اینجا بیش�تر، قطعات را عوض می کن�م اما در ایران 
حرفٔه مکانیکی ماش�ین، متفاوت بود چون خودم قطعه را 
تولید می کردم. بدون لوازم، شکل ماشین را تغییر می دادم 
و ابتکارهای�ی به خرج می دادم که ش�اید واقعا کمپانی این 
کار را نمی ک�رد. "گیربکس" ش�ورلت را می گذاش�تم برای 
فورد. واقعا خوب هم کار می کرد اما خب ۳۵ س�ال قبل به 
اجبار به همراه خانواده ام )همسرم که باردار بود و دختر دو 
س�اله ام( به آمریکا مهاجرت کردم و برای س�اختن زندگی 
جدی�د درمهاجرت تالش کردیم و این ت�الش، تا به امروز 

ادامه دارد. 

این حرفه را کجا یاد گرفتید؟

پس�ر عمویم استاد من در ایران بود و پیش از اینکه خودم 
تعمیرگاه مکانیکی اتومبیل داش�ته باشم در ۲۲سالگی در 
تعمیرگاه او کارم را ش�روع کردم، اما آخرین تعمیرگاهی که 
خ�ودم در ایران داش�تم در حوالی میدان رس�الِت تهران، 

نزدیکِی دانشگاه علم و صنعت بود. 

رؤی�ای کودکیتان برای ش�غل آین�ده چی ب�ود؟ مکانیک 

حرفه ای یا خواننده شدن؟ 

من در خانوادۀ کارگری بزرگ ش�دم وهمیش�ه رؤیا هایم 
هم در مایۀ کارگری بود و از   همان کودکی فکر کردم که اگر 
کارگر هس�تم، کاری را انتخاب کن�م که هم برای من مفید 
و ل�ذت بخش باش�د و هم خدمتی برای م�ردم. در ایران، 
مکانی�ک "گیربکس" کم ب�ود، این کار را انتخ�اب کردم و 
از این بابت خوش�حالم. کار س�خت و پر مسئولیتی بود اما 
ابت�کار در این حرفه زیاد بود. م�ن هرگز در حرفه ام خیانت 
نکردم و االن نزدیک به ۴۰ س�ال اس�ت ک�ه در این حرفه 

مشغول هستم. 

از چ�ه زمانی به موس�یقی و هنر عالقمند ش�دید؟ آیا در 

ایران هم کار هنری انجام می داید؟ 

ب�ا اینکه وضع مال�ی خانواده مان خوب نبود اما همیش�ه 

 می گوید با آنکه وضعیت اقتصادی خانواده مان 
چندان خوب نبود اما همیشه شادی در خانٔه ما، 

موج می زد. 

"گرگین زرگریان"  40 سال از عمرش را در 
تعمیرگاه اتومبیل گذراند. وارد تعمیرگاهش 

در شهر "بربنک" در لس انجلس که می شوی 
ماشین ها صف کشیده اند و تعمیرکاران مشغول 

کار، اما دفتر کار او حال و هوای دیگری دارد. 
دیواری پر از تصاویر بریده شده از مصاحبه هایی 

که روزنامه های مختلف با او انجام داده اند وهمین 
طور عکسهایی که با خوانندگان وهنرپیشه های 

ایرانی گرفته است. دو "ال. سی. دی" بزرگ و 
روی یکی از دیوار ها هم لوح تقدیری به چشم 

می خورد که شهردار بعد از پخش موزیک ویدئوی 
"شیفت ایت" به او هدیه کرده است. 

گرگین با آنکه پس از پخش موزیک ویدئوی 
"شیفت ایت" که به ابتکار دو جوان آمریکایی 

ساخته شد، به شهرت فراوانی رسید اما 
همچنان خودش را یک کارگر می داند تا هنرمند. 

http://youtu.be/ZOIS_2MktqI
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خوش�حالی در خانۀ م�ا روان و ج�اری ب�ود. در ایران هم 
گروه�ی بودیم ک�ه ه�ر ۱۵ روز دور هم جمع می ش�دیم و 
م�ن آواز می خواندم و این خود مش�وقی ب�ود برای من که 
آهنگ های بیش�تری را از خواننده ها حفظ کنم. همیش�ه 
ش�ادی و پایکوب�ی داش�تیم و ای�ن ادام�ه داش�ت. وقتی 
در ۳۵  س�الگی ب�ه آمری�کا مهاجرت ک�ردم، ب�ا امکانات 
بیشتری مواجه ش�دم واطرافیان هم مراتش�ویق کردند و 
البته برخوردی که به واس�طۀ شغلم با هنرمندان پیدا کردم 

موجب شد تا جدی تر وارد کار هنری بشوم. 
جالب است که در آن زمان نگران نتیجۀ کارنبودم واتفاقًا 
آهنگ ه�ای خوب�ی ه�م ازکار در می آم�د و موجب ش�د تا 
تش�ویق بش�وم و هر س�ه ماه یک بار آهنگی می خواندم. 
انتظار نداشتم از این راه درآمدی داشته باشم  و این ماجرا 
ادام�ه پیدا کرد ت�ا به امروز ک�ه ۴۵ آهن�گ را در پنج آلبوم 
خوانده ام. هیچ کدام تقلید از آهنگ های سایر خوانندگان 
نبوده است. همۀ اشعار را ترانه سرا ها نوشتند و آهنگساز، 

روی آن آهنگ را ساخت. 

آیا خودتان هم شعر می گوئید؟ 

هیچ یک از اش�عار این آهنگ ها از من نب�ود اما به نوعی 
این آهنگ ها را به دنیا آوردیم. س�عی ک�ردم برای جوانان 
ه�م بخوانم اما چون خودم پا به س�ن هس�تم ۵۰ س�ال به 

باالخواندم. 

آیا فکر می کردید که روزی مشهور بشوید؟ 

فکر می کنم جوینده یابنده اس�ت. ام�ا با توجه به واکنش 
و نظر شنوندگان آهنگ هایم، فکر می کنم حداقل ۲۰ تا از 

آهنگ های�ی که خواندم، پر معنا و پر طرف�دار بوده اند. اما 
در مورد ویدئو کلیپ "ش�یفت ایت" که ت�ا اندازه ای جهانی 
ش�د، اصال فکر نمی کردم تا این اندازه موفق باشد و مورد 
توجه قرار بگیرد. من به عن�وان آگهی تبلیغاتی برای کارم 
به آن نگاه کردم. البته می دانید که دوجوان آمریکایی این 
موزیک ویدئ�و را س�اختند و آهنگی را که قبال به فارس�ی 
خوان�ده ب�ودم ب�ا تلفیق جم�الت انگلیس�ی دوب�اره اجرا 
کردیم. حضور دختران رقصنده هم موجب ش�د تا این کار 
جهانی شود. این ویدئو کلیپ بیشتر روح ایرانی دارد و من 

بسیار خوشحالم که مردم آن را پسندیدند. 

چی شد که این گروه آمریکایی سراغ شما آمدند؟ 

ای�ن جوانان آمریکای�ی چند تا از کارهای م�را در اینترنت 
دیده بودن�د و گفتند که برای س�اخت این آگه�ی تبلیغاتی 
پولی از من نمی خواهند که البت�ه بعد از مؤفقیت کار، پول 
زیادی بدس�ت آوردند. شاید اگر قرار بود من هزینۀ ساخت 
ای�ن ویدئو کلی�پ تبلیغاتی را متحمل ش�وم، بیش از س�ه 
هزار دالر گیرش�ان نمی آمد اما با اقبالی ک�ه در یوتیوپ به 
آنان روی آورد و این کار بی�ش از یک میلیون بازدید کننده 

داشت، چیزی حدود ۵۰ هزار دالر نصیبشان شد. 

آیا "شیفت ایت 2" هم به بازار خواهد آمد؟ 

 بله، االن در جریان اس�ت. قرار ش�ده فرهنگ ایرانی را 
در داخل موسیقی بعدی داشته باشیم و دلم می خواهد باز 

هم بتوانم صدای ایرانی را در این موسیقی بگنجانم. 

دختران�ی ک�ه در این ویدئو کلی�پ بودند چط�ور انتخاب 

شدند؟  

انتخاب   همان گروه آمریکایی بود و در این خصوص، در 
انتخابش�ان آزاد بودند.  یکی از آنان به ش�هرت خوبی هم 

رسیده است. 

آهن�گ مورد عالقۀ خودتان چیس�ت؟ آهنگی که بیش�تر 

وقتها با خودتان زمزمه می کنید؟ 

من آهنگ های زیادی دارم که برایم جالب هس�تند و اگر 
جالب نباشد خب، نمی خوانمش�ان. اما یک آهنگ به نام 
"پا طالی�ی" برای دخت�رم خواندم که آن را خیلی دوس�ت 

انج�ام  "پاتین�اژ"  دخت�رم  دارم. 
قهرم�ان  آرزوی  م�ن  و  می ده�د 
شدنش را دارم. هر موقع که خودم 
به ای�ن ویدئو کلیپ ن�گاه می کنم، 
ح�ال متفاوت�ی پیدا می کنم ش�اید 
چون همه چیز در آن واقعی اس�ت 
و از صمیم قلب آرزوی قهرمانی او 

را در این آهنگ داشتم. 

اتومبیل مورد عالقه تان چیه؟ 

خیل�ی  را  قدیم�ی  ماش�ین های 
دوس�ت دارم چ�ون با آنه�ا بزرگ 
شدم. نزدیک به ۱۸ سال است که 

یک "فولکس" مدل ۱۹۷۲ دارم. 

آیا هن�وز خودتان هم کار تعمیرات انجام می دهید یا اینکه 

فقط بر کار کارگرانتان نظارت دارید؟ 

اگر خ�ودم حض�ور فیزیکی در تعمیرگاه نداش�ته باش�م، 
چرخش نمی چرخد. نگهداش�تن یک تعمیرگاه درآمریکا، 
بسیار دشوار اس�ت و من ۲۵ سال است که این تعمیرگاه را 
سرپا نگهداش�ته ام. ماهانه ۲۵ هزار دالر هزینه دارد. اگر 
کار نکنم تعمیرگاهم از دست می رود. برای من مهم است 
که س�قوط نکردم و هن�وز وقتی صبح ها چش�م هایم را باز 
می کنم می دان�م که باید کجا بروم و می دانم که وقتی وارد 
تعمیرگاه می شوم مش�تری ایرانی زیاد دارم و نمی خواهم 

آنها را از دست بدهم. 
احس�اس می کنم، دین خود را ادا کردم. ۴۰ س�ال است 
که زیر ماشین هس�تم. اگر موزیک و هنر نبود شاید در این 
ش�غل س�خت، دوام نمی آوردم. آمریکایی ه�ا بیش از ۱۰ 
سال در این شغل دوام نمی آورند. البته طی پنج سال اخیر 
بیش�تر نظارت بر کار همکارانم درتعمیرگاه داش�ته ام، اما 

احساس می کنم کارم بیشتر شده است. 

اگر قرار باشد که ماشین یکی از مشهور ترین افراد جهان 

را برای تعمیر یا چک کردن انتخاب کنید س�راغ چه کس�ی 

می روید؟ 

فکر می کنم کس�ی که این همه مشهور باشد ماشین خود 

را اینجا نمی آورد. اما جدای از شوخی باید بگویم که فرقی 
ب�ه حال من نمی کند. هر کس�ی که بیای�د اینجا من وظیفه 
دارم ک�ه کارش را انجام بدهم. اگ�ر می خواهید حرف دلم 
را بش�نوید باید بگویم که هرچه ضعیف تر باش�د من بیشتر 
به او خدمت خواهم کرد. بیشتر هوای آنها رادارم. کارگر، 
عظمت خ�ودش را دارد. درس�ت اس�ت که بعض�ی افراد 
بنا به ش�رایط یا ب�ا امکاناتی که دارند چهره می ش�وند، اما 
بسیاری از افراد هم هس�تند که از هوش و استعداد زیادی 

برخوردارند اما به دلیل نبود امکانات "گم" هستند. 

در این چند س�ال شناخته شده تر ش�ده اید و شهرتی به 

ه�م زده اید؛ این تغیی�ر و تح�والت در زندگی خصوصی و 

اقتصادی شما چه تًاثیری داشت؟ 

زندگی خصوصی من دیگر عمومی شده است. از طرفی 
اص�اًل تغیی�ر و تحول�ی در درون خ�ودم نمی بین�م. خ�ب 
خوش�حالم از ای�ن اتفاق، اما م�را آنقدر دگرگ�ون نکرد که 
در ه�وا پرواز بکنم. اما نزد خانواده و فرزندانم و دوس�تانم 
س�ربلندم و این برای م�ن بزرگ ترین لذت اس�ت. با هیچ 
پول�ی نمی توانس�تم کاری را ک�ه انجام ش�د بخ�رم. البته 
تعمیرگاه�م پر طرفدار تر ش�ده اس�ت. اما ب�رای کارم حد 
وح�دودی دارم و نمی خواه�م آن را خیلی وس�عت بدهم 

چون احساس می کنم کمی هم باید زندگی کنم.

یک آهنگ به نام "پا طالیی" برای دخترم 
خواندم که آن را خیلی دوست دارم. 
دخترم "پاتیناژ" انجام می دهد و من 
آرزوی قهرمان شدنش را دارم. هر 

موقع که خودم به این ویدئو کلیپ نگاه 
می کنم، حال متفاوتی پیدا می کنم شاید 

چون همه چیز در آن واقعی است
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صنعت چاپ را میرزا صالح شیرازی، یکی از نخستین 

محصالن ایرانی که با حمایت شاهزاده عباس میرزا برای 

تحصیل علوم و فنون جدیده به اروپا رفته بودند پس از 

بازگشت از انگلیس در دوران محمد شاه قاجار در سال 

1216 )خورشیدی( بنیان گذاشت. اما تا چند دهه پس 

از انتشار "کاغذ اخبار"، روزنامه به معنای واقعی، یعنی 

جریده ای که حاوی اخبار روز، گزارش، انتقاد و سرگرمی 

باشد در ایران وجود نداشت. نخستین نشانه های 

سرگرمی )و شاید شوخ طبعی( در مطبوعات را می توان 

از اوایل دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار یافت. به 

نوشتٔه لیدی ِشیل، همسر سفیر کبیر وقت بریتانیا در 

تهران یک بولتن )به تعبیر امروزی( حاوی شایعات و 

خبرهای سرگرم کننده که از مطبوعات خارجی ترجمه 

می شد در این دوران برای استفادۀ شخصی شاه و شاید 

چند نفر از نزدیکانش در دربار منتشر می شد. 

البته سلیقٔه ش�اه در باب مطبوعات فارسی زبان متفاوت 
بود. اعتماد الس�لطنه در خاطرات خود از خشم عمیق شاه 
گزارش می دهد وقتی که جراید "مش�تمل بر طعن طریقی 
یا ق�دح فریقی ی�ا هجاء ش�خصی و یا هزل فاح�ش بود." 
همو گزارش می دهد که وقتی "رس�الۀ هجو ش�یخ هاش�م 
ش�یرازی" که در بمبئی چاپ ش�ده بود در حض�ور خوانده 
ش�د چنان باعث خشم و آش�فتگی ش�اه )همان شاهی که 
دلقکانی چون کریم ش�یره ای و ش�یخ ش�یپور به دربارش 
رفت و آمد داش�تند( ش�د که نهایتًا دس�تور به تًاسیس ادارۀ 

سانسور داد. 
اما با وجود ادارۀ سانسور، بسیار زود طنز اصیل اجتماعی 
و سیاس�ی در مطبوعات فارس�ی زبان مس�تقل )ک�ه تقریبا 
همگی خارج از مرزهای ایران چاپ می شدند( هویدا شد. 
تنها س�ه س�ال بعد از تًاس�یس ادارۀ سانس�ور، یک نشریٔه 
تمامًا طنزآمیز فارسی به نام "شاهسون" که به احتمال زیاد 
توس�ط میرزا عبدالرحی�م طالبوف و همکاران�ش در قفقاز 
تهیه شده بود، به ایران رسید. شگفت آور آنکه در آن زمان 
و حتی تا چند ده�ه بعد، مفاهیم جدیدی چون انتقاد، حق 
ش�هروندی، مش�ارکت سیاس�ی و آزادی بیان ک�ه طنز به 
مفهوم تازٔه خود بر آنها اس�توار است حتی برای نخبه گان 

ایرانی چندان شناخته و واضح نبودند. 
در همی�ن دوران بود ک�ه انتقاد سیاس�ی و اجتماعی، به 
مفهوم مدرن آن، س�وار بر طنز و فکاهی آثار نویس�ندگان 
)ه�ر  مراغ�ه ای  و  طالب�وف  آخون�دزاده،  چ�ون  بزرگ�ی 
س�ه ایرانی االص�ل و اه�ل س�رزمین هایی ک�ه در دوران 
فتحعلی ش�اه قاجار ضمیمۀ روس�یه ش�دند( به ای�ران آمد 
و بس�یار مورد اس�تقبال ق�رار گرف�ت. تا پی�ش از انقالب 
مش�روطه نیز در چند نش�ریۀ چاپ داخ�ل، نمونه هایی از 
طنز و کاریکاتور ظاهر ش�ده بود اما انفجار طنز مطبوعاتی 
پ�س از انقالب مش�روطه و همزمان با انتش�ار مطبوعات 
آزاد و مس�تقل در ایران صورت گرفت. از این زمان بود که 
طنز و فکاهی در نش�ریاتی چون "آذربایجان"، "ش�بنامه"، 
"حش�رات االرض"، "اس�تبداد"، "جنگل موال"، "جارچی 

ملت"، "ش�یدا" و "نسیم ش�مال" پیدا شد. طنزی که بیشتر 
انقالبی، احساسی و خشم آلود بود تا مفرح و شادی بخش 
و ب�ا اس�تفاده از آزادی بی نظی�ری که فراهم ش�ده بود، از 

فحاشی نیز ابا نداشت. 
احتم�ااًل بهتری�ن و اثرگذار تری�ن اتف�اق مطبوعات�ی در 
آن ای�ام، انتش�ار مجل�ٔه طنزآمی�ز و بس�یار خوش کیفی�ت 
"مالنصرالدی�ن" در خارج از ایران بود که ه�ر چند به زبان 
ترکی منتش�ر می ش�د اما توجه وی�ژه ای به مس�ائل ایران 
داش�ت و سرمش�ق نویس�ندگان و روزنامه نگاران ایرانی 
ش�د. از جمله علی اکبر دهخدا، نویس�ندٔه ج�وان روزنامٔه 
جلی�ل   طنزنوش�ته های  از  اقتب�اس  ب�ا  "صوراس�رافیل" 
محمدقل�ی زاده در مالنصرالدین، س�تون طنزآمیز "چرند 
و پرند" را می نوش�ت که س�نگ بنای طنز فاخر سیاس�ی و 
ارزشمند در مطبوعات ایران شد. سید اشرف الدین )نسیم 
شمال( نیز با اقتباس و بعضًا ترجمۀ منظوم اشعار علی اکبر 
صابر، طنز سیاس�ی و اجتماع�ی در زمینۀ مس�ائل جاری 

ایران می سرود و به شهرت و محبوبیت رسید. 
با ق�درت گرفتن رضاخان که در پ�ی کودتای ۱۲۹۹ ابتدا 
س�ردار سپه و س�پس صدراعظم ش�د، آزادی اندک اندک 
از مطبوعات ایران رخت برمی بس�ت و مجال طنز سیاسی 
کمتر و کمتر می ش�د؛ اما قدرت تًاثیرگ�ذاری آن همچنان 
پابرج�ا ب�ود. وقتی ط�رح رضاخ�ان مبن�ی بر تغیی�ر نظام 
س�لطنتی به جمه�وری مطرح ش�د و جنجال های بس�یار 
برانگیخت، یک ش�عر طنزآمی�ز به ن�ام جمهوری نامه که 
به میرزاده عش�قی منس�وب بود در فروردین س�ال۱۳۰۳ 

احتمااًل بهترین و اثرگذار ترین 
اتفاق مطبوعاتی در آن ایام، انتشار 
مجلٔه طنزآمیز و بسیار خوش کیفیت 

"مالنصرالدین" در خارج از ایران بود که 
هر چند به زبان ترکی منتشر می شد اما 
توجه ویژه ای به مسائل ایران داشت و 
سرمشق نویسندگان و روزنامه نگاران 

ایرانی شد

روی جلد مجلۀ مالنصرالدین، اواخر س�ال 128۹ خورش�یدی. مالیان شیعه، 
از پش�ت پ�رده، مجلس ش�ورای مل�ی و مش�روطیت را ب�ه دار کش�یده اند. 
آزادی س�تیزی و تحجر مالیان یکی از موضوعات ثابتی ب�ود که مالنصرالدین 

جسورانه به آن می پرداخت. 

روی جلد مجلٔه توفیق در س�ال 1332. تمس�خر زیاده خواهی شاه و مماشات 
نخست وزیر با اشاره به ضرب المثلی ایرانی. به  رغم محتوای بسیار تند توفیق 
علیه شاه و توقیف آن پس از کودتای 28 مرداد، این مجله توانست شش سال 

بعد مجوز انتشار دوباره بدست آورد.
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س�رکوب دوران پ�س از کودت�ا ادام�ه داش�ت، هفته نامۀ 
فکاه�ی "توفی�ق" دوب�اره ب�ه روی دکه ها آمد و توانس�ت 
به س�رعت به محبوبیت برس�د. این هفته نامه را حس�ن، 
حس�ین و عباس توفیق، سه برادر که خواهرزادۀ بنیانگذار 
توفیق )در س�ال ۱۳۰۱ و به عنوان یک نشریۀ ادبی( بودند 
پ�س از انتق�ال مالکی�ت آن منتش�ر کردند؛ ابتدا ب�ا پرهیز 
از مس�ائل سیاس�ی و حتی نام توفیق و س�پس ب�ه عنوان 
روزنامه فکاهی توفیق که تا هجو مستقیم و مستمر نخست 
وزی�ران )علم و ب�ه ویژه هوی�دا( پیش رف�ت و البته حجم 
قاب�ل توجه�ی از آن هم ب�ه فکاهیات جنس�ی و امثال آن 
اختصاص داش�ت. توفیق به زودی با جذب طنزنویسان و 
سرایندگان قدیمی، نظیر عباس فرات و ابوالقاسم حالت و 
به کارگیری نسل جوانی از طنزنویسانی که بعدًا به شهرت 
رس�یدند )همچون منوچهر محجوبی، هادی خرسندی، 
کیومرث صاب�ری، کامبیز درمبخ�ش، عمران صالحی و 
منوچهر احترامی( در نزدیک به سیزده سال انتشار مداوم 
و فعالیت�ی منظم، تًاثیری عمی�ق در طنز مطبوعاتی ایران 
گذاش�ت که به جنبه های مثب�ت و منفی آن بای�د جداگانه 
پرداخ�ت. با این ح�ال توفیق و جریانی ک�ه توفیق هدایت 
می ک�رد هرچن�د غالب ب�ود اما یک�ه نبود. در   هم�ان دهۀ 
۳۰ ای�رج پزش�کزاد در عرصۀ طن�ز مطبوعاتی و سیاس�ی 
ایران فعاالنه حضور داش�ت و حتی طنزهایی که با عنوان 
"آسمون ریسمون" دربارۀ موضوعات فرهنگی و ادبی روز 
در مجلٔه فردوسی می نوشت چنان جذاب و خوش کیفیت 
بود که پس از گذش�ت بی�ش از نیم ق�رن همچنان مفرح، 
تًامل برانگی�ز و خواندنی اند. پاورق�ی طنزآمیز او با عنوان 
دایی ج�ان ناپلئون ک�ه بعدًا به صورت رمان و یک س�ریال 
تلویزیونی درآمد احتمااًل مش�هور ترین طنز سیاس�ی تاریخ 

مطبوعات و ادبیات ایران است. 
مجالتی همچون "کاریکاتور" )با مدیریت کاریکاتوریست 
س�ناتور، محسن دولو( و "کش�کیات" )به کوشش منوچهر 
محجوبی و با همکاری برخی از جداشدگان از توفیق مثل 
هادی خرسندی( نیز منتشر می شدند هر چند که هیچ کدام 
به ش�هرت و تیراژ توفیق نرسیدند. توفیق در سال ۱۳۵۰ و 

بدون محاکمه توقیف شد. 
انقالب بهم�ن ۵۷ و س�رنگونی رژی�م، دوب�اره مهلتی 

کم نظیر برای مطبوعات و به تب�ع آن طنز مطبوعاتی 
پدید آورد. هادی خرسندی، در   همان اسفند سال ۵۷ 
ستون طنزآمیزش را در روزنامۀ کیهان به راه انداخت 
و از اوایل س�ال ۵۸ نشریات طنزآمیز متعددی منتشر 
شدند که تقریبًا همگی، به تبعیت از َجو روز، سیاسی، 
جنجال�ی و انقالبی بودن�د. دولِت هیچ ک�دام چندان 
نپایید. بسیار زود موج سرکوب آزادی مطبوعات و در 
رًاس آن طنز مطبوعاتی کشور را فراگرفت. خرسندی 
ک�ه قبال "خمینی با خدا همراه" را دیده و س�روده بود، 
بس�یار زود، در فروردین س�ال ۵۸ درپی "اعتراضات 
مردم�ی"، س�تون خ�ود را تعطی�ل و ب�ه انگلس�تان 
بازگشت. نشریۀ طنزآمیز محبوب و پر تیراژ "آهنگر"، 
نخس�تین قربانی قان�ون مطبوعات جدی�دی بود که 
دولت موقت ب�ازرگان در مرداد ۵۸ تصویب کرد. رویا 
صدر از بیش از ۳۰ عنوان نش�ریٔه طنزآمیز نام می برد 
که همگی از اس�فند ۱۳۵۷ تا ش�هریور ۱۳۵۸ شروع 
به انتش�ار کردن�د. نش�ریات طنزآمیز ای�ن دوران، با 
گرایش ه�ای متفاوت�ی ک�ه داش�تند همگ�ی نهایتًا تا 
ماهه�ای آغازین جن�گ ای�ران و ع�راق در پاییز ۵۹ 
توقیف شدند و بس�یاری از طنزنویسان آنها مجازات، 
منزوی یا از ایران خارج ش�دند. از می�ان اینان برخی 
کوشیدند که چراغ طنزسیاس�ی را با انتشار مطبوعات 
در خ�ارج از ایران روش�ن نگه دارن�د. موفق ترین آنها 
هادی خرس�ندی بود که توانست "اصغرآقا" را بیش از 

دو دهه در لندن منتشر کند. 
"فکاهیون" )در ابتدا با نام توفیقیون( نخستین نشریۀ 
طنزآمیزی بود که در طول دوران جنگ و خفقان دهۀ 
۶۰ منتشر ش�د. نش�ریه ای که از موضوعات سیاسی 
داخل�ی پرهیز می ک�رد، ن�وآوری چندانی نداش�ت و 
بیش�تر ب�ه مس�ائل خانوادگ�ی و اجتماع�ی )از جنگ 
عروس و مادر ش�وهر ت�ا گرانی و کاغذب�ازی اداری( 
می پرداخ�ت، از س�ال ۶۲ ت�ا ۶۹ منتش�ر ش�د و خط 
مشی اش در نشریاتی چون "خورجین" دنبال شد. اما 
در س�ال ۶۹، دو س�ال پس از اتمام جنگ و یک سال 
پس از درگذش�ت آی�ت اهلل خمینی، دو نش�ریۀ تمامًا 
طنزآمیز آغ�از به انتش�ار کردند که هر ک�دام به خوبی 

چنان مش�هور شد و دست به دست گشت که گفته می شود 
کاری ترین ضرب�ه را در افکار عمومی به جمهوری خواهی 
رضاخ�ان وارد ک�رد. چند م�اه بع�د وقتی   هم�ان میرزاده 
عش�قی هجو رضاخان را در روزنامه اش "قرن بیستم" پی 
گرفت با چند گلوله در روز روشن به کارش خاتمه داده شد. 
با چنی�ن آغ�ازی، وقت�ی اندکی بعد رضاخان ش�اه ش�د 
و ق�درت مطلق�ه را در دس�ت گرفت قاب�ل انتظ�ار بود که 
طنز و ش�وخ طبعی انتق�ادی در مطبوعات تحمل نش�ود و 
شوخ طبعی ها از حد سرگرمی و یا مسائل بی خطر اجتماعی 
و خانوادگ�ی جلو تر نروند. در عوض وقتی در س�ال ۱۳۲۰ 
ای�ران توس�ط متفقی�ن اش�غال، و ولیعه�د جوان�ی که در 
اروپا تحصی�ل کرده بود به جای پ�در نظامی خودکامه اش 
نشس�ت، طن�ز مطبوعاتی )ک�ه آن زمان فکاه�ی خوانده 
می ش�د( به سرعت و با شدت مطبوعات ایران را فراگرفت 
و به جب�ران خفقان قبلی، تا حد تمس�خر درب�ار و خانوادۀ 
س�لطنتی جل�و رفت. "توفی�ق"، "چلنگ�ر"، "باباش�مل" و 
"حاج�ی بابا" از جمله نش�ریات فکاهی مش�هور دهۀ ۲۰ و 
اوایل سی بودند که اغلب، تمایالت چپگرایانه داشتند اما 
با باال گرفتن جنگ قدرت بین ش�اه و نخست وزیر، بیشتر 
طرف دولت ملی گ�رای مصدق را گرفتن�د و بعضا مطالب 
بسیار تندی علیه طرفداران و حتی خود شاه منتشر کردند. 
بساط همگی با کودتای ۱۳۳۲ علیه دولت مصدق برچیده 

شد. 
در اس�فند س�ال ۱۳۳۶، هنگام�ی ک�ه هن�وز خفق�ان و 

ابراهیم نبوی
هادی خرسندی

در اسفند سال 1336، هنگامی که 
هنوز خفقان و سرکوب دوران پس از 
کودتا ادامه داشت، هفته نامۀ فکاهی 
"توفیق" دوباره به روی دکه ها آمد و 

توانست به سرعت به محبوبیت برسد. 
این هفته نامه را حسن، حسین و 

عباس توفیق، سه برادر که خواهرزادۀ 
بنیانگذار توفیق بودند منتشر کردند
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نمایندٔه یک ش�یؤه خاص در طن�ز مطبوعاتی بودند. یکی 
"طنز و کاریکاتور" بود که توسط حسین علیزاده منتشر شد 
و بیش�تر به موضوعات اجتماعی، ورزشی، هنری و بعضًا 
علمی با رویکردی جوان پسند و غیرسیاسی می پرداخت؛ 
هیچ گاه ش�هرت و تًاثیرگذاری چندانی نیاف�ت، و تا امروز 
منتشر می شود. دیگری، "گل آقا" بود که کیومرث صابری 
فومنی منتش�ر کرد؛ سابقۀ  او به س�تون طنزآمیز "دو کلمه 
حرف حس�اب" برمی گشت که از س�ال ۱۳۶۳ در روزنامۀ 
اطالعات به قلم "گل آقا" منتشر می شد و اکنون با استفاده 
از اعتب�ار و نفوذ سیاس�ی  صاب�ری، به س�راغ موضوعات 
و ش�خصیتهای سیاس�ی و اجتماعی می رف�ت. گل آقا که 
نف�وذ و اهمیت بس�یاری یاف�ت از بعضی جه�ات با توفیق 
شبیه و قابل مقایس�ه بود. در طول نزدیک به سیزده سال 
فعالیت، نسلی از طنزنویسان و کاریکاتوریست های جوان 
را وارد فض�ای مطبوعاتی ایران کرد ک�ه بعضی تا به امروز 
ج�زو فعال ترین ها هس�تند. تعطیلی ظاهرًا خودخواس�تٔه 
هفته نامۀ گل آقا در س�ال ۸۱، در حالی که در همۀ دولت ها 
ه�م از کمک  و پش�تیبانی های وی�ژه برخوردار ب�ود، خود 
را موافق و دلس�وز نظام می دانس�ت و دس�تکم ب�ا رهبر و 
رئیس جمهور وقت روابط نزدیکی داش�ت، نشان می داد 
که عرصه بر طنز سیاس�ی و اجتماعی تا چه حد تنگ ش�ده 
است. البته تغییر ذائقه مخاطبان طنز سیاسی و اجتماعی 
در پی "بهار مطبوع�ات" و کیفیت طنز تصویری و مکتوبی 
ک�ه مطبوع�ات اصالح طل�ب رواج دادند ه�م احتماال در 

تعطیل�ی گل آقا که دیگر پیش�رو و به ان�دازۀ کافی انتقادی 
محسوب نمی شد بی تًاثیر نبود. 

جمل�ه  از  طنزآمی�ز  نش�ریۀ  چن�د   ،  ۷۰ ده�ۀ  اوای�ل  از 
"جوال�دوز"، "درن�گ"، "طن�ز فارس�ی"، "دنی�ای طن�ز" و 
"ملون" منتش�ر ش�دند که همگی در طیف�ی مابین گل آقا و 
طنزوکاریکاتور قرار می گرفتند و بجز "کیهان کاریکاتور" که 
البته نشریه ای تخصصی محسوب می شد هیچ کدام دوام 
نیافتند. همچنی�ن از دهٔه ۶۰ طنز و ش�وخ طبعی در قالب 
س�تون ها و صفحات ویژه در نش�ریات غیرطنزآمیز حضور 
داش�ت که احتمااًل س�تون های طنزآمیز عمران صالحی 
در برخی نشریات ادبی و روش�نفکری بهترین نمونه های 
آنها باش�د. اما اوج این جریان، س�تون های طنز سیاس�ی 
ابراهی�م نبوی ب�ود ک�ه در دوران اصالحات و ب�ا روزنامٔه 
"جامع�ه" آغاز ش�د و ت�ا به�ار ۱۳۷۹ و برخورد گس�ترده با 
مطبوعات که در واقع نقطۀ پایان بهار مطبوعات بود ادامه 
یاف�ت. اما در همین دوران، طنز و کاریکاتور )کارتون های 
ادیتوریال( در مطبوعات ایران جای�گاه خود را یافته بودند 
و در سراس�ر ده�ۀ ۸۰ تا ب�ه ام�روز در فض�ای مطبوعات 
حضور داش�ته اند. با این حال هیچ کدام از معدود نشریات 
طنزآمیزی که در این دوران منتش�ر ش�ده اند نتوانسته اند 
محبوبی�ت و تاثیرگ�ذاری نش�ریاتی چون گل آق�ا و توفیق 
را به دس�ت آورن�د همچنان ک�ه هیچ کدام از طنزنویس�ان 
مطبوعاتی نتوانس�تند به شهرت و اثرگذاری طنزنویسانی 
چون پزش�کزاد، صالحی، صابری و نبوی برس�ند. البته 
در همین زمان، طنز و کاریکاتور فارسی/ایرانی در فضای 
وب رشدی خیره کننده داش�ته است که بررسی آن مجالی 

دیگر می طلبد. 
 

منابع: 

 Mary Leonora Woulfe Sheil، Glimpses Of Life And
 ،Manners In Persia
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روی جلد مجلۀ گل آقا در سال 13۷1 در زمان آغاز به کار مجلس چهارم شورای 
اسالمی، با کنایه ای به ثروت طلبی و رانت خواری نمایندگان مجلس. 

روی جلد مجلٔه یاقوت در س�ال 13۵۹. با کنایه به ممنوعیت موس�یقی و روند 
اجباری شدن حجاب در رژیم نوبنیاد اسالمی. 

انقالب بهمن ۵۷ و سرنگونی رژیم، 
دوباره مهلتی کم نظیر برای مطبوعات 
و به تبع آن طنز مطبوعاتی پدید آورد. 
هادی خرسندی، در   همان اسفند سال 

۵۷ ستون طنزآمیزش را در روزنامۀ 
کیهان به راه انداخت و از اوایل سال ۵8 
نشریات طنزآمیز متعددی منتشر شدند 

که تقریبًا همگی، به تبعیت از َجو روز، 
سیاسی، جنجالی و انقالبی بودند

انتش�ار طن�ز در مطبوعات ارس�الی ب�ه ایران از 	 

دالیل اصلی تشکیل ادارۀ سانسور بود. 

نخس�تین نش�ریٔه تمام�ًا طنزآمی�ز فارس�ی که 	 

در دس�ترس اس�ت "شاهس�ون" ن�ام دارد ک�ه 

نخستین )و شاید تنها( شمارۀ آن در سال 126۷ 

خورش�یدی منتشر شده است. در این نشریه با 

مذهبیون نیز شوخی شده است

نخس�تین نش�ریٔه طنزآمیز مصور که رس�مًا در 	 

داخل ایران چاپ ش�د "طلوع" نام داش�ت که در 

بوش�هر و توس�ط یک ایران�ی تحصیلک�رده در 

آکس�فورد به نام عبدالحمید خان متین السلطنه 

در سال 12۷۹ منتشر شد. 

یک�ی از نخس�تین ایرانیان�ی ک�ه کاریکات�ور در 	 

مطبوعات به چاپ رس�اند، نقاشباش�ی آستان 

قدس رضوی بود

دو کاریکاتوریس�ت آلمان�ی ب�ه نامهای اس�کار 	 

شیمرلینگ و یوزف رومر که در اوایل قرن بیستم 

با مجلۀ مالنصرالدین همکاری می کردند تًاثیری 

عمیق بر کاریکاتور در مطبوعات ایران گذاشتند

 می�رزاده عش�قی ب�ه خاط�ر چ�اپ ویژه نام�ٔه 	 

طنزآمیزی که به تن�دی طرح جمهوری رضاخان 

را هجو کرده بود ترور ش�د. ای�ن در حالی بود که 

در زم�ان انتش�ار آن ویژه نامه، چند م�اه بود که 

رضاخان طرح جمهوری خواهی را   رها کرده بود. 

 از زمان کودتای 1332 تا به امروز، طی نزدیک به 	 

60 سال به ندرت مجوز انتشار نشریات طنزآمیز 

توسط دولتها صادر شده است. البته طی دوران 

کوتاه�ی پ�س از انق�الب بهم�ن ۵۷ نش�ریات 

بس�یاری منتشر ش�دند که بیش�تر بدون مجوز 

بودند و به زودی توقیف شدند. 

 ت�ا اواخ�ر ده�ۀ 60 ش�وخی طبعی های انتقادی 	 

مطبوعات�ی، اغلب "فکاهی" نامیده می ش�د و به 

ندرت اصطالح "طن�ز" درباره آنها به کار برده می 

شد.
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نمون�ه اش زی�اد اس�ت و ش�اعران و نویس�ندگانش هم 
زی�اد. ن�گاه کنی�د ب�ه ای�ن ش�بکه های اجتماع�ی. اگ�ر 
ادبیات کالس�یک فارس�ی پر اس�ت از گزاف گویی، خیال 
پردازی های بی س�روته و ستایش ش�دید از خود گوینده یا 
نویس�نده، ادبیات امروز سرش�ار از ُچس�ناله است. به نظر 
می رس�د دیر زمانی اس�ت که یک�ی از ویژگی ه�ای اصلی 
ایرانی�ان اندوهناکی و غمزدگی اس�ت. می توان گفت که 
همٔه ش�ئوِن زندگِی فردی و جمعِی ما ایرانیان در غباری از 
غم و اندوه پیچیده ش�ده و ش�گفت آنکه آنقدر در جامعٔه ما 
غم و اندوه ستایش، و شادی و نشاط نکوهش شده  است 

ادبیات ایران و شادی؟ ادبیات و شادی؟ شادی در 
ادبیات؟ ادبیات ایران از غم پر است؛ سرسام آور 

است؛ به هر کجایی از شعر و داستان و ترجمٔه 
ادبیات امروز ایران نگاه می کنی و می خوانی، 

غم است و غم. به شعر های فروغ نگاه کنید، به 
شعرهای شاملو، به داستانهای صادق هدایت. 
حاال بماند که نسل تازٔه ادبیات ایران غمگین تر 

است؛ انگار بیشتر غم دارد. به قول خودمان 
نسل ُچسناله ایم. تلخیم و با این دل سوختن مان 

شعر و نثر می نویسیم. می خواهم در یک اقدام 
انتحاری اعالم کنم اسم ادبیات امروز ایران را 

ُچسناله می گذارم. 

