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سخن سردبیر
شوخی

در مکانیکی در ایالت ویرجینیا در آمریکا نشسته ام و منتظرم تا اتومبیل ام 

را تحویل بگیرم. سی ان ان خبر گروگان گیری در سیدنی استرالیا را به 

صورت زنده پخش می کند و از آخرین تحوالت آن می گوید. »شیخ 

هارون« نامی، که گویا نام اصلی اش را تغییر داده، دست به گروگان گیری 

زده و خواسته به او پرچم داعش بدهند. او یک پناهنده ی ایرانِی پنجاه 

ساله است و چندین مورد از اتهامات اش، از جمله ۴٠ فقره اتهام تعرض 

و مشارکت در قتل همسرش، تاکنون اعالم شده است!

حس بدی دارم و شنیدن مدام این عبارت »ایرانین هاستج تیکر« 

)گروگان گیر ایرانی( آزارم می دهد. سری به فیسبوک می زنم و حال ام 

بد تر می شود. اولین پستی که می بینم شوخی ای است که عمل 

گروگان گیر را به سخنرانی آقای اباذری ربط داده! نوشته  ى فیسبوک 

این مضمون را دارد: »می گن این آقای ایرانی که در سیدنی دست 

به گروگان گیری زده قصد داشته با این کارش به صحبت های اباذری 

اعتراض کنه!« و همین طور شوخی ها و جوک ها در مورد حادثه ای که 

جان سه تن را گرفته ادامه دارد و الیک است که تقدیم هرکدام می شود. 

از خودم مى پرسم: آیا واقعًا این یک شوخی است؟!

این نمونه ای از شوخ طبعی ما ایرانی ها است. سر بزنگاه، آماده هستیم 

تا در بد ترین شرایط نیز به تراژدی در حال وقوع بخندیم، و سعى 

مى کنیم دیگران را هم در این خنده سهیم کنیم. به نظر می رسد برای 

ما خندیدن به هرچیزی الزامی است، حاال سوژه اش هرچه می خواهد 

باشد، از خندیدن به جوک های سیاسی و اجتماعی گرفته تا خندیدن به 

موضوعات قومی و جنسیتی و سکسیستی.

در این شماره ی »تابلو« تالش کرده ایم از جنبه های مختلف به این 

موضوع مهم نگاهی بیاندازیم، تا تصویر جامع تری از رویکرد جامعه ی 

ایرانی به شوخی و خنده فراهم کنیم.
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یک چیز مسلم است و آن این که مدت های مدید 
عبوسی مسئله ی اصلی انقالب بود. مذهبی ها 

می گفتند خندیدن سبک است و پیغمبر گفته 
خنده ی دندان نما نکنید، طوری که وقتی پوستر 

خندانی از آقای خمینی منتشر شد مدت ها متحیر 
بودیم که مگر می شود؟! چپ ها هم که شدت 

انقالبی گری شان کمتر از مذهبی ها نبود اصل شان 
جدیت و مبارزه بود. شوخی بی شوخی! اما 

انقالب خودش کلی شوخی داشت. از آن 
شعار »ازهاری گوساله« بگیر تا انواع و اقسام 

شعارهای مردم پسند و ریتمیک. بعد هم که آن 
شوخی بزرگ اتفاق افتاد: »عکس خمینی توی 

ماه!«

هم�ان  انق�اب  مس�تی های  و  خنده ه�ا  اول  دوره ی 
س�ال های ش�عار بود و طنز انقابی. پش�ت بندش س�ال 
اول انق�اب آمد ک�ه باید گفت س�ال فحش بود و دس�ت 
انداختن. اول از همه به ریش ش�اه و ریشه ی شاهنشاهی 
خندیدیم. بعد تمسخر و تحقیر و توهین از هر طرف بارید. 
بعض�ی روزنامه ها دیگر آخ�رش بودند. مث�ًا چلنگر با آن 
مثلث »بیق« )در اش�اره به بنی صدر و یزدی و قطب زاده( 
حسابی ما را آش�فته می کرد. منطق اش را نمی فهمیدیم. 

بعدها فهمیدیم که دیگر دیر شده بود!
س�ال های بی طن�ز و جدیت هم ب�ه طور م�وازی ادامه 
داش�ت. خیل�ی زود انقابی گ�ری ب�ه اش�غال »الن�ه ی 
جاسوس�ی« گره خ�ورد و بعد هم جنگ ش�د و کوپن آمد و 
برق ها رف�ت و جنس ه�ا از مغازه ها غیب ش�دند و همه ی 

این ها اصًا نه شوخی داشت و نه خنده.
س�ال های رادیو ب�ود، و دوره ی آقایان مل�ون. »صبح 
جمع�ه ب�ا ش�ما« از پرش�نونده ترین برنامه ها ب�ود. ملون 
بهتری�ن و طبیعی ترین و مردمی ترین ش�وخی ها و طنزها 
را ارائ�ه می کرد، و صاح�ب آن صدا و ادا را مش�هور عام و 
خ�اص کرد. یک کان�ال دیگر هم ب�ود ک�ه از رادیو قوی تر 
بود، و آن لطیفه های سیاس�ی پنهان و درگوشی و محفلی 
درباره ی مقامات بود. آیت اهلل منتظری مرکز این لطیفه ها 
ب�ود. رفس�نجانی هم ب�ا ُتن ص�دا و ادای خ�اص خودش 
مطل�وب اهل تقلی�د صدا ب�ود و انصافَا برخی ش�ان خوب 

تقلید می کردند. 
س�ال های مطبوعات آم�د. مطبوعات که هم�ه به قتل 
ع�ام رفته بودن�د آرام آرام با پایان جنگ برگش�تند. و یکی 
از بهتری�ن و مؤثرتری�ن و مهم تری�ن آن ه�ا گل آقا بود. گل 
آقا خاطره ی طنز پیش از انق�اب را زنده کرد و ادامه داد. 

حبیب�ی، معاون رئیس جمهور، را ج�ای امیرعباس هویدا 
در مجله ی توفیق گذاشت و خندیدن به مقامات را که اصًا 
ممک�ن نبود باب کرد. به عاوه، طنزنویس�ان باس�وادی 
داش�ت که می توانس�تند شعر نو بنویسند و ش�عرهای نو را 
دس�ت کاری کنند، به خصوص شعرهای سهراب سپهری 
را ک�ه مقلد و خواهان بس�یار داش�ت. در به�ار اصاحات 
هم یک بار دیگر طنز ش�کوفا ش�د. از مکتب همان گل آقا 
طنزنوی�س چیره دس�تی پیدا ش�د که برترین طنز سیاس�ی 
تاریخ معاصر را در یک جمله نوش�ت: »آیا خودکشی سعید 

امامی کار واجبی بود؟«
کارت�ون و کاریکات�ور ه�م طبعًا ب�ا گل آقا رون�ق گرفت. 
پی�ش از آن، کارتون خیلی به رس�میت ش�ناخته نمی ش�د 
و کاریکلمات�ور هم تقریب�ًا اختصاصِی پرویز ش�اپور بود که 
کتاب�ی هم به این اس�م داش�ت. کارت�ون سیاس�ی گل آقا 
هم طبعًا ادام�ه ی توفیقات توفیق بود. اما کارتون بیش�تر 
اسباب دردس�ر بود تا اسباب خنده. کارتون خیلی مجات 
و روزنامه ه�ا را تعطی�ل ک�رد. ای�ن خودش نش�ان می داد 
ک�ه مقام�ات اهل خن�ده نیس�تند، و باش�ند هم دل ش�ان 

نمی خواهد کسی به ریش آن ها بخندد. 
تلویزیون، که در اوایل چیزی مثل »شبکه ی مجاهدین 
خلق« فعلی بود، کم کم یخ اش آب شد و »ساعت خوش« 
را هم به رس�میت ش�ناخت. این هم از ب�رکات ختم جنگ 

ب�ود، منتها با چند س�ال تأخیر. قب�ًا از تلویزیون انقابی 
فقط »ش�هر موش ه�ا« دل م�ردم را برده ب�ود و کارهای 
داری�وش کاردان. و کمت�ر از یک دهه بعد نوبت رس�ید به 

»کاه قرمزی« و سریال »برره«.
آخوندهای خنده دار توی کارتون ها کش�یده نمی ش�دند 
و روی صحنه کمیاب بودن�د، اما خنده در میان اهل ریش 
ریش�ه دار ب�ود. روی صحنه اش تا س�ال ها منحصر بود به 
آقای قرائتی، که ضمن درس قرآن اش یک دوره ی کامل 
درس آخوندشناس�ی هم می داد، مستقیم و غیرمستقیم. 
از اه�ل فامی�ل چندبار ش�نیدم که ب�ه آن قصه ی کیس�ه یا 
جی�ب آخوندش ارج�اع می دادن�د. گفته بود: »کیس�ه ی 
قبای آخوند عمیق اس�ت و اگر پول افتاد توش، به آس�انی 

در نمی آد!«
طنز آخوندی طنز خاصی اس�ت که در محافل معین هم 
جاری اس�ت. نمون�ه اش را بخواهید بای�د در رفتار و گفتار 
مداح�ان دوره ی احمدی ن�ژاد بیابی�د ک�ه تربیت ش�ده ی 
چن�ان محافلی ان�د! اما اگ�ر طن�ز مداحان لمپنی باش�د، 
نمونه های ش�رعی و محافظ�ه کار طنز آخون�دی هم پیدا 
شده اس�ت. حاال بر اس�اس ش�واهد موجود، آخوندهایی 
داریم که اس�تندآپ کمدی برگزار می کنند. طنز و ش�وخی 
همیش�ه بخ�ش مهم�ی از روضه و منب�ر بوده اس�ت. اما 
ن�وع اس�تندآپ اش برای م�ن تازگ�ی دارد. آخوندها هیچ 

صحنه ای را خالی نمی گذارند! 
سینمای طنز زمانی بود که نوبت عاشقی نبود اما می شد 
ب�ه چیزهایی که ضرر زیادی نداش�ته باش�د خندید. جامعه 
سرش�ار ب�ود از انواع فش�ارهای روانی و سیاس�ی و جنگ 

مهدیجامی

سالهای رادیو بود. و دوره آقایان ملون. 
"صبح جمعه با شما" از پرشنونده ترین 
برنامه ها بود. ملون بهترین و طبیعی 

ترین و مردمی ترین شوخی ها و طنزها 
را ارائه می کرد و صاحب آن صدا و ادا را 

مشهور عام و خاص کرد
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و تورم. یک جوری فش�ارها باید تخلیه می ش�د. زیرزمین 
س�کس و پ�ورن کار می ک�رد، روزمین طنز. وقت�ی لیلی با 
من است ساخته شد، همه فهمیدیم به جنگ هم می شود 

خندید، و وقتی مارمولک آم�د فهمیدیم که به دین و آخوند 
هم می شود خندید. 

س�ال های ماهواره بی تردید با یک برنامه طنز درخشان 
ب�ه یاد خواهد ماند: »پارازیت«، ک�ه اتفاقی بود برای طنز 
و تئاتر تلویزیونی و صدای آمریکا و ش�بکه های اجتماعی. 
ولی صدای آمریکا خیلی زود نش�ان داد که با طنز میانه ای 
ندارد. بی بی س�ی هم که از اول نداش�ت، گرچه انصافًا در 
دوره ی رادیو برنامه های اس�تاد زشکی اش عالی بود. بعد 
نوبت رسید به ش�بکه ی من و تو. برنامه های طنز من و تو 
نوعی بازسازی طنز ایام شاهی در تلویزیون ملی عهد شاه 

بود.  
سریال س�ازی خ�ارج از صدا و س�یما هم نش�ان از عدم 
تحمل طنز داش�ت. اما اس�تقبال مردم بس�یار خوب بود. 
تجرب�ه ی فروش س�ی دی »قه�وه ی تلخ« تا ح�دی دور 
از انتظ�ار هم بود. اما ایرانی ها نش�ان دادن�د که برای طنز 

حاضر اند دست به جیب شوند. خنده بازار خوبی دارد. 
س�ال های وایب�ر س�ال هایی اس�ت ک�ه در آن زندگ�ی 

می کنی�م. در آخری�ن محص�والت وایبر می ش�ود دید که 
همه چیز اس�باب خنده اس�ت. همین مقامات را باز نگران 
ک�رده اس�ت. طنزپ�ردازان وایب�ری را دس�تگیر می کنند 
که چ�را خمین�ی را قهرمان ج�وک کرده اند. ول�ی نگاهی 
جدی ب�ه طنز و ش�وخی های وایبری نش�ان از بازگش�ت 
س�کس و سکسیس�م و لمپنیس�م دارد. ای�ن گرای�ش در 
عصر احمدی نژاد رش�د یافت که خودش احتمااًل موضوع 

بیشترین جوک ها در تاریخ لطایف فارسی بوده است.

در هم�ه ی این س�ال ها طنز کارک�رد دوگانه ای داش�ته 
است: تمس�خر سیاسی و س�وپاپ سیاس�ی. برنامه های 
طنزی را که به نحوی با دولت و نهادهای رس�می سر و کار 
دارد به حساب س�وپاپ یا »س�وفاف« می توان گذاشت، 
چیزی ک�ه خود گل آق�ا از گفتن اش ابا نداش�ت. س�وپاپ 
صورت آشکار طنز بوده و تمس�خر سیاسی صورت پنهان 
آن. ای�ن روزها پورن کامی و لمپنیس�م بیان�ی هم به آن 
اضافه ش�ده اس�ت. اهل نظ�ر می گویند ش�عر »حجاب و 
چادر« ای�رج میرزا هم مثل یک مراس�م آیینی در مجالس 
دس�ت به دست می شود. سکس از سیاس�ت پیشی گرفته 

است! 

کفش های بزرگ، کاله دراز و دماغ قرمزاش چیزی نیست که به راحتی از 
ذهن کودکی که با ادا و اطوار هایش به قهقهه می افتد پاک شود. دلقک ها 

مسیر طوالنی را در تاریخ هنرهای نمایشی و سرگرمی تا امروز گذرانده اند 
و هنوز با وجود انواع ابزارهای سرگرمی در دل و قلب بچه ها جا دارند. 

بچه هایی را می توان تصور کرد که برای لحظه ای کامپیو تر کوچک بازی خود 
را   رها می کنند و مجذوب این شخصیت بی قید و بند و خنده دار می شوند 

که آزادانه می رقصد و به زمین می خورد، شعبده می کند و با آن خنده ی 
نقاشی شده روی صورتش لبخند بر لب ها می نشاند.

http://tableaumag.com/5491
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ش�اید ش�ما هم تا حاال این ای میل را دریافت کرده باشید 
یا آن را در فیس�بوک ی�ا گوگل پاس دیده باش�ید که: »یه 
روز یه ترکه ... اس�مش ستارخان بود، شاید هم باقرخان. 
خیلی ش�جاع بود، خیلی نترس. یکه و تنه�ا از پس ارتش 
حکومت مرکزی بر اومد، جونش رو گذاش�ت کف دستش 
و سرباز راه مش�روطیت و آزادی شد، فداکاری کرد، برای 
ای�ران، برای من و ت�و، برای این ک�ه ما ی�ه روزی تو این 
مملک�ت آزاد زندگ�ی کنیم. یه روز یه رش�تیه ... اس�مش 
میرزا کوچک خان بود، می�رزا کوچک خان جنگلی. برای 
مهار کردن گاو وحش�ی ق�درت مطلقه تاش ک�رد، برای 
این که کس�ی تو این مملکت ادعای خدایی نکنه. اون قدر 
جنگی�د تا جونش رو فدای س�رزمینش کرد. ی�ه روز یه لره 

... اس�مش کریم خان زند بود، مؤسس سلسله ی زندیه؛ 
س�اده زیست، نیک س�یرت بود، و تا می شد از شدت عمل 
احت�راز می کرد. ی�ه روز ی�ه قزوینیه ... بود ب�ه نام عامه 
دهخدا. از لحاظ اخاقی منحصر به فرد بود و لغت نامه ی 
خیلی خوب�ی برای ما به یادگار گذاش�ت ... یه روز ما همه 
ب�ا هم بودیم، ترک و رش�تی و ل�ر و اصفهان�ی و ... تا این 
که یه عده رمز دوس�تی ما رو کش�ف کردند و قفل دوس�تی 
ما رو شکس�تند. حاال دیگه برای هم جوک می سازیم، به 
هم دیگه می خندیم! و این جوری ش�ادیم! این از فرهنگ 

ایرونی به دوره. با هم دیگه بخندیم، نه به هم دیگه!«
جوک ه�ا عمومًا در یک فرآیند سیاس�ی - اجتماعی بروز 
می کنند. جوامع بس�ته ی سیاس�ی ک�ه انتقاد ب�ه دولت و 

حکوم�ت را ب�ر نمی تابن�د محملی مناس�ب ب�رای ظهور 
جوک ه�ای اجتماع�ی ان�د، و در ای�ن می�ان قومیت های 
مختل�ف ب�رای هم ج�وک درس�ت می کنند تا فش�ارهای 
سیاس�ی حکومت را ب�ه نوعی تعدیل کنند. اما چه کس�انی 
ای�ن جوک ها را ب�رای اولین ب�ار می س�ازند؟ جوک ها نیز 
مانند کتاب ها دست به دس�ت می گردند و با اندکی تغییر از 
قومی به قوم دیگر نس�بت داده می شوند. این هم روندی 
دارد. قدیم تره�ا، نوارهای�ی ب�ود از کریم�ی مراغه ای که 
جوک ه�ای »یه ترکه« را می س�اخت. او خود اهل مراغه 
و ش�اعر بود، و هر ش�عری که می س�اخت بافاصله اقوام 
دیگ�ر نیز آن را دس�ت آویز ق�رار می دادند، و هرکس�ی که 
می خواس�ت جوک  تعریف کند جمله اش را ب�ا »یه ترکه« 
یا »یه رشتیه« شروع می کرد. این موضوع نشان می دهد 
که جوک سازها ویژگی های قومی خود را به دقت می دانند 
و به نکات حس�اس آن ه�ا کامًا واق�ف ان�د. بنابراین، با 
کم�ی ذوق نویس�ندگی می توانن�د جوک ها را ب�ه گونه ای 
طراحی کنند که ابتدا از س�وی »قوم« خودش�ان پذیرش 
عمومی داشته باشد و بعد دیگر اقوام نیز آن را نقل محافل 
خود کنند. اما ریش�ه ی این نوع جوک ه�ا در دوره ی بعد از 

انقاب مشروطه از کجا می آید؟
در زمان قاجار، که زنان حق رفتن به مدرس�ه را نداشتند، 
اولین گروهی که ب�ه دخترها اجازه ی درس خواندن دادند 
رشتی ها بودند. وقتی این خبر به گوش متحجرین مذهبی 
رس�ید، برای ترور ش�خصیت رش�تی ها و تحقی�ر آن ها در 
جامعه، این ش�ایعه را مطرح کردند که »رشتی ها بی غیرت 
اند و می گذارند ناموس شان درس بخواند!« و سال ها این 
بی خردی و کوته فکری دهان به دهان گشت و تا به امروز 
نتوانس�ته ایم این نن�گ را از حافظه مان پ�اک کنیم! توجه 
گیلکی ها به دانش در میان ایرانی ها زبان زد است. محمد 
عل�ی مجته�دی گیان�ی، مؤس�س »دانش�گاه صنعتی 
شریف« و رئیس دانشگاه هایی همچون »پلی تکنیک« و 
»شهید بهشتی« یکی از همان کس�انی بود که بی خردان 

آن روز بی غیرت اش می خواندند.
مثال�ی دیگ�ر: بع�د از ب�ه ت�وپ بس�تن مجل�س توس�ط 
محمدعلی ش�اه، تبریزی ها شورش کردند و علیه استبداد 
و ش�اه قیام کردند. ش�هر محاصره شد. ش�ش ماه تمام در 

آشورماهان
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محاص�ره بود. قحط�ی و کمبود غ�ذا بی داد می ک�رد. اما 
مردم تس�لیم نش�دند. پیغام مردم شهر روش�ن بود: »غذا 
تمام ش�ده عیب ندارد، یونجه می خوریم. یونجه هم تمام 
ش�ود، برگ درخت می خوریم، ولی تس�لیم نمی شویم.« 
گروه�ی که می خواس�تند ای�ن حرکت ملی و غ�رور آفرین 
تبریزی ها را ل�وث کنند، گفتند که »ترک ها خر ش�ده اند و 

یونجه می خورند.« 
این گونه اس�ت که م�ا نیز ب�ا ترویج جوک ه�ای قومیتی 
در نب�رد پایتخت مش�روطه ی ای�ران )تبریز( ب�رای آزادی 
و پایتخ�ت علم ایران )گی�ان( برای آب�ادی، در جبهه ی 
باطل قرار می گیریم و تیش�ه بر ریشه ی خود می زنیم برای 

ثانیه ای خنده! 

مهرک کمالی، جامعه ش�ناس، در یادداشتی می نویسد: 
»جوک ه�ای محلی و ملیت�ی انگ و اس�تریوتایپ و ذات 
می س�ازند و در واقع خصوصیات اصلی ساکنان یک شهر 
ی�ا اعضای ی�ک ملیت را پنه�ان می کنن�د. جوک ها کاری 

می کنن�د که ما فقط یک یا چند تصور محدوِد معمواًل منفی 
از دیگری داش�ته باش�یم که مانع از نزدیک ش�دن مان به 
یک دیگ�ر می ش�ود. از ای�ن نظر، م�ا مدام از ط�رف انگ 
خودساخته ی فرهنگ مس�لط تهدید می شویم، و درست 
آن اس�ت که اگر با آن مقابله نمی کنیم ب�ا آن هم آوایی هم 

نکنیم.«

جوک ها عمومًا در یک فرآیند سیاسی - 
اجتماعی بروز می کنند. جوامع بسته ی 

سیاسی که انتقاد به دولت و حکومت 
را بر نمی تابند محملی مناسب برای 

ظهور جوک های اجتماعی اند، و در این 
میان قومیت های مختلف برای هم جوک 

درست می کنند تا فشارهای سیاسی 
حکومت را به نوعی تعدیل کنند

محمد علی مجتهدی گیالنی، مؤسس »دانشگاه صنعتی شریف«

در شبی از شب های گرم اوت 2۰12، عده ای 
دانشجو در کافه ای در آنتالیا یک مهمانی 
خداحافظی بر پا کردند: دانشجویانی از 

کشورهای آلمان، افغانستان، اوکراین، ایتالیا، 
ایران، بلغارستان، ترکیه، تونس، آذربایجان، 

روسیه، رومانی، فرانسه، قرقیزستان، 
قزاقستان، مجارستان، و یونان. هوا شرجی بود 

و دما بیست و چند درجه. دریای آراِم آن شب، 
ماه کامِل وسط آسمان اش، نسیم خنک مدیترانه، 

و مردمی که در تاریکی به دریا اعتماد می کردند و 
شادمانه تن به آب می زدند، همه دست به دست 
هم داده بود تا آن شِب پر از نور و خنده را در ذهن 

دانشجویان ماندگار کند.