که در نظر بسیاری از افراد، خنده و شادی نشانٔه بی خردی 
و گری�ه و اندوه نش�انٔه خردمندی تلقی می ش�ود؛ و از این 
ش�گفت تر آنکه ، کم نیستند کس�انی که از طریق تظاهر به 
غ�م و گریه در این جامع�ه برای خود نام و نانی دس�ت و پا 

می کنند. 
 )روزی که به شمس لنگرودی گفتم می خواهیم در مورد 
ش�ادی در کار هایت حرف بزنیم، فردایش مادرشان فوت 

شد. 
ب�ا رضا قاس�می تم�اس گرفت�م، او گف�ت: "س�الم ناما 
جعف�ری عزیز، ممنونم از لطفتان. حقیقت اش این اس�ت 
که مدت هاس�ت تصمیم گرفته ام گفتگویی نداشته باشم. 
ن�ه ان�رژی اش را دارم، نه وق�ت اش را. سالهاس�ت انزوا  
اختیار ک�رده ام، و گفتگو خواه ناخواه ترک می اندازد به آن 

انزوا."
 حس�ین س�ناپور ه�م گفت: "راس�تش م�ن ت�ا بتوانم از 
و  ک�رده ام  مصاحب�ه  آن ق�در  می کن�م.  پرهی�ز  مصاحب�ه 
حرف زده ام درب�ارٔه هر چیزکه از حرف های خودم خس�ته 

شده ام."( 
به خیالم اگر همین طور ادامه داده بودم، تا می توانستم، 
می ش�د در مورد غم نوش�ت. ام�ا، از آنجا که نهال رش�د و 
شکوفایی جز در زمیِن شادمانی و نشاط به بار نمی نشیند، 
الزم می دانم که دالیل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این 
غمگرای�ی و ش�ادی گریزی را ب�ه دقت بررس�ی کنیم و به 
ش�یوه هایی خردمندانه و آگاهانه خود را از آث�ار زیانبار این 
بیماری تاریخی رهایی بخش�یم. می خواهم در این نوشته 
به بررسی ش�ادی در ش�عر امروز بپردازم. شعر همنسالن 
خودم�ان که ای�ن روز ها، شعر هایش�ان را در ش�بکه های 
اجتماعی و دنیای مجازی می بینیم و با آنها شاد می شویم 
ی�ا غمگی�ن. اولین نمون�ه که م�ی آورم از مجموعه ش�عر 
"جلس�ۀ هیپن�وز در مط�ب دکت�ر کالی�گاری" نوش�تٔه آزیتا 

قهرمان، در شعری با نام نامه "چنین" می گوید: 
 )سکوت

مثل درخت ایستاده است
سبز می شود، برگ می دهد

و میو ه ها؛ فانوس روشنی از خون

طوالنی تر از
کلماتی که مارا کوتاه تر برید و خالی نوشت

در این تهی( 
اگر درخت را ش�ادی بدانیم، پش�ت س�رش غم اس�ت، 
فانوس روشنی خون، باید ببینیم که شادی چقدر می تواند 
م�ا را وارد بازی ش�عری کند، م�ا را به بازی بگی�رد و از آن 
طرف قلبمان بزند بیرون. شادی در کارهای آزیتا قهرمان 
بند به بند است و در س�طر اتفاق می افتد نه در کلیت شعر. 

نمونۀ دیگر شعر آزیتا همین را 
می گوید: 

 )اینج�ا یکش�نبه گ�م می ش�ود/از پیراهن�ی ک�ه اختی�ار 
پریدن ندارد/از میان آن همه س�طح و خطوط و ش�مایل/
نوشت/ش�بها/ کوتاهی  باریک/سرمش�ق  تنهاابروه�ای 

بیداری اتاق/راه می رود( 
نمونۀ بعدی، ش�عر لیلی گله داران اس�ت، لیلی، ش�اعر 
پرنش�اطی س�ت و ش�عر پرنش�اطی دارد. زیب�ا و عمی�ق. 
الیه های معنایی انس�انگرایانه را بیشتر در این شعر هایش 
می بینم تا یک اروتیزم سطحی. شعرهای با قابلیت جنسی 

و رویکردی به دلهره های منبعث از بحران جنسیت. 
 )پدرِ  بزرگ را به جنینی اش فالش بک زده بود 

دیر زمانی است که یکی از ویژگی های 
اصلی ایرانیان اندوهناکی و غمزدگی 
است. می توان گفت که همٔه شئوِن 
زندگِی فردی و جمعِی ما ایرانیان در 
غباری از غم و اندوه پیچیده شده و 
شگفت آنکه آنقدر در جامعٔه ما غم 
و اندوه ستایش، و شادی و نشاط 

نکوهش شده  است که در نظر بسیاری 
از افراد، خنده و شادی نشانٔه بی خردی 

و گریه و اندوه نشانٔه خردمندی تلقی 
می شود
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حاال که در منی 
منم و کائوس 

هیچ شبی را به یاد ندارم و آدمی 
حرامزاده ای! 

به آیینه نگاه کن 
ای�ن زیبایی از حرامزادگی اس�ت یا 

آیینه زیبا تر از چه کسی ست؟( 
ش�عری دیگر از لیلی گل�ه داران که 
از پتانس�یل نش�اط کلمات پر اس�ت 
)فلف�ل س�یاه کوبی�دم و خاکس�تری 
شکستم/مش�تی  ک�ه  زغالهای�ی  از 
اهلوِک  تل�خ ولختۀ خون�ی از خودم 
کردم/سینیور  اضافه  زاغی  چش�م  و 
قس�م  /و  می زنی�د؟  را  مورفینت�ان 
ازنف�س  ک�ه  اس�بهایی  ب�ه  خ�وردم 
افتادن�د و ت�ا آخ�ر ادام�ه دادم/پس 
کی اسب خاکس�تری روبه سیاه.... 
ی�ا  س�رخ  می زند/چش�م،  صدای�م 
س�فید؟ /َورم کرد دس�ت های من و 

رم کرد کره اسب( 
او می داند چگونه شادی را در کلمه 
تزری�ق کن�د و چش�مهایش را درون 
کلمه باز و بسته کند. لیلی گله داران 
می گوی�د: "نکت�ٔه دیگ�ری ک�ه تنها 
اشاره وار می گویم، زبان رایج جامعٔه 
ایران در این دهه اس�ت. ش�عر مگر 
چیزی است به جز زبان، و زبان یعنی 
فرهنگ. اگر دوستاِن زبان شناس به 
تحلیل آسیب شناسانٔه زبان این دهه 
بپردازند ش�اید بتوانی�م عامل افول 
شاعرانگی و طنازی های زبانی شعر 
فارس�ی را ردیابی کنی�م." زبان لیلی 
زبان ش�ادی نیس�ت ک�ه مخاطب با 
ان آشناست به معنای   همان شادی 
کلمه  ش�ادی  لیل�ی،  ش�ادی  ع�ام، 

اکبر اکسیر، عکس: فرشاد فاضلی مقدم

آزیتا قهرمان

است. 
 "آتفه چهارمحالیان" در یادداشت "به اندازه کافی غمگین 
نیس�تیم" بر کتاب "هیچ چیز مثل مرگ تازه نیست" گروس 
عبدالملکی�ان می نویس�د: "ش�عر ای�ران در غال�ب اوقات 
محصوِر تماش�ای خویش�تن بوده اس�ت. بدین معنا که ما 
در بس�تر تاریخی شعر فارس�ی همواره در اشکال متفاوتی 
از خودش�یفتگی تنیده بوده ایم. نوعی بررسی روانکاوانٔه 
کاراکتر ش�اعرانه، محتوای ش�عری، تأکیدات س�بکی، و 
هواداران گونه های متفاوت نوش�تار ادبی، به آسانی ما را 
به تشخیص این خودشیفتگی رهنمون می شود. ذائقه ای 
که عموم�ا چنان لذت جویانه به گزاره ه�ای ادبی می نگرد 
ک�ه اگر س�تایش او را برنینگیزد، در قضاوت، به آس�انی از 
ادبیات واقعی حذف می شود. گویی ادبیات برای مخاطب 
ایرانی بیش�تر دس�تمایٔه پناه بردن به لذت است تا مفهوم/

متن. شاید به همین دلیل باشد که در حافظٔه این مخاطب 
آنچه مرور می ش�ود و به جا می ماند سطرهای منفک شدٔه 

اشعار هستند تا کل ساختار یکپارچٔه شعر! "
چهارمحالیان درست می گوید، شعر گروس، شعر شادی 
س�ت به   همان معنای عامش. شعر س�اده که می خوانیم و 
می خندیم و مثل شعر"اکبر اکسیر" بلند بلند شاد می شویم. 
ان�گار مردی ش�بیه لنگٔه جورابی ب�ر بند مانده اس�ت. اما 
نمی ش�ود اس�م آتفه چهارمحالیان را آورد و از کنار شعرش 
گذشت. شعر چهارمحالیان )آمبوالنس که رفت/کفن مرد 
س�وراخ ش�ده بود/و از پارگی کفن، خطوط س�فید/پخش 
می ش�د بر آس�فالت/میت/نگاه ک�رد ب�ه آب، /و از ارتفاع 

پ�ل خ�ودش را انداخ�ت در خلوتی ه�وا ! /بعد/تیت�ر تمام 
روزنامه ها درشت... /فوق العاده! فوق العاده! /فردا هوا 

سرد است/دور صادق هدایتتان شال بپیچید!( 
 آتفه چهار محالیان ش�اعری اس�ت ناش�اد؛ پر از شورش 
کلماتی؛ عصیانگری در س�طر و در خ�ودش، یک نا  آرامی 

خاص و غمگینی که تجربۀ زندگی ست. 
ادبیات شعری امروز ایران، طنز شاعرانه دارد. شاعران 
طنز نویس هم که شادی را همراه با اندیشیدن به مخاطب 
می دهن�د؛ نمون�ه اش اکب�ر اکس�یر اس�ت. )وزارت دفاع 
جلوی دشمن را گرفت/وزارت نیرو جلوی خشکسالی را/
صداوس�یما هم فعاًل با دروغ درگیر است/خدایا خداوندا/

وصی�ت داری�وش ماری�وش را ولش/م�را از آزادی بی�ان 
دیگران محافظت بفرما!( 

ک�ه  را  "ماالری�ا"  کت�اب  در  اکس�یر  طنزاکب�ر  ش�عرهای 
می خوانی�د گاهی حی�رت می کنید. خصوص�ًا از خالقیِت 
او در دور زدن سانسور با ش�عرهای طنز. خودش می گوید 
در این ش�عر ها کوش�یده از زبانی  س�اده تر به�ره بگیرد و با 
زبان ب�ازی نکند تا ب�رای عامٔه مردم مفهوم باش�د. اما در 
شعرهای اکس�یر، هر جا که نتوانس�ته میل خود به بازی با 
زبان را مهار کند، جایی اس�ت که می توان س�ر شوق آمد. 

شعر دیگر از این کتاب را می خوانیم با نام "جاذبه" 
 )نیروی جاذبه

شاعران را سر به زیر کرده است
بر خالف منج م ها که هنوز سر به هوایند

تمام سیبها افتاده اند
و نیوتن، پشت وانت

سیب زمینی می فروشد
آهای، آقای تلسکوپ! 

گشتم نبود، نگرد نیست!( 
شعر امروز ایران می تواند شعر پرنشاطی باشد و شادی را 
میان کلمه هایش ببینیم. باید دید مخاطب به کدام س�مت 

می رود. شادی را با شعری از اکبر اکسیر تمام می کنم
محبوبیت احمد شاملو/کفرم را درمی آورد/با اینکه مرده 
اس�ت/هم کتابهای�ش تجدیدچاپ می ش�ود/هم س�نگ 

قبرش!

شعرهای طنزاکبر اکسیر در کتاب 
"ماالریا" را که می خوانید گاهی حیرت 

می کنید. خصوصًا از خالقیِت او در دور 
زدن سانسور با شعرهای طنز. خودش 
می گوید در این شعر ها کوشیده از زبانی 
 ساده تر بهره بگیرد و با زبان بازی نکند 

تا برای عامٔه مردم مفهوم باشد
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لطیف هلمت، شاعر، نویسنده، مترجم 
و روزنامه نگارکرد، سال 1۹4۷میالدی 

درشهر"کفری" از توابع استان کرکوک کوردستان 
عراق و در خانواده ای اهل شعر و ادب متولد شد. 

لطیف هلمت از 12 سالگی شروع به خواندن شعر 
نو جهان، ازطریق زبان عربی می کند و نخستین 

مجموعه شعرش با عنوان "خدا و شهر کوچک 
ما " را در سال 1۹۷0 منتشر می کند. وی به همراه 
برادران " شاَکلی" از بنیانگذاران نحلۀ ادبی "کفری" 

کرکوک بود و به همین خاطر نقش بسیار تعیین 
کننده ای درسیر و دگردیسی تاریخی شعر کردی 
داشته و یکی از رکنهای اصلی شعر معاصرکردی 

به شمار می آید. وی شاعری نوپردازاست و 
همواره به تجربه های جدید در شعر دست زده 

است و عالوه بر کردی به عربی هم می نویسد.

یکی از ویژگی های شعر لطیف هلمت تصویر و تصور ها و 
تجربه های نو در ش�عر است. هیچ کدام از شعرهای لطیف 
شبیه ش�عرهای قبلی وی نیست. زیرا که معتقد است شعر 
هرگز نباید پشت سرش را نگاه کند. همان طور که خودش 
می گوید " ش�عر گریز از مرگ اس�ت/ به همین خاطر/ هیچ 
وقت پشت سرش را نگاه نمی کند". شاید بتوان اصلی ترین  
مفاهیم همیش�گی ش�عرهای لطیف  هلم�ت را مفاهیمی 
چون "عش�ق"، "مادر"ش و "س�رزمین"اش دانس�ت.  آن 
گونه که خود در یکی از ش�عرهایش می گوید: "بس�یاری از 
اتفاقات تاریخی زنده به گور شدند، از آن میان  عشق من ، 

مادرم ، همچنین سرزمین ام".
 ام�ا نمی ت�وان از دو مفه�وم  جنگ و صلح ه�م بی تًامل 
گذش�ت. آن قدر که او همزمان جنگ س�تیز اس�ت و علیه 
جن�گ در ش�عرهایش واژه کاش�ته اس�ت احتم�اال جنگ 

افروزان در زمین مین کاش�ته اند. از سوی دیگر نمی توان 
در  " صل�ح"،  ناتوان�ی  از  را  او  تل�خ  و  ش�اعرانه  ناامی�دی 
ش�عرهایش نادیده گرف�ت. چندان که صلح را می س�تاید،  

بارها ناتوانی صلح در مقابل جنگ را به سخره می گیرد.
هلمت جدا از ش�عر، داستان و نمایش�نامه برای کودکان 
می نویسد و تاکنون ۱۷ اثر در این زمینه ها از او منتشرشده 
اس�ت. چهار کت�اب درزمینۀ نق�د ادبی، کتابهای�ی در باره 
صوفی گری و دادائیس�م و سوررئالیس�م نگاش�ته است. 
همچنی�ن ده ها مقاله نی�ز درزمینه هایی چون: س�ینمای 
انیمیش�ن کودک، داستان و س�ینمای کودک منتشر کرده 

است.
ش�عرهای لطی�ف هلم�ت تاکنون ب�ه زبانهای فارس�ی، 
عربی، انگلیسی، س�وئدی، هلندی، آلمانی و فرانسوی 
ترجمه ش�ده است. او عضو س�ندیکاهای روزنامه نگاران 
جهان، عراق و اقلیم کردس�تان و همچنین عضو اتحادیه 
نویس�ندگان ک�رد اس�ت و ه�م اکنون در ش�هر س�لیمانیه 

کردستان عراق زندگی می کند.
هلمت تاکنون ۱۸مجموعه ش�عر منتشر کرده که از جمله 
آن ها می توان به: خدا و شهر کوچک ما )کرکوک ۱۹۷۰(؛ 
گیسوان آن دختر سیاه چادر قشالق و ییالق من است-؛ 
گردباد س�فید )بغداد ۱۹۷۸(؛ نامه های�ی که مادرم نخواند 
)بغداد ۱۹۷۹(؛ ش�عری که تمام می ش�ود و تمام می نشود 
)بغ�داد ۱۹۷۹(؛ صل�ح و جدل ه�ا در می�ان ش�هروندان 
الکترونیک جمهوری لطیف هلمت )سلیمانیه ۲۰۰۰( و.. 
نام برد. در این جا به مناس�بت پایان س�ال ۲۰۱۳، س�یزده 

شعر کوتاه از لطیف هلمت بخوانیم.

1

من هنوز 
آب نبات را آب نبات صدا می زنم و 

زخم  را زخم می نامم و
ُگل را ُگل

اما مادر 
من دیگر تا آخر دنیا 

به چه کسی بگویم مادر! 

2
ای شعر

در دلی برایت گریه می کنم 
که زبان را در آن کشته اند

3

در جنگ
 گیتار نوازان گوش می دهند 

ژنرال ها  توپ و دوشکا 
می نوازند

4

زبان سنگ اگر بیاموزی
مست می شوی
 از طعم سکوت

نمی توان ناامیدی شاعرانه و تلخ او را 
از ناتوانی " صلح"، در شعرهایش نادیده 
گرفت. چندان که صلح را می ستاید،  

بارها ناتوانی صلح در مقابل جنگ را به 
سخره می گیرد
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۵

رفاقت با سکوت 
فریاد زدن را به من آموخت

6

من از استعمار متنفرم 
اما دلم می خواهد وجب به وجب تو را 

مستعمرۀ خویش کنم.
نفت و خودخواهی

 دموکراسی را زیر پا می نهند

۷

تاریخ، پست و بی وفاست 
فقرا از او دفاع می کنند و 

او به ستایش پادشاهان مشغول است

8

شادی را تقسیم کردند
خوب شد از این مفهوم زشت و کثیف 

چیزی به آواره ها نرسید

۹

به خیابان ها شلیک نکنید 
تا نام شهیدان شهید نشوند

10

 گورستان شهری است 
شهروندان اش 

از تمامی معاهده های جنگ و صلح 
بیزارند.

11

دست هایم را بفشاری
از انگشتانم واژه و شعر می چکد

دست هایت را بفشارم
پنج شیشه عطر میان دستانم می شکند.

12

به پادشاهان بگویید ساکت؛
شاعری می خواهد سخن بگوید 

به گردبادها بگویید 
آرام بگیرند ؛

نرگسی می خواهد بروید

به گلوله ها بگویید خاموش 
کودکی می خواهد بخوابد

13

می ترسم ببوسمت 
به خانه که برگشتی  دهانت بوی شعر بدهد 

مادرت سرت داد بکشد: 
عکس: بهمن شهبازیباز کدام شاعر ولگرد تو را بوسیده است.
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عکس: مسعود هراتی

چی شد که "ش�ادی" ش�روع کرد به خوندن و »ایندو« رو 

پایه گذاری کرد؟ 

پ�در من اص�رار زیادی داش�ت که م�ن گیتار ی�اد بگیرم. 
با دررفت�ن از زیر تمرین ه�ا، هیچ وقت ی�اد نگرفتم؛ هنوز 
پش�یمونم ولی  باز هم کالس نمی رم چون از زیر تمرین ها 
ف�رار خواهم ک�رد. نتیج�ۀ کالس گیت�ار ام�ا، خوندن دو 
آهنگ ب�رای برنامۀ کودکان بود. اس�تادم یک روز پش�ت 
پیانو نشس�ت و آهنگ لک لک دریاچه و آهنگ نجار رو زد 
و از من خواس�ت از روی کاغذی که شعر ها رو نوشته بود، 
بخونم. چند روز بعد در صدا و س�یما ضبطش کردیم و بعد 
از مدتی در تلویزیون پخش ش�د. هیج�ان انگیز بود و کلی  
ذوق کردم. حدودًا دوازده ساله بودم. بعد از اون حتی فکر 
خوندن هم به س�رم ن�زد تا وقتی  ک�ه اردالن همون کار رو 
تکرار کرد. یک کاغذ دس�تم داد، پشت پیانو نشست و من 
خون�دم. گهگاهی این برنامه تکرار می ش�د ولی  ش�نونده 
نداشتیم تا اینکه یکشب دوس�تان هنرمند ما جمع بودند و 
س�از و آواز برپا. من و اردالن ه�م دو آهنگی که بلد بودیم 
رو اجرا کردیم. آرش سبحانی، همون شب خواست که در 
آلبوم جدید با کیوسک همکاری کنم. همکاری با گروهی 
ک�ه تک ت�ک ترانه هاش�ون رو از حفظ ب�ودم، و همکاری 
با محس�ن نامجو، بس�یار هیجان انگیز بود و من باز ذوق 
ک�ردم. ای�ن ذوق و هیج�ان، کار دس�تمون داد و گروهی 
ب�دون اس�م راه انداختی�م. محس�ن نامجو اس�م "ایندو" 
رو ب�رای ما انتخاب کرد و ما هم این اس�م رو چهار دس�تی  

چسبیدیم. 

پرش�نونده ترین و مؤفق ترین کارتان چه تمی داشته؛ آیا 

ش�اد بوده ؟ توفیق اون آهنگ آیا باعث ش�ده که بیشتر تو 

همون زمینه کار بکنی یا نه؟ 

لزومًا همیشه پرش�نونده ترین ها، مؤفق ترین ها نیستند. 
خیلی  از آهنگهای مؤفق، به اندازۀ کافی  شنیده نمی  شوند. 
ب�ه نظر من یک هنرمن�د اول باید به حس و حال و س�لیقه 
خ�ودش توجه کن�ه و ب�ا ابراز احساس�ات دیگران س�بک 
هنری خ�ودش رو تغییر ن�ده. در دنیای م�درن اینترنتی، 
برای هر س�لیقه طرفداری هست. پر ش�نونده ترین کار ما 
"برو وسط" است. آهنگی ش�اد و همون طور که از اسمش 
پیداست باید رفت وسط و رقصید. در آلبوم بعدی ما باز هم 
آهنگ ش�اد شنیده خواهد ش�د و دلیل اصلی  هم عالقۀ ما 

به رقصاندن و شاد کردن مردم است. 

"برو وسط"  از این جهت متمایز است که شعر و آهنگ هر 

دو ش�ادند. چی شد این شادی )یوس�فیان( به اون شادی 

رسید؟ 

من فکر می کنم رقصیدن یکی  از پایه های اصلی  فرهنگ 
یک مملکت اس�ت. مثال تانگ�و در آرژانتین و یا فالمینکو 
در اسپانیا.  ما برای این رشته، احترامی نداشتیم و اگر هم 
داش�تیم به اندازۀ کاف�ی  نبوده. کالس�های رقص کمیاب 
و اس�اتید در این رش�ته انگشت ش�مارند. در صورتی  که ما 
ایرانی  ها ذاتًا ش�اد هس�تیم. اگه از اینکه بقی�ه در جمع  در 
م�ورد ما چی فکر می کنن بگذریم، همه تا صبح قر می دیم 

شادی یوسفیان )متولد1۹۷8 در ایران( خواننده، 
عکاس، گرافیست و بازیگر است. او در سن 16 

سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و دارای مدرک 
کار شناسی ارشد عکاسی از دانشگاه ایالتی 

سانفرانسیسکو است.
شادی یوسفیان بیشتر به دلیل خوانندگی در گروه 
ا"یندو" شناخته شده است.گروهی که با همکاری 
همسرش " اردالن پایور" در سال2008 پایه گذاری 
کرده اند. شادی یوسفیان قبل از راه اندازی گروه 

"ایندو" در آلبوم ها و کنسرت های گروه کیوسک 
ومحسن نامجو به عنوان همخوان حضور داشته 

است. آنچه پیش رو دارید متن گفتگوی مکتوب 
تابلو با اوست.

همکاری با محسن نامجو، بسیار 
هیجان انگیز بود و من باز ذوق کردم. 
این ذوق و هیجان، کار دستمون داد 
و گروهی بدون اسم راه انداختیم. 

محسن نامجو اسم "ایندو" رو برای ما 
انتخاب کرد و ما هم این اسم رو چهار 

دستی  چسبیدیم
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در عین حال نباید به مس�ائلی  که در مملکتمون پیش میاد 
پشت کنیم. 

فکر می کنی در موقعیته�ای تراژیکی که مردم دچار غم و 

یًاس عمومی ش�دن آیا می شه با موسیقی، اونها رو دوباره 

به زندگی برگردوند؟ 

بله. بهترین مثال همین ترانۀ "یار دبستانی من"؛ در اوج 
ناامیدی، دس�ت به دست این آهنگ رو خوندیم و امیدوار 

شدیم. 

چی شده که ما ترانۀ شاد کم داریم یا اگر موسیقی شاده ، 

شعر ترانه، اغلب داره از غم و درد حکایت می کنه؟

آهنگهای ش�اد هم ک�م نداریم. هنرمندان�ی مثل جالل 
همتی، شهرام شبپره، اندی، برو بکس و ساسی مانکن، 
همیشه  عروس�ی  و تولد ها رو ش�اد می کنند. در عین حال 
ملتی که از وضعیت سیاس�ی- اجتماعی خودش ناراضِی، 
و همین ط�ور از دوری و ت�رک عزیزان�ش رن�ج می بره، به 

ترانه هایی  که از غم و درد حکایت می کنن پناه می بره. 

شادی یوسفیان درنمایی از موزیک ویدئو ترانه »عشق آسمانی«

و می رقصیم. اینکه بی توجهی به هنر رقص، تقصیر دین و 
مذهب، اجتماع یا دولت و سیاست بوده رو من نمی دونم. 
فقط می دونم که باید یک آهنگ می نوش�تیم که با زور بگه 
برو وس�ط، برو برقص، نترس و س�ن هم ی�ک عدده! به 
اردالن همی�ن چهار جملۀ باال رو گفتم، آس�تین رو باال زد 
و یک آهنگ نوش�ت که هنوز با این آهنگ می ریم وسط و 

باال و پائین می  پریم. 

کسی که آهنگهایی مثل نالۀ ش�بگیر و شرقی غمگین رو 

خونده چی شد که برو وسط رو هم خونده؟ 

هنر ب�ا ح�ال و ه�وای درونی  هنرمن�د همیش�ه در حال 
تغیی�ره. خوش�حالی ، ناراحت�ی  و خش�م روی کار هنرمند 
تاثیر م�ی ذاره. مرگ ندا و خیلی های دیگه که برای آزادی 
جنگیدن و جونش�ون رو از دس�ت دادن، بزرگ ترین دلیل 
برای س�اخت نالۀ ش�بگیر بود. ما نمی تونیم به مسائلی  که 
در مملکتمون اتفاق می افته بی  توجه باش�یم. ما "ش�رقی  
غمگین" هس�تیم و دور از ایران؛ ولی  در عین حال زندگی  
باید کرد. گهگاهی باید وس�ط جمع دوستان رقصید، ولی  

رگه ه�ای طنز توی کارهات�ون دلیلش چی�ه؟ خودت اهل 

طنزی یا...؟ 

اردالن طنازه. من آرزو داشتم و دارم که نویسنده و شاعر 
خوبی  بودم. متًاس�فانه مثل آرزوی پدرم که دوست داشت 
من گیت�ار می زدم بای�د روی اون هم با خ�ودکار قرمز خط 
بکش�م و این آرزو رو کنار بذارم. ش�انزده س�الگی از ایران 
اوم�دم بی�رون و هرچقدر ه�م مطالعه کنم، ش�اعرخوبی  
نخواهم ش�د. همون ط�ور که از تمرین ه�ای کالس گیتار 
فرار می کردم، از ش�عر گفتن هم فراری هس�تم. بنابراین 
موضوع ش�عری که دوست دارم بنویس�م رو پیدا می کنم و 
به اردالن می گم و اون می نویسه. به همین راحتی . دو تا 
از ش�عر های آهنگهای آلبوم رو قرار بوده من بنویسم، که 
به همین دلیل بی  سوادی، موضوع رو به اردالن گفتم و با 

هم نوشتیم: "برو وسط"  و "نقش تو روی آب". 

چی شد که شرقی غمگین رو دوباره خونی کردی؟ 

کنس�رت کیوس�ک در مونیخ بود. پش�ت صحنه با آقای 
حس�ین منص�وری عزی�ز صحب�ت می کردیم که ایش�ون 
پیش�نهاد دادن ک�ه با هم هم�کاری کنیم و ای�ن آهنگ رو 
ضب�ط کنیم. م�ا هم ک�ه عالقۀ بس�یار به صدای ایش�ون 
داریم، خوش به حالمون ش�د و باز ذوق کردیم و با هیجان 
گفتی�م: "چش�م. خیلی  هم باع�ث افتخار ماس�ت". دلیل 
دیگ�ه، زیبایی خ�ود این آهنگ ب�رای ما ب�ود. آهنگی که 
بار ها ش�نیده بودیم و همصدا با فریدون فرخ�زاد بلند بلند 

می خوندیم. 

خودت کارت رو چطور طبقه بندی می کنی؟ موسیقی تون 

رو چه موسیقی ای می دونی؟ 

نمی ش�ه تو طبقه بندی خاصی  ج�ا داد. تلفیقی از راک، 
جیپسی جّز، بلوز و غیره... 

دوس�ت داری ش�ادی، 10 س�ال دیگ�ه در چ�ه جای�گاه 

موسیقایی باشه؟ 

بیش�تر به جایگاه خودم در دنیای هنرهای تجسمی فکر 
می کن�م تا موس�یقی . خوندن برای من تفری�ح و هنرهای 

تجسمی برام حرفه است.

ای شرقی غمگین 
وقتی آفتاب تو رو دید

تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید
شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد

آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری

نذار خورشیدمون بمیره

تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری

نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین 
بازم خورشید دراومد

کبوتر آفتاب از رو بوم تو پر زد
بازار چشم تو پر بوی بهاره

بوی گل و گندم تو رو به یاد میاره
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری

...

ای شرقی غمگین 
چه سخته بی تو مردن

سخته به ناچاری به دندون لب فشردن
سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن
اما مجالی نیست برای غصه خوردن
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری

...

ای شرقی غمگین 
زمستون پیش رومه

با من اگه باشی گل و بارون کدومه
آواز دست ما می پیچه تو زمستون

ترس از زمستون نیست
که آفتابش رو بومه

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
...

ای شرقی غمگین
دیار غرب همونه

تو آبی چشماش غریبی کرده لونه
دستای مردونش یخ سرد زمستون

برگرد به آغوشم که برگردیم به خونه
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری

...
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آخه اون موقع ها معمواًل بهترین خریدهاموُن  ش�ب عید 
انجام می دادیم. مسافرت هم معموال تابستونا می رفتیم. 
بقیۀ س�ال هم ه�ر وقت تعطیل می ش�دیم با چن�د تا دیگه 
ازاعض�ای فامیل ق�رار می ذاش�یتم، می رفتی�م ییالقات 
اطراف ش�هر و صبح تا عصر کلی بازی می کردیم و خوش 

می گذروندیم. 
خالصه غص�ه برامون غریب بود. اص�اًل وقتی دیگران 
راج�ع ب�ه غص�ه صحب�ت می ک�ردن درک درس�تی ازش 

نداشتیم. 
بزرگ تر هم که ش�دیم ب�ازم زندگی لذت و خوش�ی های 
خودش رو داشت. دانش�گاه رفتن، عاشق شدن، ازدواج 
کردن، مامان و بابا ش�دن، حتی مامان ب�زرگ و بابابزرگ 

یادش به خیر! خوشی های دوران کودکی و 
نوجوانی، هیاهوی بازی با همسن و سال ها تو 

کوچه ها و شیطنت هاش. گاهی هم پیچوندن 
گوشمون به دست بابا که می گفت:" از بازی کردن 
خسته نشدی؟ آخه خودتون اگه خسته نمی شین 

الاقل رعایت حال همسایه ها رو بکنین."

بزرگ تر ه�م که ش�دیم، راه طوالنی خونه تا مدرس�ه رو 
پیاده با دوس�تامون می رفتیم و تو راه کلی از مهمونی های 
ش�ب قبل و بازی و ش�یطنت با دخترخاله ها، پس�ر خاله ها 
و بقی�ۀ بچه ه�ای فامیل حرف می زدی�م. و ی�ا از رؤیا ها و 

آرزوهامون برای خرید های شب عید می گفتیم. 

او به دوران جوونی خودش اشاره می کنه و می گه ازدواج 
که کردم تازه دانشگاه قبول ش�ده بودم. مهندسی عمران 
می خوندم. دو تا از س�ه تا پس�رام رو هم تو دوران تحصیل 
به دنیا آوردم. اما همیش�ه هم خ�وش و خرم بودیم و از هر 

چی دور و برمون بود لذت می بردیم. 
از اینک�ه با حداقل امکانات خانواده تش�کیل می دادیم و 
در ادامۀ مسیر ، با همدیگه همه چیزرو به دست می آوردیم 
خیلی هم خوش�حال بودیم. با وجود اینکه من و همس�رم 
هر دو ش�اغل بودیم تا ۱۸ س�ال بع�د از ازدواجمون خونۀ 

شخصی نداشتیم. اما این اصاًل برامون مهم نبود. 
همۀ لذت و آرامش�مون به خاطر این بود که ما احس�اس 
امنیت می کردیم. این ت�رس از فردایی که امروز بین همۀ 
جوون ها هس�ت اون موقع  نبود. زندگ�ی می کردیم برای 
همون روز. دغدغۀ معیشت فردا و ترس از قحطی، جنگ 

و جیره بندی، تورم و تحریم نداشتیم. 
او با اش�اره به اینکه زندگی جوونهای امروز در مقایسه با 
زندگی نسل اونها بی معنِی می گه: بازم وقتی نگاه می کنم 

آرامش و امید به زندگی در هم نسل های من بیشتربود. 
ناهید، نمونۀ نس�لِی که معتقدند همه چی عوض ش�ده. 
زندگ�ی صنعت�ی و ورود ب�ه دنی�ای م�درن و عص�ر اب�زار 
هوش�مند و یا ه�زار ج�ور مش�کل اقتصادی، سیاس�ی و 
فرهنگی موجب ش�ده جنس ش�ادی های ام�روز با دیروز 

فرق داشته باشه. 
س�مانه، دانشجوی مهندس�ی برق، خانوادش وضعیت 
مالی نسبتًا خوبی دارن و با مشکل اقتصادی جدی مواجه 

نیست اما به نظرش شادی یه چیز گمشده است. 
او می گه:"خوشی و لذت وجود داره اما برای چند لحظه 
و ی�ا حداکثر چن�د روز؛ یعنی هم�ه چیز موقت�ِی. مثال من 
خیلی دلم می خواد گوش�ی موبایَلُم عوض کنم. احس�اس 
می کن�م اگه ای�ن کاُر بکنم خوَش�م، اما همین که گوش�ی 
جدیُد می خ�رم دوباره همه چ�ی برام ع�ادِی و هیچ حس 

خوشی ندارم."
به نظر س�مانه یک�ی از مهم ترین چیزایی که باعث ش�ده 
جوون ها و عموم مردم خیلی ش�اد نباش�ن اینه که فضای 

شدن، هر کدومش یه عالمه حس خوشحالی بود. 
دوازده روز عید هم�ش می رفتیم دید و بازدید؛ اصال هم 
نق نمی زدیم که این چه کار تکرارِی که یک عده رو چندین 
ب�ار باید ببینی. روز س�یزده بدر هم که باز ب�ا همۀ اونا جمع 
می ش�دیم می رفتیم یک گوش�ه ای خارج از شهر بازم کلی 

خوش می گذروندیم. 
چهارش�نبه س�وری ها و ش�ِب  چله هامونم که هر سال به 
راه بود. ب�دون ترس از اینکه االن می�ان آتیش ِموُن جمع 

می کنن، تا نیمه شب آتیش بازی می کردیم و شاد بودیم. 
از هم�ون دوران بچگ�ی ت�و مدرس�ه و تا بزرگس�الی تو 
مهمونی ها، همیش�ه بودن کس�ایی که ماشینشون بهتر از 
ما بود، بهتر از ما هم لباس می پوش�یدن و بیش�تر از ما هم 
مسافرت می رفتن. اتفاقًا گاهی اوقات خیلی با هم دوست 
می ش�دیم و اصاًل این تفاوت ها به چش�ممون نمی اومد. 
ش�اید به این دلیل بود که ما هم برای خودمون کلی خوش 

بودیم و شادی می کردیم. 
ناهید زن ۵۵ساله ای است که مهندسی عمران خونده و 
ش�خصیت مذهبی داره. از اون دانشجویان پیرو خط امام 
اول انقالب هم بوده که نوجوانی و بخشی از جوونیش رو 

قبل از انقالب گذرونده. 
وقتی با این س�ؤال زو به رو می شه که شادی های مردم 
امروز رو در مقایس�ه با مردم دیروز چطور می بینی؟ اشک 
تو چشاش جمع می شه و می گه دلم خیلی برای جوونهای 
امروز می سوزه! اصاًل خنده، شادی و لذت یادشون رفته. 

همۀ لذت و آرامشمون به خاطر این 
بود که ما احساس امنیت می کردیم. 

این ترس از فردایی که امروز بین همۀ 
جوون ها هست اون موقع  نبود. زندگی 

می کردیم برای همون روز. دغدغۀ 
معیشت فردا و ترس از قحطی، جنگ و 

جیره بندی، تورم و تحریم نداشتیم
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ش�دن که با همین عزداری ها سعی می کنن خوش باشن و 
در واقع خوش�ی و غم براشون فرقی نداره. زندگی روزمره 
م�ون ش�ده دو مارات�ن، فق�ط می دویم ک�ه از بقی�ه عقب 

نمونیم. نمی دویم که از دویدن لذت ببریم. "
او فکر می کنه مردم امروز، افسرده تر و سرخورده تراند:" 
مرت�ب ت�الش می کنی�م زندگی م�ون بهتر ش�ه. باالخره 
چیزایی که می خوایم هم به دس�ت می یاریم اما نمی دونم 
چرا خوش�حال نیس�تیم. خوشی و ش�ادی ما فقط وقتایِی 
ک�ه با دوس�تان و فامیل دور ه�م جمع می ش�یم و می گیم 
و می خندی�م. بع�دش دوب�اره همه چ�ی به حال�ت اول بر 

می گرده. "
به گفته جامعه شناس�ان و روان شناسان، شادی بیشتر از 
آنکه به اقتصاد وابسته باشه به نگرش برخاسته از فرهنگ 
و اجتماع وابس�ته اس�ت. فرهنگ�ی که دولتم�ردان در به 
وج�ود آوردن و یا ضعف و  تقوی�ت ابعاد مختلف اون نقش 

آفرینند. 
اگرچ�ه اقتصاد و س�طح رف�اه یک�ی از مؤلفه ه�ای مهم 
ش�اد بودن مردم محسوب می ش�ه اما در تًاکید بر اهمیت 
فرهنگ، همین بس که کشور صنعتی آلمان در رتبه بندی 

حاک�م بر جامعه، فض�ای غم و اندوه و یًاس ش�ده: "اصاًل 
کجای دنیا هس�ت که فقط دو ماه کامل، تمام ش�هرهاش 
رو س�یاه پوش کنن؟ حق مهمونی و جشن گرفتن نداشته 
باش�ی؟ هر روزش هم مجلس عزاداری و ذکر مصیبت به 
راه باشه؟ حاال بماند ماهی دو سه تا عزاداری های دیگه. 

"
میترا دوست سمانه اس�ت که در تًایید حرف اون می گه: 
"م�ن به این باور رس�یدم که م�ردم ما اینقدر از ش�ادی دور 

شاد بودن کش�ور ها، بعد از کشورهای ونزوئال و پاناما قرار 
داره! 

در ایران امروز، فرهنگی حاکِم که روزهای سیاه و عزای 
تقویمش چند برابر جش�ن ها و ش�ادی هاش ش�ده. سایۀ 
جن�گ، ه�ر روز تهدی�دش می کن�ه. زنانش هن�وز گرفتار 
تبعیض های جنس�یتی حت�ی در عالی ترین نه�اد فرهنگی 
یعنی دانشگاه هس�تن. جمعیتش در ۳۵ س�ال گذشته دو 
برابر ولی سینما هاش تقریبا نصف شده )حدود ۴۳۰ سالن 
قب�ل از انق�الب و ۲۶۰ س�الن در حال حاض�ر(. برگزاری 
کنسرت موسیقی مجاز در بس�یاری از شهرهاش و یا مثال 
آب ب�ازی و ش�ادی جوون ه�ا در پارکه�اش ممنوع�ه و با 
جشن های باستانیش مثل چهارشنبه سوری به بهانۀ آتش 
پرس�تی مبارزه می ش�ه . مضمون بس�یاری از ترانه هاش 
نفرت، خیانت و س�رکوب عشِق که همه اینها حاصل تفکر 

و عملکرد دولتمرداش بوده و هست. 
بعضی ه�ا دلیل ش�اد نبودن م�ردم ایران رو تس�لط دین 
اس�الم در این س�رزمین می دونن�د اما نگاهی ب�ه جایگاه 
امارات متحده عربی و قطر به عنوان دو کش�ور اس�المی 
در رتبه بندی موسسۀ گالوپ نشون می ده که این دو کشور 
به ترتیب رتبۀ ش�انزدهم و هجدهم ش�اد بودن رو دارند در 

حالی که ایران در جایگاه  ۸۱  قرار داره. 
 ارس��طو می گه: "اگر از مردم بپ�رس���ی���م عالیترین 
خوب�ی قابل دس�ترس چ�ه چیزی اس�ت؟ خواهن�د گفت 

شادی." 
ب�ه  انسان هاس�ت،  ب�رای  اساس�ی  نی�از  ی�ک  ش�ادی 
همین خاط�ر اگر افراد در جامعۀ خودش�ون نتونند این نیاز 
رو برآورده کنند، رو به جوامع دیگه می برن و یا برای ش�اد 
ش�دن از راههای غیر معمول مثل اس�تفاده از قرص های  

روان گردان استفاده می کنند. 
مقایس�ۀ ش�ادی های امروز با ش�ادی های دیروز نش�ان 
م�ی ده ک�ه ش�ادی های امروز ب�ه گفت�ۀ روان شناس�ان، 
خوشی های گذاراس�ت. ما بیش�تر زمانی احساس شادی 
و ش�عف واقعی خواهیم کرد که ش�ادی های دی�روز رو در 

ذهن ِمون مرور می کنیم.