موض�وع برای خنده و مزاح کم نب�ود: از یادآوری برخی 
اتفاق�ات خن�ده آور دوره ی تحصیل�ی گرفته ت�ا تخم های 

ف�راواِن باتکلیِف پرتقال در آب پرتقال سفارش�ِی یکی از 
دانشجویان، از تاش نافرجام مدیترانه برای نشان دادن 
مّد چند سانتی اش گرفته تا ادا و اطوارهای دانشجویان در 

مقابل دوربین های عکاسی.

اجازه نداری به تاریخ غمبار من بخندی
ت�ا خود صبح می ش�د محترمان�ه به موضوعات�ی خندید 
ک�ه خندیدن به آن ها به کس�ی ی�ا جایی بر نمی خ�ورد،  اما 
برخ�ی دانش�جویان تصمی�م گرفتن�د با موضوع�ی مزاح 
کنند که برای سه دانش�جوی آلمانی شوخی بردار نبود. از 
دانشجویان آلمانی درباره ی برنامه شان پس از بازگشت به 
کشورشان پرس�یدند و وقتی از آلمان اسم بردند با انگشت 
اش�اره  ی یک�ی از دس�ت ها برای خود س�بیل گذاش�تند و 
دس�ت دیگرشان را به نشانه ی س�ام نازی ها باال بردند و 
س�امی به هیتلر دادن�د و خندیدند. دانش�جویان آلمانی 
معترض ش�دند، برخاس�تند و جمع را ترک کردند. پیش از 

لیالملکمحمدی

گورستان خاوران، محل دفن تعدادی از اعدامیان دهه شصت
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آن که بروند، گفتند مردم سرزمین ش�ان هنوز نتوانسته اند 
اتفاق�ات تلخ جنگ دوم جهان�ی را فرام�وش کنند. گفتند 
ب�ه کس�ی اجازه ی ش�وخی ک�ردن ب�ا تراژدی هایش�ان را 

نمی دهند.
شصت و هفت سال برای فراموش کردن جنگی که بیش 
از هفتاد میلیون انس�ان را کشته اس�ت مدت زمان زیادی 
نیست. دو سه نس�ل پیش از دانشجویان آلمانی حاضر در 
آن مهمان�ی خداحافظی، آلمانی ها هف�ت میلیون و ۲۹۳ 
ه�زار تن از هموطنان خود را در آن جنگ از دس�ت دادند. 
کودکانی گم ش�دند و هرگز پیدا نش�دند، پدران و مادرانی 
از دس�ت رفتند، خانه ها و ش�هرهای زیادی ویران شد، و 
انسان های بی ش�ماری آواره شدند. احتمااًل دانشجویانی 
که با دم ش�یر زخمی ش�وخی کردند سالخ خانه ی شماره  ی 
پنج، طبل حلبی، یا س�ایر رمان های رمان نویس�ان بزرگ 

درباره ی جنگ جهانی دوم را نخوانده بودند، یا فیلم هایی 
را که درباره ی این جنگ ساخته شده است )مثًا فهرست 
ش�یندلر یا پیانیس�ت( ندیده بودن�د، تا بتوانن�د تا حدودی 

فجای�ع آن جن�گ و حساس�یت همکاس�ی های آلمانی 
خ�ود را درک کنند. از همه هم نمی توان انتظار داش�ت به 
خواندن رمان ی�ا دیدن فیلم های درام عاقه مند باش�ند، 
ام�ا می توان از کش�ورها انتظار داش�ت در نظام آموزش�ی 
خود یا از طریق رس�انه ها به مردم بیاموزن�د به جای خنده 
به موضوعات تل�خ و تراژدی ها، درب�اره ی آن ها بخوانند 
و تعم�ق کنند. اگ�ر آن ها پیش�تر آموخته بودن�د به چه چیز 
می شود خندید و به چه چیز نمی شود خندید، خاطره ی آن 

شب برای همه  ی آن جمع شیرین و دلنشین می شد.

شوخی با فجایع، اعتراض یا رخوت
در یک�ی از روزه�ای س�رد فوری�ه ی ۲۰۱۱ در یک�ی از 
ش�هرهای نروژ، یک ن�روژی طبق عادت مرس�وم مردم 
سرزمین اش، در جمعی شروع به صحبت کردن درباره ی 
خبره�ای مهم آن روز ک�رد. آن جمع هم ترکیب�ی از افراد 
آس�یایی، آفریقای�ی، آمری�کای التین�ی، و اروپای�ی بود. 
مهم تری�ن خب�ر آن روز و چن�د روز بع�د از آن ربوده ش�دن 
اعض�ای یک خان�واده ی دانمارکی توس�ط دزدان دریایی 
س�ومالیایی در آب های اقیانوس هند ب�ود. عنوان خبر که 
اعام ش�د، چند س�ومالیایی حاضر در آن جم�ع با صدای 
بلن�د خندیدند و همی�ن خنده اعت�راض نروژی ها را در پی 
داش�ت. یکی از آن ها ب�ا ناراحتی و تعجب پرس�ید: »یک 
زن و م�رد با کودکان خود در یک س�فر ربوده ش�ده اند و از 
وضعیت آن ها خبری در دس�ت نیست و هیچ معلوم نیست 
که چه بر سر این خانواده بیاید. کسی چه می داند نزدیکان 
و دوس�تان این خانواده  االن چه حال و روزی دارند. شما 

چه طور می توانید در واکنش به این خبر بخندید؟«
س�ومالیایی ها دیگر نخندیدن�د، اما اث�ری از تأثر هم در 
چهره هاشان دیده نش�د. دلیل آن واکنش احتمااًل این بود 
که آنان به شنیدن خبرهایی از این دست عادت کرده اند، یا 
این که سرزمین ش�ان آن قدر دچار فقر و محنت و غم است 
که در برابر هر خبر ناراحت کننده ای بی حس ش�ده اند، اما 
خنده واکنش منطقی به بی حس�ی نیس�ت. چرا / چه طور 
/ تحت چه ش�رایطی بی حس�ی به خنده منجر می ش�ود؟ 
ش�اید نخندی�دن به اتفاق�ات دردن�اک بتواند انس�ان را به 
اندیش�یدن درباره ی چرایی و چه گونگ�ی آن وادار کند. به 
عبارت دیگر، آیا خندیدن به فجایع، به جای اندیش�یدن و 
اعتراض به دالیل وقوع آن، باعث گسترش یا تکرار همان 

فجایع نمی شود؟

خنده بر هر درد بی درمان دوا نیست
در جامع�ه ی خودم�ان، پ�س از ه�ر اتف�اق دلخراش�ی 
انبوه�ی از جوک ه�ا س�اخته و از طریق تلفن ه�ای همراه 
ی�ا در ش�بکه های اجتماعی دس�ت به دس�ت می ش�ود، و 
خنده و مزاح با اصل آن حادثه یا حاش�یه هایش را به دنبال 

شوخی با کلمه ٔ تجاوز و اتفاق 
تجاوزهای گروهی در سال های اخیر 
یا ساختن جوک درباره ٔ حاشیه های 

بازداشتگاه کهریزک در سال 88 و پس 
از آن، نمونه های دیگر دستاویز کردن 
تراژدی های سرزمین ما برای مزاح و 

خنده است

دارد. از آخری�ن نمونه  های این ش�کل از واکنش جوک ها 
و نوش�ته های س�طحی درباره ی اسیدپاش�ی ب�ه زنان در 
اصفهان بود. ش�وخی با کلمه ی تجاوز و اتفاق تجاوزهای 
گروه�ی در س�ال های اخی�ر ی�ا س�اختن ج�وک درباره ی 
حاش�یه های بازداش�تگاه کهری�زک در س�ال ۸۸ و پس از 
آن نمونه ه�ای دیگ�ری از دس�تاویز ک�ردن تراژدی های 

سرزمین ما برای مزاح و خنده است.

برخ�ی معتقد اند چون اعت�راض در جامعه ی ما پرهزینه 
اس�ت، مردم از طریق شوخی اعتراض خود را به اقدامات 

حکوم�ت – ک�ه زمینه س�از اصلی ای�ن فجایع یا نات�وان از 
پیش�گیری و تکرار آن اس�ت – نش�ان می دهند. دیگرانی 
معتقد اند جوک های اولیه س�ازمان یافته اس�ت و توس�ط 
حکومت منتشر می ش�ود تا حساس�یت ها را نسبت به این 
موضوع�ات کاهش ده�د و در واقع جل�وی اعتراض های 
اثرگذار را بگیرد. به عنوان مثال، اگر سازمان و نهادی این 
ق�درت را دارد که، پ�س از ماجرای اسیدپاش�ی اصفهان، 
آب را به زاین�ده رود بازگردان�د تا حال وهوای مردم ش�هر 
عوض ش�ود، احتمااًل سازمانی مش�ابه هم این توانایی را 
دارد جوک هایی درباره ی این حادثه بس�ازد و پخش کند تا 
از تلخ�ی و جدیت ماج�را بکاهد. اما حتا اگ�ر بتوان به این 
باور داش�ت که جوک های اولیه توس�ط سیس�تم هایی که 
وظیفه ی کنترل و نظارت بر شهروندان را عهده دار هستند 
ساخته و پخش می شود، خود مردم چه نقشی در گسترش 
این ش�وخی ها دارند؟ آیا می دانند ک�ه خندیدن به حوادث 
و اخب�ار تلخ به جز ل�وث کردن این اتفاق�ات، تخلیه کردن 
انرژی ای که می تواند به اندیشه تبدیل شود، اعتراض کند 
و راه تکرار را بر خطر ببندد، و به دس�ت فراموشی سپردن 
فجایع پ�س از چن�د صباحی، نتیج�ه ی دیگری نداش�ته 

است؟

اردوگاه آشویتس

شاید نخندیدن به اتفاقات دردناک 
بتواند انسان را به اندیشیدن درباره ٔ 
چرایی و چگونگی آن وادار کند. به 

عبارت دیگر آیا خندیدن به فجایع به 
جای اندیشیدن و اعتراض به دالیل 

وقوع آن، باعث گسترش یا تکرار همان 
فجایع نمی شود؟
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از ق�رن دهم را بتوانم ردیابی کنم. ب�ه همین دلیل از مرکز 
ایران شناسی س�اموئل جردن دانشگاه ارواین درخواست 
کردم که ای�ن امکان را برای من فراه�م کنند، و آن ها هم 

موافقت کردند. 

نیستانی: آیا هیچ شباهتی بین خودت و علی اکبر دهخدا 

می بینی؟ از این بابت که خوانده بودم دهخدا وقتی از تأثیر 

گذاشتن روی اوضاع سیاسی ناامید شد، کار روی لغت نامه 

را شروع کرد.

نبوی: بله، یک ش�باهت هایی هس�ت. دهخ�دا اوایل 

چرن�د و پرند را می نوش�ت و بع�د از مدت ها که نتوانس�ت 

کار طنز را ادامه بدهد و ش�اید ناامید ش�ده بود، رفت سراغ 
لغت نامه، و در عمل با لغت نامه خیلی بیشتر خدمت کرد به 

فرهن�گ ایران، گرچه چرند و پرند هم جزء ش�اهکارهای 
عالی طنز پارس�ی اس�ت. ام�ا اندازه های م�ن و او ربطی 
به ه�م ندارد. کاری ک�ه دهخدا روی لغت نام�ه کرد کاری 
غول آس�ا و ش�گفت انگیز بود و یک اراده ی فوق انس�انی 
می خواس�ت که کس�ی این چنین فرهنگ و زبان فارس�ی 
را از ویرانی نج�ات بدهد. م�ن دارم کاری انجام می دهم 
که اگرچ�ه گمان می کن�م کار خوبی در بیای�د، اصًا در آن 
اندازه ها نیست. فقط در این که یک طنزنویس رفته سراغ 
حوزه ای دیگر مثل ادبیات فارس�ی، ش�باهت وجود دارد.  
یک تفاوت این اس�ت که کاری که من دارم می کنم بی ربط 
به طنز نیس�ت و تفاوت دیگر این که من کار طنزنویس�ی را 

رها نکردم. 

نیستانی: بحث من بر سر اندازه ها نبود، بر سر انگیزه ها 

بود. می خواستم ببینم آیا هیچ جور ناامیدی از بهبود وضع 

احساس می کنی.

نبوی: نه، م�ن دارم کار می کنم. واقعیت این اس�ت که 
مدت ها اس�ت به ای�ن نتیجه رس�یدم که امی�د و ناامیدی 
مرب�وط به واقعیت بیرونی نیس�ت، مربوط ب�ه درون خود 
ما اس�ت. خیل�ی از آدم ه�ا ناامید هس�تند، بع�د می گردند 
دالیل اش را پی�دا می کنند، یا امیدوار هس�تند، بعد دنبال 
روزنه های امی�د می گردند. م�ا دنبال دالی�ل می گردیم، 
چیزهایی را پی�دا می کنیم و آن ها را تقوی�ت می کنیم. من 
اتفاقًا ب�وی بدی از اوضاع جهان نمی ش�نوم. معتقد ام در 
ایران امکان های زیادی وجود دارد برای این که وضعیت 
بهتر شود، ممکن است برای شخص من بهتر نشود، ولی 
برای جامعه ی ایران راه های رفتن به س�وی بهبود بس�ته 
نیس�ت. در مورد خودم، هفده س�ال اس�ت که هرروز طنز 
می نویسم و منتشر می کنم، حرفم را می زنم و می نویسم.

نیستانی: واقعا هفده سال است که طنز می  نویسی؟

نبوی: بله، از روز اولی ک�ه در روزنامه ی جامعه در دهم 

بهمن س�ال ۱۳76 طنز روزانه نوشتم تا امروز هفده سال 
می گ�ذرد. البته قب�ل از آن هم کار مطبوعات�ی می کردم و 
طنز می نوش�تم، ولی طنز روزانه ی اجتماعی و سیاسی را 

به طور متمرکز در هفده سال گذشته مرتکب شدم. 

نیستانی: از این هفده س�ال، چند سال را خارج از ایران 

بودی؟

نبوی: یازده سال، که از این مدت ده سال به طور منظم 
برای ستون طنز روز آنالین نوشتم. 

نیس�تانی: چه طور ش�د که از مق�ام ی�ک روزنامه نگار و 

داستان نویس رسیدی به مقام یک طنزنویس تمام عیار که 

تقریبًا در دو دهه ی هفتاد و هشتاد بی رقیب بود؟

نبوی: معمواًل آدم ها خودش�ان را کم ک�م پیدا می کنند. 
من یک دوره عش�ق سینما داش�تم، نقد فیلم می نوشتم، 
س�ینمای ایران را جدی می گرفتم. ی�ک دوره در حوزه ی 
روزنامه ن�گاری کار کردم. تع�داد زیادی مجل�ه و روزنامه 
راه انداخت�م، مثل گزارش فیلم و همش�هری، روزنامه ی 
زن، و خیلی نش�ریات دیگر. مدتی داستان نویس�ی کردم، 

گفت وگوی توکا نیستانی با ابراهیم نبوی

نیس�تانی: اجازه بده از شرح زندگی و مواردی شبیه این 

صرف نظر کنیم. بگو همین االن کجا هستی و چه می کنی؟ 

نبوی: ش�ش ماه اس�ت ب�ه اروای�ن کالیفرنیا آم�ده ام و 
دارم تحقیقی را که از بیس�ت و پنج س�ال قبل مقدمات آن 
را آغ�از کرده بودم پی�ش می برم. پانزده س�ال قبل دو جلد 
آن را در س�ال های ۱۳7۸ و ۱۳7۹ منتش�ر ک�ردم، به نام  
کاوش�ی در طنز ایران. برای این کار نیازمن�د منابع زیادی 

بودم، منابع بس�یار تخصصی در مورد تاریخ ادبیات، مانند 
لغت نامه های هش�تصد سال قبل، مثل لغت فرس اسدی 
طوس�ی یا تذکره نامه های شعرا و ادبا، تا طنزنویسان پیش 

عکس: اختر قاسمی
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مدتی تحقیق�ات اجتماع�ی و روزنامه ن�گاری در حوزه ی 
اجتماع�ی را جدی گرفتم، ولی در نهای�ت دیدم که در طنز 
بهت�ر از بقی�ه ی جاه�ا می توان�م کار کنم، ب�ه همین دلیل 
همی�ن را ادامه دادم. در ویکیپدیای جهانی، در فهرس�ت 
طنزنویسان متولد هشتاد س�ال گذشته )از ۱۹۳۰ تا امروز( 
کًا پن�ج نفر غیرغربی حضور دارند، س�ه نفر از س�ودان و 
لبنان و مصر، و کیومرث صابری یا همان گل آقای خودمان 
و من از ایران. درست یا غلط، در میان طنزنویسان زنده ی 
جهان، نام دو نفر از آس�یایی ها نوشته شده که یکی نام من 
است، یعنی من به عنوان یک طنزنویس شاخص پذیرفته 
شده ام. افتخاری هم نیست، ولی واقعیت است. از طرف 
دیگر، م�ن پنج رمان منتشرش�ده دارم و ش�ش مجموعه 
داستان کوتاه که سال ها اس�ت منتشر شده اند. ولی کسی 
من را به عنوان داس�تان نویس به رسمیت نمی شناسد، در 
حالی که کمیت و کیفیت کارهای داس�تانی من و استقبال 
از آن ها از س�وی خواننده، از اغلب افرادی که در فهرست 
داستان نویس�ان ایرانی که در ویکیپدیای فارس�ی نام شان 
آم�ده معتبرت�ر ب�وده. ب�ا این ح�ال، ن�ام من در فهرس�ت 

داستان نویسان ایرانی نیست. 

نیس�تانی: اخیرًا آقای پزش�کزاد گله می کرد که این همه 

نوش�ته و تحقیق ج�دی دارم ام�ا وقتی درباره ی س�عدی 

س�خنرانی می کنم ب�از همه درب�اره ی دایی ج�ان ناپلئون 

از م�ن س�وال می کنند! ت�و هم باب�ت دیده نش�دن نبوی 

داستان نویس گله داری؟

نب�وی: ن�ه، اص�ًا ب�رای ام مهم نیس�ت. وقت�ی دارم 
داس�تان می نویس�م قب�ل از هرچی�ز خ�ودم هس�تم که از 
نوش�تن داس�تان لذت می ب�رم. داس�تان را می نویس�م، 
منتش�ر می کنم، و عده ای ه�م آن را می خوانند و احتمااًل 
روی آن ها تأثیر می گذارد. البته در مورد پزشکزاد، تحقیق 
ایشان با عنوان طنز فاخر س�عدی خیلی کار شگفت انگیز 
و خوبی اس�ت، ولی دایی جان ناپلئون یک شاهکار در طنز 
فارس�ی اس�ت. از نظر من، دایی جان ناپلئ�ون بهترین اثر 
داس�تانی طنز فارس�ی تاریخ ما اس�ت. و طبیعی اس�ت که 
م�ردم دایی جان ناپلئ�ون را خیلی بیش�تر از پژوهش آقای 

پزشکزاد درباره ی سعدی بشناسند. 

نیس�تانی: اش�اره کردی به مرحوم صابری. خودت فکر 

می کنی چ�ه تفاوت هایی بین طنز ت�و و طنز صابری وجود 

داش�ت که باعث ش�د تو در اواخر دهه ی هفتاد بیشتر از او 

خواننده داشته باشی؟

نب�وی: چند تا تف�اوت وجود داش�ت. مرح�وم صابری 
س�ال ۱۳64 کارش را ش�روع ک�رد و ت�ا س�ال ۱۳۸۰ هم 
بود. از س�ال های ۱۳76 کارش کمرنگ ش�د. من با آقای 
صاب�ری کار ک�رده بودم، از هم�ان اولین روزه�ای گل آقا 
در خدمت اش بودم. صابری هم اس�تاد م�ن بود و هم پدر 
م�ن و هم حس�رت من. ب�ه توانایی بی نظیر او در نوش�تن 
غبط�ه می خ�وردم. صاب�ری تبدی�ل ش�د به یک نه�اد در 
روزنامه ن�گاری، معادله ی سیاس�ی، و طنز کش�ور، و این 
نه�اد تبدیل ش�د به نش�ریه ای که ی�ک خان�واده ی طنز را 
تشکیل داد. این نهادس�ازی ویژه ی »گل آقا« بود و هیچ 
ربطی به کار م�ن که یک طنزنویس یکه ب�ودم و فقط طنز 
روزانه می نوش�تم نداش�ت. من هیچ وقت آن هوشمندی 
و درک عمیق سیاس�ی صابری را از فضای قدرت در ایران 
نداش�تم. میان نوع طنز م�ن و طنز آقای صاب�ری تفاوت 
ج�دی وجود داش�ت. اص�ًا مخاطب�ان ما یک�ی نبودند. 
ده�ه ای که با ه�م کار کردیم به کلی از نظ�ر فضا و گفتمان 
حاکم ب�ر جامعه متفاوت ب�ود. صاب�ری آدم عصر خودش 

بود، من هم آدم عصر خودم بودم. 

نیستانی: دور بودن از ایران چه قدر روی زبان و ارتباط ات 

با زبان فارس�ی تأثیر گذاش�ته؟ آیا اصاًل حضور فیزیکی در 

محیط را در نوشتن مؤثر می دانی؟ 

نبوی: قطع�ًا تاثیر می گ�ذارد و روی کار من هم احتمااًل 
تأثی�ر گذاش�ته اس�ت. من بعض�ی اوق�ات ای�ن فاصله را 
احس�اس می کن�م، ولی نه خیل�ی. به این دلی�ل که وجود 
رسانه های مجازی و رسانه های اجتماعی باعث می شود 
ما کمت�ر دچار آن آس�یبی بش�ویم که قبًا وجود داش�ت و 
خیلی جدی بود. من چ�ون رابطه ام با زبان مادری دائم از 
طریق رس�انه های مجازی و اجتماع�ی برقرار بوده، کمتر 
احس�اس فاصله با نس�ل جدیدی را کرده ام که با زبان تازه 
ح�رف می زنند، گرچه نمی توانم این فاصل�ه را انکار کنم. 
به هر حال، من از دو طریق س�عی کردم رابطه ام را با زبان 
حف�ظ کنم: نخس�ت از طریق حضور در فض�ای مجازی و 
زندگی در تغییرات زبانی درون کشور و دوم از طریق ارتباط 
ب�ا زبان و ادبیات فارس�ی. یکی از عواق�ب فاصله گیری از 
زب�ان مادری فق�ر کلمه اس�ت. خواندن متن فارس�ی، به 
خصوص متن های کاس�یک، آدم را در زبان مادری نگه 
م�ی دارد و حضور در رس�انه های اجتماعی م�ا را با کلمات 
تازه متولدشده ی زبان پیوند می دهد. من درباره ی فارسی 
بدجوری غیرتی ام و همین باعث شده هردو راه را استفاده 

کنم. 