"من به این باور رسیدم که مردم ما 
اینقدر از شادی دور شدن که با همین 
عزداری ها سعی می کنن خوش باشن 
و در واقع خوشی و غم براشون فرقی 

نداره. زندگی روزمره مون شده دو 
ماراتن، فقط می دویم که از بقیه عقب 

نمونیم. نمی دویم که از دویدن لذت 
ببریم. "
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اپیزود یک: 
شادی

ش�ادی ب�ه خیالم یعنی: لحظ�ه ای که ع�دد ۶۰ و ۶۷ رو 
مغزت راه نره. شادی یعنی وقتی داری عاشق می شی و با 
عجله لباسهات رو امتحان می کنی تا "قشنگترین پیرهنت 
رو تنت کنی".  شادی یعنی گوش کردن به صدای "پسرت" 
وقت�ی کنارت خوابیده. ش�ادی یعن�ی روزی ک�ه خبر "بد" 
نیاد. به همین س�ادگی. من به ش�ادی های کوچیک دنیا 
دل می بندم. یاد گرفتم ش�ادی های ب�زرگ، کمتر نصیب 
نسل من می شه. با دس�ت نوزادی که موهام رو بی اختیار 

می کش�ه و آهم رو در میاره و نوازش دس�ت عاش�قی که بر 
گردنم کش�یده می شه، با هر دو می تونم سراپا غرق شادی 

و لذت بشم. 
بوی قرمه سبزی و خورش بادمجون از خونه دوستی که 
برای انجام کاری مهمونش هس�تم می تونه به اندازۀ خبر 

یک آکسیون موفق خوشحالم کنه. 
ش�ادی امین رو راحت می ش�ه ش�اد ک�رد. با یک فش�ار 
دست مهربون یا یک نگاه. یا با آوردن یک کافه التۀ خوب 
ت�و رختخ�واب، یا با ی�ک طنز در م�ورد کاره�ای خودش 
وخندیدن به اخالق و رفتارهای تیپیکش. مثال از ش�کمو 

بودنش ی�ا عالقۀ وافرش به وس�ایل تکنیکی یا عش�قش 
ب�ه رانندگ�ی و ای�راد گرفتنش از دس�تپخت هم�ه... و یا 

حساسیتش در مورد سن واقعیش. 
م�ن وقتی می خ�وام معرک�ه بگی�رم و در ی�ک میهمانی 
جماع�ت رو بخندون�م، از ش�وخی در مورد خودم ش�روع 
می کنم و خندۀ دوس�تام ش�ادم می کنه. طعم ش�یرین این 
لحظ�ات  گاه ت�ا روز ها زی�ر زبون�م میمونه و ش�ادیم وقتی 
تکمیل می ش�ه که کس�ی از آدمه�ای اون مهمونی، چند 
م�اه بعد بهم بگ�ه، اون ش�ب اونقدر خوش گذش�ت که تا 
چند روز تا یاد تعریف ها و حرفهات می افتادم با خودم عین 

دیوونه ها می خندیدم! 
آره ش�ادی امین ب�دون خندی�دن، این همه س�ال رو در 
تبعید و به دور از عزیزان و خانواده اش نمی تونست تحمل 
کنه. من کودک درونم از صبح که از زور خواب یک چشمی 
بیدار می ش�م تا تمام خواب از دریچۀ چشمهام فرار نکنه، 
بیداره... تازه با هر دو چش�مش. ک�ودک درون من قصد 

بزرگ شدن نداره. چرا بشه اصال؟ 
اسم کوچیکم رو دوس�ت دارم. فامیلم هم )امین( حرف 
ن�داره. ب�را ایرونی ها باع�ث جلب اعتم�اده و س�ر مرز ها 
باعث س�لب اعتماد و ساعتها ماندن در امیگریشن آفیس. 
نمی دونم اسم آدمها هم روی خصوصیا ت شون تًاثیر داره 
یا نه؟ ولی وقتی آدم اس�مش شادِی، دیگه نمیاد هر بار که 
شاد هست، به اسمش فکر کنه. برا همین من شادی رو از 
اسمم نمی گیرم. یعنی می دونید، این جملۀ چارلی چاپلین 
سالهاس�ت ملکه ذهنم هس�ت: "هر روِز بدون خنده، یک 

روز از دس�ت رفته اس�ت."  و من متاس�فانه از ای�ن روز ها 
بسیار داشته ام. جای اون روز ها در اپیزود بعدیست.

 
اپیزود دو: 

غم
غم هایم را با کس�انی ش�ریک می ش�وم که ش�ادی هایم 
را س�هیم می ش�وم. من خیل�ی زود با نامالیم�ات زندگی 
اجتماعی و سیاس�ی روب�رو ش�دم. کودکِی آزاد و آس�وده 
خاطری داش�تم، ام�ا موج انق�الب، نوجوان�ی ام را دچار 
تکان های جدی تا مرز ناب�ودی کرد و گریِز ناگزیر من چارٔه 
زنده ماندنم شد. شادی هایم تا سالها در سایۀ مرگ و زندان 
و جدای�ی و از دس�ت دادن عزیزانم پنهان بودند. ش�ادی 
امیِن ناراضی، حاال دیگر خش�مگین هم بود، آنقدر جوان 
ب�ودم که حت�ی نمی فهمیدم چرا زندگ�ی اینچنین بی رحم 
است. آن زمس�تان کذایی را که از پس دو تابستان خونین 

می گذراندم با شعرهای حمید مصدق تاب آوردم... 

 "من شکوفایی گلهای امیدم را در رؤیا ها می بینم، 
و ندایی که به من می گوید: 

" گر چه شب تاریک است
دل قوی دار، 

 سحر نزدیک است "
دل من در دل شب 

خواب پروانه شدن می بیند 
مهر در صبحدمان داس به دست 

خرمن خواب مرا می چیند
آسمان ها آبی

 پر مرغان صداقت آبی ست 
دیده در آینٔه صبح تو را می بیند"

و این  چنین بود که شکست چهرۀ کریه خود را برای اولین 
بار، به عریانی در مقابل چش�مان نوجوان و بی تجربه ام به 

نمایش گذاشت و قهقهه ای سر داد. 
ص�دای این قهقه�ه با ص�دای هق ه�ق م�ادرم و مداد 
ب�رادرم بر دفتر مش�قش و ص�دای ورق خ�وردن روزنامۀ 

نمی دونم اسم آدمها هم روی 
خصوصیا ت شون تًاثیر داره یا نه؟ ولی 
وقتی آدم اسمش شادِی، دیگه نمیاد 
هر بار که شاد هست، به اسمش فکر 
کنه. برا همین من شادی رو از اسمم 

نمی گیرم
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وقتی کارم خوب تموم می شه، لذت 
دنیا رو تجربه می کنم. مخصوصًا وقتی 
حس کنم کارم بازتاب داشته و تونسته 

به گوش اونهایی که باید، برسه. معمواًل 
جلوی آینه به خودم نگاه می کنم. 

لبخندی می زنم و به خودم می گم: 
آفرین شادی امین!

بزرگ�ی که "اطالعاِت" مرگ می داد و ن�ام مجید را در خود 
داش�ت، با هم آمیخت�ه بود. ای�ن صدا ها س�الها خواب از 
چش�مانم، آرام�ش از زندگیم و خن�ده از لبانم رب�وده بود. 
برای همین است که در هیچ  تعطیلی و استراحتی از مبارزه 
و کار، ب�ر نمی تابم. هنوز کار دارم. برای درک این جهان و 
بی عدالتی هایش هنوز کاربس�یار دارم. حکایت چگونه کار 

کردنم در اپیزود بعدی ست. 

اپیزود سه: 
وقتی ج�دی هس�تم و کار می کن�م، اس�م و فامیلم یادم 
می ره. می شم یک کنشگری که دنبال طلبش می ره. فکر 
می کنم برای همۀ اون کسان و چیزهایی که از دست دادم 
دارم می نویس�م و می خونم و تالش می کنم. آرامش سرم 
نمی ش�ه. برای به پایان بردن کارم از هم�ۀ لذتهای دیگه 

می گذرم. 
و وقت�ی کارم خ�وب تموم می ش�ه، لذت دنی�ا رو تجربه 
می کن�م. مخصوصًا وقتی حس کنم کارم بازتاب داش�ته و 
تونس�ته به گوش اونهایی که باید، برس�ه. معمواًل جلوی 
آینه ب�ه خودم نگاه می کن�م. لبخندی می زن�م و به خودم 
 Weiterمی گم: آفرین شادی امین! و بعد به آلمانی می گم

 !so
در  محرک�ه ام   موت�ور  کوچ�ک،  تش�ویق های  ای�ن  و 
زندگیست. رضایتی که کمتر گذاش�تم تبدیل به رضایت از 
"خود" بش�ه. در بین اطرافیانم به "ناراضی" شهرت دارم. 
چون خیلی وقتها انگشت نقدم، رو به خودم است. چیزی 
که بیرونی ها کمت�ر می تونن ببینند. ول�ی وقتی از حاصل 
کارم رضایت دارم، نش�ونش می دم. برام جزئی از به پایان 
ب�ردن وظیفه ه�اِم. مثل نوش�تن این س�طور. نمی دونم 
آخ�رش دچار حالت اپیزودیک می ش�م یا اپیزود دو. ش�ما 

چی می گین؟

شادی امین نویسنده، 
پژوهشگر، فعال حقوق 
زنان و همجنس گراهاست.
او بنیان گذار سازما ن 
عدالت برای ایران همراه 
"شادی صدر" و همین طور 
سازمان 6رنگ )شبکه 
لزبین ها و ترنس جندرهای 
ایرانی( است.

متولد 1348، فوق لیسانس روانشناسی از 
دانشگاه اوتاوای کاناداست. متًاهل است و 

همسر وی فاران حسامی از اساتید دانشگاه 
آنالین بهاییان که به 4 سال حبس تعزیری 
محکوم شده  هم اکنون در بند زنان زندان 

اوین محبوس است. پدر یک فرزند 4 ساله 
به اسم آرتین. رحیمیان در شهریور سال 

۹0 به اتهام عضویت در جامعه بهایی و 
اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت 

ملی بازداشت شده و به 4 سال حبس 
محکوم شده است. هم اکنون 2 سال و اندی است که در زندان رجایی 

شهر محبوس است.

 خلق کردن 
ش�ادی برایم خنده و قهقهه نیست. ش�ادی چیزی است درونی. حس�ی که تلفیقی است از 
سبکی و گش�ودگی و انرژی. و این حال را می توان در هر کجا حتی در میان دیوار ها که برایت 
محدودیت حرکت، دید، انتخاب، ارتباط و حتی رنگ به وجود می آورد تجربه کنید. گاه درون 

دیوارها و گاه از بیرون دیوار ها . 
فکر می کنم ش�ادی در پی احساس "بودن" حاصل می ش�ود و باور "بودن" در پی اثرگذاری. 
یعن�ی گذران زندگی در زم�ان و خلِق "چیزی"، ش�ادی در پی خواهد داش�ت. کارکرد زندان، 

محدودیت خلق در زمان است و این همۀ دشواری زندان. 
هر کس در زندان دنبال راهی برای خلق چیزی و در پی آن، کسب شادی است. 

یک�ی خلق غذایی، دیگری صنایع دس�تی و کس�ی ایجاد رابطه ای و دیگ�ری آرامش برای 
دیگران و کسی خلق متن. 

من هر گاه می ش�نوم کار هایم در بیرون از زندان هنوز استمرار دارد و به آرامش کسانی کمک 
می کند شادمان می شوم و هر وقت در میان دیوار ها متنی می نویسم که صدای بودن آدمهای 
این طرف دیوار را به آن طرفی ها می رساند یا پیشنهادی برای حل مسئله ای فردی یا حرکتی 
گروهی می دهم، باز این احس�اس را تجربه می کنم. درس�ت مثل پایان یک جلسۀ مشاوره یا 
کارگاه آموزشی و یا سهیم شدن در ایجاد لبخندی برای پسر کوچکم آرتین که تا دو سالگی اش 

آن سوی دیوار ها همراهش بودم. 

1
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روزهایی هس�ت که با هیج�ان از خواب بیدار می ش�وی. صورتت 
را می ش�ویی و بع�د آینه را دقی�ق تمیز می کنی. ج�وری که ذره ای 
از غ�م ی�ا دلتنگی خانه در آن پیدا نباش�د. روی مبل های س�فید را 
ب�ر می داری و ب�ا لبخند غبار روی کتاب ها را می کن�ی و از آفتابی که 
افتاده روی فرش کهنه تش�کر می کنی و بع�د انتظار روز خوبی کنار 
هم را می کشی. قش�نگ ترین لباست را می پوشی و منتظر صدای 
زنگ دری هستی که با خودش خنده می آورد. خنده های صمیمی و 

شادی های کوچک تکرار نشدنی.
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ن�ه  و  هس�ت  حی�اط  ن�ه  دیگ�ر  ح�اال 
درخت های یاس�مین و نه خانواده ای که 
دور هم جمع شوند و هلهله کنند برای هر 
ش�ادی. عبداهلل می گوید طعم شادی ها 
عوض شده اس�ت. "تا دیروز شادی های 
ما رنگ دیگری داش�ت. حاال شادی من 
دوری از شهری اس�ت که در آتش خشم 
می س�وزد. ه�ر روز در کوه دنب�ال هیزم 
می گردم. یک کوله هیزم، شادم می کند 
چ�ون دخترک�م گ�رم می ش�ود. وقت�ی 
گوس�فند ش�یر می دهد و می توانم ش�یر 
را روی هیزم ها گرم کنم ش�اد می ش�وم. 
وقتی زنم یک کاسه شیر سر می کشد و رد 
شیر دور دهانش جا می اندازد خوشحالم 
چون این ها یعنی م�ا زنده ایم، غذا داریم 
و گلوله ای روی سرمان هوار نمی شود."

"حتی وقتی در نفیر جنگ می دمند 
هم می توانی دلخوشی کنی به 
صدایی و حرفی و شاد باشی." 

اینها را عبداهلل می گوید که حاال 
نیمی از خانواده اش را در جنگ 

داخلی سوریه از دست داده و اینک 
به روستایی در دل کوهها کوچیده 

تا دختر و زنش در امان باشند. "  
ما خانوادۀ متمولی بودیم. همه در 

دمشق خانه ای و دکانی داشتیم. 
شبها دور حوض خانه در حیاطی 

که با گلهای یاسمین معطربود 
قلیان می کشیدیم و تا نیمه 

شب شادی با ما بود. جنگ یک 
شبیخون بود. درست روزی که 

جسد برادرم را آوردند،پسرم ندیر 
متولد شد. آنجا بود که فهمیدم در 

کنار هر رنجی، خوشی و در کنار 
هر مرگی، تولدی است."

مردم س�وریه یکی از ش�اد ترین مردم منطق�ۀ خاورمیانه 
بودن�د. با وج�ود آنکه آزادی های سیاس�ی در این کش�ور 
نب�ود اما چ�ون آزادی اجتماعی، آزادی پوش�ش و آزادی 
انتخاب س�بک زندگی وجود داشت، مردم عادی کمتر در 
معرض افس�ردگی و بحران های روحی قرار داشتند. دکتر 
الحمصی اس�تاد بازنشستۀ دانش�گاه دمشق معتقد است: 
ش�ادی در س�وریه تلفیقی اس�ت از فرهنگ ه�ای موجود 
در س�وریه که می ت�وان بارز تری�ن آنها را فرهن�گ عربی و 
عثمانی دانس�ت. مس�یحیان سوریه نیز س�هم بسزایی در 
ش�کل دهی به این شادی داش�تند. با این حال جنگ سه 
سالۀ داخلی در سوریه تمامی تعاریف موجود از این کشور را 
به کلی تغییر داده اس�ت. دیگر نه از حیات شبانه در دمشق 
و حل�ب و حمص خبری هس�ت ن�ه از جش�ن و پایکوبی و 

شادمانی های همیشگی. 
وقتی از س�لما در مورد ش�ادی می پرس�م برایم این طور 
می نویسد:"یک ساعت اینترنت و برق، یعنی من شاد ترین 
موجود زمینم. س�اعت ها انتظار می کشم تا برق بیاید. این 
کامپیو تر را روشن می کنم و سرک می کشم در دنیا. دوست 
ن�دارم اخبار جن�گ را بخوانم. می روم س�راغ موس�یقی، 
خبر های هالیوودی، و از حال دوس�تانم با خبر می ش�وم. 
روی فیسبوک می نویسم ش�نبه هجدهم ژانویۀ ۲۰۱۴ ما 

زنده ایم …"
محمد س�ؤالم را طعنه ای می داند ک�ه تلخی اش آزارش 
داده با این حال بعد از چند روز می نویسد: "حاال که اینترنت 
برگشته و  جنازۀ دامادمان را چند روز پیش خاک کرده ایم و 

 خواهرم شیون هایش تمام شده و من آخرین پس اندازم را 
هم  بابت اجاره خانه داده ام ، برایت از ش�ادی می نویسم. 
من هنوز شادم چون هنوز موسیقی هست. هنوز می توانم 
صدای ِفیروز را بش�نوم و ب�ه کودکی هایم فکر کنم و اینکه 
آیا دوباره می ش�ود س�وریه را س�اخت؟  حلب را س�اخت؟ 

می شود باز در قهوه خانه نشست و نزار قبانی خواند؟”
بش�یر در ای�ران فارس�ی خوانده اس�ت و در دانش�گاهی 
در س�وریه فارس�ی درس می ده�د. ح�اال با اینک�ه خود از 
مخالفین بش�ار اس�ت اما جانش هر لحظه در خطر است. 
مخالفی�ن بش�ار، دش�منان اصل�ی ایران ان�د و ه�ر که به 
ای�ران کوچک ترین ربطی داش�ته باش�د را می کش�ند. او 
می گوید:" وقت�ی ب�ه اتاقم در دانش�گاه حمل�ه کردند همه 
چیز نابود ش�د. هر چه بود و نب�ود. دیوار فرو ریخت. بمب 
خ�ورده بود به پش�ت اتاقم. کامپیو تر، می�ز، صندلی. تنها 
در ای�ن میان قاب نقاش�ی هنوز روی دی�وار لبخندمی زد؛ 
مینیاتور " ن�گاه"  اثر محمود فرش�چیان که از ای�ران آورده 
بودمش؛ نگاهم می کرد و می گف�ت امیدوار باش. قاب را 
با خودم به خانه آوردم. زنم گفت دیوانه ش�ده ام که در این 
حال و هوای جنگی، قابی به دوش هزار ایست-بازرس�ی 
را رد ک�رده ام ت�ا به خانه برس�م. به او گفت�م : این خودش 

بهانۀ زندگی است. نگاه کن!" 
عمار ۷۵س�الش تمام شده. ش�ادی این روزهای جنگ 
برایش کوچ دادن س�ه دختر جوانش به عربستان و امارات 
است. دختر هایش هر کدام در رشته ای درس می خواندند. 
یکی دندانپزشک بود، یکی فیلمسازی می خواند و سومی 
که تازه وارد دانشگاه شده بود ریاضی، اما  مجبور بود آن ها 
را از کش�ور خارج کند، آنهم به اجبار." نمی خواستم جنازۀ 
دختران�م را ببین�م. نمی خواس�تم زیر این آت�ِش حمالِت 
مخالف و موافق که معلوم نبود چه از جان هم می خواهند 
ثمره ه�ای زندگی ام پر پر ش�وند. من االن ش�اد ترین مرد 
دنیا هستم چون توانستم جان دخترانم را نجات بدهم هر 
چن�د می دانم خودم ب�ه زودی می میرم و دیگ�ر امیدی به 

دیدارشان نیست."

من هنوز شادم چون هنوز موسیقی 
هست. هنوز می توانم صدای ِفیروز را 

بشنوم و به کودکی هایم فکر کنم و اینکه 
آیا دوباره می شود سوریه را ساخت؟ 
 حلب را ساخت؟ می شود باز در قهوه 

خانه نشست و نزار قبانی خواند؟”
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قرار بود عن�وان این نوش�ته "آنهایی که م�ا را خنداندند" 
باشد اما من بی اجازۀ س�ردبیر به جای ضمیر اول شخص 
جمع، اول ش�خص مفرد گذاش�تم تا با خی�ال راحت فقط 
از جانب خودم حرف بزنم، مبادا خنداندن ش�ما س�خت تر 
از من باش�د و آن وقت اعت�راض کنید که ما ب�ه اینهایی که 
اس�م بردی نخندی�ده بودیم. و پیش�اپیش از اینکه مجبور 
هس�تم اسم رئیس جمهور س�ابق، محمود احمدی نژاد را 
که طی هش�ت سال ریاس�ت خود بر قوۀ مجریه با هر نطق 
و خطاب�ه و مصاحب�ه ب�ه کرات اس�باب خنده ش�ده از این 
فهرس�ت حذف کنم، از همه عذرخواهی می کنم، چرا که 

دوست داشتم فقط از کسانی یاد کنم که بدون حرص دادن 
م�ردم آنه�ا را خندانده ان�د؛ آدمهای کمیابی مثل س�عدی 
افش�ار که می گفتند از آخرین بازمانده های تئاتر روحوضی 
ایران اس�ت و پ�ای او را به تلویزی�ون باز کردن�د تا نمایش 
س�یاه ب�ازی از یادها نرود. یکی دو س�الی ک�ه برنامه های 
نوروزی تلویزیون با نمایش های سعدی افشار همراه بود، 
از خوش ترین تعطیالتی اس�ت که در خاطرات کودکی من 
ثبت ش�ده است. س�عدی افشار اس�تاد بداهه گویی و تکه 
انداختن ه�ای بامزه ب�ود و نمایش روحوضی ک�ه معمواًل 
برپایۀ داستانی کلیش�ه ای و تکراری شکل می گرفت فقط 

ب�ا حاضرجوابی ه�ای بازیگ�ر نقش س�یاه از ورط�ۀ تکرار 
می گریخ�ت. برنامه ه�ای ن�وروزی تلویزیون ای�ران بجز 
س�عدی افشار ش�خصیت حاضرجواب دیگری هم داشت 
به اس�م ارحام صدر... قباًل تعریف جایی را به اس�م "تئاتر 
ارح�ام ص�در" از بزرگترها ش�نیده ب�ودم و می دانس�تم که 
مث�ل منارجنبان و عالی قاپو یک�ی از مکان های دیدنی در 
اصفهان اس�ت؛ اما ت�ا تلویزیون چندتای�ی از نمایش های 
او را پخ�ش نکرد متوجه علت عالقۀ م�ردم به تئاتر ارحام 
صدر نش�دم. ارح�ام صدر در نقش ی�ک اصفهانی زیرک و 
حاضرجواب، این قابلیت را داشت تا از یک داستان ساده، 
نمایش�ی خنده دار بس�ازد و تماشاگرانش را ش�اد و راضی 
بدرقۀ خانه کند. اگر س�عدی افشار و ارحام صدر چند سالی 
مهمان های ن�وروزی تلویزیون ای�ران بودند، پرویز صیاد 
صاحبخانه بود. حضور پرویز صی�اد در هر فیلم، نمایش یا 
س�ریال دلیلی بود برای خوب بودن آن و در مقام خنداندن 
ت�ا س�الها کاراکت�ری مثل "صم�د آقا" نتوانس�ت م�ردم را 
آن طور از ته دل بخنداند. صمد، روس�تایی جوان و س�اده 
دلی که تنها س�الحش به وقت دعوا انگشت اشاره ای بود 
که به چش�م حریف فرو می کرد، س�ر و کله اش در س�ریال 
مفرح "س�رکار اس�توار" پیدا شد و بس�رعت نور به قهرمان 
پولس�از سلس�له ای از فیلم های کمدی تبدیل ش�د که اگر 
جزو بهترین کارهای صیاد نیس�تند اما از مردم پس�ندترین 
کمدی ه�ای ای�ران بودن�د. خیلی ها مثل من هن�وز بازی 
درخش�ان پرویز صیاد را در نقش "عمو اس�داهلل" در سریال 
دایی جان ناپلئون به یاد دارند و خیلی ها مثل من ش�اهکار 
طنزآمیز ایرج پزش�ک زاد، دایی جان ناپلئون، را وقتی که 
پاورقی یکی از هفته نامه ه�ای تهران بود خوانده اند. این 
کتاب بدون ش�ک یکی از بهترین نمونه های داستان طنز 
در ادبیات فارسی است که هنوز خواننده دارد و می خنداند؛ 
گیرم خواننده ی امروزی وقتی به "ش�یرعلی قصاب" فکر 
می کند برخالف من که مرد کوتاه و چاقی را تصور می کردم 
ک�ه کاله مخملی بر س�ر گذاش�ته ب�ه تصویر غول آس�ای 
محمود لطفی بازیگر نقش ش�یرعلی فکر می کند... برای 
آنهای�ی که خندی�دن پای تلویزی�ون را دوس�ت دارند دهۀ 
پنجاه ش�اید بهتری�ن دوران تلویزی�ون ایران باش�د. بجز 
س�ریال دایی ج�ان ناپلئون، در ای�ن دهه ب�رای اولین بار 
صاحب نمایش های طنز کوتاهی شدیم که هرشب پخش 
می ش�د. بهزاد اش�تیاقی در نقش "آقای مربوطه" هرشب 

چهار پنج دقیقه ب�ه طنز دربارۀ موضوعاتی حرف می زد که 
به او مربوط نبود. کار حمید میرمطهری در "دوستت دارم، 
دوستت دارم" به تصویری که نسل امروز از طنز تلویزیونی 
دارد نزدیک تر بود؛ کنار هم گذاش�تن چند نمایش کوتاه در 
یک برنامه  بدعتی است که  "دوستت دارم، دوستت دارم" 
گذاش�ت اما ادامه پیدا نکرد و داشت کم کم خندیدن از یاد 
همه می رفت که س�ر و کل�ۀ مهران مدیری پیدا ش�د... تا 
پی�ش از آن منوچهر نوذری چهرۀ ش�اخص طن�ز در رادیو 
ب�ود. نوذری بع�د از چند س�ال غیبت وقتی دوباره پش�ت 
میکروف�ن قرار گرفت توانس�ت با کم�ک هنرمندانی مثل 
فرهن�گ مهرپ�رور، منوچه�ر آذری و ع�زت اهلل مقبلی از 
"صبح جمعه با ش�ما" برنامه ای متفاوت و محبوب بس�ازد 
که س�الها با موفقیت پخش ش�د و م�ن و خیلی های دیگر 
را خندان�د اما بتدریج کیفیت ش�وخی های این برنامه نازل 
ش�د و دورانی رس�ید که دیگر لطیفه های تکراری کسی را 
نمی خنداند. با این که بوض�وح از محبوبیت صبح جمعه با 
ش�ما کم شده بود اما تلویزیون کماکان همین ملغمۀ خسته 
کنندۀ لودگی و تکرار را به اس�م طنز به خورد مردم می داد. 
ش�اید خنده دارترین بخش از کارهای نمایش�ی مدیری در 
آن س�الها ش�وخی با منوچهر نوذری و برنامه های طنزی 
بود که بویی از طنز نداش�تند. یکی از دالیل توفیق مهران 
مدیری بجز اس�تعداد خوب خ�ودش در اجرای نقش های 
کم�دی تلویزیون�ی، اس�تفاده از نویس�نده هایی اس�ت که 
طن�ز را می شناس�ند.  فیلمنامه های پیمان قاس�م خانی و 
امیرمه�دی ژوله همان ق�در در موفقی�ت کارهای مدیری 
نقش داش�تند که کتاب ایرج پزشک زاد در موفقیت سریال 

طنزنویس محبوب من عمران صالحی 
بود. عمران خودش معنی طنز بود و 

قدرت این را داشت که از دل تلخ ترین 
حادثه نکتۀ طنزی بیرون بکشد و جوری 
ماجرا را شرح دهد که از خنده روی زمین 
ولو بشوید. کمتر از سیاست می نوشت 

اما بهتر از هرکسی تًاثیر سیاست بر 
زندگی مردم را بازتاب می داد
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ناصر تقوایی...
اگ�ر بپذیریم که تمام�ی چهره های مع�روف مثل مهران 
مدی�ری بخش�ی از توفی�ق خ�ود را مدیون طنزنویس�انی 
هستند که با آنها کار کرده اند اما همکاری هادی خرسندی 
ب�ا پرویز صیاد در چند نمایش�نامه ای که ب�ه اتفاق هم و در 
س�الهای اخیر بر صحنه برده اند چیزی به شهرت و اعتبار 
صیاد اضافه نکرد. هادی خرس�ندی که در س�الهای پیش 
از انقالب اس�المی از بهتری�ن طنزنویس های مطبوعات 
ایران بود در س�الهای بعد از انقالب اس�المی هم بهترین 
شاعر طنزس�رای خارج از ایران باقی ماند. هنر خرسندی 
در این اس�ت که چه با عقاید سیاس�ی اش موافق باشید چه 
مخال�ف، ش�عر او ش�ما را می خنداند. با مهاج�رت هادی 
خرس�ندی س�تون او در روزنام�ۀ اطالعات خال�ی ماند تا 
وقت�ی که کیوم�رث صابری ش�روع ب�ه نوش�تن "دوکلمه 
حرف حساب" کرد. نوش�ته های صابری در ابتدا متناسب 
ب�ا عنوان�ی که ب�رای آن انتخاب ک�رده بود کوت�اه و موجز 
بودند و نکته س�نجی هایش دقیق و همین حرف حسابش 
را خواندنی ت�ر می کرد. با تالش کیوم�رث صابری طنز در 
مطبوع�ات رونقی دوب�اره گرفت و مجل�ۀ گل آقا از دل آن 
متولد ش�د... ت�ا وقتی که صاب�ری در روزنام�ۀ اطالعات 
قلم می زد بارها با خواندن دو کلمه حرف حسابش خندیده 
ب�ودم اما از وقتی به خودش لق�ب گل آقای ملت ایران داد 
نوش�ته هایش تبدیل به روایت هایی طوالن�ی و پیچیده با 
راوی های متعددی ش�د که توی حرف یکدیگر می پریدند 
و بج�ای دوکلم�ه، ی�ک عالمه ح�رف حس�اب می زدند. 
برخالف صابری، ابراهیم نبوی در روزنامۀ جامعه، کوتاه 
و تند و بی تعارف می نوش�ت و به نظر می آمد صراحت قلم 
او ب�ه مذاق م�ردم خوش ت�ر می آید. تا روزی ک�ه نبوی در 
ایران بود من هم مث�ل خیلی های دیگر، خواندن روزنامه 
را از س�تون او ش�روع می ک�ردم و بع�د س�راغ اخب�ار مهم 
می رفت�م... اما طنزنویس محبوب م�ن عمران صالحی 
بود. عمران خودش معنی طنز بود و قدرت این را داش�ت 
که از دل تلخ ترین حادثه نکتۀ طنزی بیرون بکشد و جوری 
ماجرا را شرح دهد که از خنده روی زمین ولو بشوید. کمتر 
از سیاس�ت می نوش�ت اما بهتر از هرکس�ی تًاثیر سیاس�ت 
ب�ر زندگی م�ردم را بازتاب م�ی داد. صفحه ای داش�ت در 
ماهنامۀ دنیای س�خن به اس�م "حاال حکایت ماس�ت" و از 
مای�ی حکایت می کرد که با خندیدن ب�ه موقعیتی که در آن 

گرفتار شده بر ترسش غلبه می کند... 

http://youtu.be/3yHW9tHadvw
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می گوی�م همی�ن پل کریم خ�ان را بروی باال می رس�ی. 
ماشین ها پشت سر هم می آیند و همه هم موسیقی پخش 

می کنن�د؛ واغلب موزیکی که تازگی ها گل کرده. ماش�ین 
دیگر، این بار صدایش تا خیابان ها آن سو تر می رود:

 "خوش�گل خانوم، ابرو کمون، چش�م عس�لی، سوسن 
خانوم 

خوش�گل خانوم، ابرو کمون، چش�م عس�لی، سوس�ن 
خانوم" 

ماشین ها به س�رعت می گذرند و هنوز هم "توخودت قند 
و نباتی ش�کالتی شکالتی. عسلی یا که شیرینی که به دل 

اینجور می شینی" از میان ماشین ها به گوش می رسد. 
ش�ادی و قر کمر در موس�یقی ایرانی به شدت زیاد است. 
از جواد یس�اری و عباس قادری تا ساس�ی مانکن و علیش 

مهس. می توان نشست و نمونه ها آورد. 

ماشینی جلوی پایم ترمز می کند؛ شیشه های 
جلویی را پایین می کشد و می گوید داداش! هفت 

تیر از کدوم طرف می روند؟
 بلند است صدای موزیکش! می پرد درون 

گوش هایم!
 "یه امشب شب عشقه همین امشُب داریم

چرا قصۀ درُد واسه فردا نذاریم
یه امشب شب عشقه همین امشُب داریم

چرا قصۀ درُد واسه فردا نذاریم"

می خواه�م در این متن ت�الش کنم از ابت�ذال در ترانه و 
موزیک ایرانی برس�م به ش�ادی؛ که ش�ادی ابتذال ترانه 
اس�ت؛ که ابت�ذال در تران�ه می تواند ش�ادی بی�اورد؛ که 
کلمه ه�ای س�نگین نمی توان�د به ش�ادی برس�د، به غم 
می رس�اند ذه�ن را. علیرضا امین�ی در مورد تران�ۀ امروز 
می نویس�د: "تران�ه از چه چیز س�خن می گوید؟ آی�ا ترانه 
سرایان   همان حرف های عاشقانه و فراق و وصال معمول 
در ش�عر را تکرار می کنند؟ آیا ترانه سرا حرف های روزمره 
را مترنم و موسیقایی می نویسد و به مردم باز می گرداند؟"  
واقعیت این است که برای ترانه نمی توان دامنۀ موضوعی 
خاص تعریف کرد. هرچیزی که به زندگی و انس�ان مرتبط 
اس�ت می تواند دستمایۀ ترانه باش�د و در این میان ترانه با 
ش�عر فاصله ای دارد و آن اینکه تأویل پذیری و چندمعنایی 
و ارجاعات زبانی و معنایی و اش�ارات و کنایات دشواریاب 
و بس�یاری از ظرای�ف دیگر ک�ه به ش�عر قابلی�ت چندباره 
خوان�دن و تحلی�ل و برداش�ت های مک�رر می دهن�د، در 
ترانه الزامی نیس�ت اگرچه ممکن است امتیاز ترانه باشد. 
ترانه س�را می خواه�د از صمیمانه ترین زب�ان برای حرف 
زدن با مخاطب اس�تفاده کند. از   هم�ان کلمه ها و تعابیری 
که مردم در گفتگوهای روزانه ش�ان ب�ه کار می برند. حتی 
گاهی اصطالحات و ترکیبات تازه ای که س�ِرزبان ها افتاده 
و ممکن است چندی بعد فراموش شود به کار ترانه سرایی 
می آی�د.   همان گون�ه که مضم�ون و محتوای تران�ه لزومًا 
اندیش�ه های پایدار و حرف های ماندگار نیس�ت، بسیاری 
از ترانه ه�ای خوب، ی�ادگار رخداده�ای روزمره اند اما در 

بیان واقعه ای گذرا چنان صمیمی و تأثیرگذار بوده اند که از 
آسیب زمان مصون مانده اند. اگرچه زیبایی نغمه ها و شیوۀ 
اجرا و شرایط زمان نیز در ماندگاری ترانه مؤثر است. حاال 
کمی "بروبکس سوس�ن خان�وم!" رو برمی گردانم عقب تا 

بیشتر بتوانم با موسیقی ناب شادی کنم:
 "ه�اال نمه نمه بیا تو بغلم / سوس�ن خان�وم آره تویی تاج 

سرم 
آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم 

هاال نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم 
آی نمه نمه بیا تو بغلم / سوسن خانوم آره تویی تاج سرم"

به نظر من ش�ادی و کلماتی که در یک ترانۀ شاد استفاده 
می ش�ود، دلیل�ی برابت�ذال نیس�ت. خیلی از انس�انهای 
جامعه ما با همین نوع موس�یقی سرگرم می شوند و شادی 
می کنند، اما ترانه اگر راهی اس�ت برای نزدیک ش�دن به 
ذائقه مخاطبان عام و تحقق آرزویی دیرین یعنی س�رودن 
به زبان م�ردم و از میان رفت�ن فاصلۀ زب�ان گفتگو و زبان 
ش�عر، هم�واره با ای�ن خطر نیز مواجه اس�ت که ب�ا اندکی 
سهل انگاری، زبان را به سستی و ابتذال بکشاند. به ویژه 
آنکه اقب�ال عام در جهت دهی ذهن و س�لیقۀ س�ازندگان 
آثار موس�یقی، نقش بنیادین دارد و برای ارزیابی کار ترانه 
س�رایی، به هر ح�ال از انگیزه ه�ای قدرتمن�دی نظیر نام 
آوری و نان آوری، نباید صرف نظ�ر کرد.  البته این تمایل 
به ش�هرت و بازدهی اقتص�ادی در تولید تران�ه و به دنبال 
آن اثر موس�یقایی نه تنها عامل منفی محس�وب نمی شود 
بلکه ممکن است در فضای سالم رقابتی، انگیزش مثبت 
نی�ز ایجاد کند. ابتذال در زبان تران�ه تنها به معنای عبور از 
حریم ادب نیس�ت، بلکه هر نوع لودگی و س�هل گیری در 
صمیمیت زبانی ممکن است موجب نزول زبان ترانه شود 
و این کاس�تی از دیرباز در کمین زب�ان ترانه و تصنیف بوده 
اس�ت. داش�تم این س�طر ها را ادامه می دادم که "سوسن 
خانم" تمام ش�ده بود و به "دختر بندری" ترانۀ ش�اد فارسی 

رسیده بودم که می رقصید:

 "دختر بندری تو مال منی می میرم به کسی لبخند بزنی
دختر بندری تو مال منی می میرم به کسی لبخند بزنی

ترانه اگر راهی است برای نزدیک شدن 
به ذائقه مخاطبان عام و تحقق آرزویی 
دیرین یعنی سرودن به زبان مردم و از 
میان رفتن فاصلۀ زبان گفتگو و زبان 
شعر، همواره با این خطر نیز مواجه 

است که با اندکی سهل انگاری، زبان را 
به سستی و ابتذال بکشاند
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از روی کارون خجلم نیومدی باز تنگه دلم
ازروی کارن خجلم پیشت گرو مونده دلم
نامه ها همه بیمه بیمه بلم شاهدتنهاییمه

نامه ها همه بیمه بیمه بلم شاهدتنهاییمه" 

ویرانم می کند این سطر ها از شادی و رقص. یادم می آید 
که ی�ک روانش�ناس گفته بود، رش�د کودکان با ریتم ش�اد 

بیشتر می شود. این رشد نیست، پروازموشک است! 
دوب�اره برگردیم به حرف های س�نگین در م�ورد ترانه و 
ش�ادی و ابت�ذال. محمد صالح ع�الء که خیل�ی از ما ها با 
تران�ه "زائر" با صدای "رامش" می شناس�یمش، می گوید: 
"در کل، اوضاع ترانه روبه راه نیس�ت. انگار هیچ ترانه ای 
برای ماندگار ش�دن ساخته نشده اس�ت. یک حس فردی 
اس�ت که باید خیلی عمومی ش�ود و این اتف�اق نمی افتد. 
انگار دیگر کس�ی حرف ک�س دیگر را خ�وب نمی فهمد یا 
باز بهتر اس�ت بگوییم که کس�ان زیادی ح�رف کس دیگر 
را درک نمی کنند. حرف های مش�ترک خیلی کمتر ش�ده، 
ظاه�رًا دغدغه های مش�ترک ه�م. این از ماندگار ش�دن 
که ب�ه یک آرزو در بین تعقیب کنندگان و دس�ت اندرکاران 
موس�یقی و ترانه تبدیل ش�ده. ترانه ها معموال پاپ کورنی 
ش�ده اند. ُپ�ف بی خ�ودی دارن�د. خیل�ی ه�م زود، تاریخ 
مصرفش�ان تمام می ش�ود. ی�ک نکتۀ اصل�ی اش هم به 
ن�وع آهنگ ها ب�ر می گ�ردد. بعضی ها که اس�تاد س�رقت 
آهنگ ه�ای عربی و ترک�ی و غربی اند و ب�ه همین دلیل، 

ترانه ها خوب روی ملودی جفت و جور نمی ش�وند. یعنی 
ترانه سرا ها این قدر توانایی ندارند. خیلی ها که اساسا این 
گونه ترانه گفتن روی ملودی آماده را چندان نمی پسندند! 
ام�ا خب ترانه س�راهای ب�زرگ وقتی ای�ن کار را کرده اند، 
دیگ�ر نمی توان به راحتی از آن گذش�ت. اما بحث بر س�ر 
ملودی های س�رقتی اس�ت؛ ملودی هایی ک�ه برای یک 
ادبیات دیگر س�اخته ش�ده اند و در بس�تری دیگر. اصال پا 
را فرا تر می گذاریم و ملودی های اوریجینال آهنگس�ازان 
داخلی در سبک های ترنس و هاوس را در نظر می گیریم. 
ب�از هم موض�وع کمی حاش�یه دارد. این بک ه�ا، با جمله 
بندی فارس�ی چندان متناس�ب نیستند. ش�عر ها در بستر 
ریتم و ملودی قرار نمی گیرند و بعد ترانه س�را مجبور است 
جای کلمات یا خود کلمات را عوض کند. این می ش�ود که 
دیگر جمله ها سرراس�ت نیستند و س�خت به خاطر سپرده 
می ش�وند. ضمن اینکه تند بودن ریتم باعث می شود متن 
هم تند تر خوانده شود و زمزمه کردنش هم برای مخاطب 
سخت تر می ش�ود. تمام اینها همه درجهت ماندگار نشدن 
ترانه هاس�ت. برخی از ترانه س�را ها هم هس�تند که س�عی 
می کنن�د خیلی ثقی�ل و با کلم�ات آنچنانی تران�ه بگویند. 
جمله بندی هایش�ان سخت است. این دس�ته را هم نباید 
از ی�اد برد. اما نکتۀ دیگر این اس�ت که اساس�ًا ترانۀ خوبی 
هم ش�نیده نمی ش�ود؛ هرکسی دوس�ت دارد شبیه فالن 
ترانه س�رای مش�هور قدیمی ترانه بگوید، تصویر بس�ازد 
و مخاطب را ب�ا این تصاویر به متن تران�ه ببرد. اما خود او 
هم، پس از س�الها به اینجا رس�یده، غزل گفته، مضامین 
جدید وارد ترانه ک�رده و دغدغه هایش را به ترانه آورده. از 
همه مهم تر اینکه خودش بوده. خود خودش. اما بسیاری 
از ترانه س�را ها سعی می کنند ش�بیه آن ها شوند. به همین 
دلیل است که تصاویر می ش�ود   همان تصاویر و تشبیهات 
همان ه�ا. ای�ن حرف ه�ای من دلیلی نمی ش�ود که ش�ما 
مخاط�ب عزیز به موزیک ش�اد گوش ندهی�د! پس، آ ها، 

ولوم بده، صدای باال:

تهراُن ال ای کن * گور بابای ایکون
برو به دی جی بگو * ساسی مانکُن پلی کن

اساسًا ترانۀ خوبی هم شنیده نمی شود؛ 
هرکسی دوست دارد شبیه فالن ترانه 

سرای مشهور قدیمی ترانه بگوید، 
تصویر بسازد و مخاطب را با این 

تصاویر به متن ترانه ببرد. اما خود او 
هم، پس از سالها به اینجا رسیده، غزل 
گفته، مضامین جدید وارد ترانه کرده و 

دغدغه هایش را به ترانه آورده

متولد سال 60 ، متاهل ، لیسانس ریاضی. خرداد سال 88 به اتهام 
اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی بازداشت شده. مدت سه سال را در 

زندان گذرانده و هم اکنون آزاد است. 