نیس�تانی: به نظرت، دورانی که حض�ور ابراهیم نبوی، 

یا هر نویس�نده ی ش�اخص دیگری، در یک نش�ریه باعث 

افزایش تیراژ آن می شد گذشته است؟

نب�وی: همی�ن االن وقتی م�ن با ی�ک رس�انه کار کنم 
ممکن است به خاطر کار من یا نام من مخاطبانی به رسانه 
اضافه ش�وند، منته�ا معنی اش این نیس�ت ک�ه مثل قبل 
ی�ک اتفاق »پ�اپ« می افت�د و همه دنب�ال اش می روند. 
دیگر همه دنبال یک طنز عامه پس�ند نمی روند، دیگر پاپ 
نیس�ت. کیفیت طنز باال رفته، تولیدکننده ها زیاد شده اند، 
و مخاطب پخش ش�ده. هنوز البته کس�انی طن�ز نبوی را 
می خوانن�د. یک عده ای ت�وکا یا مانا را دنب�ال می کنند، و 
... بخش مهمی از جامعه دیگر صرفًا دنبال نبوی نیست. 

میان نوع طنز من و طنز آقای صابری 
تفاوت جدی وجود داشت. اصاًل 

مخاطبان ما یکی نبودند. دهه ای که 
با هم کار کردیم به کلی از نظر فضا و 
گفتمان حاکم بر جامعه متفاوت بود. 

صابری آدم عصر خودش بود، من هم 
آدم عصر خودم بودم
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من ای�ن را خیل�ی دوس�ت دارم. ان�گار یک ج�وری دارد 
عدال�ت برق�رار می ش�ود، کوچک ترها بزرگ می ش�وند و 
بزرگ ترها کوچک. این خوب است، زیبا است، متعادل تر 

و دلچسب تر است. 

نیستانی: تازگی ها با نقد منفی روبه رو شده ای؟ مثاًل این 

که کسی گفته باشد نوش�ته های ات افت کرده و دیگر تأثیر 

قبل را ندارد، یا طوالنی و خسته کننده شده است؟

نب�وی: خیلی وقت ها کس�ی با فکر تو مخالف اس�ت اما 
نمی گوید که نظر تو غلط اس�ت، می گوید طنز تو ضعیف تر 
ش�ده، یا کس�ی ک�ه نظ�رت را دوس�ت دارد و از ش�هامت 
تو خوش�حال اس�ت نمی گوید »باریکا پس�ر ش�جاع«، 
می گوید چه قدر ش�عر یا موس�یقی یا طنز زیبایی نوش�تید. 
قضیه کمی پیچیده تر ش�ده، نه می ش�ود ب�ه راحتی دل به 
نقده�ای جانبدارانه خ�وش کرد و نه از نقدهای دش�منانه 
غمگین شد. باید کمی هم خودت توانایی ارزیابی خودت را 
داشته باشی وگرنه کارت خراب است. در سال های اخیر، 
بعضی از خوانندگان من می گفتند نوشته های ات طوالنی 
و کشدار شده. واقعیت این است که، من خیلی به دقت به 
این موضوع نگاه می کنم. گاهی حس می کنم متن های ام 
طوالن�ی اس�ت و س�عی می کن�م کنت�رل کن�م. بعضی ها 
می گویند این نوش�ته ها طنز نیس�ت، ت�و داری خبرها را با 
زبان طنز می نویس�ی و ای�ن دیگر طنز نیس�ت. خودم هم 
گاه�ی این نظر را می پذیرم. س�عی می کن�م بی حوصلگی 
مخاط�ب را ه�م در نظ�ر بگی�رم. وقتی مطال�ب طوالنی 

شود، حتا اگر جذاب تر باش�د، نمی خوانند. من نمی توانم 
حوصل�ه ب�ه اف�راد تزریق کن�م. تنبل�ی و ش�تاب هم یک 
خصوصیت رسانه های اجتماعی است. گاهی می پذیرم و 
باج می دهم و گاهی با لج بازی س�عی می کنم دیگران را به 
خواندن تشویق کنم. این جا دیگر توان و قدرت من است. 
گاه�ی موف�ق ام، و غالبًا ناموف�ق. از طرف دیگ�ر، تکرار 
هم مهم اس�ت. حرف هایی که ما می زنیم، هرچه قدر هم 
درس�ت، باید نوآوری داشته باش�د تا جذاب شود، و برای 
منی که هفده س�ال اس�ت طنز روزانه می نویسم این دیگر 
ممکن نیست. من سعی می کنم تنوع فرم را به کار بگیرم. 
می توان�م بگوی�م خیلی وقت ه�ا از نظر خ�ودم کارم دیگر 
خاق نیست، با این همه مخاطب خودش را دارد. آیا این 

راضی کننده است؟ پاسخ ام مثبت نیست. 

نیس�تانی: چرا این همه دشمن پیدا کردی؟ امکان ندارد 

کس�ی در فیس�بوک از تو تعریف کند و تع�داد زیادی کامنت 

فح�ش و فضاحت زیرش نگذارند. چ�ه کردی که این همه 

مخالف جدی داری؟ 

نب�وی: چند تا کار کردم که باعث این دش�منی ها ش�ده. 
یکی برخورد با کس�انی اس�ت که پیش�ینه ی مارکسیستی 
دارن�د، که همین خودش یک دعوای جدی اس�ت، یعنی 
جنگیدن با کمونیست ها. یکی دیگر درگیری های جنبش 
س�بز بود و همان داستان مقاله ی »اسب تروآ«، که باعث 
شد خیلی ها فکر کنند من مهم ترین عامل شکست جنبش 
انقابی برای سرنگونی جمهوری اسامی بودم. عده ای 
هم که بعد از اظهار نظر من درباره ی »کشتار 67« مخالف 
جدی من ش�دند، که هیچ وقت نفهمی�دم چرا. این ها چند 
موضع گیری صریح من اس�ت که باعث شد خیلی ها جدی 
و شوخی به دشمن من تبدیل شوند. بخشی از این افراد به 
خاطر سوءتفاهم با من مخالف اند و بخشی به دلیل اشتباه 
من در نوش�تن مطالب جدی و سیاسی. خودم زیادی وارد 
جنگ جدی سیاسی شدم و علت اصلی همه ی این دعواها 

حضور بیهوده ی من در فضای جدی سیاسی بود...

نیستانی: فکر نمی کنی که جدی و سیاسی نوشتن برای 

طنزنویس یک خطای فاحش است؟

نبوی: حرف کامًا درس�تی اس�ت. خودم ه�م االن به 
همین نتیجه رس�یده ام. من باید به جای نوش�تن مقاالت 
سیاسی و درگیری های سیخکی، از زبان طنز برای گفتن 
همی�ن حرف ها اس�تفاده می ک�ردم. هم بیش�تر خوانده و 
فهمیده می ش�د و هم درگیر مجادله ی بیهوده نمی شدم. 
مطمئن ام که در این مورد اشتباه کردم و می خواهم تاش 
کنم دیگر جدی نویس�ی نکنم که هم تحریک کننده است و 
هم بی اثر. اکثر نظرات جدی من هم درس�ت اس�ت و هم 

قابل دفاع، ول�ی نمی خواهم دیگر ب�ا آن لحن درباره اش 
حرف بزنم. 

نیستانی: و آخرین سؤال، باألخره کی قرار شد برگردی 

ایران؟

نب�وی: من تا کت�اب ام درب�اره ی تاریخ طنز ای�ران تمام 
نش�ود، با توپ و تانک هم از جای خودم تکان نمی خورم. 
حتا اگر ش�خص رهبر جمهوری اس�امی بگوی�د بیا، من 
تا این کار تمام نش�ود نمی روم. غیر از این مش�کلی ندارم. 
قب�ًا خیل�ی هیج�ان زده ب�ودم، ب�ه خص�وص درباره ی 
کتاب ه�ای ام و حضور در فضای ای�ران. امروز می بینم در 
فض�ای مجازی خیلی بهتر می توانم حرف بزنم و کار کنم. 
دیگر عجله ای ندارم. شاید همه ی کتاب های ام را بگذارم 
روی اینترن�ت تا هم�ه به راحت�ی و بدون هی�چ هزینه ای 
دریاف�ت کنند. دوس�ت دارم برگردم، ولی دیگر احس�اس 
طوط�ی و بازرگان را ندارم. بگذریم. همین حرف ها را هم 
که می زنم مخصوص همین لحظه است، شاید یک هفته 
دیگر نظرم عوض ش�ود. من دارم دائم عوض می ش�وم، 

شاید شش ماه دیگر نظرم به کلی عوض شود.

بخشی از این افراد به خاطر سوءتفاهم 
با من مخالف اند و بخشی به دلیل 

اشتباه من در نوشتن مطالب جدی و 
سیاسی. خودم زیادی وارد جنگ جدی 
سیاسی شدم و علت اصلی همه ی این 
دعواها حضور بیهوده ی من در فضای 

جدی سیاسی بود ...

بخش مهمی از جامعه دیگر صرفًا 
دنبال نبوی نیست. من این را خیلی 
دوست دارم. انگار یک جوری دارد 

عدالت برقرار می شود، کوچک ترها 
بزرگ می شوند و بزرگ ترها کوچک. 

این خوب است، زیبا است، متعادل تر و 
دلچسب تر است
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برنامه اش از پرطرفدارترین شوهای 
کمدی تلویزیون است و خودش از 

معروف ترین زنان کمدین آمریکایی. 
از 23 سالگی در کافه های محلی روی 

صحنه رفت تا مردم را بخنداند و 
سرانجام  توانست برنامه ی مخصوص 

خودش را در تلویزیون داشته باشد: 
»شوی آلن دو ژنرس«،  برنامه ای که 

وارد دوازدهمین فصل نمایش اش 
شده است، با حدود 3.2 میلیون 

بیننده و برنده ی 2۵ جایزه ی گرمی، 
در کنار جوایز بسیار دیگر. 

البته آلن همیشه این قدر خوش شانس 
در  روز  ی�ک  وقت�ی  اس�ت.  نب�وده 
مصاحبه ای ب�ا اوپرا وینفری در س�ال  
۱۹۹۸ – در آس�تانه ی چهل س�الگی 
– اع�ام کرد که همجنس گرا اس�ت، 
با واکنش های ناخوش�ایندی روبه رو 
شد. بسیاری از شبکه های تلویزیونی 
از پخش برنامه اش س�ر باز زدند و در 
نهایت ش�بکه ی ای بی سی شوی او 
را لغو کرد. فقط م�ادرش در هرجایی 

لیالموری

که فرصت داشت از دخترش حمایت می کرد. 
بعد از آن، آل�ن مدتی در فیلم های هالیوودی بازی کرد و 
اس�تند آپ کمدی های مختلفی را اجرا کرد، تا سال ۲۰۰۳ 
که با برنامه  ی »آلن ش�و« دوباره به تلویزیون بازگشت، و 
در س�ال ۲۰۰6 به عنوان اولین ف�رد همجنس گرا مجری 
برنامه ی جایزه اسکار ش�د. مجله ی فوربز در سال ۲۰۱4 

آلن را چهل و ششمین زن قدرتمند جهان نامید. 
ولی ش�اید آن چه آلن و برنام�ه اش را از دیگر برنامه های 
محب�وب تلویزیون�ی متمایز می کن�د توجه او ب�ه موضوع 
برابری جنسی و نقد تبعیض های جنسیتی باشد. مجله ی 
میس، معروف ترین مجله ی فمنیس�تی آمریکا، درباره ی 

آلن می نویسد: »او آرزو نمی کند که یک فعال و یا سخنگو 
برای جامعه ی دگرباش�ان جنس�ی باش�د، ولی معمواًل به 
طور علنی قواعد غیرهمجنس گرایانه را زیر س�ؤال می برد 
و از برنام�ه ی تلویزیون�ی اش اس�تفاده می کند ت�ا به دفاع 
از حق�وق دگرباش�ان بپ�ردازد.« همان طور ک�ه خود  آلن 
می گوید، او به برابری جنس�یتی اعتقاد دارد و هرآن چه را 
که باعث تفاوت گذاش�تن بین زن و مرد می شود مضحک 
می داند. او در یکی از برنامه ها  ش�رکت نوش�ت افزار بیک 
را ب�ه خاطر ارائه ی محصول�ی به نام »خ�ودکار زنانه« به 
س�خره می گیرد و تمام کلیشه های جنس�یتی بازتولیدشده 
توس�ط ای�ن ش�رکت را با ی�ک اج�رای کمدی زیر س�ؤال 
می برد. آلن در برنامه اش با اس�تفاده از زب�ان طنز به بیان 
مس�ائلی می پردازد که ممکن اس�ت در فضایی جدی تر نه 

تنه�ا مخاطب زیادی پیدا نکند بلک�ه با واکنش های تندی 
روبه رو شود.

 
زنان کمدین

اما آل�ن در جهان حرفه ای خود رقب�ای همجنس زیادی 
ندارد. نس�بت زن�ان کمدین به م�ردان کمدین بس�یار کم 
اس�ت. تحقیقات نش�ان می دهد که، تنه�ا ۱۰-۱۵ درصد 
از کمدین ه�ا را زن�ان تش�کیل می دهن�د. کًا زن ه�ا در 
حرفه های�ی ک�ه به ش�وخی و خن�ده  مربوط اس�ت حضور 
کم رنگ تری دارند. مث�ًا در میان کاریکاتوریس�ت ها هم 

زن ها به شدت در اقلیت هستند.  
بعضی ه�ا فک�ر می کنند زن�ان به ان�دازه ی کاف�ی بامزه 
نیستند. کریستوفر هیچنز، نویسنده ی معروف آمریکایی، 
زمانی در مقاله ای ب�ا عنوان »چرا زنان بامزه نیس�تند؟« 
در مجله مط�رح ونیتی فر، دالیلی زی�ادی را برای این که 
چرا زنان بامزه نیس�تند ارائ�ه کرد. یک�ی از دالیل هیچنز 
این بود که: »به  خاطر این که طنز نش�انه ای از تیزهوش�ی 
است )و بس�یاری از زنان باور دارند – یا توسط مادرشان به 
آن ها چنین یاد داده ش�ده – که نباید در برابر مردان چندان 
باهوش به نظر برس�ند(. در نتیجه زنان ب�ه اندازه ی کافی 
بامزه نیس�تند. مردان هم نمی خواهند زنان بامزه باشند. 
آن ه�ا فق�ط می خواهند زن�ان مخاطب ش�ان باش�ند، نه 

رقیب شان.« 
ول�ی »چرا زن�ان بام�زه نیس�تند؟« یک�ی از دالیل اش 
می توان�د این باش�د که کمدی�ن بودن همچن�ان حرفه ای 
مردانه محسوب می ش�ود که زنان برای حضور در آن باید 
با موانع بس�یاری دس�ت و پنجه نرم کنند. برای حضور در 
چنین حرفه ای، کلیش�ه های جنس�یتی و محدودیت های 
فرهنگی فراوانی معمواًل پیش روی زنان است. زنان باید 
ثابت کنند ک�ه خنداندن مردم با »ش�أن زنانگی« منافاتی 
ندارد. برخی بر این اعتقاد اند که آن چه حرفه ی کمدین ها 
را مردان�ه می کند تهاجمی بودن آن اس�ت. عایش�ه تایلر، 
کمدی�ن و هنرپیش�ه ی آمریکایی، می گوید: »ب�ه ما زنان 
گفته می شود که باید باوقار، خوش�گل، و بانمک باشیم و 
کمدی نه با وقار است، نه خوشگل، نه بانمک.« از طرف 
دیگ�ر، مجموعه ای از ماحظات اخاق�ی وجود دارد که 

آلن در جهان حرفه ای خود رقبای 
همجنس زیادی ندارد. نسبت زنان 
کمدین به مردان کمدین بسیار کم 

است. تحقیقات نشان می دهد که، 
تنها 1۰-1۵ درصد از کمدین ها را 

زنان تشکیل می دهند. کاًل زن ها در 
حرفه هایی که به شوخی و خنده  مربوط 

است حضور کم رنگ تری دارند
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معمواًل فقط از زنان خواس�ته می ش�ود که آن ها را رعایت 
کنند، ولی برای مردان معمواًل چنین قیدوبندهایی مطرح 
نمی شود. مثًا واکنش ها به زن کمدینی که جوک جنسی 
بگوی�د بس�یار متفاوت خواهد بود در مقایس�ه ب�ا وقتی که 
مردی همان جوک را تعریف کن�د. چنین رفتاری از طرف 
مخاطبان »مردانه« تلقی می ش�ود و »نامناس�ب« برای 
زن�ان و عب�ور از خط قرمزهای جنس�یتی. البت�ه می توان 
حض�ور همین تع�داد محدود زن�ان کمدی�ن در برنامه ها و 
ش�وهای تلویزیونی را گواهی دانس�ت بر این که کلیشه ی 

»بی مزگی« زنان خیلی هم موجه نیست.
در بس�یاری از فرهنگ ه�ا، زنانگی با دخت�ر خوب بودن 
و س�اکت بودن تعریف می ش�ود. ب�اور کردن ای�ن که زنی 
بخواهد لطیفه و یا داس�تان های خنده دار از تجربیات اش 
را ب�رای یک مخاط�ب عمومی تعریف کند ب�رای خیلی ها 
س�خت اس�ت. در چنین فرهنگ هایی – که شاید فرهنگ 
ایرانی را هم بتوان در آن دس�ته ج�ای داد – کمدین بودن 
همچنان حرف�ه ی قابل احترامی محس�وب نمی ش�ود و 
از کمدی�ن گاهی با صفات�ی مثل لوده و ی�ا دلقلک نام برده 

می ش�ود. حضور تک نفره بر روی صحنه برای خنداندن 
خیل مخاطبان، که گاهی با تقلید صدا و یا ادا و شکلک در 
آوردن همراه است، رفتاری جلف و سبک سرانه محسوب 
می ش�ود که برای زنان، در جامعه ای ک�ه نجابت و وقار را 
همچن�ان مهم ترین صفات آن�ان می داند، یک ضدارزش 

است.
ولی ظاهرًا این نگاه در بعضی از کشورهای خاورمیانه که 
کمتر محافظه کار اند در حال تغییر اس�ت. در ایران، برخی 
از س�ریال های طنز ک�ه پخش آن ها از اواس�ط دهه ی 7۰ 
شروع شد )مثل »س�اعت خوش« و بعدترها سریال هایی 
با کارگردانی و بازیگری مه�ران مدیری(، پای زنانی را که 
نقش ه�ای کمدی و طنز ب�ازی می کردند ب�ه تلویزیون باز 
ک�رد، بازیگرانی مثل س�حر ولدبیگی، ش�قایق دهقان، و 
بهنوش بختیاری. این بازیگران کلیشه ی رایج زن جدی و 
گاهی غمگین را در تلویزیون تغییر دادند ولی هنوز سخت 

است که به آن ها عنوان کمدین اطاق شود. 
در س�ال های اخی�ر در َاّم�ان، پایتخ�ت اردن، س�االنه 
جشنواره ی اس�تندآپ کمدی برگزار می ش�ود که زنان نیز 

آلن شو

در آن ب�ه اجرای برنام�ه می پردازن�د. ایمان الحس�ینی، 
کمدین کانادایی - فلس�طینی که تورهایی را در خاورمیانه 
برگ�زار می کن�د، می گوید که به جز عربس�تان س�عودی، 
که زن�ان در آن جا نمی توانند بر روی صحنه ظاهر ش�وند، 
در کش�ورهایی که تور داش�ته اس�ت برنامه اش با استقبال 
روبه رو ش�ده اس�ت. البته، به عقی�ده ی او، »وقتی روی 
صحنه  هستی، افراد انتظار دارند که واقعًا بامزه باشی و به 
زن ها س�خت تر می گیرند تا به مردها. تو باید در مقایس�ه با 

همکارهای مردت بیشتر تاش کنی.« 
او همراه با میس�ون زاید )ک�ه در آمری�کا زندگی می کند( 
ب�ه اجرای برنام�ه می پردازد. زاید اولین کس�ی اس�ت که 
در فلس�طین و اردن اس�تندآپ کم�دی اجرا کرده اس�ت. 
میسون، که جشنواره ی استندآپ کمدین های خاورمیانه 
را از س�ال ۲۰۰۳ در آمریکا به راه انداخته است، می گوید: 
»تعداد زنانی که در جش�نواره هس�تند بس�یار کم اس�ت و 
گاهی فقط من و الحس�ینی هس�تیم که به اج�رای برنامه 
می پردازیم. وقتی از کس�ی درباره ی کمدین محبوب اش 
می پرس�ی، معمواًل نامی که برده می شود نام یک کمدین 

مرد است.«

زن ه�ا هن�وز راه زیادی در مقایس�ه با م�ردان در پیش رو 
دارند تا خود را در دنیای کمدین ها به اثبات برس�انند، ولی 
وج�ود افرادی مثل آلن به خیلی از دختران جوان این امید 
را داده است که زنان نه تنها می توانند »بامزه« باشند بلکه 
می توانند از این طنز و ش�وخی ب�رای بهبود وضعیت زنان 

بهره بگیرند. 

در بسیاری از فرهنگ ها، زنانگی 
با دختر خوب بودن و ساکت بودن 

تعریف می شود. باور کردن این که زنی 
بخواهد لطیفه و یا داستان های خنده دار 

از تجربیات اش را برای یک مخاطب 
عمومی تعریف کند برای خیلی ها سخت 

است

میسون زاید
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محسنفرشیدی

اکث�ر اف�رادی ک�ه از چنی�ن عبارات�ی اس�تفاده کرده اند 
معتق�د اند در قالب ش�وخی می ش�ود از کلم�ات و عبارات 
جنس�یت زده هم اس�تفاده کرد و در مقاب�ل برخی دیگر، از 
جمل�ه نگارنده ی مطل�ب، اعتق�اد دارند که ج�وک و طنز 
چیزی خ�ارج از واقعیت های جاری نیس�ت، چه بس�ا حتا 
الیه ه�ای پنه�ان و درونی ی�ک جامعه را بهتر ب�ه نمایش 
می گذارد و در بازتولید کلیش�ه های جنسیتی نقش کلیدی 
را بازی می کند. در ماه های گذش�ته در فضای رسانه ای و 
شبکه های اجتماعی گفت وگوهای زیادی در این باره پدید 

آمد. در نوش�تار ذیل بیش�تر به این موضوع توجه ش�ده که 
چ�را در پاره ای مواقع تعدادی از زنان نیز همپای مردان به 
بازتولید کلیشه های جنسیتی دست می زنند، چرا به جوک 
سکسیس�تی می خندند، و یا این که به چ�ه دلیل در برخی 

مواقع تمام قد در مقابل فعاالن برابری خواه می ایستند.
ب�رای درک بهتر، ابت�دا برخی مفاهی�م پراهمیت در این 
مطلب را مورد بررس�ی اجمالی ق�رار می دهیم، و در ادامه 
به این موضوع می پردازیم که چرا جنس�یت زدگی در قالب 
طن�ز ه�م دارای اهمی�ت اس�ت، و در انته�ا ن�گاه آماری 
می اندازی�م به این که چرا در برخی مواق�ع خود زنان نیز با 

موج شوخی های جنسیت زده همراه می شوند.
سکسیسم چیست و به چه چیزی می گوییم جنسیت زده؟ 
برای ای�ن عبارت تعاریف مش�خص و البته گس�ترده ای 
وج�ود دارد، ام�ا به طور خاص�ه می توان گف�ت: اگر زن 
ی�ا مرد ب�ودِن یک انس�ان را ب�دون در نظر گرفت�ن رفتار، 
م�اک  و  دهی�م  ق�رار  مبن�ا  تخصص های�ش  و  اعم�ال، 
تصمیم گیری ما جنس�یت فرد باش�د و نه توانایی های او، 
در واق�ع نگاه�ی از جنس سکسیس�م داش�ته ایم. ش�اید 
آوردن یک مثال به روش�ن تر ش�دن موض�وع کمک کند. 
دانشجوی دختر ۲۵ س�اله ای را در نظر بگیرید که به پایان 
تحصیات خود نزدیک ش�ده و در یک سازمان یا شرکتی 
تقاضای کار می ده�د. چنان چه کارفرما قب�ل از این که به 
مطالع�ه ی تخصص و توانایی ه�ای او بپ�ردازد، به ظاهر 
و موضوع�ات مرتبط ب�ا زن بودن او توجه کن�د در واقع به 
عملی جنس�یت زده دست زده اس�ت. چرا که اگر در همین 
ش�رایط یک مرد برای این جایگاه ش�غلی تقاض�ا داده بود 
توانایی، تخصص، و مسائلی از این دست مورد توجه قرار 

می گرفت. 
گس�تردگی رفتاره�ای جنس�یت زده تنه�ا ب�ه ب�ازار کار 
مح�دود نمی ش�ود و از ج�وک، ش�وخی ها، کام روزانه، 
و رفتارهای در خانه آغاز می ش�ود و تا رس�انه، سیاست، و 
دیگ�ر عرصه های اجتماع�ی امتداد پی�دا می کند. فعاالن 
حقوق برابر معتقد هستند تمامی این رفتارها در ساختاری 
مردس�االرانه برای س�رکوب و پیش�رفت زنان ب�ه عنوان 

نیمی از جامعه صورت می گیرد.