 به گمانم شادی فارغ از مکان، احساسی جوشیده از درون، فراگیر و خواستنی 
است. البته مطمئنا قرار گرفتن در زمان و مکان مناسب در به سطح آمدن و بروز 

آن مؤثر اس�ت و مطمئنا در یک ش�هربازی و یا مهمانی  دوس�تانه و خوشایند، 
بهت�ر و یا راحت تر از زندان می توان ش�اد بود؛ چرا که ش�ادی در زندان گاهی 
تغییر کارک�رد می دهد و از معنای ن�اب و خالص اش که خود دلیل خود اس�ت 

فاصله می گیرد، یا به بیان بهتر، هدف از ش�ادی در زندان می شود فرار از ناامیدی، و یا سعی در اثبات 
اینکه "من خوبم".  و یا گاهی القای این به اطرافیان و برهم زدن فضای راکد و غمزدۀ آنجا. و این ش�ادی را به چیزی تبدیل 
می کند که نتیجۀ تالش توس�ت و نه جوششی از درون. البته شاید نتیجۀ کار، تفاوت زیادی نکند و در   نهایت تو کسی هستی 
که می خندی... ش�ادی در انفرادی ش�اید غریب ترین نوع شادی  است که ممکن اس�ت فرد در زندگیش تجربه  کند؛ چرا که 
فضا خیلی انتزاعی اس�ت و به هیچ یک از فضا ها و محیط  های ش�اد و یا حتی آش�نایی که می  ش�ناختی متصل نیستی. تنها 
اشنایت خودت هستی و بس. پس برای شاد بودن رو به سوی گذشته داری. رؤیا پردازی و مررو چندین و چندبارۀ خاطرات 
خوش�ایند، نشخوار شادی است. البته شکل دیگری از شادِی برآمده از ش�هوِد قوت یافته را نیز می توان در انفرادی تجربه 
کرد؛ چرا که به خاطر س�طح محدود روابط  و امکان ها، ناگزیر به عمق آنچه که هس�ت می روی و مثال از غذاهای تکراری، 
طعم تازه و هیجان اوری به دهانت می آید و از صدا ها و از س�کوت و از س�الم نگهبان و... و این کش�ف ها  گاه هیجان آور و 

شادی بخشند.
 در روزه�ای اول بازداش�ت در تیرماه ۸۸ ، با ۵ نفر از دوس�تانم در اتاق های عمومی ۲۰۹ ، زم�ان در بالتکلیفی و نا امیدی 
می گذش�ت. تلفن و مالقات نداشتیم؛ از بازجو خبری نبود؛ ازبیرون خبری نداش�تیم؛ و... کم کم و با طوالنی شدن زمان 
وطمع بریدن از حس�رت های بزرگ، به فکر حس�رت های کوچکمان افتادیم و شبی با تهیۀ لیس�تی از آنها انقدر خندیدم که 
نگهبان عصبی و کنجکاو بار ها تذکر داد. ادای س�وار ش�دن در اتوبوس�ی ش�لوغ با رانندۀ عصبانی اش که با هر ترمز تو را به 
آغوش بغل دستی ات می اندازد، حسرت دستگیرۀ در و کلید برق )در سلول ها از داخل دستگیره ندارد و کلید برق هم در اتاق 
نگهبان اس�ت( توالِت بی  چشمبند و... تمرین و آموزش رقص، یکی دیگر از ش�ادی های ۲۰۹ بود و مسخرگی و لودگی بر 
سر اینکه چه کسی بد تر می رقصد و قول قراری برای رفتن به کالس رقص بعد از آزادی... در بند عمومی همراه با زندانیان 
عادی، ش�ادی شکل عمومی تر و س�هل الوصول تری می گیرد. ش�رایط و امکانات عناصر آشنای بیش�تری در خود دارد و 
تو می توانی گاهی به ش�یوۀ بیرون و آن گونه که پیش از این یاد گرفته ای ش�اد باش�ی. با بازی، ورزش، کار و امکان ارتباط 
گیرِی تا حدی گسترده تر و انتخاب شده تر. در قرنطینۀ زنان سیاسی، فضا ترکیبی از بند عمومی و ۲۰۹ است، امکانات کمی 
گس�ترده تر از ۲۰۹ و کمتر از بند عمومی. در اینجا ش�ادی ها برنامه ریزی ش�ده تر و اصولی تر بود در قالب نمایش های طنز و 
بازی  ها و گاه آواز ها و رقص و ش�ادی دسته جمعی. البته ناگفته نماند که در همۀ این دوره ها، مالقات رفتن )اگر مالقاتی در 
کار بود( موجی از ش�ادی و هیجان به بند می آورد. اساس�ًا روزهای مالقات، احساس�ات، تیز تر از معمول بود؛ چه غم و چه 

شادی. 

2
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عکس:کامران جبرئیلی
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بس�یاری جامعه و فرهن�گ ایرانی را جامع�ه و فرهنگی 
غمگی�ن و غم پرور دانس�ته اند و باز بس�یاری این غمناکی 
را ویژگ�ی ای�ن جامع�ه، پ�س از ورود اس�الم ب�ه ای�ران، 
می دانن�د و می گویند پیش از آنکه اس�الم پا ب�ر این خاک 
بگذارد، ایرانیاْن روزگار به ش�ادی و شادکامی و طربناکی 
س�پری می کردن�د. اینها با اش�اره به بی ش�مار جش�نهای 
پی�ش از اس�الِم ایرانیان ک�ه از نمونه های بازمان�ده از آن 

روزگاران می توان به جش�ن نوروز و چهارشنبه س�وری و 
جشن مهرگان و …اش�اره کرد، دالیل محکمه پسند ارائه 
می کنند. آیا به راستی اسالم در این محکمه به غم پروری 
و اندوه زایی محکوم می شود؟ آیا اسالم برای غم و اندوه 
و عزا اصالت ویژه ای قائل اس�ت؟ آی�ا همواره در فرهنگ 
بش�ر هرآنچه اصی�ل بوده و اصالت داش�ته غم آل�ود بوده 
اس�ت و به تعبیر علی شریعتی در کتاب هبوط هر که در این 
حیات، در زیر این آس�مان از چیزی به شعف آید از بالهت 
جان�وری و گیاه�ی برخوردار اس�ت؟ مرحوم ش�ریعتی در 
همان ج�ا ادام�ه می دهد: " نم�ی دانم چرا در هر ش�عفی، 
هر خنده قاه قاهی، هر بش�کنی، هر احس�اس خوشی ای 

از غم و شادی نباشد جوش ما
وز خیال و وهم نبود هوش ما

حالتی دیگر بود کان نادر است
تو مشو منکر که حق بس قادر است

موجی از حماقت غلیظ منفور و زش�ت پدیدار است." آیا به 
راستی چنین است؟  

نسبت اسالم با غم چیست؟ یاسر میردامادی پژوهشگر 
دین و فلس�فه در پاس�خ ب�ه این پرس�ش که اس�الم با غم 
سازگار تر است یا با ش�ادی می گوید: " پاسخ به این پرسش 
که اس�الم با غم س�ازگار تر است یا با ش�ادی، بسته به این 
اس�ت که مشّخص کنیم از کدام اس�الم سخن می گوییم. 
ب�ه نظر می رس�د اگر ه�م بتوان چنی�ن ادعا کرد ک�ه دیگر 
شاخه های اس�الم )اهل س�ّنت، خصوصًا صوفیان سّنی 
مذهب، ی�ا ش�یعیان زیدی ی�ا اس�ماعیلی( ش�ادترند، که 
این خود نیازمند پژوهش اس�ت، دس�تکم اس�الم شیعی 

اثنی عشرِی کنونی، غمباره است."
میردام�ادی ب�رای ای�ن مدعای خ�ود چنین اس�تدالل 
می آورد:" برای مّدلل س�اختن این اّدعا کافی است به این 
نکته توجه ش�ود که خصوصًا در س�ه دهٔه اخیر، که تش�ّیع 
اثنی عش�ری، س�وخت موتوِر مش�روعیِت نظ�اِم حاکم بر 
ای�ران را تأمی�ن کرده اس�ت، در اّتفاقی ش�گفت انگیز، به 
تع�داد ش�هدای تاریخِی ش�یعه افزوده ش�ده اس�ت. مثاًل 
در حال�ی که فاطم�ه دختر پیامبر اس�الم، هی�چ گاه از نظر 
تاریخ�ی ب�ه نحو وس�یعی ش�هید ب�ه حس�اب نمی آمده و 
در نتیجه مراس�می نیز برای بزرگداش�ت "ش�هادت" وی 
برگ�زار نمی ش�ده، اّما در س�ه دهٔه اخی�ر، نه تنه�ا روایت 
رس�می، وی را به نحوی قطعی شهید به حساب آورده که 
مراسم ش�هادت او نیز رونق یافته و امروزه "فاطمّیٔه اول" 
و "فاطمّی�ٔه دوم" برهه ه�ای عزاداری رای�ج در میان اهل 

روضه و اصحاب مراسم مذهبی است."
این پژوهشگر دینی افزوده شدن این روزهای سوگواری 
به تقویم رسمی کشور را دلیلی بر سیطرۀ ایام غم بر روزگار 
ایرانی�ان می دان�د ک�ه اگر ه�م رس�مًا در برخ�ی روزهای 
عزاداری نش�ود ام�ا قطعا مانع ش�ادی کردن می ش�وند:" 
ع�الوه ب�ر فاطمه، ش�یعیان اثنی عش�ری ۱۱ امام ش�هید 
دارند )گرچه از نظر تاریخی به ش�هادت رس�یدن بس�یاری 
از این امامان مس�ّلم نیست( و حّتی اگر مراسمی هم برای 
"ش�هادت" آنها برگزار نش�ود، باز ه�م برگ�زاری هر گونه 
مراس�م ش�اد در این ایام، تاب�و و ممنوع اس�ت. این یعنی 
ماههای اندکی از س�ال را می توان به تقویم شیعی، رسمًا 
ش�اد بود، خصوصًا اینکه تنها برای شهادت امام حسین، 

دو ماه از سال، شادی مبّدل به تابو می شود."
محم�د ج�واد اکبری�ن دین پ�ژوه و روزنامه ن�گار معتق�د 
اس�ت که جامعۀ اس�المی می تواند در   نهایت ِشادی باشد 
و اساس�ًا این شادی منافاتی با مس�لمان بودن ندارد. او بر 
این باور اس�ت که برخی فقیهان، ش�ادی و غفلت را یکی 
می دانن�د و از همی�ن حیث ب�ا مصادیق ش�ادی که   همان 
مصادیِق غفلت نیز هس�تند مخالفت می کنن�د. اکبرین در 
این باب می گوید:" همین پرس�ش نش�ان مى دهد که یک 
پیش ف�رض براى س�ؤال کنن�ده وج�ود دارد؛ اینکه میان 
ش�ادى و مسلمانى، "مسئله" اى هس�ت؛ به گمانم فهم و 
حّل این مس�ئله را در دو نکته باید جس�تجو کرد.  نخس�ت 
آمیختگى "ش�ادى و غفلت" در نگاه برخ�ى فقیهان؛ البته 
که خ�ط قرمز قرآن )ب�ه عنوان مت�ن مقدس مس�لمانان( 
"غفلت" از یاد و حضور خداوند اس�ت ک�ه یک امر درونى، 
شخصى و نسبى است اما اسباب شادِى آدمها هم متفاوت 
است و تعیین مصداِق غفلت )مثل رقص و موسیقى که در 
برداش�ِت برخى فقیهان ممنوع است( کار فقیهان نیست و 

مداخلۀ بیهودۀ فقه در حوزۀ درونّیات آدمى است.  
نکت�ه دوم اینکه قرآن یکى از نتایج ایمان را "آرامش" مى 
داند و ب�ا واژه هایى از جنس "طمأنینه و س�کون" از آن یاد 
مى کند؛ آرامش از ش�ادى، چندان قابل تفکیک نیست و 
من فکر می کنم در میان مس�لماناِن مؤمن، اصل بر ش�اد 
بودن اس�ت و جامعۀ همیش�ه غمگی�ن، جامعه اى مؤمن 

شیعیان اثنی عشری 11 امام شهید 
دارند و حّتی اگر مراسمی هم برای 
"شهادت" آنها برگزار نشود، باز هم 

برگزاری هر گونه مراسم شاد در این 
ایام، تابو و ممنوع است. این یعنی 
ماههای اندکی از سال را می توان به 

تقویم شیعی، رسمًا شاد بود
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نیست." 
اکبری�ن ب�رای رس�یدن جامعه مس�لمان به ای�ن حداکثر 
ش�ادی می گوید:" جامعۀ مسلمانان مى تواند جامعه اى در 
حداکثر ش�ادى باش�د اگر "ایمان" به معناى امنیت درونى 
را تجرب�ه کند و دخال�ت فقیهان در ام�ور درونى اش را بى 

پاسخ بگذارد... به گمانم جوامع اسالمى در حال حّل این 
"مسئله" و گذار به وضعیتى تازه اند."

یاسر میردامادی بر این عقیده است که امر قدسی عمومًا 
با ح�زن همراه بوده اس�ت و اگر بخواهیم جامعه ای ش�اد 
داش�ته باش�یم یکی از راههای آن این اس�ت ک�ه زمان ها 
و مکان ه�ای قدس�ی را کاهش دهی�م تا جا برای ش�ادی 
و طربناک�ی ب�از ش�ود:" پرش�مارِی مکان ه�ا و زمان های 
"مقدس"، جا را برای شادی تنگ کرده است. "امر قدسی" 
در تاریخ�ش عمومًا ب�ا هیبت و حزن عجین بوده اس�ت تا 
ش�ادی و طرب؛ به ن�درت پیش آمده که کس�ی از "مردان 
قدس�ی"، آداِب زیارت�ی طرب آل�وده به مریدان�ش توصیه 
کند و چونان مولوی چنین ش�ادخوارانه ب�ر آیین غمگنانٔه 
عزاداری رقم بطالن بکشد: "میا بی دف به گور من زیارت 
/ ک�ه در بزم خدا غمگین نش�اید". از ای�ن رو، کمینه کردِن 
زمان ها و مکان های قدس�ی، راه گشودن  گریزپاِی طرب 

به سرزمینی غمباره است." 
محس�ن کدیور محقق و اندیشمند دینی در سایت رسمی 

اکبرین برای رسیدن جامعه مسلمان به 
شادی می گوید:

" جامعۀ مسلمانان مى تواند جامعه اى در 
حداکثر شادى باشد اگر "ایمان" به معناى 

امنیت درونى را تجربه کند و دخالت 
فقیهان در امور درونى اش را بى پاسخ 
بگذارد... به گمانم جوامع اسالمى در 

حال حّل این "مسئله" و گذار به وضعیتى 
تازه اند."

خود در پاس�خ به سؤالی در مورد ش�ادی چنین می گوید:" 
 ش�ادی )یا س�رور و فرح( در مقابل غم )یا حزن و اندوه( در 
آیات و روایات و متون دینی قابل ردیابی اس�ت. شادمانی 
ن�ه تنه�ا پس�ندیده و ممدوح اس�ت بلک�ه ش�ادمان کردن 
دیگران بویژه مؤمن�ان عبادت و موج�ب رضایت خداوند 
اس�ت. ش�ادمانی اگر با ح�رام آلوده نش�ود فی حد نفس�ه 
هیچ منع ش�رعی ندارد. چون در گذشته ش�ادی ها نوعًا با 
ح�رام ممزوج ب�وده حکم اعم�ال حرام بر همنشین ش�ان 
نیز س�رایت کرده، همانند آواز و موس�یقی ک�ه قرنها حرام 
محسوب می ش�د، در حالی که فعل حرام واقعی مجلسی 
ب�ود ک�ه در آن گناه ص�ورت می گرفت نه خود موس�یقی و 
آواز خواندن. اگر با اختالط خارج از موازین ش�رعی زن و 
مرد، یا با میگس�اری و مش�روبخواری، یا ب�ا قماربازی که 
در فرهن�گ دینی به آنها لهو و لعب گفته می ش�د س�رور و 
شادمانی حاصل شود، بی شک مذموم و نامطلوب است. 
اما در حقیقت حرمت این شادی متعلق به آن افعال ممنوع 

است نه خود شادی."
محس�ن کدیور معتقد اس�ت که پس از پی�روزی انقالب 
اس�المی و اس�تقرار حکومت اس�المی و قرائتی خاص از 
تش�یع در ایران، ش�ادی کاهش و غم افزایش یافته است. 
او از دالیل این امر به "حج�اب اجباری، تحمیل رنگهای 
تیره و م�رده در لباس بانوان و دختران ج�وان و نوجوان، 
س�خت گیری های فاقد هر گونه اعتبار دینی و محدودیت 
در هنر و فرهنگ و برخی ورزش ها به توهم حرمت" اشاره 

می کند.
 

محس�ن کدی�ور می افزای�د: "در مجال�س عروس�ی ک�ه 
حداقِل ش�ادی مردم اس�ت نیز ما هنوز ب�اور نکرده ایم که 
با رعایت حدود ش�رعی می ت�وان آواز خوان�د و به زنان در 
میان خودش�ان و مردان در میان خودشان جداگانه اجازۀ 
پایکوب�ی و و دست افش�انی و رقصی�دن داد. در مجم�وع 
بر این باورم که متًاس�فانه قرائت س�نتی اس�الم شیعی در 
کاهش شادی در ایران پس از انقالب از عوامل اصلی بوده 
اس�ت، حال آنکه مکتب اهل بیت )ع( مدافع شادی های 

مباح است."  

متولد سال 1368 
دیپلم و مجرد است. 
اتهام او عضویت در 

احزاب کرد و محاربه 
است. حکم زانیار 

اعدام و تاریخ 
بازداشت او مرداد 

88 است. مدت 
چهار سال و پنج 

ماه است که در زندان 
رجایی شهر محبوس است.

 
 آزادی انتخاب 

وقت�ی می گوین�د ف�ردی ش�اد اس�ت، نوعی احس�اس 
رضایتمندی در او دیده می شود که از دستیابی او به آرزو ها 
و ارزش�هایش حکای�ت دارد. برخی افراد از ب�ودن در کنار 
خانواده هایش�ان ش�اد هس�تند. از اینکه با کودکش بازی 
می کند؛ از اینکه ش�غل مناسبی دارد یا زمانی که تفریحات 
مورد نظرش را در دس�ترس می یابد و یا ب�ه مؤفقیت های 
تحصیلی می رس�د. اما تمامی این افراد قبل از دسترس�ی 
به این م�وارد دارای آزادی انتخاب هس�تند دارای آزادی 
ب�رای تحرک و رف�ت و آمد آزادی برای پیش�رفت و تعالی 

هستند. 
ام�ا زندان�ی فاقد این آزادی اس�ت. حال در این ش�رایط 
فقدان آزادی، ش�اید او دارای حق مالقات با خانواده اش 
ی�ا حق تم�اس تلفنی ب�ا بی�رون از زندان باش�د ولی چون 
فاقد یک آزادی حقیقی اس�ت و هیچ کدام از این حقوق در 
بس�تری مناسب به او داده نشده است او حاضر است تمام 
این حقوق را با ح�ق آزادی اش معاوضه کند که آزادی اش 
تضمین دستیابی به همۀ حقوق مذکور و در نتیجه رضایت 

خاطر و نهایتًا متضمن شادی شود. 
ش�ادیهایی که یک زندان�ی دارد نمی توان گفت ش�ادی 
حقیقی است بلکه یک شادی زودگذر و کم حجم است که 

برای لحظه ای می توان به آن دل بست. 

3
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شادی و غم است عشق و ما را

غم هست ولیکن آن دگر نیست )سنایی(

آیا شعر فارسی غمگین است؟

فکر می کنم کسانی که روح ش�عر فارسی را می شناسند، 
همرًای باشند که شعر فارسی روح بسیار غمگینی دارد. اما 
برای کس�انی که به روح اعتقاد ندارند، باید این فرض را به 

زبان آمار ترجمه کرد . )۱(
یک روش آمارگیری بس�یار س�اده و عین�ی می تواند این 
باشد که ش�اعرانی را انتخاب کنیم و بس�امد تکرار کلمات 
خاصی را در ش�عر ایش�ان ب�ا هم مقایس�ه کنی�م. )جدول 

شادی در زبان فارسی یک کاربرد فراموش شده 
دارد که به یاد آوردنش زاویه ای را در تاریخ فرهنگ 

ایرانی روشن تر می کند. شاید بشود به لطف 
همین معنی به الیه های تاریک تری از ناخودآگاه 

هم نور تاباند.
اصل قضیه ساده است: شادی دعاواره ای بود 
که قبل از نوشیدن شراب بر لب می راندند. در 

این متن به بررسی شواهد این ادعا خواهیم 
پرداخت. اما این خود نقطۀ آغاز پی گیری یک 

جریان دیگر است: عشقبازِی ما با غم.

شماره یک(
مثال کلمات "غم" و "شادی" را در اشعار حافظ و سعدی و 

مولوی )فقط در غزلیات مولوی( بشماریم.
نتیجۀ  آمار نیز وزن س�نگین تِر غم را در شعر این شاعران 
تائید می کند . )۲( باید به یاد داش�ته باشیم که مولوی حتی 
ش�ادتر از رودکی و منوچهری و احتمااًل ش�ادترین ش�اعر 
جدی فارسی زبان است و معروف است که غزلیات شمس 
را در حین دست افش�انی و در مجالس شادی می سروده. 
اگ�ر همین نس�بت را در اش�عار عبید زاکانی - که طنزس�را 
بود- مقایس�ه کنیم، نسبت غم به ش�ادی هشتاد و یک به 

نوزده است، یعنی بیش از سه برابر.
یک دلیل اینکه تکرار غم در ش�عر فارسی بیش از شادی 
اس�ت، البته این اس�ت که کلمۀ "غم" تک هجایی است و 
برای نشاندن در وزن، خوش برش تر از "شادی" است. اما 
دلیلش فقط این نیس�ت. شعر فارس�ی، خواه ناخواه، آینۀ 
روح )اگر به روح اعتقاد ندارید، بخوانید ناخودآگاه جمعی( 

فارسی زبانان است.

رطل گرانم ده ای مرید خرابات

شادی شیخی که خانقاه ندارد

به سالمتی جمع

م�ا امروز عمومًا "به س�المتی" می نوش�یم؛ ک�ه این هم 

البت�ه یکی از مصادی�ق غرب زدگی اس�ت. زبان های 
مستعمل در اروپا نشان می دهند دعای سالمتی وقت 
نوش�یدن از زبان های التینی تبار گرته برداشته شده. 
چنین استعمالی از مفهوم "سالمتی" در فارسی سابقۀ 

تاریخی ندارد.
آنچ�ه بود، و ب�رای اهل ادب غریب نیس�ت، دعای 
"نوش" اس�ت. حاال چرا باید قبل از نوشیدن دعا کرد؟ 
من نمی دانم. شاید هم شما اس�مش را دعا نگذارید. 
ام�ا به ه�ر ح�ال، از حیث دس�توری، این ی�ک جملۀ 

دعایی است که فعلش به قرینۀ معنوی حذف شده.
موارد استعمال این کارکرد از کلمۀ نوش کم نیست:

کامم از تلخی غم چون زهر گشت
بانگ نوش شادخواران یاد باد )حافظ(

ز یک سو برآورده مطرب خروش
ز دیگر سو آواز مطرب که نوش )سعدی(

بویژه ترکیب نوشانوش برای توصیف فضای میخانه:
بانگ نوشانوش مستان تا فلک بررفته بود

در کف ما باده بود و در سر ما باد بود )مولوی(
ز مجلس بانگ نوشانوش برخاست

 می اندر سر نشست و هوش برخاست )سلمان ساوجی(
اما دعایی که در عین کثرت اس�تعمال در اش�عار ش�عرای 
نامداز، پاک به فراموش�ی س�پرده شده "ش�ادی" است. از 
ش�یوۀ کاربرد کلمۀ ش�ادی در مثالهایی که در ادامه می آید 
این معنی به روش�نی استنتاج می ش�ود که شادی دعاوارۀ 
هنگام نوشیدن است. اگر "شادی" را در این ابیات به معنی 
"به ش�ادِی فالنی" )یعنی همان دعاوارۀ هنگام نوشیدن( 

در نظر بگیرید، تازه شعر درست خوانده می شود:
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد

ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست )سعدی( 
شادی روی آن که به روی تو جام می 

از دست غم ستاند و بر یاد غم خورد )خاقانی(
رطل گرانم ده ای مرید خرابات

شادی شیخی که خانقاه ندارد )حافظ( 

غم شادی شاعر            نرخ تکرار کلمات

۹۷ ۳۵ سعدی

۹۹ ۹۸ مولوی

۸۰ ۲۰ حافظ

غم و شادی 
در یک بیت

غم شادی شاعر          نرخ تکرار کلمات

۱۵ ۹۷ ۳۵ سعدی

۷ ۹۹ ۹۸ مولوی

۸ ۸۰ ۲۰ حافظ

جدول شماره یک

جدول شماره دو
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نغز گفت آن بت ترسابچۀ باده پرست
شادی روی کسی خور که صفایی دارد )حافظ(

بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داری
شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان )حافظ(

غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت
این شادی کسی که در این دور خرم است )سعدی( 

پیون�دی که میان دعای ش�ادی و آداب نوش�یدن وجود 
داشته برای شاعران دستمایۀ بازی های زبانی قرار گرفته. 
بخصوص صنعت بالغی تضاد، که بر اساس  پیوند لفظی 
نوش�یدن با ش�ادی، و تضاد ش�ادی با غم پی ریزی شده. 

دوباره به آخرین مثال قبل دقت کنید:
غم شربتی ز خون دلم نوش کرد و گفت

این شادی کسی که در این دور خرم است )سعدی(
غم به شادِی کسی پیاله می زند )تضاد اول( غم به شادی 
کس�ی که خرم اس�ت پیاله م�ی زن�د )تض�اد دوم( آن پیالۀ 

شادی، خون دل شاعر است )تضاد سوم(
در این بیت:

غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد
ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست )سعدی(

کلمات ش�ادی و غ�م هر کدام دوب�ار تکرار ش�ده اند. اما 
ش�ادی در مصرع اول معنایی متفاوت با ش�ادی در مصرع 

دوم دارد.
در این بیت:

بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن
به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن )حافظ(

مفهوم بیت - دعوت به ش�راب نوش�یدن-  تنها درسایۀ 
معنایی که از شادی روشن شد، فهمیدنی می شود.

به دلیل وج�ود همین توان بالقوۀ بالغی اس�ت که غم و 
ش�ادی پیاپی – بیش از هر ترکیب متضاد دیگری- در شعر 

کنار هم ذکر می شوند. 
اگ�ر یک س�تون ب�رای همین موض�وع به ج�دول قبلی 
بیفزاییم، چش�مگیر بودن این تکرار را می بینیم:  )جدول 

شماره  دو(
)در این آمار هم اختالف سیلقۀ مولوی با حافظ و سعدی 
مشخص اس�ت. دلیلش را فقط در روحیۀ او نباید جست. 
واقعیت این است که مولوی کمتر پروای صنعت و بالغت 

داشت(
ترکیب "ش�ادخواری" که ش�راب نوش�ی معنی می دهد، 
نش�انۀ دیگری است که ش�کل مورد نظر از استعمال کلمۀ 

شادی را برجسته می کند.  
اما جایگزین شدن دعای شادی با سالمتی فقط منحصر 
ب�ه شراب نوش�ی نیس�ت. ب�رای پی ب�ردن به اینک�ه این 
جایگزینی در چند س�دۀ اخیر چه ابعاد وسیعی داشته است 

این رباعی منسوب به حافظ را بخوانید:
گفتم که لبت گفت لبم آب حیات

گفتم دهنت گفت زهی حب نبات
گفتم سخن تو گفت حافظ گفتا

شادِی همه لطیفه گویان صلوات )منسوب به حافظ(
امروز عرف این اس�ت که برای س�المتی کسی یا کسانی 

صلوات می فرستند.
البته من میل دارم تًاکی�د کنم که به نظرم این صنعتگرِی 
بالغی برمبنای مجانس�ت و تضاد همزمان غم و شادی، 
ریش�ه در الیه ه�ای عمیق ت�ِر عاطف�ه و حساس�یت تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان ای�ن کاالهای فرهنگی دارد. 

اگر شادی را به معنای کسب رضایت 
درک کنیم، می شود منطق "شاد شدن 
از غم" را بدون تناقض فهمید. "شادی 

)کسب رضایت( از غم" آن ویژگی 
عجیبی است که شعر، عشق و مستی 

را غمگین می کند، مذهب شیعه را 
غمگین می کند، موسیقی سنتی را 

غمگین می کند، حتی متن ترانه های 
شش وهشت ِقری را هم غمگین 

می کند

پدیدۀ آمیختگی غم و شادی در روحیۀ ایرانی )غم پرستی، 
ارضای خاطر و التذاذ از غمگینی، مالیخولیای غمشادی( 

پدیدۀ بسیار پیچیده ای است.

چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

غم و شادی بِر عارف چه تفاوت دارد؟

رابطۀ غم و شادی یک تضاد سرراست و بی ابهام است، 
مگر وقتی پای عش�ق یا مستی در میان باش�د. در ادبیات 
فارسی، عشق و مستی، پیچیدگی عجیبی به رابطۀ غم و 

شادی می دهند. عشق و مستی عرصه هایی هستند که در 
آنها غم، شاد است و غمناک بودن عین شادی است. 

شرابی ده چو روی خرم دوست
به دل شادی فزا یعنی غم دوست )وحشی(

ای کار غم تو غمگساری
اندوه غم تو شادخواری )سنایی(

نهایت پیچیدگی و اوج بی معنایی این رابطه جایی اس�ت 
که مفاهیم عش�ق و مستی تفسیر عرفانی پیدا می کنند. در 
چنین موارد، غ�م- که الجرم باید چیز نامطبوعی باش�د، 
و الب�د آدم س�الم بای�د از آن دوری کن�د- چی�ز مطلوب و 
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پسندیده ای می شود که بخصوص خیلی انسان ساز است.
ما حاصل عمری به دمی بفروشیم

صد خرمن شادی به غمی بفروشیم )سعدی(
این وجه قضیه، یعنی انسان س�از ب�ودن غم را باید کاماًل 
ج�دی گرف�ت. غ�م ارزش وج�ودی انس�ان را افزای�ش 

می دهد.
گر شادی دل ز زعفران خاست

چون رنگ غم است زعفران را )خاقانی(
از نشانه های آدم عاقل این است که غمگین باشد:

اگر غم را چو آتش دود بودی
جهان تاریک بودی جاودانه

در این عالم سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی شادمانه )شهید بلخی(

حتی غمگین تر بودن می توند مایۀ مباهات هم باشد:
بوره سوته دالن گرد هم آییم

سخنها  واکریم غم وانماییم
ترازو آوریم غمها بسنجیم

هر آن سوته تریم وزنین تر آییم )بابا طاهر(
اگر شادی را به معنای کسب رضایت درک کنیم، می شود 
منطق "شاد ش�دن از غم" را بدون تناقض فهمید. "شادی 
)کس�ب رضایت( از غم" آن ویژگی عجیبی اس�ت که شعر، 
عشق و مستی را غمگین می کند، مذهب شیعه را غمگین 
می کند، موس�یقی س�نتی را غمگین می کن�د، حتی متن 

ترانه های شش وهشت ِقری را هم غمگین می کند.
صادق هدای�ت در مقدمه ای که ب�رای "ترانه های خیام" 

نوشت، متوجه تناقض عجیبی شد:
"عالوه بر بی مباالتی و اش�تباهات استنس�اخ کنندگان و 
تغییر دادن کلمات خیام که هر کسی به میل خودش در آنها 
تصرف و دس�تکاری ک�رده، تغییرات عمدی که به دس�ت 
اش�خاص مذهبی و صوفی ش�ده نیز در بعضی از رباعیات 

مشاهده می شود مثاًل: 
شادی بطلب که حاصل عمر دمی است

تقریبًا در همۀ نس�خ نوشته "شادی مطلب" در صورتی که 

ساختمان شعر و موضوعش خالف آن را نشان می دهد".
)صادق هدایت، ترانه های خیام(

ب�ه تص�ور هدایت، اگر میل ش�اعر ب�ه غم با "س�اختمان 
و موضوع ش�عر" در تناقض باش�د، حتما یا اش�تباه ش�ده یا 
توطئ�ه ای در کار اس�ت. ف�ارغ از اینکه خیام چ�ه گفته، و 
اصاًل فارغ از اینکه این ش�عر سرودۀ خیام هست یا نیست، 
به اعت�راف خود او "تقریبا در همۀ نس�خ، نوش�ته ش�ادی 
مطلب". هدایت برای برطرف کردن تناقض بین موضوع 
ش�عر با می�ل ش�اعر و استنس�اخ کنندگان و خوانن�دگان از 

ناخودآگاه جمعی تاریخی فارسی زبانان غلط می گیرد.
او به درستی تشخیص داده که یک جای کار می لنگد، اما 

احتمال نداده که بیماری افسردگی اش ارثی باشد!

پانویس ها:

۱     البته من به روح بیشتر از آمار اعتقاد دارم، چون آمارها 
همیش�ه خودش�ان را با منویات آمارگی�ر منطبق می کنند. 
همی�ن آماری که م�ن گرفته ام یک نمون�ه ی موفق از این 

انطباق است.
۲    مبن�ای این آم�ار تکرار عی�ن کلمه بدون مش�تقات و 
مرجع آمار بان�ک اطالعات آنالین گنجور اس�ت )بدیهی 
اس�ت که ایراد اختالف نسخه ها و اختالف نظر در صحت 

انتساب اشعار به این آمار وارد است(.

پیوندی که میان دعای شادی و آداب 
نوشیدن وجود داشته برای شاعران 
دستمایۀ بازی های زبانی قرار گرفته. 
بخصوص صنعت بالغی تضاد، که بر 

اساس  پیوند لفظی نوشیدن با شادی، 
و تضاد شادی با غم پی ریزی شده

4

متولد سال 1360 ، متًاهل و کار شناس بازرگانی است. 
او چندین بار بازداشت شده و آخرین بار در سال 88 
دستگیر و مجموعًا به ده سال حبس محکوم شد که 
هم اکنون وارد پنجمین سال حبس خود شده است. 

 فقیرانه تر 
تصور کنید اینجا یک محیط تاریک و نمور اس�ت. با ی�ک پنجرٔه کوچک میله دار 
به بیرون که رو به  رویش می نش�ینیم و خیالبافی می کنیم؟!  از سلول های ۲۰۹ که 
بگذریم، بند، اغلب این ش�کلی نیس�ت. اینجا یک ماکت کوچک اس�ت از زندگی 
بی�رون.  با کلی جزئی�ات و ریزه کاری. پس ش�ادی هایش هم جنس ش�ادی های 

بیرون است. منتها فقط فقیرانه تر و بی بضاعت تر. 
ما مسواک و خمیر دندان و لباس زیر و کیف و ِتل دستباف و لیمو عمانی و صابون 
و دفترچه و خودکار و لیف به یکدیگر به عنوان کادوی تولد می دهیم.  ولی از ته دل 

می خندیم و شادی می کنیم. 
پای سریال های آبکی تلویزیون، ۲۰ نفری می نشینیم و آنقدر مزه پرانی می کنیم 
و ریس�ه می رویم که ترش مزاج ترین هایمان هم همراه ما می شوند. به نظرم اینها 

شادی هستند. 
تفاوت در چیز دیگری اس�ت. دلهره و بیش�تر از آن دلتنگی در ه�وا پرپر می زند و 

گاهی همه چیز را مقهور خود می کند؛ مثاًل لحظٔه تحویل سال.  
اگر بتوانی از چنبرۀ دلتنگی دربیایی، شادی هایی ساده و روان اتفاق می افتد. 

البته که غصه هم هست. مثل حکم سنگین برای یکی یا تبعید و ممنوع المالقات 
ش�دن دیگری. مریضی یا فوت یک�ی از اقوام بچه ها یا اعدام کس�ی که تا دیروز در 

کنار ما بود یا خیلی عادی تر و روزمره تر: دلتنگی .
اینجا شادی ها عمیق و غصه ها سهمگین است  و ما اینجا با تمام انرژیمان زندگی 

می کنیم با همٔه توانمان.
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اسالم شناسان می گویند که دلیل غمگینی 

مردم ایران را باید در تاریخ ایران جستجو 

کرد و ایران شناسان معتقدند "اهوره مزدا 

شادی را برای انسان آفرید". 

در گفت و گو با تورج دریایی استاد تاریخ ایران، در 
جست وجوی پاسخ برآمده ایم:

قدیمی تری�ن مت�ون تاریخ داری که از ش�ادی یاد 

می کنند، سنگ نوش�ته های هخامنش�ی است. در 

این سنگ نوش�ته ها عبارتی کلیش�ه ای هس�ت که 

"اهوره مزدا ش�ادی را برای انس�ان آفرید". به نظر 

ش�ما لفظ ش�ادی را چگونه باید تفس�یر ک�رد؟ آیا 

معنایی ک�ه از آن فهمیده می ش�ود همی�ن معنای 

متداول امروزی اس�ت، یا آن را باید در زمینۀ عقاید 

هخامنشی بررسی کنیم؟ 

 از   همان ابتدای دوران هخامنشی مسئلۀ شادی 
مسئلۀ مهمی اس�ت و شاهانی چون داریوش اول 
و پسرش این لفظ را بار ها بیان کرده اند. باید گفت 
این شادی در راستای ایدئولوژی حکومتی دوران 
هخامنشی اس�ت. شاید نخس�تین بار بر کتیبه ای 
باالی آرامگاِه شاه، لفظ شادی نقش بسته است. 
در راستای این ایدئولوژی حکومتی، شاه هست، 
فراوانی غذا هست، و ثبات وجود دارد؛ و تازمانی 
که شاه هست، مردمان در آرامش و شادی زندگی 
می کنند. شاید این شادی را بتوان با کلمۀ رضایت 
داش�تن یک�ی دانس�ت، درس�ت بر خ�الف آنچه 
ای�ن روز ها در جامع�ه وجود دارد ک�ه کلیت جامعه 

ناراضی هستند. 

پس ما نمی توانیم این را به مذهب هخامنش�یان 

که تا امروز هم به درستی مشخص نیست چه بوده 

ربط بدهیم؟ 

اص�ل ای�ن مطل�ب در اوس�تا وج�ود دارد. م�ا در متون 
اوس�تایی، کمرنگ تر و با جزئیات کمتری بحثی از ش�ادی 
داریم. همچنین در گاثاهای زرتش�ت، این کلمۀ " ش�ادی 
/ ش�ایتی"  وجود دارد. البته این ش�ایتی / شادی اگرچه در 
جه�ان حال نی�ز کاربرد دارد ام�ا برای جهان بع�د از مرگ 
تعری�ف چارچ�وب دار و مش�خصی دارد. هخامنش�یان از 
این مفهوم اس�تفاده کرده، آن را برای زمان حال و زندگی 
روزمره به کار برده اند. برای هخامنش�یان ش�ادی با وفور 
نعمت و فراوانی آن معنا پیدا می کند و به جهان بعد از مرگ 
ارتباطی ندارد. حتی اگر این کلمه را از دیدگاه زبانشناس�ی 
مورد بررس�ی ق�رار دهیم، به ای�ن نتیجه می رس�یم که از 
آیین های ایرانی وام گرفته ش�ده اس�ت و به ادیان منطقه 

چون عیالمیان و ادیان بین النهرینی ارتباطی ندارد. 
ب�رای مثال مفهوم بهش�ت که درزبان ماده�ا به صورت 
" پارادایزا"   به کار رفته، در فرهنگ هخامنش�ی جایی است 
ک�ه در آن درخت ، نعم�ت ، غذا و عن�وان حیوانات وجود 
دارد و آنها به شکلی کامال زیبا این مفهوم را در زمان حال و 
بر روی زمین جستجو می کنند. مردم در همین دنیا شادی 
می کنن�د وقرار نیس�ت همه چی�ز به جهان�ی دیگر موکول 

شود. 

ب�ه نظ�ر می رس�د ش�ادی در دی�ن زردش�تی از جمل�ه 

آفریده ه�ای اهوره مزدا ب�رای مقابله با اهریم�ن در دوران 

آمیختگی اس�ت ؛ همان طور که در ُبندِهش نیز به آفرینش 

شادی برای آسمان و اهمیت آن برای انسان و پایداری اش 

تاکید می شود. ش�ادی چگونه در این جهان بینی می تواند 

جنبۀ مبارزه به خود بگیرد؟ 

زرتش�تی ها وقتی کس�ی ف�وت می کند از ش�یون و مویه 
ک�ردن حذر می کنن�د و این کار در دین زرتش�تی به ش�دت 
منع شده است. حتی زرتشیان معتقدند هر چه بیشتربرای 
مرده ای اش�ک بریزن�د و مویه کنن�د، ورود او به بهش�ت 
مش�کل تر خواهدش�د. البت�ه این ش�ادی همان ط�ور که 
گفتم بیش�تر برای آیندۀ زندگی بش�ر در جهان دیگراس�ت 
ولی هخامنش�یان به خوب�ی آن را زمین�ی کرده اند. چون 
پادش�اهی بر کار اس�ت که از س�وی خداوند انتخاب ش�ده 
اس�ت و نظم را حاکم س�اخته، پس هم اوست که شادی، 

 امنیت و وفور نعمت را به مردم اهدا می کند. 

در دورۀ ساس�انی، ایران با آیین مانویت مواجه می شود. 

این آیین به دلی�ل خصلت زهدی خود در نظر برخی، آیینی 

مخالف ش�ادی دانس�ته می ش�ود که البته تعبی�ر نادقیقی 

اس�ت. به نظر شما  آیا ش�اهدی دال بر س�تیزه گری آیین 

مانوی با شادی در دست هست؟ 

هی�چ گاه مخالفت�ی ب�ا ش�ادی از س�وی مانوی�ان وجود 
نداش�ته. برای مثال ب�ر پایۀ مت�ون تاریخ�ی، مانویان در 
مراس�م مذهبی خود فستیوالی داش�تند به نام "بما"   که در 
آن موسیقی و خواندن جریان داش�ته. البته زهد فراوان، 
خود عاملی در برابر ش�ادی اس�ت و از دل زهد ش�ادی به 

وجود نمی آید. 
مانویان، این جهان را جهانی پلید می دانند و معتقدند که 
باید جسم و جان را از این پلیدی ها نجات بخشید. مانویت 
برای ش�ادی بر روی زمین نس�خه ای ن�دارد. دنیا مکانی 

مفهوم بهشت که درزبان مادها به 
صورت "پارادایزا"  به کار رفته، در 

فرهنگ هخامنشی جایی است که در آن 
درخت ، نعمت ، غذا و عنوان حیوانات 

وجود دارد و آنها به شکلی کامال زیبا این 
مفهوم را در زمان حال و بر روی زمین 
جستجو میکنند. مردم در همین دنیا 

شادی میکنند وقرار نیست همه چیز به 
جهانی دیگر موکول شود
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داش�ته که رقص و پایکوبی در دربارش برگزار ش�ود. نکتۀ 
دیگر، جش�ن گرفتن تولد در بین ایرانی هاست که بسیار به 
آن عالقمند بودند اما اینکه چق�در این امور در میان مردم 
مرسوم بوده ما نمی توانیم بر پایۀ متون تاریخی به قطعیت 
در مورد آن نظر بدهیم. با ورود اس�الم، فکر نمی کنم این 
مس�ئله به طور کامل از بین رفته باش�د. ه�ر چند ما در این 
دوران دو ای�دۀ مختلف داریم اما جش�ن ها هن�وز در ایران 
برگ�زار می ش�دند؛ حتی در دوران عباس�یان، م�ردم عید 
نوروز را جشن می گرفتند و یا جشن تیرگان برگزار می شد. 
اما از دوران صف�وی، ایدئولوژی صفوی ب�ا به یاد آوردن 
هم�ۀ جنگ ها و شکس�ت ها چون کرب�ال و …. به نوعی، 
غم پرس�تی و برگزاری مراسم س�وگواری بیشتر می شود. 
شاید در چند صد سالۀ گذش�ته است که ما این حجم اندوه 

را در تاریخ ایران ببینیم.

تورج دریایی، استاد دانشگاه 
اروان  در رشته "تاریخ ایران و 

جوامع پارسی زبان" و از اعضای 
هیئت مدیره مرکز مطالعات ایرانی 
دکتر سموئل در دانشگاه کالیفرنیا 

است که به دو زبان انگلیسی و 
فارسی می نویسد. از او تاکنون 

چندین کتاب و ده ها مقاله به 
چاپ رسیده است و بخشی از 
آثار انگلیسی او به فارسی نیز 

ترجمه شده است. مدیریت پروژه 
"ساسانیکا"، ویراستاری نشریه 

"نامه ایران باستان" و انتشار 
مقاالت در گاهنامه های مهم 

ایران شناسی از دیگر فعالیت های 
دریایی است.

اس�ت که بای�د بتوانی هر چ�ه زود ت�ر خ�ود را از آن نجات 
دهی. بر خالف مانویان، زرتش�تی ها معتقدند باید س�ریع 
ازدواج کرد و بچه دار شد و تعداد مردم را زیاد کردن در این 
آیین تش�ویق شده است. بر خالف مانویت که معتقد است 
هر چه بچه متولد می ش�ود، ازدیاد پلیدی اس�ت در جهان 

هستی. 

در دورۀ اس�المی، ایرانی�ان ب�ه هوی�ت آمیخت�ه دس�ت 

می یابند؛ هویتی که تاریخ چندهزارس�الۀ خود را پشت سر 

دارد و در عی�ن حال در مواجهه با ایدئولوژی جدید، نگاهی 

به جلو. در پی این آمیختگی، شادی در کجا ایستاده است؟ 

اط�الع دقیقی از ای�ن امر وجود ن�دارد ام�ا می دانیم که 
رقص و پایکوبی در میان ایرانیان همیش�ه برگزار می شده 
و حت�ی ه�رودت در تاری�خ خود می گوید که ش�اه دوس�ت 

۵

متولد سال 1336 متاهل و کار شناس ماشین 
آالت کشاورزی است. در اردیبهشت 8۷ 

به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین 
به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری 

اسالمی به 20 سال حبس محکوم شده که 
۵ سال آن را در زندان رجایی شهر گذرانده است. او 

مؤلف چندین کتاب است.  

 رویش 

بزرگترین ش�ادیها در حبس، با ش�اد کردن دیگران و در ش�ادی دیگران ش�ریک 

شدن به دست می آید. اوج این ش�ادیها را در جشنهای نوروزی و سورهای فصلی 

در زندان رجایی شهر دیده ام. س�ور در حبس )نوروز ۹۲( و سور خزان )پاییز ۹۲( از 

جمله اینها بوده اند. عالوه بر آن، جمع های کوچکی که هر از گاهی در داخل اتاقها 

)سلولها( تشکیل می شود هم معمواًل شادی آفرینند. 

در خ�الل ذکر وقای�ع و خبرهای داخ�ل و بی�رون از زندان، همه س�عی می کنند 

نگاهی طنز و ش�ادی آفرین به وقایع داشته باشند و به قول معروف مزه  پرانی های 

رای�ج در ای�ن جمع ها معمواًل به ش�ادی همه می انجام�د. تمام این ش�ادیها وقتی 

پایدارترند که از نوعی ش�ادی درونی نش�ًات بگیرد. با پیدا کردن معنایی برای درد 

و رنجهای زندان، رویش پرهایی آغاز می ش�ود که می توان با آن پرهای ش�ادمانی 

خ�ود را از فضای تنگ زندان رهانید و در عوالم خوش دیگری پرواز نمود؛ هر چند 

جسمت هنوز در دیوارهای آن محبوس مانده باشد. 



79شماره سیزدهم، بهمن78۱۳۹۲ شماره سیزدهم، بهمن ۱۳۹۲

که توضیحش از حوصله خود من هم خارج است چه رسد 
به شما! 

 بدین ترتیب خوش�ی ای�ن خانواده ناندرتال پنج- ش�ش 
ساعتی بیشتر دوام نیاورد! شاعری هم که از کنار غار آن ها 
می گذش�ت این واقعه دردناک را فی البداهه چنین سرود: 
"گل همین پنج روز و ش�ش  )خوش( باشد."! توضیح: این 
ش�عر قبل از اختراع ساعت سروده ش�ده و به همین خاطر 
پنج- شش ساعت بنابه ضرورت آن هنگام به پنج- شش 

روز تغییر یافته. 
 ای�ن چنین بود که بش�ر متوجه گردید چون همیش�ه یک 
جای کار می لنگد شادی هم تاریخ انقضا داشته و نمی توان 
به ط�ور مداوم حالش�و ب�رد! از همی�ن رو نام "ش�ادی" به 
خوش�ی های زود گذر و یا مادی و خاکی و یا کثیف و کثافت 

و آشغال و عوضی تغییر یافت! 
از آن واقع�ه ۴۱۳۲۴ س�ال می گذرد، در این مدت بش�ر 
خیل�ی چیز ها کش�ف، اخت�راع و فتح ک�رد. ام�ا همچنان 

 41324 سال پیش، یک مرد ناندرتال در شامگاه 
چنین روزی پس از دور زدن تحریم های طبیعت، 

خرسی را شکار کرده و آن  را بر سر سفره 
می گذارد. بالطبع این اقدام باعث شد تا کانون 

گرم خانواده، بیش از پیش ُگر گرفته و گل لبخند 
بر لبان تک تک آن ها نشانده شود... 

 مورخی هم که از کنار غار آن ها می گذشت کروکی 
این واقعه تاریخی را به عنوان اولین شادی به 

رسمیت شناخته شده بشر با رسم شکل بر روی 
یک لوح سنگی ثبت کرد و رفت. 

اما مشکل از جایی شروع شد که همسایه غار به غار آن ها، 
یک ماموت شکار کرد! بالطبع این ماجرا می توانست 

از منظر روان شناسی اثرات مخربی را بر خانواده 
رقابت جوی قصه ما بگذارد. که متاسفانه بد جوری هم 

گذاشت! بعد ها این اثر تخریبی "عقده حقارت" نام گرفت 

نتوانست طول عمر شادی را از آن چند روز بیشتر کند. 
 اگر ش�ما نتیجه خاصی از س�طور باال نگرفتید خودم این 
نتیجه را می گیرم که ش�ادی نه تعریف مشخصی دارد و نه 

دوام خاصی! 
ش�ادی یعنی رس�یدن به چیزی که همیش�ه "تو کف اش" 
بودیم و یادمان باش�د آدم ها اس�کاچ نیس�تند که با هر نوع 
مایع ظرفش�ویی کف کنن�د. یعن�ی اینکه "هر ک�ی یه جور 
دلخوش�ه!" ی�ا به عبارتی، هر کس�ی به ی�ک چیزی دلش 

خوش است! 
پس�ری ک�ه "م�خ" دخت�ری را می زن�د، "دافی" ک�ه "اتو" 
می زن�د، مردی که زن�ش را دور می زند، سیاس�ت مداری 
که س�نگ بزرگ�ی را می زن�د، مبلغی که س�نگ مذهب بر 
س�ینه می زند، مانکنی که تیپ "مکش م�رگ ما" می زند، 
دیکتات�وری که س�ر مخالفان�ش را بهتر از یک س�لمانی از 
ت�ه می زند، حاکم ش�رعی که ش�الق در راه خ�دا می زند، 
قماربازی که مرتبا ِجر می زند، ام�ام جمعه ای که هر هفته 
پشت منبرش داد می زند، دولتی که تحریم را دور می زند، 
ماش�ینی که ب�رای یک خانم ب�وق می زن�د، کاندیدایی که 
برای دو رای بیش�تر، دو ماه آزگار ِ"ور" می زند، شیخ عربی 
که "جیگری" زیبا روی را باد می زند، حاجی که حرص پول 
می زند، ورزش�کاری ک�ه ۲۵۰ کیلو را ی�ک ضرب می زند، 
کارمن�دی که زی�رآب همکارش را می زن�د، حتی وقتی که 
معش�وقه گوگ�وش با نگاهش چ�وب می زند! ه�ر کدام از 
آن ها که شانس�ش بزند و بلیطش ببرد، طبیعی است که تا 

مدتی با دستانش کف و با دمش بر سر گردو می زند! 
اما روش های تشخیص آدم های شاد از شاد شدن آدم ها 

هم سخت ترست... 
مطمئن باش�ید نه کس�ی که قر و اطوار دارد به انداره تاب 
کمرش خوش اس�ت نه آنکه خ�ودش تاب دارد ب�ه اندازه 

اطوارش، غمگین! 
بعضی ه�ا کارش�ان از گری�ه گذش�ته ب�ه آن می خندن�د، 
بعضی ها هم از ش�دت خن�ده گریه می کنن�د... بعضی ها 
"مس�تی" ه�م دردش�ان را دوا نمی کن�د بعضی ه�ا را ه�م 
می کند... بعضی ها وقتی باال می روند ش�ادند و بعضی ها 
هم وقتی کله ش�دن دیگران را می بینند قند تو دلشان آب 
می ش�ود! خالصه   هم�ان گونه ک�ه معلوم نیس�ت که دِل 
خوش س�یری چند؟ به   همان اندازه هم مش�خص نیست 

که دِل خوش سیری چند؟ 

6
متولد سال 1338، 

متًاهل و دارای 3 دختر 
است. روحانی و 

سیاست مدار اصالح 
طلب است. به اتهام 

اقدام علیه امنیت 
ملی به شش سال 

حبس محکوم 
شد. هم اکنون آزاد 

است. 
 

 نشانه ها 
ش�ادی در زندان معن�ای کاماًل متفاوتی ب�ا بیرون دارد. 
می گویند آم�اده باش ب�رای بازجویی. نگهب�ان می گوید 
کنسل شد؛ شاد می شوی. سرراِه بازجویی اجازه می دهند 
که دستش�ویی ب�روی؛ کی�ف می کنی. اینها ش�ادی های 
انفرادی اس�ت. توی زندان های جمعی هم شادی همراه 
آدم ه�ا ب�ودن و زندگ�ی متف�اوت می تواند ش�ادی آفرین 
باشد. زندگی جدیدی برای خودت درست می کنی. سعی 
می کن�ی از امکانات موجود بهره بگی�ری. جوک بگویی. 
به خودت روحیه تزریق کنی. اما تا تنها می ش�وی س�تون 
فقراتت درد می گیرد. یک پایت س�فت می ش�ود. به دکتر 
مراجعه می کنی؛ بالفاصله می گوید عصبی اس�ت. یعنی 
همۀ این ش�ادی ها سطحی اس�ت. ظاهری است. عمق 
ن�دارد. درونت پر از درد و غصه اس�ت. از داخل تراش�یده 
می شوی. دردی هم جز در زندان بودن نداری. خانواده، 
همراهانت.  نام�ردی  بی گناهی�ت،  تعلقاتت،  دوس�تان، 
اینه�ا همه در آن درون، پش�ت ش�ادی و لبخند چهره ات 
وجود دارد…. اما در زندان انفرادی ش�ادی وقتی ش�کل 
می گیرد که یا خواب باش�ی و یا روی در و دیوار نشانه هایی 

پیدا کنی که خیالت را به دنبال خودش بکشاند.
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بر اساس تحقیق منتشر شده از سوی سازمان 
ملل، مردم اسکاندیناوی شاد ترین مردم جهان 

هستند. این تحقیق که توسط موسسۀ زمین در 
دانشگاه کلمبیا در بین 1۵6 کشور انجام شده ، 
ایاالت متحدۀ آمریکا  رادر رتبۀ هفدهم قرارداده 

است. 

محققی�ن با بررس�ی وضعیت روانی پاس�خ دهن�دگان و 
رضایت عمومی آنها از وضعیت زندگیشان متوجه شدند که 
شش عامل به ش�ادی و رضایت آنها کمک می کند: درآمد 
سرانه، امید به زندگی )یک شاخص آماری است که نشان 
می دهد متوس�ط طول عم�ر در یک جامعه چقدر اس�ت(، 
دوس�تان، امکان دس�ت و دلبازی، نبود فساد دولتی و در 

  نهایت، امکان ایجاد تغییردرزندگی. 

چه چیز مردم نروژ را شاد می کند؟ 

نروژی ها می گویند متولد ش�دن در این کشور مثل بردن 
جایزۀ بخت آزمایی است. در حالی که خیلی از نوزادان دنیا 
از زمان تولد بدهکار هستند، دولت نروژ میلیارد ها دالر در 

صندوقی برای آیندگان ذخیره کرده است. 
نروژ یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان را دارد. رش�د 
اقتصادی مناسب، بیکاری در حد دو تا سه درصد و تورم در 
حدود دو درصد. اما این تمام ماجرا نیس�ت. پس از جنگ 
جهانی دوم، نخست  وزیر این کشور، اینار گارهاردسن، از 
حزب کارگر مجموعۀ اصالحاتی را آغاز کرد تا فقر را در این 
کشور از بین ببرد و ثروت به ش�کلی عادالنه تقسیم شود. 

عکس: جواد مقیمی

او برای رس�یدن به این اهداف، حداقلی را به عنوان حق 
بازنشستگی عمومی در نظر گرفت )در آن زمان بسیاری از 
زن�ان، خانه دار بودند و وارد بازار کار نش�ده بودند و حقوق 
بازنشس�تگی دریافت نمی کردند(، درم�ان عمومی ارزان 
قیمت و در   نهایت حقوق بیکاری برای از کارافتادگان را به 
تصویب مجلس رس�اند. این اصالحات در کنار تالشهای 
زنان برای از بین بردن تبعیض جنس�یتی در جامعه، منجر 

به ورود زنان به مشاغل تخصصی شد. 
کاری بیرالند روانش�ناس و دبیر دبیرستان است. از او در 

مورد رمز شادی مردم نروژ می پرسم. 

سیاست های دولت نروژ برای شادی عمومی چیست؟ 

دول�ت بیش�تر از ای�ن نظ�ر ب�ه ماج�را ن�گاه می کن�د که 
افس�ردگی، جرم، اعتیاد به مواد مخ�در و الکل موجب از 
کارافتادگی زودهنگام می ش�ود و درم�ان آنها هزینه دارد. 
پ�س دولت برای اینکه جل�وی از کارافتادگی نیروی کار را 
بگیرد، در زمینۀ ورزش و س�المت و س�ر گرمی، س�رمایه 

گذاری می کند. 

یعنی دولت برای ساخت ورزشگاه ها و کلوبهای سرگرمی 

برای نوجوانان س�رمایه گذاری می کند ت�ا هزینۀ گذراندن 

اوقات فراغت و ورزش را ارزان و قابل دسترس کند؟ 

بل�ه س�المت و ش�ادی، ام�ری همگان�ی اس�ت و قرار 
نیس�ت که تنها ی�ک اقلی�ت ثروتمند از امکان�ات تفریحی 
اس�تفاده کنند. اگر دقت کنی در ش�رق اسلو که محله های 
مهاجرنش�ین وجود دارد و ش�هروندان کم در آمد هس�تند 
امکان�ات تفریح�ی و ورزش�ی بیش�تری هس�ت. تقریب�ا 
شهرهای کوچک،امکاناتی مشابه شهرهای بزرگ دارند 
و اهال�ی ش�هرهای کوچک احس�اس نمی کنند ک�ه مورد 
بی توجه�ی دولت هس�تند و مراک�ز ورزش�ی، فرهنگی و 

سالنهای سینما در شهرهای کوچک وجود دارد. 

به فرهنگ مردم اس�کاندیناوی بپردازیم. فرهنگ مدرن 

اس�کاندیناوی تحت تًاثیر اندیش�ه های آکسل ساندموس 

و قان�ون معروف ب�ه "ینته" ق�رار دارد. بر اس�اس این باور 

کس�ی نباید خ�ود را بر تر از س�ایر مردم تص�ور کند. یعنی 

کس�ی به دلی�ل تعلق ب�ه خانواده ای اش�رافی ی�ا ثروتمند  

نباید احس�اس غرور کن�د و جامعه هم این احس�اس را به 

ثروتمندان نمی دهد که آنها به دلیل ثروت و یا تعلق داشتن 

به خانواده ای مرفه نسبت به سایرین برتری دارند. آیا فکر 

می کنی که این باور، به شادی عمومی کمک می کند؟ 

قوانی�ن ده گان�ۀ "ینت�ه" بیش�تر به ای�ن می پ�ردازد که تو 
نباید خ�ود را بر تر از س�ایرین تص�ور کنی. بله ای�ن باور به 
جامع�ه آرام�ش می دهد. مث�ال جامع�ۀ آمریکا ک�ه در آن 
دس�تاوردهای فردی بس�یار پر رنگ اس�ت و در آن رقابت 
باالی�ی وج�ود دارد، ای�ن موضوع باعث اس�ترس بس�یار 
زیادی هم می ش�ود. درآمریکا شما اگر دس�تاوردی دارید 
باید به خودتان افتخار کنید و م�دام در مورد موفقیت های 
خود ب�ا بقیه صحبت کنی�د. وقتی که جامع�ه از فرد انتظار 
دارد که موفقیت های زیادی کس�ب کند این انتظار موجب 

اضطراب می شود. 

دربارۀ محیط کار در نروژ چه نظری داری؟ آیا محیط کار در 

نروژ در شاد بودن مردم تاثیر دارد؟ 

در محیط کار می توان از مرخصی های استعالجی متعدد 
اس�تفاده کرد. همین طور می توان ب�رای بیماری کودکان 
هم از مرخصی استعالجی بهره گرفت. عالوه بر این نروژ 
یکی از طوالنی ترین مرخصی ه�ای بعد از زایمان را برای 

کاری بیرالند
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زن�ان دارد. همچنین مردان هم می توانند از این مرخصی 
اس�تفاده کنند و مدت�ی را در خانه به بچ�ه داری بپردازند. 
همینطور وقتی بچه کوچ�ک دارید مثال می توانید بگویید 
م�ن فق�ط می خواهم ۸۰ درص�د کار کنم و در این ش�رایط 
دولت اگر ببیند خرج و دخل ش�ما با هم نمی خواند به شما 

کمک هزینه می دهد. 

من فکر می کنم که نروژی ها مردمی راضی هستند. یعنی 

از داشته های خود راضی هستند و این موضوع به احساس 

شادی آنها کمک می کند. نظر تو چیست؟ 

نس�لی که بعد از جنگ جهان�ی دوم در این کش�ور بزرگ 
شده، با س�ختی و فقر نسبی آشناست. ما پیش از اکتشاف 
نفت، اقتصاد ضعیفی داش�تیم. هر چند که در   همان زمان 
هم بیمۀ  از کارافتادگی وجود داش�ت ولی مردم از داش�تن 

غذای گرم بر سر میزشان احساس خوشحالی می کردند. 
ب�ه عالوه، مردمان نروژ دعوا کردن و ش�کایت کردن در 
فضای عمومی را دوس�ت ندارند و مثال اگر کسی در صف 
جل�وی آنها بزند ممکن اس�ت فقط س�ری ت�کان بدهند. 
خیل�ی ک�م پیش می آی�د که برای چنین مس�ائلی با کس�ی 

درگیر بشوند. مردم نروژ از درگیری پرهیز می کنند. 

و این پرهیز از درگیری برای جامعه مفید است یا مضر؟ 

خب خیلی وقتها وقتی مردم باید اعتراض کنند این کار را 
نمی کنند. مثال اگر ش�اهد رفتاری نژادپرستانه یا مزاحمت 
آمیز باشند از کنار آن می گذرند ولی از طرفی هم این درگیر 
نشدن به معنی خش�ونت کمتر در جامعه است. یعنی کمتر 

شاهد دعوا و داد و فریاد در این جامعه هستیم. 

 کم�ی ه�م ب�ه مش�کالت ن�روژ بپردازی�م، جوان ه�ا و 

نوجوان های نروژ با چه مسائلی درگیرند که آنها را غمگین 

می کند؟ 

مش�کالت کم نیس�ت. آمار ط�الق باالس�ت و خیلی از 
بچه ها مدام بین دو خانه در رفت و آمدند و بعضی از والدین 
وقت کمی برای تربیت بچه ها اختصاص می دهند و وقتی 
می خواهند ای�ن کمبود را ب�ا پول جبران کنند مش�کالت 
جدیدی پیش می آید و نوجوان ها با این پول ممکن اس�ت 

مشروبات الکلی و مواد مخدر تهیه کنند. 
 موض�وع دیگ�ری ک�ه نوجوان ه�ا ب�ا آن درگیر هس�تند 
فیسبوک و س�ایر شبکه های اجتماعی اس�ت. اگر پیش تر 
محیط زندگی مردم همسایه ها و همکالسی ها بود، االن 

عکس: جواد مقیمی

نوجوان ه�ا دوس�تانی مجازی دارن�د در سراس�ر جهان و 
تالش می کنند تصویری خوب از خود به نمایش بگذارند و 
برایشان مهم است که دیگران چگونه در مورد آنها قضاوت 
می کنن�د. ولی ادبیاتی ک�ه نوجوان ه�ا در فضای مجازی 
استفاده می کنند خیلی مخرب است. خیلی ها کامنت های 
بی رحمانه می گذارند و ظاهر یکدیگر را تمس�خر می کنند؛ 
حضور در فض�ای مج�ازی موجب اضط�راب نوجوان ها 

می شود. 

فردگرای�ی در این جامعه خیلی رش�د پیدا ک�رده و روابط 

س�نتی و خانوادگی در حال کمرنگ شدن است. نروژی ها 

چه راه حلی برای این مشکل دارند؟ 

م�ا س�نتی داریم به ن�ام "دوگن�اد" که به معن�ی همکاری 
جمعی اس�ت. مث�اًل والدین ک�ودکان در نظاف�ت و تعمیر 
مهد کودک یا مدرس�ۀ فرزندانش�ان همکاری می کنند و یا 
اهالی محل یا کلیس�ا با هم همکاری می کنند. این س�نت 
هنوز اجرا  و موجب آشنایی و همکاری همسایه ها و اهالی 
محل می ش�ود؛ همین طور برای کریس�مس و یا مراس�م 

سال نو خانواده ها دور هم جمع می شوند. 
در ای�ران ما مراس�م ع�زاداری داریم که هر س�ال تکرار 
می شود ولی در نروژ زمانی که حمله تروریستی دلخراشی 
اتف�اق می افتد و ده ها نوج�وان بی گناه در یک روز کش�ته 
می ش�وند در مراسم آنها ش�اهد عزاداری نیستیم. مردم با 

شاخه های گل حضور پیدا می کنند و سرود می خوانند. 
به نکتۀ جالبی اش�اره کردی؛ ظاهرًا ما فرهنگ عزاداری 
نداریم و در مراس�م قربانیان حملۀ تروریستی بیشتر شاهد 
پی�ام اتح�اد و همدلی بودیم ت�ا عزاداری. م�ا پس از مرگ 
نزدیکانمان عزاداری نمی کنیم و فقط مراس�م کوچکی به 

یاد آنها برگزار می کنیم. 

یکی از شاد ترین دوران زندگی بسیاری از نروژی های ایام 

فارغ التحصیلی دبیرستان اس�ت. اگر ممکن است در این 

مورد کمی توضیح بده. 

مراس�م "روس" ب�رای نوجوان ه�ا خیل�ی مهم اس�ت و 
حداقل س�ه ماه آخر س�ال تحصیل�ی ذهن بچه ه�ا درگیر 
گذران�دن ای�ن م�دت اس�ت. دان�ش آم�وزاِن س�ال آخر 
دبیرستان با پوش�یدن لباسهای متحدالشکل از تاریخ اول 
ماه می  تا روز هفدهم که جش�ن اس�تقالل است به شادی 
می پردازند. در این مدت، ش�بانه روز در جش�نها ش�رکت 
می کنند و مشروب می خورند و با ماشین یا اتوبوس به سفر 
می روند. این مراسم تا حدی شبیه به کاری است که اقلیت 
آمیش در آمریکا انجام می دهن�د. در این مدت نوجوان ها 
اجازه دارند که ُخل بازی در بیاورند و مس�ت ش�وند و بعد از 
آن ب�ه زندگی روزمرۀ خود بازگردند و مث�ل افراد بالغ رفتار 

کنند. 

در خیلی از فرهنگ ها مراس�می هس�ت که پس از انجام 

آن کودکان به بزرگس�ال تبدیل می ش�وند و با کسب اولین 

تجربۀ جنس�ی به دنیای بزرگس�االن وارد می شوند. فکر 

می کنی که این مراسم چنین کارکردی دارد؟ 

از لحاظ آماری سن اولین تجربۀ جنسی دختران در نروژ 
۱۶ سال اس�ت و در بین پسر ها ۱۸ س�ال، البته آمار ها هر 

سال کمی تغییر می کند. 

و با هم�ۀ اینها چرا هن�وز در بین نوجوان�ان و جوان های 

نروژی، افرادی غمگین وجود دارد؟

م�ن به عنوان معلم و روان ش�ناس ش�اهدم ک�ه خیلی از 
نوجوان ها و جوانهای نروژ ش�اد نیس�تند و فقط می توانم 
امیدوار باش�م که وقتی مس�ن تر می شوند ش�اد تر بشوند. 
نوجوان ه�ا در زندگی روزمره اس�ترس زی�ادی دارند. باید 
اطالعات زی�ادی را دریافت کنند و مش�کالت خانوادگی 
معموال به این اس�ترس اضافه می کند. بسیاری از والدین 
پس از طالق از هم عصبانی هستند و نمی توانند به خوبی 
هم�کاری کنن�د و وارد روابط جدید می ش�وند و این موارد 

مشکالتی است که گریبانگیر جوانهای نروژ است.

نروژی ها می گویند متولد شدن در این 
کشور مثل بردن جایزۀ بخت آزمایی 

است. در حالی که خیلی از نوزادان دنیا 
از زمان تولد بدهکار هستند، دولت نروژ 
میلیارد ها دالر در صندوقی برای آیندگان 

ذخیره کرده است



85شماره سیزدهم، بهمن84۱۳۹۲ شماره سیزدهم، بهمن ۱۳۹۲

مردم ایران در رده بندی جهانی میزان شادی، در 
میان کشورهای انتهای جدول قرار دارند، اما به 

نظر می رسد شادی زنان  به میزان محسوسی، از 
میانگین ملی )هر دوجنس( هم کمتر است. چرا؟ 
آیا شادی هم زنانه و مردانه دارد؟ در این نوشته ، 
به دالیل سیاسی و ایدئولوژیِک ناشاد بودن زنان 

ایران می پردازم. 

برخی از عوامل افسردگی و نارضایتی از زندگی، در میان 
بخش عظیمی از زنان در سرتاس�ر جهان یکسان است،از 
جمله فش�ار کلیش�ه های جنس�یتی برای زیبایی و الغری 
زنان، تبعیض جنس�یتی ک�ه به ویژه با باالرفتن س�ن زنان 

تشدید می شود، خشونت های جنسی و فقر زنانه. 
در ناش�ادی زن�ان ایرانی ام�ا عوامل دیگ�ری نیز دخیل 
اس�ت، سیاس�ت های اخالقی محدودکننده مثل حجاب 

اجباری، محرومی�ت از فضاهای عمومی )مثل س�واحل 
دریا و زمین های بازی پارکها( ، آزارهای جنس�ی کالمی و 
فیزیک�ی در خیابان که تقریبًا هرزن�ی در ایران آن را تجربه 
کرده اس�ت و موجب ناامنی فضاه�ای عمومی برای زنان 
شده و حضور و استفاده آنان از فضاهای عمومی را کاهش 
می ده�د، و خش�ونت خانگی گس�ترده )۶۵ درص�د زنان 

ایران قربانی خشونت خانگی هستند(.
نتایج یک تحقیق ملی که در دولت اصالحات انجام شد، 
نشان داد داشتن امکانات تفریح و سرگرمی در کنار اشتغال 
و تحصیل، س�ه خواس�تۀ اصلی زنان ایرانی اس�ت و البته 
ازدواج، در اولویت بعدی قرار داش�ت. تفریح و سرگرمی، 
مفاهیم�ی هس�تند که ش�اید اگ�ر در میان گزینه ه�ای این 
تحقیق نبود حتا به ذهن خ�ود انتخاب کنندگان این گزینه 
هم نمی رس�ید و در میان معیارهای جنس�یتی "زِن خوب" 
گم می ش�د. در طول س�الهای پس از انقالب، این اولین 
ب�ار بود که ی�ک پیمایش ملی، ای�ن نیاز خاک خ�ورده و به 

فراموشی سپرده شدۀ زنان را نمایان می کرد. 

ممنوعیت های بی پایان

 انقالب و سالهای جنگ و خون، شادی را از میان مردم 
برد، و سیاس�ت های جنسیتی نظام، فشار را بر زنان از این 
هم بیش�تر کرد. تا س�الها پس از انقالب، بنا به دس�تورات 
صادره به مدارس و دانشگاه ها و مراکز دولتی، رنگ لباس 
زنان و دختربچه ها تیره و لباس هایشان بلند و گشاد و ساده 
بود، کوچک ترین طرح و مدلی پذیرفته نمی ش�د. در دهۀ 
۶۰ پارچه ه�ای س�ادۀ مانتویی به نرخ دولتی در س�ه رنگ 
مشکی، س�ورمه ای و قهوه ای )و گاه خاکستری( به دانش 
اموزان داده می شد و مدل مانتو که در واقع مدل "بی مدل" 
بود به عنوان الگوی پذیرفته ش�دۀ مدرسه به مادران داده 
می شد تا طبق آن برای دختران خود مانتو یا   همان روپوش 
بدوزند. کفش و جوراب به رنگ روشن و بخصوص سفید 
برای دختران، حکم حمل مواد مخدر داشت. داشتن نوار 
کاس�ت ، عکس هندی ، عکس خوانندگان و هنرپیشگان 
جرم بود. زدن و رقصی�دن در کالس ممنوع بود. هرگونه 

دس�تکاری در می�زان و حال�ت موه�ای ص�ورت، جریمۀ 
س�نگین و گاه اخراج چن�دروزه )تا زمان برگش�تن موهای 
پش�ت لب و ابرو به حالت اولیه( به دنبال داش�ت. داشتن 
دوسِت پس�ر ممنوع بود. ممنوعه های زنان، چندین برابر 
مجازهای زندگیشان ش�ده بود و گاه خانواده های سنتی و 

مذهبی در برابر این احکام حکومتی کم می آوردند. 
باشگاه ها و سالن های ورزشی تا سالها به روی زنان بسته 
ش�د و پس از گشایش نیز سهم س�رانۀ مکان های ورزشی 
و تفریح�ی زن�ان بس�یار ناچیز ب�ود. بودجۀ ورزش�ی زنان 
تا اواخ�ر دهۀ ۷۰ ، یک ص�دم بودجۀ ورزش م�ردان بود. 
قوانین خانواده، یکس�ره به ضرر زنان تغیی�ر کرد و ناامنی 
زن�ان در خانواده را افزای�ش داد. ناامن�ی اجتماعی نیز به 
موازات نزول اخالقیات در جامعه )در اثر فقر و دیکتاتوری 

حاکم بر سیاست و جامعه( افزایش یافت. 
اما همه اینها کافی نبود. س�ازوکار عظیمی به راه افتاد تا 
ش�ادی ملی و به ویژه ش�ادی زنان را کاماًل تحت س�یطرۀ 
خ�ود درآورد و حت�ی االمکان خام�وش کند یا به پس�تو ها 

بفرستد. 
خط مش�ی سرکوِب تمام نمودهای شادی و تفریح زنان، 
به سرعت در تمام سیاس�ت  های عمومی کشور ارایه شد. 
پس از انقالب تا س�الها ورزش و بازی زن�ان و دختران در 
اماکن عموم�ی ممنوع ب�ود و س�پس ورزش صبحگاهی 
زن�ان در س�اعاتی خ�اص و مکان هایی خ�اص و با حضور 
سرپرس�تی از طرف ش�هرداری یا دیگر ارگان های دولتی 

امکان پذیر شد. 

نتایج یک تحقیق ملی که در دولت 
اصالحات انجام شد، نشان داد داشتن 

امکانات تفریح و سرگرمی در کنار 
اشتغال و تحصیل، سه خواستۀ اصلی 

زنان ایرانی است و البته ازدواج، در 
اولویت بعدی قرار داشت
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ممنوعی�ت حضور زنان در اس�تادیوم ها را -که دالیل آن 
برای بس�یاری مبهم و غامض است- در همین چارچوب 
می توان تحلیل کرد. مدافعان حضور زنان در استادیوم ها 

از این حرف می زنند که مگر زنان و مردان در خیابان و محل 
کار یا مکان هایی مانند سینما یا مراسم عزاداری عاشورا و 
حج ، با هم و در کنار هم نیس�تند؟ پس چ�را نمی توانند در 
یک اس�تادبوم در کنار یکدیگر یا حتا در سکوهای جداگانه 
بنشیند؟ و استدالل می کنند که حضور زنان در استادیوم ها 
می تواند فضای آن را س�الم تر و اخالقی ت�ر کند. اما علت 
ممنوعیت حضور زنان در استادیوم ها نه نگرانی از رعایت 
نشدنشان و ش�نیدن حرفهای رکیک است )که سالهاست 
به شنیدن فحش ها و متلک های جنسی در خیابان عادت 
کرده ان�د( و ن�ه دغدغ�ه اختالط با م�ردان )که ب�ه راحتی 
امکان جداسازی وجود دارد( و نه نبود امکانات بهداشتی 
مناسب؛  مش�کل تنها یک چیز است: تابوی "شادی زنان 

در فضای عمومی". 
در عزاداری و تماش�ای فیلم در س�ینما، شرکت کنندگان 

زن ایرانی هزاران نگهبان دارد. از 
چندین هزار مًامور گشت ارشاد و 

حراست تمام سازمان های دولتی و 
غبردولتی و واحدهای گزینش گرفته، 

تا نگهبانان درهای ورودی. ورزشکاران 
زن٬ نگهبان دارند و اگر در مواردی 
نگهبانی برای همراهی آنان وجود 
نداشته باشد سفر ورزشی آنها به 

راحتی لغو می شود

عکس: حسن سربخشیان

۷ زن، خام�وش و نظ�اره گرن�د ول�ی در اس�تادیوم، زن�ان 
مش�ارکت فعال دارند؛ جیغ و فریاد می کش�ند، خوشحالی 
یا خش�م خود را اعالم می کنند، هیجان زده می ش�وند، با 
کف و س�وت تیم خود را تشویق می کنند، اگر تیمشان گلی 
بزن�د و بازی را بب�رد برمی خیزند و به رق�ص می آیند و این 
چیزی اس�ت که نباید باش�د یا نباید دیده ش�ود. این مسًاله 
وقتی واضح تر می ش�ود که می بینیم حضور زنان و مردان 
در کن�ار یکدیگر در س�الن س�ینما آزاد اس�ت ول�ی هنگام 
پخ�ش زندۀ ب�ازی فوتب�ال، زن�ان از ورود به س�ینما منع 
می ش�وند. یا زمانی که حتا مس�ابقۀ فوتبالی درکار نیس�ت 
بلکه جش�نی ملی  به مناس�بت پیروزی تیم ملی و راهیابی 
به مس�ابقات جام جهانی در استادیوم آزادی برقرار است، 
باز اطالعیه ای صادر می ش�ود که صراحت�ًا اعالم می کند  
حضور زنان در اس�تادیوم ممنوع است و جشن، متعلق به 

مردان است. 
زن ایران�ی ه�زاران نگهبان دارد. از چندی�ن هزار مامور 
گش�ت ارش�اد و حراس�ت تم�ام س�ازمان های دولت�ی و 
غبردولتی و واحدهای گزینش گرفته، تا نگهبانان درهای 
ورودی. ورزش�کاران زن، نگهبان دارند و اگر در مواردی 
نگهبان�ی برای همراهی آنان وجود نداش�ته باش�د س�فر 
ورزش�ی آنها به راحتی لغو می ش�ود. بخشی از این وظیفۀ 
نگهبانی نیز به مردان خانواده س�پرده شده است؛ اجازه و 
موافقت شوهر برای دریافت وام، خرید مسکن، خروج از 

کشور، اشتغال و طالق، الزامی است. 
هم�ۀ ای�ن فاکتور ها، ش�ادی و رضای�ت زن�ان از زندگی 
را کاه�ش می دهن�د. اما راهکاره�ای فردی زن�ان برای 
افزایش ش�ادی و رضایت خ�ود در م�وارد گوناگونی نمود 
پیدا کرده اند: زندگ�ی مجردی، بچه دار نش�دن، گرایش 
ب�ه تحصی�ل، مهاج�رت و روی آوردن ب�ه م�د و آرایش و 
کالس ه�ای مختل�ف رق�ص و ورزش ک�ه کمی ب�ه آنان 
فضای تنفس و آزادی می ده�د. گرچه تا در برروی همین 
پاش�نه می چرخ�د ای�ن راهکار ه�ا در   همان س�طح فردی 
باق�ی می مانند و در جهت ش�ادی های دس�ته جمعی و در 

فضاهای عمومی راه به جایی نمی برد.