تفاوت بنیادین میان سکس و سکسیسم
ب�ا م�ورد توج�ه ق�رار گرفت�ن سکسیس�م در هفته های 
گذش�ته، بس�تر بح�ث و گفت وگو در ای�ن باره به ش�کلی 
گسترده در رس�انه ها و همچنین ش�بکه های اجتماعی به 
وج�ود آمد. در مواردی قابل توجه، دیده ش�د که ابهاماتی 
از س�وی برخی افراد در معانی س�کس و سکسیسم وجود 
دارد و این افراد میان این واژگان تفاوتی قائل نمی شوند. 
در صورتی که اگر مخالفتی با سکسیس�م صورت می گیرد 
به معنی مخالفت با س�کس نیست! سکسیسم همان طور 
که از »ایس�م« انتهایی آن پیدا است، به روش ها و سلسله 
رفتارهایی بر می گردد که از عوامل اصلی تبعیض جنسیتی 
و نابرابری هس�تند، و س�کس یا همان رابطه ی جنسی به 
این موضوع ارتباطی پیدا نمی کند و همپوشان کردن آن ها 

ما را از درک درست هرکدام دور می کند.

فمینیسم و سکسیسم
ب�ا مش�خص تر ش�دن مفه�وم س�کس و سکسیس�م و 
مصداق های جنس�یت زدگی، به تعریفی هرچن�د کوتاه از 
فمینیس�م می پردازیم. فمینیس�ت ها چه کس�انی هستند 
و چ�ه نگاه�ی ب�ه موضوع�ات دارن�د؟ ی�ک زن ی�ا م�رِد 
فمینیس�ت می خواهد که انس�ان ها بر اس�اس تخصص و 
توانایی هایش�ان مورد نقد ی�ا قضاوت قرار بگیرن�د و نه بر 
اساس جنسیت و دیگر تفاوت های ظاهری شان. می شود 
گف�ت جوهره ی فمینیس�م آن اس�ت ک�ه حق�وق، مقام، 
وظایف، و مزیت ها نباید از روی جنس انسان ها مشخص 
ش�ود و زن یا مرد بودن یک انس�ان نبای�د موضوعی برای 
پیش�رفت یا جلوگیری از پیشرفت های او در اجتماع باشد. 

 اگر زن یا مرد بودِن یک انسان را 
بدون در نظر گرفتن رفتار، اعمال، و 

تخصص هایش مبنا قرار دهیم و مالک 
تصمیم گیری ما جنسیت فرد باشد و نه 
توانایی های او، در واقع نگاهی از جنس 

سکسیسم داشته ایم

عکس: امید کشتکار

»شوخی است، زیادی حساس هستید، باید 
تفاوتی میان جوک و حرف جدی گذاشت، 

فمینیست های افراطی، گشت ارشاد فمینیسم 
…« همگی این ها عباراتی هستند که فعاالن 

برابری خواه در هفته های گذشته زیاد شنیده اند. 
این برخوردها زمانی بیشتر می شوند که 

»سکسیسم« و به عبارتی دیگر »جنسیت زدگی« 
در قالب طنز و جوک به کار گرفته می شود و مورد 

اعتراض قرار می گیرد.
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همان طور که گفته ش�د، یکی از موارد اصلِی دامن زدن به 
تبعیض و نابرابری های جنسیتی سکسیسم است. با توجه 
به اهمیت این موضوع، پرواضح است که فمینیست ها به 
آن واکنش نش�ان داده و خواس�تار مقابله با ترویج جوک، 
شوخی ها، و رفتارهای جنسیت زده ای باشند که کلیشه ها 
را دامن می زنند. در واقع، می شود فمینیسم و سکسیسم 
را دو نقط�ه ی مقاب�ل ه�م دانس�ت. بدی�ن معن�ا ک�ه اگر 
هنرمندی، نویس�نده ای، یا طنزپردازی کام و نوشتاری 
سکسیستی دارد، در مقابل، فمینیست ها با آگاهی رسانی 
ب�ه ناعادالن�ه بودن ای�ن گفتار اعت�راض کرده و س�عی در 

ترویج نگاه انسانی و برابر میان افراد دارند.
ب�ا ای�ن تعاری�ف، اکن�ون می توان ب�ه اهمی�ت جوک ها 
در بازتولی�د کلیش�ه های جنس�یتی نیز پرداخ�ت. جوک و 
ش�وخی های جنس�یت زده را می ت�وان زیرمجموعه ای از 
سکسیس�م ق�رار داد. اما چ�را اهمیت ای�ن موضوع برای 
دانش آموخته ی  ش�یوا،  است؟  اساس�ی  برابری خواهان 
رشته ی روان شناسی، ساکن تهران، در جواب این پرسش 
که چرا واکنش به ش�وخی و جوک های جنس�یت زده مهم 
اس�ت، معتقد اس�ت: »این موضوع دارای اهمیت است 
چ�را که ای�ن جوک ها حتا اگر فقط جوک و ش�وخی باش�ند 
باز هم کلیش�ه های جنس�یتی و تحقیر و کوچک ش�مردن 
زن�ان را بازتولید می کنند و خودش�ان هم محصول همین 
کلیش�ه ها و تحقیرها هس�تند. در روان شناس�ی هم طنز و 
ج�وک یکی از راه های بیان ناخودآگاه ش�مرده می ش�ود، 

پس نمی توان جوک را هم به صرف جوک و شوخی بودن 
نادیده گرفت. فقط جوک بودن یا فقط شوخی بودن این ها 
چیزی از تأثیرش�ان کم نمی کند، چون آن ها هم محصول 
تفکر جنس�یت زده و بعضًا زن ستیز سازندگان اش هستند و 

هم در بازتولید آن ها ایفای نقش می کنند.«
اما رش�د فزاینده ی جوک های سکسیستی در گروه های 
وایبری و فیس�بوکی اهمیت ریش�ه یابی موضوع را بیشتر 
از گذشته برجس�ته می کند. با بررسی برخی از این گروه ها 
مشخص می ش�ود که در مواردی خود زنان نیز به بازتولید 

کلیشه های جنسیتی دست می زنند. 

در بررس�ی آم�اری صورت گرفت�ه، در آبان م�اه  ۱۳۹۳، 
بیش�تر  ک�ه  فیس�بوکی  پرطرف�دار  صفح�ه ی  چه�ار  از 
مطال�ب س�رگرم کننده و طن�ز منتش�ر می کنن�د و تع�داد 
دنبال کننده های آن ها به بیش از نیم میلیون نفر می رسد، 
مشخص می ش�ود که زنان در ۳۹ درصد مواقع یک جوک 
سکسیس�تی را پس�ندیده یا ب�ه اصطاح فیس�بوکی آن را 
الیک زده اند – تصویر ش�ماره ی یک. در ۳۱ درصد مواقع 
آن را به اش�تراک گذاش�ته اند – تصویر ش�ماره ی دو – و در 
۳7 درصد مواقع اظهار نظر حمایتی کرده و با کامنت های 
طنز یا اس�مایلی خنده با آن جوک همراه ش�ده اند – تصویر 
ش�ماره ی س�ه. اضافه ب�ر ای�ن، همان طور ک�ه در تصویر 
ش�ماره ی چهار می بینیم، در مجموع زن�ان ۳6 درصد در 

بازتولید این جوک ها نقش داشته اند.

اما چ�را برخ�ی از زن�ان نیز ب�ه جوک های جنس�یت زده 
می خندن�د؟ »س. ک.«، از فعالی�ن حقوق زنان س�اکن 
تهران، معتقد اس�ت ک�ه »جامعه پذیری جنس�یتی زنان و 
مردان در یک جامعه شکل می گیرد و هردو به طور مشابه 
تح�ت تأثی�ر آموزه های فرهنگ�ی در م�ورد دو جنس قرار 
می گیرند، بنابراین ممکن اس�ت زنان ه�م مثل مردان به 
جوک ه�ای سکسیس�تی بخندن�د و احس�اس توهین هم 
نکنند. متأس�فانه، آگاهی بس�یاری از زنان در جامعه ی ما 
نس�بت به حقوق و حرمت ش�ان ان�دک اس�ت و در نتیجه 
اکثرًا در برابر بی حقوقی ها حالت تس�لیم و انفعال داشته و 
با نگاه مس�لط در جامعه علیه خودشان همسو هستند و به 

اصطاح آب به آسیاب مردساالری می ریزند.« 
و  ش�وخی ها  ک�ه  گرف�ت  نتیج�ه  می ت�وان 
جوک های جنس�یت زده که عمدتًا در مورد زنان 
ساخته و منتشر می ش�وند مبتنی بر کلیشه های 
جنسیتی هستند که خود محصول یک فرهنگ 
مردس�االر و ضد زن هس�تند. در این کلیش�ه ها 
ک�ه خواران�گاری زن�ان تروی�ج و ب�ه مخاطب 
القا می ش�ود، قض�اوت در مورد زن�ان و مردان 
صرف�ًا بر اس�اس جنس�یت آن ها و ب�دون توجه 
ب�ه ویژگی ه�ای ف�ردی ص�ورت می گی�رد. در 
نگاه کلیش�ه ای به دو جنس، زن�ان در مرتبه ای 
پایین ت�ر قرار می گیرند و ب�ا صفاتی مثل ناتوانی 
و جهالت تحقیر می شوند. شوخی و جوک های 
جنس�یت زده نیز بر همین اس�اس ساخته شده و 
فرهنگ زن ستیز و مردس�االر و فرودستی زنان 
را بازتولید، و ترویج و تبلیغ و تبعیض جنسیتی را 

تقویت می کنند. 