متولد سال 13۵۷ 
مجرد و دیپلمه 

است. او به اتهام 
فعالیت های حقوق 

بشری و خواندن 
شعر در قبرستان 

خاوران به ده سال 
حبس محکوم 
شده که ۵ سال 
و اندی از آن را 

در زندان رجایی 
شهر گذرانده 

است. 
 

 فهم خود 

مفهوم ش�ادی بسیار گس�ترده اس�ت. هر فرد با توجه به 

ش�رایطی که در آن قرار دارد می توان�د تجربه ای منحصر 

به فرد از ش�ادی داش�ته باش�د. تجربه ای که ش�اید برای 

دیگران ملموس و قابل درک نباشد.

 هر آنچه که بتواند انس�ان را به زندگی و مردم پیوند دهد 

مطمئنا شادی آفرین خواهد بود. من شادی را در فهم خود 

در مناسبات انسانی و جهان هستی جستجو می کنم. فهم 

و درک این موضوع ما را از بیهودگی و تکرار   رها می سازد. 

ما در زندان برخی از غذا ها را که کیفیت و طعم آن مطلوب 

نیس�ت با افزودن برخی مواد مانند پی�از داغ / رب گوجه/ 

آبلیم�و و ادویه جات غنی س�ازی می کنیم )بدون مجوز ام 

پ�ی تی( تا بر کیفیت آن اف�زوده و از آن لذت ببریم. به نظر 

من شادی حقیقی یعنی غنی تر کردن امور جزئی و کوچک 

زندگی... 
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فرهاد فزونی طراح گرافیک و هنرمند ساکن 
برلین است. ترکیب متن و خط فارسی با 

المان های تصویری از شاخصه های کار فزونی 
است. وی از سال 2008 به بعد 20 شعر "ساخته" 

است. دو چیدمان و یک پرفورمانس جزو این 
بیست شعر هستند که با ابزارهای گوناگونی 
مانند طراحی با خودکار، چاپ سیلک، چاپ 

دیجیتالی، چوب، فلز و شیشه انجام گرفته اند. 
تالش برای مدرن کردن خط فارسی، پرداختن به 

تهران امروز و پژوهشی در مورد ریخت  شناسی 
حروف فارسی از دغدغه ها و فعالیت های فزونی 

در عرصه ٔ گرافیک هستند.
کارهای�ش  در  ش�عر  از  اس�تفاده  درب�اره ٔ  فزون�ی 
می گوید:"دوست داش�تم با متن و چیزی که خودم نوشته 
ب�ودم کار کنم. نه با کالم�ی که دیگران برای اس�تفاده در 
طراحی های�م برای نمایش�گاه ها و رویداد ه�ای هنری به 
من س�فارش می دادند. به همین دلیل به شعر بازگشتم که 
از زمان کودکی برایم زبان�ی طبیعی بود و تصمیم گرفتم از 
هر معنی و ابزاری برای س�اختن ش�عرهایم استفاده کنم. 
می خواس�تم ببینم چه اتفاقی می افتد اگر ش�عر در فرم و با 
متریالی متفاوت س�اخته ش�ود...تالش کردم المان های 

دیگری مانند نور، صدا، حرکت را به شعر بیاورم."
با چنین پیش زمینه ای به آخرین نمایشگاه فرهاد فزونی 

دعوت شدم.   
من صد و بیستمین نفری بودم که در شب سرد ۱۲ ژانویه 
برلین از چیدمان "آیا شعر می تواند خودکشی کند؟" بازدید 
کردم. به مح�ض ورود کارتی به من داده ش�د که روی آن 
این عدد ثبت شده بود. یک اتاق خالی مکعبی که روی سه 

سطح دیوار آن با خطی که به دلیل نزدیکی رنگش با رنگ 
س�فید دیوار، خواندنش نیاز به کمی دقت داش�ت ش�عری 
نوش�ته ش�ده بود. ش�عری که فقط نوشته نش�ده، بلکه در 
فرمی نامالوف اجرا ش�ده بود. شعری که نمی خواهد فقط 
یک ش�عر باش�د، بلکه پرسش�ی را مطرح می کند، آیا شعر 

می تواند سوال باشد؟
در متن ش�عر تا آن جا که حافظه ی�اری می کند به دو زبان 
فارسی و انگلیس�ی نوشته بود که این ش�عر قرار نیست در 
هی�چ جای دیگ�ری به غی�ر از دیوار های این اتاق نوش�ته 
ش�ود. ب�رای به ی�اد آوردن�ش باید ب�ه حافظه رج�وع کرد 
زیرا"عک�س ب�رداری از آن ممنوع اس�ت و حت�ی در ثبت 
پروژه  شاعرش" اثری از آن پیدا نخواهید کرد. در متن شعر 
آمده بود: پس از پایان نمایش�گاهی که دو روز بیشتر ادامه 

نخواهد یافت با الیه ی نازکی از رنگ خودکشی می کند.
در چنین زمانه ای که فراموش�ی ش�ایع ترین بیماری اش 
اس�ت، چگونه می توان به حافظ�ه ٔ آدمی�ان اعتماد کرد؟ 
فره�اد فزون�ی با هنر خود مس�ئولیتی ب�ر دوش هر یک از 
بازدیدکنندگانش می سپارد و هر کدام را با عدد بازدیدشان 
ش�ماره ای می دهد تا ماموریت شان را رس�می کند. آن ها 
می توانند باعث خودکش�ی شعری باش�ند یا می توانند هر 
لحظ�ه به حافظه ٔ خ�ود بازگردند و در ذهنش�ان خاطره ای 
از ش�عر را زن�ده کنن�د. این جا فراموش�ی مت�رادف مردن 
اس�ت. عکس�ی در کار نیس�ت، بازگش�تی وجود ن�دارد. 
نمی ت�وان صبح ۱۳ ژانویه از روی دیوار های س�فید اتاقی 
که چیدمان در آن برگزار ش�ده چیزی خواند. تنها می توان 
در داالن های خاطره و ذهن رد ش�عری را گرفت که گاهی 
می خواس�ته شعر نباشد، س�رکه ٔ سیب باش�د یا یک اتاق یا 

خاطره.
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متولد 136۵ مجرد و دانشجوی حقوق دانشگاه تهران بوده 
است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 
در بهمن سال 88 بازداشت می شود. دو سال را در زندان 

گذرانده و هم اکنون آزاد است.  

 کوچک و زودگذر 
ماهیت شادی در زندان ذاتًا فرق چندانی با بیرون از آن ندارد جز اینکه همان قدر 
که محی�ط محدود تر و کوچک تر می ش�ود عوامل ش�ادکننده هم کمت�ر و محدود 
می شوند. در انفرادی بعضی از شادی ها خصلت های نوستالژیک و درونی و شبه 
عارفان�ه هم دارد مثل یادآوری یک خاطره که سال هاس�ت فراموش ش�ده و فقط 
در جایی مثل انفرادی ممکن اس�ت دوباره به بخش خودآگاه ذهن آدم وارد شود؛ 
مثل یاد عش�قی دور. گاه هم ش�نیدن یک صدا، یافتن یک خ�ودکار و یک ارتباط 
غی�ر منتظره و دیدن آدم�ی که هرگز نمی  ش�ناختی هم، چنان آدم را ش�اد می کند 
که تصورش برای خودت هم قبال غیرممکن بوده اس�ت. من ش�اید هزاربار شعار 
مرگ بر دیکتاتور را در دانش�گاه، خوابگاه و خیابان ش�نیده ب�ودم اما هیچ کدام به 
اندازٔه طنین ش�عار م�رگ بر دیکتاتور زن�ی در انفرادی های دویس�ت ونه از ته دل 
خوش�حالم نکرد در حالی که حتی س�مت و صاحب صدا هم دقیقا مشخص نبود. 
در زندان عمومی باز ش�ادی خیلی بیش�تر به محیط بیرون ش�باهت دارد. شنیدن 
خبری خ�وش از بی�رون، آزادی هم بندی ها، دیدن یا یافتن دوس�تی جدید، یک 
مالق�ات خوب، خوردن غذای موردعالقه، تبدیل ک�ردن غذای زندان به غذایی 
قابل خ�وردن، فراغت خواندن یک کت�اب، رهایی یک نفر از اعدام، جش�ن تولد 
هم بندی یا همس�ر و فرزندش، نیم س�اعت بیش�تر هواخوری و... ولی هرچقدر 
ش�ادی ها کوچک و زودگذرن�د غمها بزرگ و دیرپا. خبر رهای�ی هم بندی از اعدام 
شادی آور است اما فراموش می شود ولی اعدام یک هم بندی فقط غم آور نیست 

بلکه ماندگار هم هست و فراموش نشدنی. 



93شماره سیزدهم، بهمن92۱۳۹۲ شماره سیزدهم، بهمن ۱۳۹۲

در بررس�ی س�اختار طنز در س�ینمای ایران، به عناوینی 
مانند "هجو" - درتقابل با مدح به معنای ستودن-  "هزل" 
- س�خن بیه�وده و مس�خرگی و لودگ�ی-  "لطیف�ه" - 
مردمی ترین انواع شوخ طبعی-  "فکاهه" - ترکیبی از سه 
گونه باال که فقط می خواهد مردم را بخنداند- می رس�یم. 
اما کمدی کاربرد تصویری ش�وخ طبعی اس�ت که به قصد 
نق�د و اصالح ام�ور، در حی�ن خنداندن، بیان می ش�ود. 
گزنده اس�ت ولی از حیطۀ ادب خارج نمی شود و با ظرافت 
نیش�تر می زند. نمایش ه�ای تخت حوضی ی�ا روحوضی 
)س�یاه بازی( از اولین نمونه های این گونه کمدی در ایران 

به شمار می رود. 
 

در بررسی ساختار طنز در سینمای ایران، به 
عناوینی مانند "هجو" - درتقابل با مدح به معنای 

ستودن-  "هزل" - سخن بیهوده و مسخرگی 
و لودگی-  "لطیفه" - مردمی ترین انواع شوخ 

طبعی-  "فکاهه" - ترکیبی از سه گونه باال که فقط 
می خواهد مردم را بخنداند- می رسیم. اما کمدی 
کاربرد تصویری شوخ طبعی است که به قصد نقد 

و اصالح امور، در حین خنداندن، بیان می شود. 
گزنده است ولی از حیطۀ ادب خارج نمی شود و با 
ظرافت نیشتر می زند. نمایش های تخت حوضی 

یا روحوضی )سیاه بازی( از اولین نمونه های این 
گونه کمدی در ایران به شمار می رود. 

نخس�تین فیلم بلن�د ایرانی "آب�ی و راب�ی"  قالبی کمدی 
داش�ت. این فیلم را آوانس اوگانیانس در سال ۱۳۰۹ تهیه 
ک�رد و همان س�ال به نمای�ش در آمد. دومی�ن فیلم خنده 
دار"حاج�ی آقا آکتور س�ینما" با س�اختاری س�اده و روان، 
دارای رگه ه�ای طن�زی بود ک�ه توجه بینندگان س�ینما را 
برانگیخت و به دنبال آن اولین فیلم ناطق خنده دار ایرانی 
به نام "واریتۀ بهاری" در سال ۱۳۲۸، توسط پرویز خطیبی 

ساخته شد. 
در سالهای بعد، فیلم هایی با مضامین تکراری و بیشتر به 
تقلید از نمونه های خارجی ساخته شدند که با عناوینی مثل 
کمدی خانوادگی، کمدی موزی�کال، تخیلی، حادثه ای، 
تاریخی و افسانه ای تبلیغ می ش�دند. قالب اکثر فیلمهای 
خن�ده دار این دوره لودگی و م�زه پراکنی به همراه رقص و 
آواز بود که فقط به قصد سرگرمی و خنده ساخته می شدند. 
کم�دی س�ازان آن دوران چ�ون جالل مق�دم، نصرت 
اهلل وح�دت، پرویز خطیبی، محمد متوس�النی، خس�رو 
پرویزی و ارحام صدر، س�خیف بودن این آثار را سانس�ور 
شدید اعمال شده در آن هنگام می دانستند چرا که به گفتۀ 
آنه�ا "اصال ق�رار نبود بج�ز مضحکه و بذله گویی مس�ئلۀ 

جدی در آن فیلم ها عنوان شود." 
با تم�ام اینها تا نیم�ۀ اول دهۀ پنجاه ح�دود ۲۳۰ فیلم و 
س�ریال با عناوین و مضامین کمدی س�اخته شد. به دلیل 
ممنوعیت ه�ا و محدودیت ه�ای اعم�ال ش�دۀ دولت�ی، 
هرگونه انتقاد تنها در حد ایما و اشاره مطرح می شد و حتی 

در همین ح�د هم کمتر به وقوع می پیوس�ت. با این حال، 
در اواخ�ر ده�ۀ ۴۰ و اوایل دهۀ ۵۰ چندین فیلم و س�ریال 
س�اخته ش�د که پرداخ�ت و مضامی�ن متفاوتی نس�بت به 
مسائل اجتماعی داشتند و کارهای برجستۀ کمدی ماقبل 
انقالب محس�وب می ش�وند. کارهای�ی نظیر آق�ای هالو 
)داری�وش مهرجوی�ی، ۱۳۴۹(، خان�وادۀ س�رکار غضنفر 
)رض�ا میرلوح�ی، ۱۳۵۱(، س�ازش )محمد متوس�النی، 
۱۳۵۳(، اس�رار درۀ جن�ی )ابراهی�م گلس�تان، ۱۳۵۳( و 
مجموع�ه فیلمه�ای مع�روف به صم�د آقا )پروی�ز صیاد، 
ج�ان  دائ�ی  تلویزیون�ی  مجموه�ای  و   )۱۳۵۷  -۱۳۵۴
ناپلئون )ناصر تقوائی(، ش�بکۀ صفر )حسن خیاط باشی، 

۱۳۵۷(، اختاپوس )پرویز صیاد، ۱۳۴۶(. 

شادی در سینمای پس از انقالب

واژۀ شادی، عبارتی مهجور در عرصۀ سینما و تلویزیون 
سالهای بعد از انقالب است. برای انقالبیونی که در سال 
۵۷ بنیانگذار حکومت اسالمی بر پایۀ نظامی ارزشمدار و 
معنویات دینی بودند، خندیدن در اولویت نبود و بالفاصله 
رویارویی با ش�رایط س�خت جنگ و مصیبت های ناشی از 

آن مجالی برای این عرصه باقی نگذاشت. 
در فاصلۀ زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ فیلمی با مضمون کمدی 
س�اخته نش�د. "خانۀ آقای حق دوس�ت" س�اختۀ محمود 
س�میعی در س�ال ۱۳۶۰ نخس�تین فیلم کوتاه با مضمون 

کمدی بود که به شکل صامت برای تلویزیون تهیه شد. 
جایزۀ )علیرضا داوودن�ژاد، ۱۳۶۲(، جعفرخان از فرنگ 
برگشته )علی حاتمی، ۱۳۶۲(،  مردی که زیاد می دانست 
)یداهلل صمدی، ۱۳۶۳( مس�یری پرتردید را گش�ودند که 
هنوز سازندگان آن نمی دانستند چقدر می توانند از عناصر 

شاد در فیلم هایشان استفاده کنند. 
در همین دوره، تلویزیون با اس�تفاده از آرشیو پربار خود، 
هرازگاهی به مناس�بت اعیاد و تولدهای بزرگان مذهبی، 
پخش چندی�ن بارۀ کمدی های کالس�یک نظیر فیلمهای 
صام�ت چارلی چاپلی�ن، هارول�د لوید، ل�ورل و هاردی و 

نورمن ویزدم را در دستور کار قرار داد. 
می توان آغاز برنامه های مفرح و شادی بخش تلویزیون 

می توان آغاز برنامه های مفرح و شادی 
بخش تلویزیون را تولیدات گروه کودک 

و نوجوان دانست. برنامه هایی که گرچه 
به بهانۀ گروه سنی کودک تهیه می شد 
ولی در میان بزرگساالن نیز کم طرفدار 

نداشت. کارهایی نظیر "محلۀ بهداشت" 
و "محلۀ برو، بیا" که هستۀ اصلی آن پا به 

سن گذاشتگان امروزی بودند
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را تولی�دات گروه ک�ودک و نوجوان دانس�ت. برنامه هایی 
ک�ه گرچه به بهانۀ گروه س�نی کودک تهیه می ش�د ولی در 
میان بزرگس�االن نیز ک�م طرفدار نداش�ت. کارهایی نظیر 
"محلۀ بهداش�ت" و "محلۀ ب�رو، بیا" که هس�تۀ اصلی آن 
پا به س�ن گذاش�تگان امروزی بودند، مانن�د اکبر عبدی، 
حمید جبلی، آتیال پس�یانی، حسین پناهی، حسین محب 
اهری، مجی�د کربالیی، فاطمه نقوی، اکبر رحمتی، رضا 

رویگری، مجتبی ضرابی، رضا ژیان و فردوس کاویانی. 
ای�ن مجموعه ه�ا ب�ه کارگردان�ی داری�وش مؤدبی�ان و 
حسین فردرو در س�الهای ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ ساخته شد و از 
جمل�ه کارهای ش�اد آن دوره بود و به دنب�ال آن زوجهایی 
مانند محس�ن یوس�ف بیگ و علیرضا خمسه در مجموعۀ 
اوزی،  محم�د  عبداله�ی،  )ص�ادق  بی�دار"  و  "هوش�یار 
۱۳۶۵-۱۳۶۶( ظاه�ر ش�دند. در   نهای�ت، تلویزی�ون با 
کم�ک گرفتن از تولیدات شهرس�تانهایی مانند اصفهان با 
هنرمن�دی رضا ارحام صدر، حس�ن اکلیل�ی، جهانبخش 
س�لطانی و قدرت اهلل ایزدی )آقا رشید(، توانست قسمتی 

از سهم شادی خواهی و لبخند مردمی را بدوش بکشد. 
درمی�ان فیلم ه�ای کم�دی  ای�ن ده�ه، اجاره نش�ین ها 
)داری�وش مهرجویی، ۱۳۶۵(، حاجی واش�نگتن و جعفر 
خ�ان از فرنگ برگش�ته )علی حاتم�ی، ۱۳۶۵(، تحفه ها 
)ابراهی�م وحی�دزاده، ۱۳۶۶(، زرد قناری )رخش�ان بنی 
اعتماد، ۱۳۶۷(، روز باشکوه )کیانوش عیاری، ۱۳۶۷(، 
هی ج�و )منوچه�ر عس�کری نس�ب، ۱۳۶۸(، ای ایران 
)ناص�ر تقوائ�ی، ۱۳۶۸( و آپارتم�ان ش�ماره ۱۳ )ی�داهلل 
صمدی، ۱۳۶۹( سهم بیشتری در شادی مردمی داشتند 
و نسبت به دیگران هم با اقبال خوش گیشه مواجه شدند. 
شاید بزرگ ترین مشخصه مش�ترک این کار ها را تاکید بر 
نیازهای حیاتی بش�ری و بازنمایی ساختار جامعۀ ایرانی و 
به چالش کش�یدن ارزش های مدرن ام�روزی در تقابل با 
س�اختار مذهبی و س�نتی جامعه ایرانی دانست که سازنده 

سعی کرده دستمایۀ خنده کند. 

نوع کارهای کمدی و دس�تمایۀ آن برای نش�اندن خنده 
بر لب بینن�ده در دهۀ بعدی، کمی متفاوت می ش�ود. چرا 

که با باز ش�دن فضای فرهنگی، دس�ت س�ازندگان برای 
به چالش کشیدن سیاس�ت و سیاسیون، گرچه با محافظه 
کاری، باز ت�ر می ش�ود. همچنین تیغ نقدش�ان به س�مت 
فرهنگ مردم نیز نش�انه می رود با این مضمون که جامعه 
با عمیق تر ش�دن ش�کاف طبقاتی از اص�ول و ارزش های 

انسانی دور شده  است. 
 آدم برفی )داوود میرباقری، ۱۳۷۳( اثری انتقادی است 
با این مضمون که زندگی در ایران هرچند س�خت است اما 
توًام با عزت و وابسته به ارزش های معنوی است؛ فیلمی 

ضد مهاجرت با چاشنی خنده ولی با نیشترهای کشنده…
لیلی با من است )کمال تبریزی، ۱۳۷۴( با استفادۀ بجا از 
کمدی موقعیت، ارزش ها و سمبل های غیر قابل دسترس 
و خط قرمز جنگ و ش�هادت را دس�تمایه می کند. حتی در 
همین دوره، فیلم هایی نظیر کاله قرمزی و پسرخاله )ایرج 
طهماس�ب، ۱۳۷۳( نیز گرچه برای کودکان س�اخته شده 
اما پر از گوشه وکنایه برای نقد بزرگتر ها و صاحب منصبان 
اس�ت. از دیگ�ر کارهای ای�ن دوره می ت�وان ب�ه دو نفر و 
نصف�ی )یداهلل صم�دی، ۱۳۷۰(، دالوران کوچۀ دلگش�ا 
)حس�ن هدای�ت، ۱۳۷۱(، روز فرش�ته )به�روز افخمی، 
۱۳۷۲(، معجزۀ خنده )یداهلل صمدی، ۱۳۷۵( و مومیائی 

۳ )محمدرضا هنرمند، ۱۳۷۸( اشاره کرد. 
 تلویزی�ون نیز در این دهه اس�تعدادی گروهی را کش�ف 
می کن�د: قصه های مجید ب�ا بازی پرویندخ�ت یزدانیان، 
)کیوم�رث  س�لطانی  جهانبخ�ش  و  باقربیگ�ی  مه�دی 
پوراحم�د، ۱۳۷۱( فصل دیگری در این برنامه ها گش�ود. 
ویژه برنام�ۀ نوروزی )داریوش کاردان، ۱۳۷۲( سرمنش�ًا 

کش�ف بازیگرانی چون مهران مدیری، مهران غفوریان، 
آرش  آقاخان�ی،  س�عید  اس�دی،  داوود  عط�اران،  رض�ا 
میراحم�دی، ارژنگ امیرفضل�ی و… اس�ت. بازیگرانی 
ک�ه درس�الهای بعد، خ�ود س�تون های برنامه ه�ای طنز 

تلویزیونی می شوند. 
همچنی�ن مجموع�ه ای ب�ا ن�ام کاکت�وس )محم�د رضا 
هنرمن�د، ۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳( با نگاه طنز و انتقادی 
ب�ه مس�ائل اجتماع�ی و سیاس�ی، در س�ه دورۀ مج�زا از 

کارهای قابل تًامل و با مخاطب زیاد این دوره است. 
در ده�ۀ ۸۰ نی�ز گرچه به لحاظ سیاس�ی ش�رایط بس�ته  
تری حاکم اس�ت ولی آثار کمدی همچنان منتقد اس�ت و 
سینمای مؤلف می کوشد با ترفندهای هنری، موضوعاتی 
را ب�ه چالش بکش�د ک�ه نحوۀ پ�ردازش آن م�ورد مؤاخذه 
قرار نگی�رد. البته کارهای کمدی ای�ن دوره را می توان به 
دو دس�تۀ منتقدان�ه که به صورت ضمن�ی در مقابل قدرت 
ق�رار می گی�رد و همچنین کمدی های س�خیف )بازنمایی 
فیلمفارس�ی های قب�ل انق�الب، عش�ق های مثلث�ی ب�ا 
موقعیت ه�ای متف�اوت اجتماع�ی و حرک�ت ب�ه س�مت 

شوخی های جنسیتی( تقسیم کرد. 
نمون�ه  از  یک�ی   )۱۳۸۳ تبری�زی،  )کم�ال  مارمول�ک 
فیلمه�ای خن�ده دار این دوره اس�ت که با طن�زی گزنده، 
لب�اس روحانیت را اب�زار کار ق�رار می دهد. ای�ن کار با نقد 
دیدگاه ه�ای بومی و ایرانی، تمام�ی موقعیت های ممکن 

را قلقلک می دهد و مخاطب را تا مرز انفجار می خنداند. 
خواب س�فید )حمی�د جبل�ی، ۱۳۸۲( با طنز تل�خ خود، 
مکس )سامان مقدم، ۱۳۸۳( با استفاده از کمدی موقعیت 
و دای�ره زنگی )پریس�ا بخ�ت آور، ۱۳۸۶( ب�ا پرداختن به 
عناوینی مانن�د بزهکاری، گسس�ت حوزه های عمومی و 
خصوصی، و نگاهی به فقر و مشکالت فرهنگی جامعه با 
چاش�نی طنز، از جمله فیلمهای مطرح این دوره است. از 
دیگر کمدی های این دوره می توان به نان و عشق و موتور 
۱۰۰۰ )ابوالحسن داوودی، ۱۳۸۰(، همیشه پای یک زن 
در میان اس�ت )کمال تبری�زی، ۱۳۸۶(، س�ن پترزبورگ 
)به�روز افخمی، ۱۳۸۸( اش�اره کرد. این نکت�ه نیز قابل 
ذکر اس�ت که پرفروش تری�ن فیلم کمدی تاریخ س�ینمای 

در دهۀ 80 نیز گرچه به لحاظ سیاسی 
شرایط بسته  تری حاکم است ولی آثار 
کمدی همچنان منتقد است و سینمای 

مؤلف می کوشد با ترفندهای هنری، 
موضوعاتی را به چالش بکشد که نحوۀ 

پردازش آن مورد مؤاخذه قرار نگیرد
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ای�ران در این دهه س�اخته می ش�ود. اخراجی ها -۱ و ۲- 
)۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، مس�عود ده نمک�ی( ک�ه البت�ه به لحاظ 
س�وژه و پرداخت، حرف و حدیث زیادی در میان منتقدان 

و بینندگان خود دارد. 
در عرص�ه تلویزی�ون نیز، برنامه های طنز ۹۰ قس�متی و 
همچنین سریال های خنده دار مناسبتی )پخش شده در ماه 
رمضان و ایام عید( با حضور بازیگرانی اکثرا تکراری، این 
دوره را به سرانجام می رس�انند. کارهایی چون: پاورچین 
۱۳۸۱، ش�بهای ب�رره ۱۳۸۴، مرد هزار چه�ره ۱۳۸۷، 
همگی به کارگردانی مهران مدیری و سریال های خانه به 
دوش ۱۳۸۳ و ترش و ش�یرین ۱۳۸۶، به کارگردانی رضا 

عط�اران و همچنین س�ریال های یادداش�ت های کودکی 
۱۳۸۰، پش�ت کنکوری ه�ا ۱۳۸۱ و م�ن یک مس�تًاجرم 

۱۳۸۴ به کارگردانی پریسا بخت آور. 
و ام�ا دهۀ کنونی برای س�ینمای کمدی ای�ران، با افول 
س�وژه و محتوا روبروس�ت، چرا که برای گرفت�ن خنده از 
تماشاگر به شوخی های جنس�ی سخیف روی می آورد و تا 
حدی مؤلفه ه�ای اخالقی در آن رنگ می بازد. اس�تفادۀ 
کلیش�ه ای از بازیگران، با قالب های ش�ناخته شدۀ قبلی، 
بدون هرگونه نوآوری و خالقی�ت در ارائۀ چهره ای جدید 
و همچنین عدم ظه�ور مدعی جدید در این زمینه از نکات 

منفی این دوره است. 
ب�ه  می ت�وان  ده�ه  ای�ن  کم�دی  فیلم ه�ای  جمل�ه  از 
"زن�ان ونوس�ی، م�ردان مریخی" )کاظ�م راس�ت گفتار، 
ج�وان،  )رامب�د  ممن�وع  آقای�ان  ورود   ،)۱۳۸۹/۱۳۹۱
 ،)۱۳۹۰ نمک�ی،  ده  )مس�عود   ۳ اخراجی ه�ای   ،)۱۳۹۰
خوابم می آد )رضا عطاران، ۱۳۹۰( و نیز، تو و من )محمد 
بانکی، ۱۳۹۱( اشاره کرد. در ادامه، بسیاری از طرفداران 
آث�ار کم�دی منتظر فیل�م "طبقۀ حس�اس" کم�ال تبریزی 
کارگردان خوش س�ابقۀ این ژانر هس�تند که قرار اس�ت در 

جشنوارۀ فیلم فجر امسال نمایش داده شود. 
 تلویزیون نیز در این دوره با افت ش�دیدی مواجه اس�ت. 
چرا ک�ه با م�ورد غضب واق�ع ش�دن کمدی س�ازان دهۀ 
پیش�ین، اف�ت کّم�ی و کیف�ی را می ت�وان در این رس�انه 
مش�اهده کرد. س�ریال "س�اختمان پزش�کان" )س�روش 
صح�ت، ۱۳۹۲/۱۳۹۱( و خنده بازار )ش�هاب عباس�ی، 
ده�ه  ای�ن  تلویزیون�ی  طن�ز  تولی�دات  از   )۱۳۹۲/۱۳۹۰
هس�تند. اما پدیدۀ مدعی برای رقابت با سینما و تلویزیون 
در ای�ن ده�ه ش�بکۀ فیلمه�ای خانگ�ی اس�ت چ�را که با 
گسترده تر ش�دن س�خت گیری و سانس�ور در رسانه های 
دولت�ی، تع�دادی از کارگردانان و بازیگران به س�مت این 
رس�انه س�رازیر ش�ده اند. س�ریال های پرطرفداری نظیر 
"ویالی من")مهران مدیری، ۱۳۹۲( و شاهگوش )داوود 
میر باق�ری، ۱۳۹۲( از جدید ترین تولیدات کمدی ش�بکه 
فیلمهای خانگی اس�ت ک�ه مخاطب زیادی نی�ز به همراه 

دارد.

دهۀ کنونی برای سینمای کمدی ایران، 
با افول سوژه و محتوا روبروست، 

چرا که برای گرفتن خنده از تماشاگر 
به شوخی های جنسی سخیف روی 

می آورد و تا حدی مؤلفه های اخالقی در 
آن رنگ می بازد

متولد سال 1348 متاهل و دیپلم است. در اسفند سال 83 به 
اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و به 11 سال و 6 ماه 

حبس محکوم شد. او هم اکنون آزاد است. 

 شاید...
جالب اس�ت این سؤال درحالی که س�اده به نظر می رسد - یعنی مفهوم 

ش�ادی- اما در واقع برای درک ش�ادی حتی در شرایط معمول زندگی، 
انس�ان دچار س�ردرگمی می ش�ود چه رس�د به اینکه بخواهد تعریف یا 
درکی از ش�ادی در شرایط زندان و س�لول انفرادی به دست آورد. زیاد 

ب�ا خودم فکر ک�ردم که واقع�ًا چه زمان های�ی در زندان و حتی س�لول 
انفرادی ش�ادی را تجربه کردم یا اصال این طور تجربه ای داشته ام؟ 
اینجاست که می گویم جواب به این سؤال برای من ساده نیست، اما 

ش�اید بشود گفت  شادی برای من زمانی بود که هر لحظه منتظر بودم 
تا دِر س�لول باز ش�ود؛ حاال به هر دلیلی تنها بازشدن دِرسلول می توانست من را خوشحال کند. شاید 

شادی زمانی بود که بعد از چند ساعت بازداشت بی مورِد خواهر و یکی از برادر انم،  بازجو خبر داد که آنها 
را آزاد کرده است. شاید شادی زمانی بود که رگ هر دو دستم را در یک فرصت مناسب درسلول ده بریدم 
و داغِی خون و آرمش بعد از این کار را تا دم مرگ حس کردم. ش�اید شادی زمانی بود که در سلول شصت 
و س�ه با کیانوش رباعیات خیام را با هم می خواندیم. شاید شادی زمانی بود که اولین تماس تلفنی آزادم 
را در اندرزگاه هفت با مادرم بعد از هش�ت ماه داش�تم. شاید ش�ادی زمانی بود که با نداشتن وقت کافی با 
اولین بوق به تماس تلفنی ام جواب داده می شد. شاید شادی زمانی بود که بعد از آزادی یکی از دوستان 
در ۳۵۰، یخچال اتاقش به ما رس�ید. شاید شادی زمانی بود که یک هم اتاقی پر دردسر آزاد می شد و بعد 
از این بود که می ش�د حبس را راحت تر تحمل کرد. ش�اید ش�ادی زمانی بود که بعد از بیست روز انفرادی 
تنبیهی برای بلند بودن مو هایم، باز هم با   همان موهای بلند به اندرزگاه هفت و س�الن ش�ش برگش�تم. 
ش�اید شادی زمانی بود که در یک مرحله از عفو، آمار اتاق به نصف می رسید و به هم ریخته گی و آرامش 
بعد ازآن، بند را برای به جا مانده ها به ماتم س�را تبدیل می کرد. ش�اید ش�ادی زمانی بود که در بازرسی، 
هیچ کدام از وس�ایل جاس�ازی شده لو نمی رفت. ش�اید ش�ادی زمانی بود که داوطلبانه با دوستان دیگر 
برای بیس�ت روز به انفرادی رفتم و در کنار این دوستان بودن برایم یکی از بهترین تجربه های زندگی ام 
ش�د. شاید ش�ادی، بیرون آمدن از همین بیست روز انفرادی و برگش�تن به بند،  همراه دوستان در روز 
تولدم بود. شاید شادی زمانی بود که بعد از شش سال و چند ماه برای اولین بار به مرخصی رفتم و مادرم 
را با تمام وجودم حس کردم. شاید شادی زمانی بود که در مرخصی پشت وانت بنشینی و وسایل ورزشی 
را ببری تا دم دِر بند و بچه ها را ببینی و دوباره سوارش�وی و برگردی بیرون از زندان. شاید شادی زمانی 
بود که... ش�اید ش�ادی زمانی بود که برای آخرین باردرصبح تعطیل ۲۹ م�رداد ۱۳۹۱ از دِر زندان اوین 
برای مرخصی بیرون آمدم و می دانس�تم که دیگر قرار نیست برگردم و تنها کسی بودم که در آن ساعت و 

در آن روز بیرون از زندان بود. 

۹
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از اول: دل نگرانی ام درست از آب درآمد. طبق قوانین اتحادیه قهوه چیان حق ندارند افسرده شوند. من 
هم آدمی نیستم که بگذارم جوازم باطل شود پس پیرمرد سِر حالی ام ولی این قبراقی با آنچه که  شعف 
نامیده می شود -هیچی که نباشد - از تهران تا مسجدسلیمان فاصله دارد. حدسم دربارٔه خودم درست 

بود: من مرِد میدان شعف نیستم ولی تا وقتی که هنوز نفسم ممد حیات است، دست هایم به عالمت 
hands up باال نخواهد رفت. 

تا زمانی که تنها شعفی شادی محسوب می شود که به تحکیِم منافع ما کمک کند، حتی نوشتن دربارٔه 
شعف نیز به امری طبقاتی مبدل می شود. از عهد بوق تاکنون همواره صدور قراِر منع تعقیب موجب 

شادی متهم و فغان مالباخته شده است. 
ولی با همٔه این حرف ها آدم بهتر است - مثاَل - یک پیرمرد قبراق باشد تا مرغ ُکرچی که از تخم رفته 

است؛ حتی اگر این قبراقی با آنچه که شادی نامیده می شود از بازار سید اسمال تا بروکلین فاصله داشته 
باشد

10

متولد سال 13۵۷ متًاهل و دیپلم ست. یک بار در تیر 
ماه سال ۷8 و بار دیگر خرداد سال 84 بازداشت شده 

است. مجموعًا 11 سال را در زندان سپری کرده. 
اتهامات او اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی و 
تشکیل گروه غیر قانونی بوده است. جاوید طهرانی 

هم اکنون آزاد است.  

 بخشش 
سؤال ش�ما خاطره ای از ش�اد ترین لحظۀ زندان را برایم زنده کرد. سال ۱۳۹۰ 

در انفرادی های بند ۲۴۰ زندان اوین نزدیک به ۷ س�ال بود که ستارگان آسمان را 
ندیده بودم؛ بیش از ۲ماه نیز بود که به س�لول انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل ش�ده 
بودم و س�یگار نکش�یده بودم. ماه رمضان بود و بعد از افطار اجباری من سر جای 
خود دراز کش�یده بودم و س�عی می کردم با تصور خاطرات ش�یرین گذشته موجب 
ترش�ح اندکی دوپامین در مغز خود ش�وم. دِر س�لول ناگهان باز شد و یک زندانبان 
میانسال  وارد شد ، با من دست داد و روی موکت نشست. تعجب سراپای وجودم 
را گرفته بود. نگهبانان این بند حتی نمی گذاش�تند صورتش�ان را درس�ت ببینی و 

سالمشان کنی. 
 از من پرس�ید مرا می شناس�ی؟ هرچه فک�ر کردم او را به خاطر نی�اوردم. خود را 
این گونه معرفی کرد: س�الی که بازداش�ت ش�ده بودی من تورا مورد ضرب و شتم 
ق�رار دادم و حاال آمده ام ت�ا از تو حاللیت بگیرم. من زیاد سرس�ختی نکردم و این 
زندانب�ان و مًام�ور وزارت اطالعات را حالل ک�ردم و او نیز مرا ب�ه هواخوری بند 
۲۴۰ که راه باریکی کنار س�اختمان بود برد و یک نخ سیگار هم به من داد. من بعد 
از سالها موفق شدم به ستاره های آسمان و ماه نگاه کنم و در زیر نور ماه یک سیگار 

بکشم. این شاد ترین لحظۀ عمرم بود. 



101شماره سیزدهم، بهمن100۱۳۹۲ شماره سیزدهم، بهمن ۱۳۹۲

این در حالی اس�ت ک�ه مدیرعامل بنیاد مل�ی بازی های 
رایان�ه ای در م�رداد م�اه ۱۳۹۱ اعالم کرده اس�ت که "۲۰ 
میلیون بازیکن بازی های رایانه ای در کشور ما وجود دارد 
و ه�ر کاربر در ایران به طور متوس�ط دو س�اعت گیم بازی 
می کن�د که این امر فراگیری رس�انه بازی های رایانه ای را 

نشان می دهد." 
بر اس�اس تحقیقات صورت گرفته از ی�ک جامعٔه آماری 
دانشجویی مشخص شده است که ۷۵ درصد دانشجویان 
ایرانی حین خواب موبایل خ�ود را در کنار رختخواب خود 
قرار می دهند. به عالوه نتایج تحقیقات انجام شده حاکی 

از آن است که به طور متوس�ط ایرانی ها سه ساعت در روز 
به صفح�ٔه مانیتور و یا صفحٔه موبایل های هوش�مند خود 

چشم می دوزند. 
ب�ا ظه�ور ف�ن آوری ای�ن نگران�ی افزای�ش یافته ک�ه آیا 
درگیری ه�ای روزاف�زون بش�ر با ف�ن آوری رابط�ه ای با 
اس�ترس و ش�ادی دارد؟ آی�ا آنچن�ان ک�ه علی پور اش�اره 
می کن�د این تغییر س�بک زندگی ک�ه بر اثر رش�د فن آوری 
بوده اس�ت باعث افزایش استرس می ش�ود؟ آیا فن آوری 
ش�ادی آفرین است و انس�ان ها را ش�اد تر می کند؟ این در 
حالی اس�ت که بر اس�اس گزارِش جهانِی ش�ادی در سال 
۲۰۱۳، ایران ۱۱۵ مین کش�ور ش�اد جهان است که میزان 
ش�ادی در آن نسبت به س�ال ۲۰۰۵ کاهش۶/۷  درصدی 
داشته است. چه میزان از این ناشادی مربوط به گسترش 
فن آوری است؟ آیا فن آوری همیشه جنبه های منفی دارد 
یا ای�ن پدیدٔه مدرن که در اواخر قرن بیس�تم رواج پیدا کرد 

می تواند به شاد بودن کاربران کمک کند؟ 
پژوهشی که بر ش�هروندان بریتانیا انجام شده است ادعا 
می کند که "پر اس�ترس ترین" فن آوری ها ارتباط مس�تقیم 
به اتص�ال به اینترنت دارن�د. از دید مردم س�ه تکنولوژی 
پر اس�ترس جهان به ترتیب عبارتند از :مش�کالت جواب 

محمدحسن علی پور در نشستی با عنوان 
"تکنولوژی و تأثیر آن بر سبک زندگی" گفته 

است:"یکی از مهم ترین اثراتی که تکنولوژی در 
زندگی ما داشته، تغییر سبک زندگی است که 

در حقیقت سالیق و زیبایی شناختی ما را به طور 
کامل عوض کرده، وقتی عاملی سبک زندگی را 
عوض می کند یعنی محیط را هم عوض کرده و 
برای توده مردم، یک نظام اخالقی جدید را که 

مبتنی بر عضویت در یک نظام تکنولوژیک باشد 
ایجاد می نماید. "

گرفت�ن از وای ف�ای)۱۲/۴ درص�د(، اس�تفاده از فضای 
ابری )۱۱/۴درصد( و در   نهایت مشکالت مروبط به شبکه 
)۱۰ درصد(. از س�وی دیگر مقاله های فراوانی وجود دارد 
ک�ه تاثیر فن آوری بر نوجوانان را بررس�ی کرده اند و به این 
نتیجه رس�یده اند که تأثیر "حضور در شبکه های اجتماعی 
مجازی، اس�تفادٔه طوالنی م�دت از برنامه ها، بازی های 
آنالی�ن و تاثی�ر وارونه )ب�ه معن�ی اس�تفاده از تکنولوژی 
ب�رای کاه�ش اس�ترس( مهم تری�ن عوامل�ی هس�تند که 
باعث افزایش اس�ترس نوجوانان می شوند." از این دست 
پژوهش ها و مقاله ها بسیار است و می توان با صرف اندکی 
وقت به همٔه جنبه های منفی استفاده از فن آوری پی برد. 
حال اجازه دهید به جنبٔه مثب�ت واقعه نگاهی بیاندازیم.  
پژوهش�ی میدانی که از سوی روان شناس�ان و مهندسان 
رایان�ه صورت گرفت�ه اس�ت از افزایش انرژی، ش�ادی و 
رضایتمندی کاربران فن آوری خبر می دهد. چطور ممکن 
اس�ت زمانی که داشتن تلفن هوش�مند باعث کم خوابی و 
بدخوابی جوانان شده و به طور متوسط شش دقیقه خواب 
را به تأخیر می اندازد، تأثیر چش�م گیری در افزایش میزان 

شادی آن ها داشته باشد! 
پی�ش از پاس�خ به ای�ن پرس�ش ب�د نیس�ت فاکتورهای 
ارزیابی ش�ادی را ب�ه روایت مارتین س�لیگمن بیان کنیم. 
این پن�ج فاکت�ور عبارتند از"احساس�ات مثبت"، "س�رگرم 
ب�ودن"، "رابطٔه عاطف�ی مثب�ت"، "معن�ا" و مهم ترین آن 
"دست آورد". بر اس�اس پژوهش همین محقق، بیشترین 

میزان ش�ادی در ظهر )س�اعت ۱۲( رخ می دهد و کمترین 
میزان ش�ادی پس از نیمه شب )س�اعت یک بامداد(. این 
پژوه�ش که ب�ه س�فارش یک ش�رکت بازی س�ازی روی 
کاربراِن بازی انجام شده است از موفقیت در مراحل بازی 
به عنوان "دس�ت آورد" یاد می کند و می افزاید:"اگر بتوانید 
دست آوردی داشته باشید آن گاه خوشحال خواهید بود." 
این پژوهش نش�ان می دهد که میزان لحظه های شاد بین 
کارب�ران از پایی�ز ۲۰۱۱ تا بهار ۲۰۱۲ رش�دی پن�ج برابری 
داش�ته اس�ت. در همی�ن ح�ال، ش�ادی آفرین ترین ردٔه 
بازی ها مربوط به دس�ته های اکش�ن، پازل و آرکید اس�ت 
در حال�ی که کمتری�ن میزان ش�ادی را بازی ه�ای در ردٔه 

موسیقی و کازینو است. 
با تمام این تحقیق ها فراموش نکنیم که در دنیایی زندگی 
می کنی�م که ح�دود پنج میلیارد نف�ر تلفن هم�راه دارند در 
حالی که کمی بیش از چهار میلیارد نفر از مس�واک استفاده 
می کنند. در کش�ور م�ا با ۷۵ میلیون جمعی�ت بیش از ۱۰۰ 
میلی�ون س�یم کارت وج�ود دارد و ۹۱ درصد ش�هروندان 

با ظهور فن آوری این نگرانی افزایش 
یافته که آیا درگیری های روزافزون 

بشر با فن آوری رابطه ای با استرس 
و شادی دارد؟ آیا آنچنان که علی پور 

اشاره می کند این تغییر سبک زندگی که 
بر اثر رشد فن آوری بوده است باعث 

افزایش استرس می شود؟ آیا فن آوری 
شادی آفرین است و انسان ها را شاد تر 

می کند؟ 
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آمریکای�ی از تلف�ن هم�راه خ�ود به ص�ورت ۲۴ س�اعته 
اس�تفاده می کنند. پس با توجه به جنبه های مثبت و منفی 
حضور ف�ن آوری و به طور خاص گجت ه�ای دیجیتال به 
نظر می رس�د آنچه عامل افزایش اس�ترس، ایجاد فضای 
ناش�اد، افزایش حس پوچی و دیگر اثرهای بد است شیؤه 
استفاده از فن آوری است و نه وجود آن، که با تغییر نگرش 
و کارب�ری، می ت�وان از فن آوری ب�رای ش�ادی آفرینی و 

کاهش استرس کمک گرفت. 

پنج برنامه برای شاد کردن کاربران

ب�ا این حال به نظر می رس�د اس�تفادٔه بهین�ه از فن آوری 
می توان�د در میزان ش�ادی و اس�ترس تأثیر مثبت داش�ته 
باش�د. اجازه دهید با معرفی ۵ برنامه به شما کمک کنیم تا 

شاد تر باشید و کمتر استرس را تجربه کنید. 

Happier

رایگان – آیفون، آیپد و آیپاد

ای�ن برنامه که به گفت�ٔه مجلٔه تای�م بهترین برنامٔه س�ال 
۲۰۱۳ بوده اس�ت ادع�ا دارد که "تحقیقات نش�ان داده اند 
که بیان قدر شناس�ی و تش�کر باعث می ش�وند که شاد تر و 

سالم تر باشید." 
بر اس�اس آنچه تولیدکنندگان این برنامه هدف خود قرار 
داده اند، بنا دارند "به ش�ما کمک کنند تا در زندگی روزمرٔه 
خود شاد تر باش�ید." آن ها معتقدند که "تمرکز بر جنبه های 
مثب�ت زندگ�ی و به اش�تراک گذاش�تن چیزه�ای خوب با 
آدم های�ی که برای ش�ما مهم هس�تند باعث می ش�ود که 
شاد تر، س�الم تر و کم اس�ترس تر باش�ید." آن ها بخشی از 
تارنم�ای خود را به پژوهش های انجام ش�ده در این زمینه 
اختصاص داده اند و ادعا می کنند بر اساس این پژوهش ها 
دست به کار ش�ده اند و این ایدٔه خالقانه را تبدیل به برنامه 

با تمام این تحقیق ها فراموش نکنیم 
که در دنیایی زندگی می کنیم که حدود 
پنج میلیارد نفر تلفن همراه دارند در 

حالی که کمی بیش از چهار میلیارد نفر از 
مسواک استفاده می کنند. در کشور ما با 
۷۵ میلیون جمعیت بیش از 100 میلیون 

سیم کارت وجود دارد 

کرده اند. 
ای�ن برنامه که یک ش�بکٔه اجتماعی اس�ت به ش�ما این 
امکان را می دهد تا با به اشتراک گذاشتن لحظه های خوب 
خود با دوس�تانتان، تمجید و س�پاس آن ه�ا را برانگیزید و 

لحظه های شادی برای خود بیافرینید. 

Lumosity

رایگان – وب سایت، آیفون، آیپد، اندروید

در زندگی پر اس�ترس همواره دقت، سرعت و هوشیاری 
ذهن کاهش پیدا می کند. بار ها برایتان پیش آمده است که 

چیزی را فراموش کنید یا قراری را از دست بدهید
 ای�ن نرم افزار با بیش از ۵۰ میلی�ون کاربر به تمرین دادن 
ذهن ش�ما می پ�ردازد و س�عی می کند با مش�خص کردن 
ضعف های ذهنی ش�ما برنامه ای تهیه کند ت�ا با ۳-۵ روز 

تمرین هفتگی بتوانید ذهنی پویا و هوشیار داشته باشید. 
آن ها معتقدند که نرم افزارش�ان توانس�ته اس�ت "فرآیند 
ش�ناخت ذه�ن بس�یاری را بهب�ود ببخش�د." ب�ه عالوه 
ادع�ا می کنند ک�ه اس�تفاده از ای�ن نرم افزار باع�ث بهبود 
توانایی ه�ای کلی�دی ف�رد می ش�ود، توانایی هایی چون 

کارکرد ذهن، توجه بصری و توانایی اجرایی. 

Senti

رایگان – آیفون، آیپد و آیپاد

این نرم افزار با پرس�یدن چند سوآل کوتاه در روز، نمودار 
وضعی�ت روحی ش�ما را رس�م می کند. این پرس�ش ها در 
زمینه ه�ای اخ�الق، عادت، خوب�ی، فکر و احس�اس ها 
طراحی ش�ده اند و به ش�ما اجازه می دهد ت�ا در دوره های 

مختلف روزانه و هفتگی وضعیت خود را بسنجید. 
برخی معتقدند اس�تفاده از این نرم افزار می تواند به ش�ما 
در تصحی�ح نقای�ص خود کم�ک کند. این در حالی اس�ت 
که سازندگان این برنامه مدعی هس�تند که "بر اساس نظر 
کاربران این برنامه توانس�ته است زندگیش�ان را معنی دار 
کند، در بازیابی اتفاق های پیش�ین بهب�ود حاصل کند و در 
  نهای�ت بین�ش معناداری در آنچه باعث ش�اد تر شدنش�ان 

می شود ببخشد."

Smart Alarm Clock

2 دالر – آیفون، آیپاد

هم�واره ب�رای برخواس�تن از خ�واب، س�اعت را کوک 
م�ا  و  می زن�د  زن�گ  مش�خص  س�اعت  س�ر  و  می کنی�م 
برمی خیزی�م. تحقیق ه�ای زیادی نش�ان داده اس�ت که 
شیؤه از خواب برخواستن در میزان سرحال بودن آدم تأثیر 

دارد. 
ای�ن نرم اف�زار با ثب�ت چرخٔه خواب ش�ما، نم�وداری از 
می�زان هوش�یاریتان در مدت زمان خواب رس�م می کند و 
بر اس�اس تحلیل های خود بهترین زمان برای بیدار کردن 
شما را محاسبه کرده و شما را از خواب بیدار می کند. برای 
مثال اگر بخواهید س�اعت ۷ صبح از خواب برخیزید، این 
نرم افزار بر اساس نمودار رس�م شده، ممکن است شما را 

ساعت ۶: ۵۵ یا ۷: ۰۵ از خواب بیدار کند. 
ای�ن نرم اف�زار با بی�ش از ۷ میلی�ون کاربر تحلیل نس�بتًا 
دقیقی از زم�ان الزم برای بیدار کردن ش�ما دارد و با بیش 
از ۱۰۰ صدای مختلف برای بیدار کردنتان یکی از راه های 

مفید برای داشتن روزی خوب و پرنشاط است. 

Do Not Disturb

رایگان - آیفون، آیپد و آیپاد 

)به صورت پیش فرض نصب شده( و اندروید

یک�ی از مهم تری�ن دغدغه ه�ای ش�بانٔه کارب�ران زنگ 
تلفنشان است. زنگ مربوط به رایانامه، زنگ شبکه های 
اجتماع�ی، زن�گ پیام رس�ان ها و … چیزهایی اس�ت که 
باعث می ش�ود آرامش ش�ما برهم بخورد. چارٔه کار ساده 
اس�ت. با نصب یکی از نرم افزارهای "مزاحم نش�و" برای 
 iOS اندروید یا اس�تفاده از امکان پیش فرض تعبیه شده در
می توانی�د چنی�ن کاری را انجام دهید. کافی اس�ت زمان 
خوابیدن و بیدار ش�دن خود را به برنامه بدهید و همه چیز 
تمام اس�ت. هیچ پیام صوتی یا تصویری به شما در آن بازٔه 

زمانی نشان داده نخواهد شد. 
س�ازندگان ای�ن برنامه ه�ا از خالقیت هایی نیز اس�تفاده 
کرده ان�د که تماس های مهم را از دس�ت ندهی�د و بتوانید 
به تماس ه�ای به اصطالح ض�روری پاس�خ دهید. کافی 
اس�ت چند دقیقه وقت بگذارید، برنام�ه را تنظیم کنید و از 

مزاحمت های شبانه خالص شوید.
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آلفرد یعقوب زاده عکاس ایرانی است که با وقایع انقالب ایران در 
س�ال ۵۷ وارد دنیای عکاسی شد. یعقوب زاده، کار عکاسی را با 
»اصغر بیچاره« از قدیمی ترین عکاس�ان سینمای ایران آغاز کرد 
و به قول خودش با آغاز جنگ ایران و عراق »در باتالق عکاس�ی 

غرق شد.« 
 او در گفت و گ�و ب�ا مجله تابل�و از تجربه روزه�ای آغازین کارش 
می گوید و خاطراتش از تک تک عکس هایش. از عکاسی از آیت 
اهلل خمین�ی گرفته تا خلخالی، طالقان�ی، مهدی بازرگان و مقبره 

رضا شاه پهلوی. 
عمدٔه فعالیت های حرفه ای این عکاس به ثبت رویدادهای جنگ 
داخلی لبنان و جنگ افغانس�تان از س�ال 1۹86 تا سقوط طالبان 
اختصاص دارد. وی 13 س�ال در میان مبارزان فلسطینی عکاسی 

کرده است. 
با تعطیلی آژانس های تخصصِی عکس آلفرد این روز ها بیشتر به 

جای عکاسی، به اسکِن نگاتیو عکس های خود می پردازد.

http://youtu.be/ocbuU3Y7z68
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http://tableaumag.com/2906#.UurR2Pl5Pnh
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عکس و فیلم از انقالب ۵۷ بسیار بر جای مانده 
است. در میان این تصاویر کم نیستند کودکان 

خردسالی که یا بر دوش پدرانشان نظاره گر 
"انقالبند" یا دست در دست مادرشان در عقب 
صف تظاهرات حرکت می کنند. من یکی از آن 

کودکان بودم. نمی دانم در عکسی معروف از آن 
روز ها هستم یا نه اما خاطرات آن دوران هنوز 

شفاف و رنگی در یاد من است. شک ندارم که از 
نظر فروید، بخشی از مِن امروِز من، متاثر از مِن 

بهمن ۵۷ است. 
قبل از اینکه روزشمار خاطراتم را بگویم باید به 

این پرسش پاسخ دهم که “چرا پدرو مادرم پسر 

بچه 6 ساله شان را به تظاهرات گاه خونین سال 
۵۷ می بردند؟: جواب کوتاه است؛ آن ها از دست 
من عاصی شده بودند. چند باری که در خانه تنها 
ماندم با بچه های کوچه تظاهرات راه انداختیم. از 

سر به ته کوچه راه می رفتیم و شعار می دادیم. با 
نارنجک های ِشنی )که از ُکپه شن و ماسه روبروی 

خانه های در حال بازسازی بر می داشتیم( به در 
خانه دیوار به دیوارمان حمله می کردیم. می گفتند 

آقای خانه ساواکی است. برای همین هم پدرو 
مادرم ترجیح دادند آن روز ها من کنار دست 

خودشان باشم تا سر دسته یاغیان کوچک محل. 

لیالند ارتشی پر بود از سرباز و ژسه. 
یک جیپ روباز هم کنارش ایستاده 
بود. فرمانده آن ها )االن می دانم 

که سرگروهبان بوده اما آن روز فکر 
می کردم قویترین شان بود چون شکم 
بزرگی داشت( با یک بلندگوی دستی 

)همان که سبزی فروش ها هم داشتند( 
رو به جمعیت گفت: "به دیوارهای اداره 
برق نزدیک نشوید. ما حکم تیر داریم." 

1۷ شهریور؛ 
حاجی رضا مبعوث شد

م�ن و باب�ا و حاجی رض�ا )االن ش�ده حاج�ی، آن روز ها 
نوجوان�ی ۱۶-۱۷ بود( ب�ا پیکان زرد دولوک�س بابا )مدل 
۵۶ - تقریب�ا صف�ر( رفتی�م به س�مت میدان ژاله. کس�ی 
گوشش به حکومت نظامی و ساعت منع آمد و شد بدهکار 
نبود. بابا می گفت: مردم خون دیده اند. در خیابان پش�تی 
اداره برق –   همان خیابانی که االن یک فروش�گاه اتکا سر 
نبش آن و خیابان پیروزی واقع شده- جوان ها جمع شده 
بودند و ش�عار می دادند. هلی کوپتر در آسمان می چرخید. 
تازه ماش�ین را پارک ک�رده بودیم که ی�ک کامیونت لیالند 
ارت�ش آم�د. در انته�ای خیابان مس�تقر ش�د؛ همانجا که 
اگر دس�ت چپ می پیچیدی کمی جلو تر خیابان دو ش�اخه 
می ش�د؛ یک طرف می رفت سمت میدان امام حسین )که 
هن�وز فوزیه بود( و ی�ک طرف دیگر به س�مت میدان ژاله 
)االن شهدا( می رفت و بعد به سمت میدان خراسان ادامه 

می یافت و یا به سمت بهارستان می پیچید. 
لیالند ارتش�ی پر بود از س�رباز و ژس�ه. یک جی�پ روباز 
هم کنارش ایس�تاده بود. فرمان�ده آن ها )االن می دانم که 
س�رگروهبان بوده اما آن روز فکر می کردم قویترین ش�ان 
بود چون ش�کم بزرگی داش�ت( ب�ا یک بلندگوی دس�تی 
)هم�ان که س�بزی فروش ها هم داش�تند( رو ب�ه جمعیت 
گفت: "به دیوارهای اداره برق نزدیک نشوید. ما حکم تیر 
داریم."  بعد چند تیر هوایی شنیدم. سرباز ها یک ردیف در 
باالی لیالند زانو زده بودند. ردیف بعدی پیاده شده بودند 
و جلوی آن ردیف که باالی سرش�ان بود ایس�تاده بودند. 
ردیف س�وم ه�م جل�وی دو ردیف دیگ�ر زان�و زده بودند. 
اس�لحه ها به س�وی جمعیت نش�انه رفته بود. تیراندازی 

شروع شد. 
من و بابا داخل ماش�ین بودیم. باب�ا دائم به من می گفت 
س�رت رو بب�ر پایین پش�ت داش�بورد. حاجی رض�ا قبل از 
شروع تیراندازی پیاده شده بود و رفته بود جلو. تیراندازی 
که زیاد ش�د برگشتیم خانه؛ بابا مس�یر زیادی را دنده عقب 
رفت. بدون حاج رضا. ف�ردای آن روز فهمیدیم حاج رضا 
تیر خورده بود. هنوز هم پایش خوب نش�ده. ش�ش س�ال 
پی�ش که ای�ران دیدمش ب�رای چندمین بار آماده می ش�د 

برای سفر به آلمان و ادامه مداوا. 

12 بهمن؛
 روزی که از خجالت آب شدم

تا وقتی ایران بودم هر سال فیلم ورود آیت اهلل خمینی را 
با آن خودروی بلیزر می دیدم و دوباره غصه دار می ش�دم. 
آن روز خبر آمد که باالخره "امام آمد". گفتند او به بهش�ت 
زهرا می رود و آنجا س�خنرانی می کند. بابا، مامان، دائی، 
زن دایی، و خاله ها نشس�تند جلو و عقب ماش�ین بابا. من 
و پس�ر داییام و فکر کنم یکی از پس�رخاله ها را هم نشاندند 
در صن�دوق عق�ب. نه اینکه در صندوق را بس�ته باش�ند. 
مث�ل روزهایی ک�ه با باب�ا می رفتیم کش�تارگاه و گوس�فند 
زنده می خریدیم. آقای قصاب گوس�فند را زنده و پا بس�ته 
می انداخت پش�ت ماش�ین و بابا در صندوق را می بس�ت. 
همیشه هم وقتی می رس�یدیم خانه، صندوق پر از پشکل 
ش�ده بود. فکر کنم گوس�فنده به ای�ن روش از باب�ا انتقام 
می گرف�ت. کاش م�ا را ه�م آن روز در صن�دوق در بس�ته 
گذاشته بودند. از فرح آباد )خیابان پیروزی فعلی( تا بهشت 
زه�را، عالوه ب�ر نگهداش�تن در صن�دوق که با ه�ر ترمز 
به پ�س کلمه مان می خ�ورد، میزبان تیر نگاه سرنش�ینان 
خودروه�ای عب�وری هم بودی�م. البته آن ها ب�رای ورود 
امامش�ان خوش�حال بودند. هم�ه به ما ن�گاه می کردند و 
خندان بودند. اما برای من تش�خیص لبخند و نیشخند در 

آن شرایط کار راحتی نبود. 
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1۹ بهمن؛
روزی که من شهید نشدم

خانه م�ا چه�ارراه کوکاک�وال ب�ود. یعنی االن ه�م خانه 
م�ادری ام همانجاس�ت. ب�رای همین ه�م بع�د از اینکه 
همافر ها به دیدار آیت اهلل خمینی رفتند و در اسلحه خانه ها 
باز ش�د، محله ما کانون اصلی مبارزه با ماموران گارد شد. 
تا همین چند س�ال پی�ش ترکهایی که بر اث�ر عبور تانک ها 
بروی آسفالت به جا مانده بود در خیابان نبرد قابل مشاهده 
بود. روز ۱۹ بهم�ن، بابا، دائی و من جلو نشس�ته بودیم. 
مامان و خاله و زن دایی هم عقب. من وسط نشسته بودم 
کنار دنده. از میدان ژاله به سمت محله شهباز می رفتیم که 
در یک لحظه صدای شکس�تن شیشه آمد و من دیدیم بابا 
سرش را گذاشت روی فرمان. ناله ای کوتاه کشید. شیشه 
پر خون شد. تیر ژسه از آسمان آمده بود و خورده بود دقیقا 
ب�ه آن قفل اس�تیلی که گوش�ه پنجره ه�ای مثلثی جلوی 
پیکان ه�ای آن زمان بود. بعد هم کمانه کرده بود و خورده 
بود به دهان بابا. لب باال را جر داده بود. س�ه دندان ردیف 
باال خرد ش�ده بودند اما چون تیر کمانه کرده بود و مستقیم 
به بابا نخورده ب�ود جراحت عمیق نبود و ب�ا چند بخیه بابا 
مرخص شد. بعد ها وقتی دوباره وسط و کنار دنده نشستم، 
با وجب و انگش�ت اندازه گرفتم و دیدم لب باالی بابا دقیقا 
در   هم�ان ارتفاعی بود ک�ه گیجگاه چپ من قرار داش�ت. 
کافی ب�ود آن "تیر غی�ب" آن روز با یک س�انتی متر فاصله 
به من می خ�ورد؛ آن وقت ش�اید تاریخ انقالب اس�المی 
به جای حس�ین "فهمیده" یک امیر "نفهمیده" داش�ت که 
خ�ودش هم نمی دانس�ت برای چی در هم�ه صحنه های 

انقالب حضور داشت. 

22 بهمن:
رکورد باال رفتن از یال میدان آزادی را چه کسی شکست؟ 

می�دان ش�هیاد ت�ا پی�ش از روز ۲۲ بهمن، ب�رای ما یک 
تفرج�گاه ارزان محس�وب می ش�د. گهگاه�ی ک�ه به باغ 
چاپ�ارل در جاده چالوس می رفتیم یا از خانه عمو و عمه در 
نازی آباد بر می گش�تیم، بابا ما را به میدان شهیاد می برد. 
برای من این میدان دو چیز جذاب داش�ت؛ اول اینکه روز 
ش�ماری می  کردم که هر چه زود تر بزرگ ش�وم و بتوانم با 
یکی از موتور هزارهای پیچ ش�ده ب�ه زمین عکس بگیرم. 
دوم اینک�ه تالش می کردم هر بار از س�نگ مرمر مس�طح 

یکی از یالهای بنای شهیاد بیشتر باال بروم. 
روز ۲۲ بهم�ن، می�دان پ�ر از جمعیت ش�ده ب�ود. آقایی 
را دی�دم ک�ه در یک دس�تش عکس آی�ت اهلل خمینی بود. 
تالش می کرد از یال ب�اال و باال تر برود. حواس من به تک 
تک گامهای او بود. دیدم خیلی زود رکورد من را شکست. 
رف�ت و از همانج�ا دو دس�تی عکس را به س�مت جمعیت 

گرفت. 
بع�د از آن روز دیگ�ر میل�ی ب�ه تفری�ح در می�دان آزادی 
نداشتم. زمانی نگذشت که با ممنوع شدن تردد موتورهای 
باالی ۲۵۰ س�ی س�ی در تهران، دیگر حلقه اتصال من به 

میدان آزادی کامال گسسته شد. 

13 آبان: 
لطفا کار تر و سادات رو بگیرین

هنوز خیلی زود بود که بفهمم آمریکا کیس�ت و ش�یطان، 
بزرگ و کوچکش چه فرقی دارد. تنها چیزی که در خاطرم 
مانده این اس�ت که در تلویزیون یک زن با حجاب داش�ت 
از دیوار س�فارت ب�اال می رفت. همه خوش�حال بودند. از 
اینکه س�فارت به دس�ت دانش�جویان تصرف ش�ده بود، 
احس�اس غ�رور می کردند. یادم هس�ت در یک�ی از   همان 
روزه�ای بعد از ۱۳ آبان که مردم روبروی س�فارت هر روز 
جم�ع می ش�دند، مادرم بع�د از بازگش�ت به خان�ه خندان 
تعریف کرد که چطور دهان به دهان شدن یک شعار باعث 
اش�تباه زن دایی ام ش�ده بود. گویا ش�عار اصلی این بوده: 
مرگ بر سه مفسدین؛ کار تر و سادات و ِبگین )اشارهای به 
پیمان کمپ دیوید که جیمی کار تر، انور السادات و مناخین 
بگی�ن آن را امضاء کرده بودند و انقالبیون آن را خیانت به 
مردم فلسطین می دانس�تند( اما وقتی تکرار شعار به عقب 
جمعیت می رس�یده، بعضی از جمله زن دای�ی می گفتند: 

مرگ بر سه مفسدین؛ کار تر و سادات رو بگیرین! 

تاسوعا و عاشورا؛
 روزی که من ضد انقالب شدم

یک�ی دو س�الی از انق�الب گذش�ته ب�ود. ما هر س�ال به 
مناس�بت ۲۲ بهمن، نیمه ش�عبان یا تاس�وعا و عاشورا در 
کوچ�ه دور می افتادی�م و از همس�ایه ها ب�رای خرید کاغذ 
کش�ی، پرچم یا پارچه سیاه پول جمع می کردیم. آن سال، 
حتی از تعاونی مسجد محل، قبض چاپی خریده بودیم. به 

کسانی که به ما کمک می کردند، رسید می دادیم. 
آن روز م�ن کلی "کمک" جمع کرده بودم. دنبال س�ودی 
می گش�تم تا پول ها را تحویلش دهم. س�ودی مسئول ما 
بود. اسم اصلی ا  ش مس�عود بود اما همه سودی صدایش 
می کردند. پرس�ان پرسان از بچه ها سراغ سودی را گرفتم 
تا رسیدم به صد دستگاه، طباخی آقا سید. سودی مشغول 
خوردن س�یرابی بود. دعوتم کرد که س�ر میز بنشینم. بعد 
از اینک�ه س�یرابی خوردیم از پول های جمع ش�ده کمی به 
آقا س�ید داد و ما برگش�تیم محل. در راه اصال با هم حرف 
نزدیم. بعد از آن عاشورا، برای شرکت در مراسم سینه زنی 
و هیئ�ت رفتن با بچه های محل رغبتی نداش�تم. از اوایل 
نوجوان�ی دیگ�ر در هیچ مراس�م مذهبی ش�رکت نکردم. 
رس�م من ش�ده بود که روزهای تاسوعا و عاش�ورا در خانه 
بمانم. اگر هم می شد با یکی مثل خودم می رفتیم شمال. 

هنوز هم از خوردن غذای نذری اکراه دارم.
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 زمانی که انقالبیون در س�ال 13۵۷ ستوان یار دوم، خلبان 
شاهپور شاهرخی صدر - مامور ویژه ارتش- را در اصفهان 
دس�تگیر کردند، او هرگ�ز گمان نمی برد ک�ه از این مهلکه 
جان س�الم بدر برد. با این همه ش�هادت م�ردم نجف آباد 
دربارۀ رویک�رد متفاوت او در مواجهه با انقالبیون و مداخله 
آیت اهلل منتظری باعث ش�د تا او از حکم اعدام نجات یابد 

و زنده بماند. 
داستان زندگی شاهپور ش�اهرخی صدر، داستان بسیاری 
از نظامیانی است که در روزگار پهلوی، بیشتر از آنکه گوش 
به فرمان مافوقشان باشند، تابع دلشان و میهن دوستی و 

مردم خواهی شان بودند. 
بیش از س�ی سال زندگی در غربت و تبعیدی خود خواسته 
اما باعث نش�ده تا ذره ای از عش�ق و ارادت ستوان یار دوِم 
خلبان، ش�اهپور ش�اهرخی صدر ب�ه آخرین ش�اه ایران، 
کم ش�ود. همین ش�خصیت دوگانه اس�ت که او را از دیگر 
همفکران خود متمایز می کند. او همچنین مهارت و توانایی 
فوق العاده ای در نواختن سنتوردارد، سازی که نزدیک ترین 
یار و رفیق همه این سی و اندی سال غربت نشینی اوست. 
ش�اید همین عش�ق او به موسیقی دس�تگاهی و نواختن 
س�نتور اس�ت که رویکرد او را ب�ه وقایع منته�ی به بهمن 

13۵۷ منصفانه تر جلوه می دهد. 

ش�خصیت دوگانه ستوان یار دوم خلبان شاهپور شاهرخی 
ص�در همان قدر ب�ا یکدیگ�ر متضاد اند که س�نتور و گلوله. 
نظام خش�ن سیاس�ی ایران، در حالی از او ی�ک درجه دار 
ارتش ساخته اس�ت که او دل در گرو موسیقی دارد.  گرچه 
او نیز مانند بس�یاری از همفکران خود انقالب س�ال 13۵۷ 
را کار آمری�کا می داند )درس�ت مانند محم�د رضا پهلوی( 
و جمه�وری اس�المی را حکومت�ی دس�ت نش�انده غرب 
می خواند اما نگاهش به شخصیت و منش و روش آخرین 

پادشاه ایران، نگاهی کورکورانه و متعصبانه نیست. 
گفتگو با شاهپور شاهرخی صدر برای من که خود را هوادار 
میرحسین موسوی و جنبش سبز می دانم، تجربه جالبی از 
"گفتگو کردن" دو انسان با دو اندیشه و عقیده کاماًل متفاوت 
بود. با این همه من و شاهپور شاهرخی صدر با یکدیگر بر 
سر این موضوع تفاهم داریم که تنها راه نجات ایران زمین، 
کنار گذاش�تن خش�م و عصبیت انقالب�ی و گفتگو کردن و 

یافتن ریشه ها و اندیشه های مشترک است. 
پی نوش�ت: خیلی دلم می خواست نام این کار را "از سنتور 
ت�ا گلول�ه" می گذاش�تم اما واقعیت آن اس�ت که ش�اهپور 
ش�اهرخی صدر خودش را در قامت س�رهنگی می بیند که 
غ�رق در تنهای�ی خویش، چ�ون قطاری بی سرنش�ین به 

مقصدی نا معلوم می رود.

البته بخواهم راس�تش را بگویم اینه�ا همه اش دلیل بی 
خود اس�ت. واقعیت�ش من آنقدر ه�ا هم که باید ب�ه دنبال 
تحقیق راجع به انقالب ایران نبودم مگر در موقعیت های 
خاص مانند دهۀ فجر یا س�خنرانی فالن ش�خصیت مهم 
راجع به یک اتفاق دردوران انقالب. ش�اید اولین باری که 
من خودم تنها بدون اینکه کس�ی از م�ن بخواهد، رفته ام 
و راج�ع به انقالب تحقیق کرده ام مربوط به دوم دبس�تان 
باش�د؛ زمانی که جهانبخش س�لطانی مجری یک برنامۀ 
ک�ودک ویژۀ ده�ۀ فجر ب�ود. از آنجای�ی که من ب�ه خاطر 
سریال "سرنخ" عاشق آقای سلطانی بودم آن یک برنامه را 
با اش�تیاق تمام نگاه کرده ام و حتی به کاریکاتور شاه نیز که 

من هیچ چیز راجع به انقالب نمی دانم؛ یعنی 
می دانم ولی نمی دانم که دانسته هایم واقعا 

چیزهایی که باید دانست است  یا یک مشت دروغ  
که در کتابها نوشته اند تا ما بخوانیم و فکر کنیم 

آن دروغها راست است. من آدم بدبینی نیستم 
ولی وقتی در کشوری زندگی می کنید که هر کتابی 

در آن منتشر می شود توسط تعدادی انسان 
بیکار خوانده و سانسور می شود، آن وقت بسیار 
سخت است تا کتابی پیدا کنی که بی طرفانه فقط 

وقایع را ضبط کرده باشد و در عین حال  برای 
مخاطب عادی که در این موقعیت من باشم هم 

جالب باشد. 

عکس: آلفرد یعقوب زاده

http://youtu.be/xIlmkr3qeiM
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در انتهای برنامه نشان دادند لبخند زدم. 
در   هم�ان برنام�ه، جهانبخ�ش س�لطانی ب�ه مخاطبین 
کودکش آموزش داد تا چگونه ی�ک روزنامۀ دیواری راجع 
به انقالب اسالمی ایران درس�ت کنند. عالقۀ من به این 
بازیگ�ر س�ینما و تلوزیون باعث ش�د تا ب�ه رهنمودهای او 
گوش کنم و دست به س�اخت روزنامۀ دیواری مخصوص 
دهۀ فجر بزن�م. روزنامۀ دیواری من پر بود از عکس�های 
آقای خمینی و یک جملۀ بزرگ که در باالیش نوش�ته بود: 

امید من به شما دبستانی هاست - امام خمینی. 
ای�ن را گفتم ک�ه بگویم اولین قدم م�ن و انقالب ایران با 
برنامۀ کودک ش�روع ش�د و همان طور که حدس زدید من 
تنها چیزی که راجع به انقالب اس�المی ایران می دانستم 
این ب�ود که :" ام�ام خمینی رهبر کبیر انق�الب که صورت 
بس�یار مهربانی داشتند و همه اش بچه ها را بغل می کردند 
و می بوس�یدند یک تنه )با کمک گروه�ی از مردم که پدر و 
مادر من هم جزوشان بودند( حکومت خبیث شاهنشاهی 
پهل�وی را برانداختند و ب�ه جایش حکومت�ی را آوردند که 

خوِد خدا آن را خواسته بود."
تص�ور من از دوران قبل از انقالب این بود که ما دو طبقۀ 
ف�وق فقیر و ف�وق پولدار داش�تیم و امریکا ب�ه طبقۀ فوق 
پولدار ایران پول می داد تا طبق�ۀ فوق فقیر را به بردگی در 
کارخانه های آمریکایی بکشد. این تصویر البته با خاطراتی 
که مادرم از آن دوران تعریف می کرد اندکی تفاوت داشت؛ 
یعنی نمی دانس�تم چطوری می ش�د که همزم�ان خانوادۀ 

مادری�م زندگی خوبی داش�تند اما متعلق به طبقۀ اش�راف 
نبودند یا چگونه می ش�د در چنین جامعۀ خفه ای شاعرانی 
همچون ش�املو و فرخ�زاد زندگی می کردن�د. به هر حال 
در ذهن کودکی همچون من، پهلوی مس�اوی با آمریکا و 
آمریکا مساوی با شیطان پلید بود، در سوی دیگر هم امام 
خمینی و جمهوری اسالمی ایران بهترین فرد و حکومت 

در سراسر جهان بودند. 
ای�ن تصویر ام�ا رفته رفته تغیی�ر کرد و ش�اید اولین باری 
که با چهرۀ دیگری از جمهوری اس�المی مواجه ش�دم در 
هنگام انتخابات س�ال ۸۸ و خروج من از ایران بود. البته 
خ�روج من از ای�ران و اتفاقات س�ال ۸۸ رب�ط آنچنانی به 
هم نداش�تند و من از ایران به مالزی کشور برجهای دوقلو 
و تک قل�و مهاجرت کردم چون مش�مول می ش�دم و این 

آخرین فرصت من برای خروج از کشور بود. 
ش�بکه های  انفج�ار  مال�زی،  در  پرس�رعت  اینترن�ت 
اجتماعی، چرخش خبری و آشکار شدن ناگفته های نظام 
جمهوری اس�المی ایران باعث ش�د تا م�ن نگاهی جدید 
نس�بت به انقالب ایران پیدا کنم. ش�اید مهم ترین قدم در 
این رابطه ش�ناخت جایگاه رهبری در نظام سیاسی ایران 
بود. تا قبل از انتخابات ۸۸ ، رهبری برای من مس�اوی با 
پاپ بندیکت ش�انزدهم بود یعنی فک�ر می کردم رهبر یک 
مرجع تقلید اس�ت ک�ه به جمهوری اس�المی ایران کمک 
می کند تا جمهوری اس�المی بماند. ب�ا اینکه من راجع به 
اختیارات رهب�ر در کتاب تعلیم اجتماعی خوانده بودم ولی 
فکر می کردم همینجوری دورهمی یک چیزی نوش�ته اند 
که مث�اًل جایگاه رهبری را مهم کنند وگرنه چطور می ش�د 
ک�ه یک نفر برای همیش�ه همه کاره باش�د و به کس�ی هم 
جوابگو نباشد؛ به هر حال آنها یعنی پدر و مادرمان انقالب 
کرده بودند که چنین سیستمی از بین برود. همین اشکال 
باعث ش�د تا من ب�روم ببینم آی�ا همه از اول می دانس�تند 
چنین چیزی قرار اس�ت اتفاق بیفتد یا خیر و همین رفتن و 
دیدن باعث شد که بفهمم  ای دل غافل به جز آقای خمینی 
نزدیک به سی چهل نفر دیگر هم نقشی اساسی در انقالب 
داشته اند و االن هم به طور اتفاقی از هیچ کدامشان خبری 
نیس�ت. اول از همه با مهندس بازرگان آشنا شدم و اینکه 
اصاًل او فکرش چیز دیگری بود و بعد از انقالب دید که ای 

تصور من از دوران قبل از انقالب این بود 
که ما دو طبقۀ فوق فقیر و فوق پولدار 
داشتیم و امریکا به طبقۀ فوق پولدار 

ایران پول می داد تا طبقۀ فوق فقیر را به 
بردگی در کارخانه های آمریکایی بکشد. 
این تصویر البته با خاطراتی که مادرم از 
آن دوران تعریف می کرد اندکی تفاوت 

داشت

بابا چه کالهی س�رش رفته و همین که خواست کاله را از 
س�رش بردارد میخی ب�ه کالهش زدند تا نتوان�د این کار را 
انج�ام دهد. آش�نایی با نهضت آزادی درهای بس�یاری را 
برای من گش�ود ولی همان طور ک�ه  اول این مطلب گفتم 
من به خیلی هایش�ان وارد نش�دم و به   همان چندتایی هم 
که پا گذاش�تم در حد یک ق�دم زدن کوتاه بود و نتوانس�تم 

آنچنان که باید و شاید از این اطالعات بهره ببرم. آنچه که 
م�ن از این درهای باز فهمیدم این ب�ود که منافقیِن امروز، 
ب�رادراِن دی�روز بودند و زنانی ک�ه امروز ب�دکاره و بی دین 
نامیده می ش�وند جزِو اولین نفراتی بودند که سنگی درون 

برکه انداختند تا انقالب شکل بگیرد. 
البت�ه این درهای باز، باعث ش�د تا من نه ب�ه خاطر بینی 
ب�زرگ محمدرضای پهلوی بلکه به خاطر به گلوله بس�تن 
مردم در خیابان و خیانت به روش�نفکران این کشور و تمام 
آنچه که در دوران حکومت�ش اتفاق افتاده بود از او منزجر 
شوم. درس دیگری که من گرفتم این بود که خود انقالب 
پنجاه و هفت اش�تباه نبود بلکه آنچه پس از آن اتفاق افتاد 
اش�تباه ب�ود. اش�تباهی که هر وقت ب�ا مادرم راج�ع به آن 
دوران س�خن می گویم غم ب�ه چهره اش می آی�د و خبر از 
دردی پنهان می دهد. اش�تباهی که خ�ون هزاران جوان 
را پایمال کرد تا به قدرت برس�د و به نام دین مردم را گردن 
بزند. اشتباهی که می شود تکرار نشود اگر من و امثال من 
س�عی کنیم تا از تاریِخ نه چن�دان دور ایران درس بگیریم و 

دو قدم جلو تر را هم ببینیم.

من راجع به اختیارات رهبر در کتاب 
تعلیم اجتماعی خوانده بودم ولی فکر 

می کردم همینجوری دورهمی یک چیزی 
نوشته اند که مثاًل جایگاه رهبری را مهم 

کنند وگرنه چطور می شد که یک نفر 
برای همیشه همه کاره باشد و به کسی 

هم جوابگو نباشد؛ به هر حال آنها یعنی 
پدر و مادرمان انقالب کرده بودند که 

چنین سیستمی از بین برود

عکس: آلفرد یعقوب زاده



129شماره سیزدهم، بهمن128۱۳۹۲ شماره سیزدهم، بهمن ۱۳۹۲

در اوج روزهای انقالب سال 13۵۷ من شاهد یک 
خودکشی بودم که بعد ها فهمیدم آن را شهادت 

نامیدند! خودکشی یک سرباز فراری که تا به 
امروز از یادم نرفته است. 

ده س�اله ب�ودم و رفته بودم خان�ه مادر بزرگ�م در خیابان 
"شمس تبریزی جدید". مشغول تماشای برنامه تلویزیون 
ب�ودم که ناگهان ص�دای فریاد مردم توج�ه ام را به خیابان 
جلب کرد. اما مادر بزرگم مان�ع رفتن من به بیرون از خانه 
 ش�د. آنا پس از اصرار من،  فقط اج�ازه داد از الی در خانه 
بیرون را تماشا کنم.  سربازی در حال شعار دادن بود: زنده 

باد خمینی، مرگ بر شاه…. 
او دور یک تانکر گازوییل پارک ش�ده در آن سوی خیابان 
می چرخید و ش�عار هایش را تکرار می کرد. مردم اطرافش 
هیج�ان زده منتظ�ر بودند ت�ا ببینند این س�رباز فراری چه 

خواهد کرد؟! 
بعد ها ش�نیدم که می گفتند او از دستور فرمانده اش برای 
ش�لیک به مردم سرباز زده، از دسته اش جدا شده و خود را 
با اسلحه ژ۳ اش به آنجا رسانده بود. ترسیده بود، استرس 

داشت و مدام راه می رفت، آرام و قرار نداشت. 
ابت�دا چند تیر هوایی ش�لیک کرد که یک�ی از آن گلوله ها 

ب�ه تیر بتونی چراغ ب�رق اصابت کرد، تا س�ال ها بعد من از 
دیدن ریختگی گوش�ه تیر بتونی به یاد آن س�رباز و آن روز 

می افتادم.  
آنا تالش داش�ت م�ن را به داخ�ل بب�رد و در را ببندد اما 
س�مجی من مانع از این کار شد و ایس�تادم تا ببینم عاقبت 

کار سرباز چه می شود؟ 
اندکی بعد سرباز به کوچه بن بستی رفت که درست مقابل 
خانه م�ادر بزرگ من آن طرف خیابان بود، دعایی خواند و 
ش�عار هایش را تکرار کرد و اسلحه اش را گذاشت زیر پایش 

و لوله تفنگ اش را گذاشت زیر چانه اش…
صدای تیر که بلند شد فریاد های سرباز دیگر ادامه نیافت 
و از آن روز بع�د خیابان " ش�مس تبریزی جدی�د"   نامش به 

سرباز شهید تغییر کرد. 
به دنبال اس�م س�رباز شهید گش�تم اما نش�انی نیافتم، از 

دوستانی پرسیدم آن ها هم خبر نداشتند. 
من در آن موقع از عکاس�ی هیچ نمی دانس�تم اما تصویر 
خودکش�ی س�رباز بی نام و نش�ان در ذهنم برای همیش�ه 
حک شد. بعد ها آرزو می کردم ای کاش می شد تصویر را به 
عقب برگرداند و س�رباز … خود را نمی کش�ت و می ماند تا 
بعد از ۳۵ س�ال می دید آرمانی که او ب�ه خاطر آن خود را از 

بین برد به کجا رفته است؟!

ما را به صف کردند. پدر مریم را دو هفته پیش 
در اوین اعدام کرده بودند. هیچ کس جز 

من نمی دانست. باید این راز را با خودم نگه 
می داشتم. مریم حالش خوب نبود. کنار دست 

من می ایستاد و بغض می کرد. عمه ام گفته 
بود هوایش را داشته باشم اما هیچ کس در آن 

مدرسه اسالمی نباید می فهمید مریم فرزند یک 
مجاهد است که در مدرسۀ ما به آنها می گفتند 

منافق.

 مدیر فریاد زد: مرگ بر ش�اه، مرگ بر امریکا… صدایش 
در بلندگو پیچید. با انگش�ت، پش�ت بام را نشان داد. هوا 
س�رد بود. کز کرده بودم در کاپشن سرمه ایم. " روی همین 
پشت بامها، درس�ت همین جا می دانید چه کسانی به درک 

واصل شدند؟ هویدا،  نصیری یاران شاه."
  بعد در حال�ی که از بلند گو صدای گلوله و تیرباران پخش 
می شد گفت:" در همین حیاط همین جا که شما ایستاده اید 
یاران امام جمع ش�ده بودند تا ش�اهد مرگ ای�ن کثافت ها 
باشند."  دوال شدم. به سنگفرش حیاط نگاه کردم. سرم را 
باال گرفتم، به پشت بام خیره شدم. مریم پرسید:" ما را کجا 
می برند؟" جوابی نداشتم. ما را باز به صف کردند. کالس 

اول ب. از پله ها باال رفتیم. می ترس�یدم. از باال تر رفتن و 
رسیدن به نزدیکی پشت بامی که در آن هویدا و نصیری را 
کشته بودند وحشت داشتم. مریم باز بغض کرده بود. ما را 

بردند تا کالس چهارم ب. اتاق امام…
مدیر جلوی دربه بچه ها ُنقل م�ی داد. نیمکت های اتاق 
را جم�ع کرده بودند و جایش پتو و پش�تی گذاش�ته بودند. 
مدیر برایم�ان از ۱۲ بهمن گف�ت. از ورود آیت اهلل خمینی 
به ایران و مدرس�ۀ رفاه. بعد سرود "خمینی  ای امام" برای 
ب�ار ه�زارم در روز پخش ش�د. ج�ای او یک ق�اب عکس 
پرتره اش را گذاش�ته بودند. مدیر از همه خواس�ت عکس 
امام را ببوسند. مریم گفت نمی خواهد عکس او را ببوسد، 
گف�ت از او متنفر اس�ت، او پدرش را کش�ته. مری�م زد زیر 

گریه. از کالس زد بیرون. 
 به هر کس یک کاغذ دادند رویش یکی از س�خنان آقای 
خمینی بود. به من دو تا دادند یکی برای خودم یکی برای 
مریم. مدیر گفت بزنیم باالی میزمان. ما را به صف کردند 
و دوباره تا نزدیک پشت بام بردند. مدیر دوباره گفت: روی 

همین پشت بام ها هویدا را اعدام کردند ……. 
مریم خیره به پشت بام نگاه می کرد. 

 ما را دوباره به صف کردن�د …از جلو نظام …. اهلل / خبر 
دار …. اهلل اکبر خمینی رهبر …
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یک شب گرم تابستان، بیستم مرداد حدود 
ساعت پنج و ربع کِم شب... به دنیا آمدم. 

شبی که فرماندار نظامی تهران حکومت نظامی 
را اعالم کرد. فکر نمی کنم هیچ نسلی در تاریِخ 

ایران معاصر به جز متولدین نیمه دوم دهه پنجاه 
این همه اتفاق عجیب و غریب را یک جا تجربه 

کرده باشند. از پدر و مادرهای تغییر هویت داده و 
محرومیت دوران جنگ گرفته تا به هیچ انگاشته 

شدن در تاریخ معاصر. نسل بی خاصیتی که هنوز 
که هنوز است درگیِر هویت باختگی است.  

پ�درم هن�وز خیل�ی ج�وان بود ک�ه انق�الب پیروز ش�د، 
چیزی حدود بیست و پنج س�ال. ظاهرا در دوران انقالب 
سرپرش�وری هم داش�ت، الکل و کاباره را کنار گذاش�ت و 
برای انق�الب جنگید. بع�د از پیروزِی انق�الب هم گرچه 
ناچار شده بود شغل پردرآمد خود در وزارت نفت را با شغلی 
متوسط در شرکِت مخابرات و آن ساختماِن معروف میداِن 
توپخان�ه عوض کن�د- با وج�ود دو بچه خردس�ال و هزار 
گرفتاری مالی که آن س�ال ها بر سر او س�ایه انداخته بود- 

اما باز هم چند ماهی راهی جبهه شد.
اما در س�ال های بعد او هیچ وقت چیزی درباره روزهای 
انقالب نمی گفت. ن�ه از راهپیمایی ه�ا و تظاهرات ، نه از 
کش�ته ش�ده های میدان ژاله و ن�ه از ناامنی های روزهای 
بع�د، ن�ه از دوران کوتاه�ی ک�ه در روزه�ای اول انقالب 
در کمیت�ه ب�ود و نه از روزهای�ی که در تعاون�ی محل عضو 
سازمان بسیج اقتصادی بود. هیچ وقت هیچ خاطره ای از 
آن روز ها برای من تعریف نکرد و حاال که ده سالی از مرگ 
نابهنگامش می گ�ذرد به این فکر می کنم ک�ه چرا؟ چرا از 
عرق خوری هایش می گفت اما از انقالب نه؟ کدام برایش 

مهم تر بوده اند؟ 
یک ب�ار با آب و ت�اب برایم تعریف کرد وقت�ی فیلم "کندو" 
س�اخته فری�دون ُگل�ه را دی�ده ب�ا پس�رخاله اش تصمی�م 
می گیرند به تقلید از بهروز وثوقی از سرپِل راه آهن تا سرپِل 
تجریش در همه بار ها عرق بخورن�د )و البته پول بدهند(. 
نتیجه اینکه ظاهرا به منیریه نرسیده از مستی کناِر خیاباِن 
پهل�وی می خوابند. ام�ا هیچ وقت خاط�ره ای از روزهای 

انقالب برای ما نداش�ت. هرچه هم ک�ه درباره حضور آن 
روز هایش ش�نیده ام برمی گردد به خاطرات پراکنده مادرم 
یا مادربزرگم که یک بار هم اش�اره کرده بودند به اسلحه ای 
که ت�ا مدت ها بعد از بهم�ن ۵۷ در باغچه خانه دفن ش�ده 

بود. 
در انبارِی خان�ه مادربزرگم بین خرت و پرت های قدیمی 
یک چم�اق س�نگین ب�ود. تکه چوب�ی زمخ�ت و صیقل 
نخورده که س�رش را به رنگ قرمز رنگ زده بودند. چماق 
سنگین بود و وقتی دبس�تانی بودم به سختی می توانستم 
چند س�انتی متری از زمین بلندش کنم. مادربزرگم یک بار 
گفت که ای�ن چماِق پدرت بوده اس�ت. ظاهرا در روزهای 
اول انق�الب وقتی ک�ه ناامنی بیداد می ک�رده جوان های 
محل با چماق و اسلحه در کوچه ها گشت می زده اند و مثال 
امنیت را برقرار می کردند. س�ر چماق هایشان را هم رنگ 

قرمز می زدند که مشخص بشود پاسداران محلند.
 بعد از این همه س�ال ک�ه به آن روز ها فک�ر می کنم برایم 
باورنکردنی است پدری به آرامی او اسلحه در کمر و چماق 
به دست می توانس�ته در خیابان ها ایس�ت بازرسی داشته 
باش�د، الاقل تصویری که م�ن از او دارم، هیچ نس�بتی با 

سابقۀ جبهه رفتن و چماق در دست داشتنش نداشت. 
وقت�ی یک بار درب�اره چم�اق از او پرس�یدم، حتی حاضر 
نش�د اشاره ای هم به آن روز ها کند. فقط گفت:"از مامانت 

بپرس." 
م�ادرم می گوی�د:" وقتی ح�ال و روز م�ردم و خودش را 
بعد از انقالب دیده از خودش ش�رمنده ش�ده که آن روز ها 
توی خیابان بوده." اما فکر نمی کن�م این همه ماجرا بوده 
باشد. او هیچ وقت حتی درباره پشیمانی هم چیزی نگفته 
ب�ود. انگار که خاطرات آن روز ها را مث�ل فیلم "پی بک" از 
حافظه اش پاک کرده بودند، فراموش�ی مطلق. فراموشِی 
روزهایی که ش�اید دوستشان نداشت و یا شاید فکر می کرد 
ب�ا حرف زدن از آنها در این س�ال های س�رکوِب جمهوری 
اسالمی، به آرمان هایش خیانت می کند و حاال هم نیست 
که بپرس�م چرا؟ چرا فرموششان کردی؟ چه چیزی پشت 
آن خاطرات بوده اس�ت که چاره اش تنها فراموش�ی بوده 

عکس: آلفرد یعقوب زادهاست؟
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چوبی در هوا تندیس شد
ساز ُمرد

عروسک ران به خواب رفت
به خیال آنکه همچنان می راندشان نخ

عروسک ها راه افتادند
آزاد  شدند... 

دو س�ال پیش بود ک�ه ش�اعر بخش های�ی از منظومه را 
برایمان خوان�د. در جمع دیگ�ری بودیم ک�ه کل منظومه 
را در ی�ک  نشس�ت خواند و خوب یادم هس�ت که ش�هرام 
ناظری گفت:"مدیا، َنفس تو از َنفس ما هم گرم تر اس�ت!" 

سپان عزیز )ش�ما بخوانید: محمدعلی س�پانلو!( هم قرار 
ش�د مقدمه ای بر مجموعه بنویس�د، دوس�ت فیلمسازی 
پیش�نهاد داد تا نماهنگی بر اس�اس این منظومه با صدای 
شعرخوانی مدیا ساخته شود؛ دوست نویسندٔه دیگری هم 
گف�ت که از فضا و اتمس�فر و ایدٔه اولی�ٔه منظومه، در رمان 
آخرش اس�تفاده خواهد کرد و...، اما برخورد من سکوت 
در برابر مردی بود که منتشرنش�ده هایش بیش�تر از منتشر 
شده هایش است. کس�ی که با ترجمٔه "ابر شلوارپوش"، در 
روز ها، ماهها و س�الهایی که گره خ�ورده بود به یک جنگ 
لعنتی و پوچ، من و نس�ل من را با ش�اعری آشنا کرد که در 

سالهای جنگ داخلی روسیه به جبهه های جنگ می رفت 
و در سنگر ها شعرهای خود را برای سربازان می خواند. 

ش�اعری که ایمان داش�ت: "هن�ر باید با زندگ�ی آمیخته 
شود. یا باید در هم آمیخته شود یا باید نابود شود."

 در گفت و گوی�ی ب�ا بان�و آیدا، صحب�ت از ترجم�ٔه مدیا از 
مایاکوفسکی پیش آمد. گفت که شاملوی بزرگ ما ترجمٔه 
مدیا را پس�ندیده و بار ها و بار ها آن  را خوانده بود. س�کوت 
من در برابر مردی که در جمعه  ش�بی زمس�تانی، بخش�ی 
از آواِز اوِل مال�دورور را ب�ا ترجم�ٔه خواندن�ی اش از کن�ِت 
لوتِرآمون )ایزیدور دوکاس(   برایمان خواند. ترجمه ای که 
باید و باید که منتشر می شد و نشد! یا ترجمه اش از استفان 
ماالرم�ه؛ "با ی�ک بار ریختن ت�اس هرگز ملغی نمی ش�ود 
تصادف!" که هفت سال پیش نسخه ای کپی شده  را به من 

داده بود و...، آن هم منتشر نشد که نشد! 
س�کوت در برابر نویسند ه ای که با داس�تان "وقتی مینا از 
خواب بیدار شد"، داستان بلندی که یک گام بلند و اساسی 
در ادبیات داس�تانی ما محسوب می ش�ود و در حد و اندازٔه 
کارهای مطرح جهانی در نوع و س�بک و سیاق خود است. 
داستانی که دیده نشد، یا در خوشبینانه ترین شکل ممکن، 
کمت�ر دیده ش�د! او ب�ا ایمان ب�ر اینک�ه "هی�چ ترجمه ای 
مت�ن نهایی نیس�ت. ول�ی وج�ود ترجمه باعث می ش�ود 
حول و ح�وش آن اندیش�ه، در زب�ان مقصد بح�ث درگیرد 
و همی�ن بحث ه�ا موجب اص�الح ترجمه ها می ش�ود. و 
بهترین نقد یک ترجمه هم   همان ترجمٔه مجدد آن است، 
نه چیز دیگر."  ترجمه هایی وسواس�ی از شاخص ترین آثار 
فرناندو آرابال، اوژن یونس�کو، پل ریکور، کلود اس�تپان، 
تزوتان تودوروف، کورتس�یو ماالپارته و اینروز ها آلبر کامو 
را در کارنامٔه کاری خود دارد. و بس�یاری کارهای دیگر که 

نه چاپ شده اند و نه به دست من و ما رسیده است! 
از اتفاق�ی ک�ه درب�ارٔه چ�اپ آث�ار ای�ن مترجم، ش�اعر و 
نویس�نده افت�اده – البته اگر وس�واس اش به نهایی ش�دن 
یک متن ترجمه ش�ده و داس�تان و ش�عر نوش�ته ش�ده را 
بگذاریم کنار – باید به عنوان یک "شوخی" نام برد. شوخی 
که مدی�ا خودش با خ�ودش و آثارش می کند و ش�وخی که 
جهان؛ ناشر، روزنامه نگار و...، با مدیا و آثارش می کنند. 
او در ای�ن ش�وخی گفت�ٔه جان اش�تاینر را رعای�ت می کند: 
"ش�رط بندی مترجم بر سر وجود انس�جام در دنیایی است 

که همه چیزش خبر از عدم وجود انسجام می دهد."

او به عن�وان یک�ی از موفق تری�ن برگزارکنن�دگان جایزٔه 
ادب�ی خصوصی در تاری�خ این نوع جوای�ز در ایران، جایزٔه 
ادبی "یل�دا" و "روزی روزگاری"، نقش مهمی در پیش�برد 
ی�ک گفتمان و منش فرهنگی در ادبیات معاصر ما داش�ته 
اس�ت. و نهایت�ًا آن جایزه ه�م در ذات خود و ب�ه هزار یک 
دلیل گفته و نگفته می میرد و فرجام و سرانجام بسیاری از 

آثار مدیا کاشیگر را پیدا می کند! 
حال، بعد از گذش�ت دو س�ال از اولی�ن خوانش جمعی و 
سکوت خلس�ه وار پِس آن، "سونات برفی در ِرمینور"؛ این 
منظومٔه بلند در "ناکجا" به فرجام و س�رانجام خود رس�یده 
اس�ت. منظوم�ه ای خواندن�ی از زن، زندگ�ی و عش�ق، 
م�رگ، ویران�ی و ب�رف، برفی م�دام و م�ادام. منظومه،  
ذکر حال سرگش�تگی من، ما و ش�اعر اس�ت در جهانی که 
"زن زاده شدن گناه اس�ت..." و حسرت شاعر "... هبوط 
بی آدم حوا س�ت." و ابلیس ُمرده اس�ت، اما، "اما مکافات 

باقی مانده!" 
س�کوت ادامه دارد. سکوت در برابر ش�اعری که منتشر 
نشده هایش بیش�تر از منتشر شده هاس�ت و دیگر سودای 
انتشار هیچ کتابی را ندارد! آه، "قدیس شب را نشانه گرفته 

بود برف..."

گفتی

زن زاده شدن گناه است در این رسزمین

گناه بودنت را دوست داشتم

گفتی

معشوق من

آن صدای خِش کشیده شدن پاهاست

روی د�

از ِرس بی غرضی

معشوق بودنم را دوست داشتم
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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.

شماره چهارم

عکس: حسن سربخشیان

https://soundcloud.com/user100392201/izpxw57zuyik


Din Shah became so enraged that he ordered 
the establishment of a censorship bureau. 
Despite the censorship, authentic social and 
political satire appeared in the independent 
Persian-language newspapers, almost all of 
which were printed outside Iran. Only three 
years later, Shahsavan, an almost completely 
satirical publication, most likely produced in 
the Caucuses, appeared in Iran. Amazingly, at 
the time and even for several more decades, 
new concepts--such as critique, the rights of 
citizens, political participation, and freedom 
of expression—upon which satire relied in its 
new conception were unknown even among 
the Iranian elite. At this time, political and 
social critique in the modern sense arrived 
in the form of the well-received, satirical 
writings of people like Akhoundzadeh and 
Taleboff, who hailed from provinces annexed 
by Russia. But only after the Constitutional 
Revolution (1905-1907), the resulting formal 
Constitution in Iran (1906), and concurrent 
with the publication of free and independent 
press, was there an explosion of satire in the 
Iranian press. This satire, more revolutionary, 
emotional, and angry in tone than entertaining 
or humorous, making the most of the 
unprecedented freedom at the time, did not 
shy away from name-calling and profanity. 
The most influential such publication was 
Mullah Nasreddin, published outside Iran in 
Turkish, but which paid special attention to 
the issues in Iran and served as a model for 
rising Iranian writers and journalists. Fardjami 
then continues the tumultuous history of 
satire in the Iranian press in relation to the 
dramatic political events and the lack of 
tolerance of satire and any criticism in the 
press under Reza Shah’s dictatorship (1925-
1941). In fact, Eshghi, a political satirist critical 
of the ruler, was killed by an assassin’s 
bullet only a few months after Reza Shah’s 

ascendance to power. After Mohammad 
Reza Shah succeeded his father, the years 
1941-1953 witnessed an even larger explosion 
of political satire. Most of the publications of 
this time, critical of the Shah and left-leaning, 
took Prime Minister Mossadegh’s side in 
his power struggle with the Shah. After the 
successful coup d’etat against Mossadegh’s 
government, all such publications were shut 
down. The satirical publication Towfigh was 
published again starting in 1959 and enjoyed 
a huge readership until it was summarily shut 
down in 1971. Towfigh hired and showcased 
the works of significant, rising star writers 
and journalists, while concurrently dedicating 
a considerable amount of space to sexual 
satire. Star satirists and caricaturists like 
Hadi Khorsandi and Kambiz Derambakhsh 
got their start in Towfigh. In the aftermath 
of the 1979 Revolution, especially in the 
“Spring of Freedom” (spring 1979), there 
was yet another resurgence in journalistic 
activity, including political satire. Shortly 
thereafter, a new round of suppression of 
the press, particularly satire, followed. Many 
satirists, e.g., Khorsandi, moved abroad 
permanently, mostly to Western Europe, 
where they have continued their work. What 
little satire was allowed to be published was 
completely suppressed after the start of the 
Iran-Iraq War in fall of 1980. Especially after 
Ayatollah Khomeini’s death in 1989, there 
was another brief resurgence in publication 
of satire, most notably Gol Agha, which 
after 13 years was no longer considered 
critical or progressive. Several other satirical 
publications were published in the 1990s 
none of which survived. By the first decade of 
the 21st century, editorial cartoons had found 
a niche in the Iranian press. However, this 
wave of activity too came to an end. Since 
2000 Iranian political satirists and cartoonists 

have established an enormous presence on 
the Internet, a fascinating subject in its own 
right, the coverage of which is beyond the 
scope of this article. 

Happiness in Prison 

Mohammad-Ali Abtahi, a reformist 
theologian and Khatami’s Chief of Staff 
during his presidency, was arrested on June 
17 during the events after the presidential 
election of 2009. According to Abtahi, the 
meaning of happiness in prison is completely 
different from its meaning outside the prison. 
One is constantly called in for interrogation 
but the cancellation of an interrogation is 
cause for happiness. This is an example of 
the small happiness experienced in solitary 
confinement. When in large group cells, 
the presence of others and the difference 
their presence makes can be a cause for 
happiness. Buoyed by others’ presence, one 
tries to tell jokes and give oneself positive 
reinforcement. As soon as one is alone, 
one’s spine begins to ache. When one’s foot 
becomes stiff and one goes to the doctor, he 
immediately says this is a nervous condition. 
This means that all such experiences of 
happiness are superficial. You feel as though 
you are being shaved from inside. But you 
have no choice as you are alone in prison while 
your family, friends, possessions, innocence, 
and the unfairness of your companions are 
all inside of you, just behind the façade of 
your happiness and the smile on your face. 
But in solitary confinement you experience 
happiness when you are sleeping or when 
you notice writings or graphiti on the door or 
wall which may distract you. 
According to ‘Ali ‘Ajami, happiness inside 
prison is not all that different from happiness 
outside, except for the fact that, as your 

space becomes smaller and more limited, 
things that make you happy also become 
fewer and smaller. In solitary confinement, 
a sudden encounter with another prisoner, 
even if just hearing his voice may make you 
so happy that you could have never imagined 
it before. In group cells, you find pleasure and 
happiness in small things such as exercising 
in the fresh air, finding a new friend, reading 
a book, etc. These experiences of happiness 
do not stay with you for long. However, 
news of a cell mate’s execution is not just 
saddening but permanently etched in your 
mind, unforgettable. 
According to Behrouz Djavid Tehrani, the 
happiest moment of his entire life was when 
he saw the stars in the sky after nearly seven 
years in solitary confinement in Section 240 
in [the notorious] Evin Prison. 
According to Mahan Mohammadi, one of 
his happiest moments in prison may have 
been reciting the Ruba’iyat [Quatrains] of 
Omar Khayyam with Kianoush Sandjari or 
celebrating his birthday among friends and 
fellow cell mates, or when he left Evin Prison 
for the last time when he was set free. 
According to ‘Atefeh Nabavi, one of her 
happiest moments in prison was when she 
made a list of all the things she was missing and 
then burst out laughing so loudly afterwards 
that the guard gave her several warnings. 
You realize in prison that you can choose to 
be happy about even small mundane things, 
such as dreaming about taking a dance class 
once you are freed and making plans with 
a friend to register for the class when the 
time comes. Of course, on visitation days, I 
was usually very happy but sometimes quite 
sad as well. On visitation days I experienced 
extremes of emotions. 



theocracy has been a painful tragedy of 35 
years’ standing. The narrator admits that 
he has not made the effort to delve far or 
deep into the origins of the Revolution. 
However, even as a school boy he wondered 
how it could be that under the Shah’s rule, 
the epitome of suppression and censorship, 
outspoken modern poets such as Forough 
Farokhzad and Ahmad Shamlou came to 
the fore. He noticed this as well as other 
anomalies between the history of that era 
as it was taught to him at school and the 
evidence—such as works of literature--of the 
history of that era as it actually had been. He 
admits that he has learned enough to realize 
that the “Rule of the Jurisprudent” in the 
Islamic Republic has, in fact, been far from an 
improvement upon the regime it succeeded 
and that it is up to those like him and his 
contemporaries to learn the correct lessons 
from the history of Iran’s not-so-distant 
past and rectify this regrettable and tragic 
situation. 

“Shift It! Part Deux” Is on the Way! 
Delbar Tavakkoli 

This is an interview with Gurgen Zargarian, 
the Armenian-Iranian-American auto 
mechanic shop owner who sang and danced 
in a video advertisement entitled “Shift it!” 
for his own shop. This video went viral on 
the Internet in mid-2013 and has resulted 
in a certain celebrity for Gurgen, especially 
among Iranian-Americans as well as others 
in the Greater Los Angeles. In this interview, 
Gurgen, a Tehran-born Armenian whose 
family hails from the city of Isfahan, talks 
about his modest economic background and 
tightly knit, hard-working family. He worked 
hard too and took pride in his work as an auto 
mechanic specializing in transmissions or, as 

he puts it, gear boxes. He reminisces about 
his happy, carefree home life, saying that 
their home was always filled with laughter 
and music. He remembers fondly the 
fortnightly gatherings with friends in Tehran, 
when they played music together and he 
sang. After the 1979 Revolution, the then 
35-year-old Gurgen, his wife, and two-year-
old daughter immigrated to Los Angeles, 
along with their extended family as well as 
thousands of other Iranians. He opened his 
own auto mechanic shop in LA and worked 
hard to build a successful business. He has 
many satisfied clients and is very proud of his 
hard work and its great results. He sang in 
the video advertisement for his shop at the 
suggestion and with the collaboration of two 
young Americans who noticed Gurgen’s good 
voice, singing ability, and the obvious joy he 
took in music. Gurgen, who is also very proud 
of the accomplishments of his fellow Iranian-
Americans, is a friendly, easily approachable 
person who takes great pride and pleasure 
in providing first-rate, attentive service to his 
clients. He confirms that a follow-up video to 
“Shift it!” is in the process of being produced 
and mentions that this time around he would 
like and plans to include an Iranian aspect in 
it. “Shift it! Part Deux” is on the way! 

A Quick Glance at History of Satire in 
the Iranian Press 
Mahmoud Fardjami 

This is a surprisingly detailed history of satire 
in the Iranian Press from its beginnings during 
the nearly 50-year reign of Nasser al-Din Shah 
Qajar (r. 1848–1896), an absolute but erudite 
monarch. Despite the fact that renowned 
clowns often performed at his palace, upon 
having a satirical article in Persian printed in 
a Bombay newspaper read to him, Nasser al-

is a frequent byproduct of the competition- 
and achievement-oriented nature of societies 
such as the U.S., where great importance 
is attached to competition and personal 
achievement. At the work place, Norwegians 
can use a relatively high number of sick days, 
for themselves as well as in order to take 
care of their sick children. Norway also has 
one of the longest paid maternity leaves 
in the world. Norwegians do not like and 
abstain from fighting or violence in public 
spaces. They avoid heated arguments and 
entanglements. This generally makes for a 
more peaceful society, the down side being 
that many a time when people should speak 
up and register complaints they do not do so. 
The Norwegian youth are faced with many 
problems that contribute to their sadness. 
For example, the divorce rate is high and, as a 
result, many children are constantly shuttled 
between two households and many parents 
dedicate little time for the proper upbringing 
of and teaching discipline to their children. 
When parents try to compensate for this by 
giving money to their offspring, the youth 
sometimes obtain drugs and alcoholic 
beverages, leading to other serious problems. 
Another issue for the youth is Facebook and 
other social media and networks. Whereas 
in the past people’s lives were closely 
connected with the lives of their neighbors 
and classmates, nowadays the youth have 
virtual friends all over the world and seek 
to leave a good impression on others far 
away. But the language and communications 
of the youth in the virtual spaces are very 
destructive: many post cruel comments and 
ridicule each other’s appearance. Presence 
in virtual spaces causes stress and anxiety 
in adolescents. Although individualism 
has gained much ground and family and 
traditional relationships are weakening, 

many people take part in and contribute to 
civic engagement and cooperation, e.g., 
when parents help repair and/or clean their 
children’s schools. Norwegians do not 
believe or indulge in lengthy and dramatic 
displays of grief. According to the statistics, 
in Norway many girls have their first sexual 
experience at 16 and many boys at 18. Despite 
all the opportunities and facilities open and 
available to them, a considerable number 
Norwegian youth are sad or disaffected. 
The reason for this is the high level of daily 
stress to which they are exposed. Divorce 
and family problems add to this stress. These 
are some of the issues some young people in 
Norway are experiencing. 

The Revolution and I: The Story of 
a Boy Who Became Suspicious of 
Everything 

This is a narrative by a young man who was 
born and grew up in Iran after the Revolution 
of 1979 that overthrew the Shah’s regime 
and replaced it with the theocratic Islamic 
Republic. He writes about what he learned 
about the Revolution and how he learned it. 
For example, he mentions what he studied in 
his social studies text books at school, what 
he learned through the audio-visual public 
communication media such as children’s 
television programs and, most importantly, 
what he learned from his parents, who 
had been eager, young participants in 
the beginning of the Revolution but grew 
disillusioned and discontented when the 
freedom movement that was the start of the 
Revolution was essentially high-jacked and 
its course thus diverted from its intended 
path, meaning that for people like his parents 
the replacement of the tyrannical monarchy 
by the equally—if not more—tyrannical 



   our brain connected with pleasure and 
reward undergo positive and pleasurable 
changes. 
• Let go of hatred. If we forgive those 
who have hurt us, we will feel better about 
ourselves and closer to others. 
• Exercise. Regular exercise is the most 
certain way to feeling happy. 
• Get enough rest. Sleep-deprived people 
are less happy. 
• Be aware of your feelings and thoughts. 
This will strengthen your immune system and 
make you happier. 
• Do not be overly obsessed with materialism. 
Research proves that attaining more money 
will not make you happier. 

* Sources used for this article can be accessed 
at Tableau Magazine archives. 

The Problems of the World’s Happiest 
People! 
Behdad Bordbar 

According to results of a study published 
by the UN, Scandinavians are the happiest 
people in the world. Carried out by Columbia 
University’s Earth Institute on 156 countries, 
this study placed the U.S. in the 17th place in 
terms of happiness. By conducting research 
on the psychological state of the respondents 
and their overall satisfaction with their lives, 
researchers noticed that the following six 
factors contribute to their happiness: per 
capita income; life expectancy (a statistical 
indicator measuring the average life span of 
people in society); friends; opportunities for 
generosity; lack of governmental corruption; 
and ultimately the possibility of changing 
one’s life. 
What Makes the Norwegians Happy? 
Norwegians say that being born in their 

country is akin to hitting the jackpot. At a 
time when many of the world’s babies are 
born into debt, the Norwegian government 
has saved billions of dollars for future 
generations. Norway’s economy is one of 
the world’s strongest, with appropriate 
economic growth, a two-to-three-percent 
unemployment rate, and a two-percent 
inflation rate. But this is not the whole story. 
After World War II, Norway’s prime minister 
(from the Labor Party), set in motion a series 
of reforms intended to vanquish poverty 
and achieve an equitable distribution of 
wealth in society. He saw to it that bill of law 
establishing a minimum retirement salary and 
universal, affordable health care were ratified 
by the parliament. Alongside women’s efforts 
to put an end to gender discrimination in 
society, these reform measures resulted in 
women’s entry into specialized professions. 
The writer interviews Kari Birland, a 
psychologist and high school teacher, and 
asks her the secret of the happiness of 
Norwegians. According to Birland, the view 
of the government of Norway (GON) is that 
depression, crime, and addiction to drugs and 
alcohol prematurely cause inability to function 
and work and treatment is costly. Therefore, 
in order to curb the rise of premature inability 
to earn a living in its work force, the GON 
invests in health, sports facilities, and youth 
clubs to promote healthy and positive leisure/
pastimes. Health, leisure, and happiness are 
considered universal rights of the citizens, to 
be enjoyed by the entire society, not just a 
wealthy minority. In eastern Oslo, filled with 
immigrant neighborhoods and low-income 
residents, there are more sports and leisure 
facilities. In modern Norwegian society and 
culture no one is supposed to be or feel 
more important than anyone else, thereby 
imparting a sense of peace and calm. Stress 

considered happy in one’s life. A person may 
be angry or upset about a small, work-related 
problem and, as a result, not only not feel 
happy but also actually think that everything 
is unpleasant and bitter. However, it does 
not follow that one would think in the same 
way when one thinks about one’s entire 
life. Having considered happiness under the 
rubric of the “experiencing self” and the 
“remembering self” (narrator), behavioral 
economist Daniel Kahneman believes there 
is a significant difference between being 
happy in one’s life and being happy with 
one’s life. These are two different concepts 
that relate to the “experiencing self” and 
the “remembering self”: the former is the 
“narrator” of one’s life and the latter is the 
version of one living in the “psychological 
present.” 
Ingredients or Prerequisites of Happiness: 
Psychologist Martin Seligman, author of 
Authentic Happiness and a researcher in the 
new subfield of positive psychology, defines 
happiness in terms of pleasure, occupation, 
and meaning. Pleasure is the aspect of 
happiness connected with feeling good. 
Occupation is defined in terms of having 
a successful professional life and good 
relationships with family members and friends 
as well as enjoyable pastimes. Meaning has to 
do with how we use our capabilities to reach 
our larger goals. Seligman emphasizes the 
importance of occupation and meaning as 
components of a pleasurable life. According to 
psychologist Ed Diener, author of Happiness: 
Unlocking the Mysteries of Psychological 
Wealth, happiness or “subjective wellbeing” 
is a composite of satisfaction with one’s life 
and having more positive feelings rather 
than negative ones. Psychology professor 
Sonja Lyubomirsky, author of The How of 
Happiness, defines happiness as experiencing 

pleasure, satisfaction or a feeling of well-
being, as feeling that life is good, meaningful, 
and valuable. 
Biological Roots of Happiness: Among other 
things, studies show that the production of 
the neurotransmitter noradrenaline results 
in feeling pleasure and happiness, thereby 
proving that there is indeed a connection 
between happiness and the biological 
processes in the human body. A study by 
University of California Berkeley researchers 
Steptoe, Wardle, and Marmot, revealed that 
individuals who are happier have lower blood 
pressure and heart rate, as well as a lower 
level of cortisol, a hormone connected with 
stress and anxiety, than those who are not. 
Happiness and Relationships: A 
comprehensive, long-term Harvard University 
study has concluded that happy individuals 
have more and closer relationships with 
others, feel self-confident and loved, prefer 
to be with others, and do not feel lonely. 
Doubling Our Happiness: Based on her 
research, Lyubomirsky has concluded 
that about 50 percent of our happiness 
is genetically determined; 10 percent is 
shaped by our life circumstances; and the 
remaining 40 percent is based on our daily 
activities. Lyubomirsky and other researchers 
in positive psychology have the following 
recommendations for attaining more 
happiness: 
• Expand and deepen your close relationships. 
Fall in love. Make time for those whom you 
trust and who will support you 
   when you are depressed or unhappy. 
• Practice gratitude. Make a daily list of the 
valuable things in your life and express your 
gratitude to the sources thereof. 
• Practice kindness. According to the findings 
of neuro-scienctific research, when we show 
kindness to others, the areas of 



discord and hatred, is a cause for happiness. 
Nowadays he finds happiness in very simple, 
previously mundane occurrences. He is 
happy that he and his immediate family are 
safe, warm, have food to eat, and, above all, 
are alive. 
The Syrian people used to be one of the 
happiest people in the Middle East. Despite 
the lack of political freedoms, because 
people were free in their social activities, 
choosing their life style and their attire, 
few suffered from depression and other 
emotional or mental problems. According to 
retired university professor in Damascus Dr. 
Alhamsa, “In Syria happiness is the function 
of a composite of the various cultures present 
in the country, the most important being the 
Arab as well as the Ottoman cultures and 
legacies. Syrian Christians too used to play 
an important role in shaping this happiness. 
But the three-year-old civil war has had a 
devastating effect on this happiness. There 
is no longer any night life or celebration in 
Damascus, Halab [Aleppo], and Homs.” 
Salma is happy when she is able to connect 
to the world via the Internet when there is 
electricity. She does not like reading news 
of the war and prefers to listen to music 
and touch base with her friends instead. She 
said, “On Facebook, I write ‘We are alive on 
Saturday, January 18.’ ” 
Mohammad initially thought the writer’s 
question sarcastic but after a few days he 
wrote, “…[despite our losses,] I will write 
you about happiness. I am still happy because 
I can listen to music, still listen to Fairouz’s 
[celebrated Lebanese-born singer] singing 
and reminisce about my childhood and 
wonder if it will be possible to re-build Syria, 
Halab…”
 

On Happiness 
Shadi Zamani 

Understanding happiness is easy but 
searching for and finding a clear and multi-
faceted definition of it is not. In the last several 
centuries, in their search for a definition 
of happiness, philosophers, psychologists, 
neurologists, medical practitioners, and 
sociologists have studied this phenomenon 
from various angles and have reached 
interesting conclusions having to do, among 
other things, with genetic roots, social 
circumstances, neurotransmitters, etc. While 
it is difficult to define happiness, it is easily 
understandable when one remembers that 
the ultimate goal of all these researchers is 
to find ways to increase happiness. But doing 
that is not possible without first defining 
happiness. In preparation for this article, the 
writer has performed extensive research and 
found masses of information and materials, 
which were at times difficult to keep track 
of or fit together, but after organizing her 
notes, she has written cogently on what she 
has learned about the concept of happiness. 
She poses several questions and answers 
them by providing the viewpoints and results 
of research of various scientists: 
A State of Mind or Living a Pleasant Life? 
Psychologists and psychiatrists have studied 
happiness as a state of mind and from the 
angle of its connection with the human 
psyche as well as the biological traits of the 
human brain. Happiness as living a pleasant 
life has been studied by philosophers, who 
define it in terms of felicity or bliss. 
Now or Always? Another way to look at 
happiness is in terms of time frame. Being 
asked if one feels happy reading this text 
is very different from being asked if one is 

Happiness as a Plan or Happiness at 
War Time 
Parvaneh Vahidmanesh 

In this article, ordinary people from Syria, 
most of them still there, communicate with 
the writer via the Internet and tell her about 
happiness: what it meant to them before the 
war, what it means to them now, and how 
the bloody civil war between various political 
factions tearing their country apart has 
changed how they think about happiness. 
According to Abdullah, who has lost half of 
his family and who, in search for a safe haven, 
has sought refuge in a mountain village with 
his wife and daughter, “One can find a reason 
for happiness even when people are dying all 

around one in a war. One can find happiness 
even in a voice and in a conversation.” He 
reminisces about life in peacetime, when 
he and his well-to-do family often spent 
long evenings together, smoking hookah, in 
their garden, where sweet-scented Jasmine 
blossoms grew around a small pool. The war 
has been akin to a raid on their happiness. 
The same day that his brother’s body was 
retrieved, his baby son was born. That is 
when he understood that alongside every 
unhappiness there is some happiness and 
that alongside every death there is a birth. 
Abdullah’s happy moments had an altogether 
different feel or sense to them. He says that, 
at this point, the very fact that he is now 
away from a city burning with the fire of 
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