در انته�ا، ب�ه نظ�ر می رس�د تولی�د و انتش�ار 
ناگهانی جوک های سکسیس�تی، که این روزها 
مبادل�ه  ارتباط�ی  و  اجتماع�ی  ش�بکه های  در 
می شوند، واکنش فرهنگ مردساالر به حضور 
اجتماعی زنان اس�ت ک�ه اکنون از س�ِر ناتوانی 
و اس�تیصال به تخری�ب و تحقیر زنان متوس�ل 
ش�ده اس�ت. در این جوک ها عمومًا زنان متهم 
به حماقت و ناتوانی می شوند که به نظر می رسد 
نس�بت دادن ای�ن صف�ات ب�ه زن�ان واکنش�ی 
مذبوحان�ه به افزایش تعداد زن�ان تحصیل کرده 
و دانش�گاهی و حضور زنان در بازار کار اس�ت.  
زن�ان  علی�ه  سکسیس�تی  جوک ه�ای  رواج 
می خواهد اعتم�اد عمومی را نس�بت به دانش 
و توانای�ی زن�ان تضعیف کند و به ای�ن ترتیب به 
محرومی�ت زن�ان مش�روعیت ببخش�د. با این 
اوصاف، اعتراض به این جوک ها و روشنگری 
درباره ماهیت و دالیل تولید و انتش�ار آن ها یک 

ضرورت مهم و انکارناپذیر است. 

رشد فزاینده ی جوک های سکسیستی 
در گروه های وایبری و فیسبوکی اهمیت 
ریشه یابی موضوع را بیشتر از گذشته 

برجسته می کند. با بررسی برخی از این 
گروه ها مشخص می شود که در مواردی 

خود زنان نیز به بازتولید کلیشه های 
جنسیتی دست می زنند
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صدای دست و هلهله از اتاق می آمد. چند نفر 
هم کل می کشیدند. صدای شان با صدای موزون 

زنی در می آمیخت. در که باز شد ردیف زن هایی 
با آخرین مدل آرایش و لباس دیدم که دور تا دور 

سالن بزرگ روی صندلی ها و مبل ها نشسته 
بودند و همراه زنی که میانه ی مجلس را به دست 

گرفته بود و با بلندگو شعر می خواند دست 
می زدند. کسی که همراه ام بود گفت: »خانم 

فالنی است. می بینی چه صدایی دارد؟« نام اش 
را شنیده بودم.

 یک�ی از مش�هورترین روضه خوان های زن ته�ران بود 
ک�ه می گویند برای هر مجلس�ی کمتر از ۵۰۰ ه�زار تومان 
نمی گیرد. زن اشعاری در وصف حضرت زهرا  می خواند. 
وسط اتاق یک عروسک بسیار زشت قرار داشت که رخت 
قرمز به تن داش�ت و عمامه ای سفید س�رش کرده بودند. 
عروس�ک از پارچه و پنبه ساخته ش�ده بود و ریش پنبه ای 

س�فید داش�ت. چند زنی ک�ه دور خواننده ایس�تاده بودند 
عروس�ک را بین خودش�ان می گرداندند و ب�ه طرف زنان 
دیگ�ر می بردن�د. همه ضرب�ه ای به عروس�ک می زدند و 
عمر عمر می کردند. زن، البه الی اشعاری که می خواند و 

نیمی اش لعن بود، این شعر را خواند:

»فرزند علی اگر که لعن نکند 
از نسل علی نیست، ز نسل عمر است
هرکس که بگوید که تبری ضرر است 

او را نه ز دین و نه ز قرآن و اسام خبر است 
بر عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و عایشه«

و زنان بلند لعنت فرس�تادند و باز دست زدند و فریادهای 
ش�ادی کش�یدند و ضربه ای دیگر به س�ر عروسک زدند. 
تازه متوجه ش�دم این مراس�م مربوط به تولد پیامبر اسام 
نبود، جشنی موسوم به »عیدالزهرا« بود، مراسمی که در 

دوره ی صفویه به عنوان »عمرکشان« مشهور شد.

سپنتاپرهام

***
در روایت های تاریخی آمده اس�ت که ابو حفض عمر بن 
خطاب، دومین خلیفه ی مسلمان بعد از پیامبر، در دهمین 
س�ال خافت اش روزی از مسجد مدینه بیرون می آمد که 
به ضربه ی خنجر دوش�اخه ای که از سوی پیروز نهاوندی 
)که بعد از در آمدن به خدمت مغیرة  بن شعبه، والی بصره، 
به ابولؤلؤ معروف ش�د( از پای در آمد و کش�ته ش�د. بعد از 
او بار دیگر جانش�ین انتخاب ش�ده از س�وی پیامبر، یعنی 
ام�ام علی، ب�ه خافت نرس�ید؛ اما ب�ه اعتقاد ش�یعه، به 
دلیل آن که عمر س�ردمدار حمله ب�ه خانه ی حضرت علی 
برای گرفتن بیعت برای ابوبکر ب�وده، در این روز خاندان 
علوی از قتل او خوش�حال شدند و برای همین شعیان آن 
را از اعیادش�ان به ش�مار آوردن�د، عیدی که البت�ه تا زمان 
به قدرت رس�یدن صفویه خبری از آن نب�ود. این آیین نیز 
مانند تعزیه تا رس�می شدن ش�عیه به عنوان دین ایرانی ها 

وجود خارجی نداش�ت، هرچند که بر اساس گزارش منابع 
جنگ میان ش�یعه و س�نی که از جنگ صفین آغاز شد و با 
واقعه ی عاش�ورا به اوج خود رسید در تاریخ تداوم یافت، و 
شاخه های اصلی اس�ام  بخش مهمی از اختافات خود 
را ب�ه ای�ران آوردند و در قال�ب نزاع های کوچ�ک و بزرگ 
نشان دادند. در اصفهان، پیش از حمله ی مغول، شیعیان 
در محل�ه ی دردش�ت و اه�ل س�نت در محل�ه ی جوب�اره 
بودند. بس�یاری از منابع گزارش می دهند که در نزاع میان 
س�اکنان این دو مذهب بارها این دو محله با خاک یکسان 
ش�د، و حمله ی هاکو به اصفهان به ای�ن نزاع پایان داد. 
با این همه، آیین هایی چون جشن عمرکشی و تعزیه هنوز 
ش�کل نگرفته بود. با تاج گذاری شاه اسماعیل صفوی به 
عنوان نخستین شاه شیعه در ایران است که نشانه هایی از 
این آیین ها در میان منابع و روایت های س�فرنامه نویس ها 

به چشم می خورد.

عکس: آلفرد یعقوب زاده
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***
جشن به اوج خود رسیده است و تعداد بیشتری از زنان در 
میان�ه ی مجلس با نوای خوانن�ده در حال رقصیدن و عمر 
عمر کردن هستند. البه الی کلمات شان حرف های زننده 
و رکیک�ی را می توان ش�نید ک�ه به خلیفه ی دوم منس�وب 
می کنند. بیش�تر حاضران در مراس�م کس�انی هس�تند که 
به ه�ر بهانه ای مراس�م روضه برگ�زار می کنند و ش�رکت 
در آیین های�ی را ک�ه در آن رق�ص و ش�ادی باش�د مکروه 
می دانند. در میان زنانی ک�ه در حال رقصیدن و دم گرفتن 
اند محبوب خانم را می بینم، صاحب خانه که این مراسم را 
برگزار کرده است. نس�بت دور خانوادگی داریم و می دانم 
که بس�یار مؤمن اس�ت و در مجلس�ی که موس�یقی داشته 
باش�د ش�رکت نمی کند. او یکی از کس�انی است که رقص 
و آهنگ های ش�اد را مکروه می داند. ام�ا این رقص و کل 
کش�یدن در میانه ی این مهمانی چه معنی می تواند داشته 
باشد؟ این سؤالی بود که گذاشتم وقتی مهمان ها رفتند از 
او بپرسم. صدا باالتر می رفت و خواننده زن های بیشتری 
را ب�ه مرک�ز مجلس دع�وت می ک�رد. بع�د از مهمانی، از 
یکی از زنانی که در این مراس�م در میانه ی مجلس شادی 
می کرد پرس�یدم که: »مگر عمر از نزدی�کان پیامبر نبود؟ 
این فحش هایی که می دهید به یکی از یاران پیامبر اسام 
است.« زن در حالی که موهای اش را مرتب می کرد گفت: 
»این طور هم نیس�ت. نشنیدی در حمله ای که به خانه ی 

حضرت علی ش�د عمر ج�زو حمله کنندگان ب�وده؟ وقتی 
خبر م�رگ اش را به خان�ه ی حضرت عل�ی بردند حضرت 
زهرا خندید.« می خواس�تم بگویم: »اما عمر در سال ۲۳ 
هجری به دس�ت ابولؤلؤ کشته ش�د و حضرت زهرا همان 
س�ال ۱۱ هجری، چند ماه بعد از پدرش، درگذش�ت.« اما 
س�کوت کردم و به عروسک تکه تکه شده نگاه کردم و یک 

کلمه در ذهن ام پیچید: »مغ کشی«.

***
جش�ن عمرکش�ان از ابداع�ات صفوی�ان بود ام�ا مانند 
بس�یاری از آیین های س�ور و س�وگ ایرانی ریشه ی آن را 
باید در جش�ن ها و آیین های ایرانی پیش از اسام جست. 
بر اس�اس آن چه در منابع به دس�ت ما رس�یده است، آیین 
عمرکش�ان قراب�ت دیرینه ای ب�ا آیین مغ کش�ی دارد که بر 
اس�اس روایت ه�ای مورخانی چون ه�رودوت و کتزیاس 
ب�ه دوره ی داریوش هخامنش�ی باز می گ�ردد و به گفته ی 
به�رام بیضای�ی در کتاب نمای�ش در ایران در جش�ن های 
»شاه س�وزی« ی�ا »دیب مه�ر« ریش�ه دارد. ب�ه گفته ی 
بیضایی: »مغ کش�ی پیش از اس�امی چون ممنوع شد به 
قیافه ی جش�ن عمرکش�ان در آمد که بازی تمسخرآمیزی 
بوده ب�رای قربانی کردن عمر که برخ�ی معتقد اند غاصب 
خافت بوده اس�ت.« این رس�م  مانند مغ کش�ی هر ساله 
در زمان�ی خاص، ک�ه هم�ان ۹ ربیع االول اس�ت، برگزار 
می شد. مغ کشی هم مانند عمرکشان ریشه در یک داستان 
تاریخی داش�ت که مورخان زی�ادی آن را روایت کرده اند و 
ب�ا آن که برخی در اصل آن ش�ک دارند اصل آیین را بدون 
هی�چ اختافی روایت می کنند. بر اس�اس آن چه داریوش 
اول هخامنشی در کتیبه ی بیستون آورده است، در زمانی 
که کمبوجیه، دومین شاه هخامنشی و جانشین کوروش، 
در مصر بود ش�خصی به نام بردیا به عنوان برادرش اعام 
ش�اهی کرد و در کاخ ش�اه مستقر ش�د. کمبوجیه به خوبی 
می دانس�ت که این فرد بردیا، برادر کوچک ترش، نیس�ت 
چ�ون بردیا به دس�تور خود او س�ر به نیس�ت ش�ده بود، و 
او م�غ یا روحانی م�ادی به ن�ام گئومت بود. مغ�ان مادی 
ن�ه تنها جنبه ی روحانی داش�تند ک�ه از قدرت های زیادی 

جشن عمرکشان از ابداعات صفویان 
بود اما مانند بسیاری از آیین های سور 

و سوگ ایرانی ریشه ی آن را باید در 
جشن ها و آیین های ایرانی پیش از 
اسالم جست. بر اساس آن چه در 

منابع به دست ما رسیده است، آیین 
عمرکشان قرابت دیرینه ای با آیین 

مغ کشی دارد

چون جادوگری نی�ز برخوردار بودن�د و در دوره ی پیش از 
هخامنش�ی در اداره ی کشور نیز دخالت می کردند. البته با 
به قدرت رسیدن هخامنشیان، که به دین مزدیسنی معتقد 
بودند، قدرت مغان کم ش�د. کمبوجیه برادر این گئومت را 
به عنوان والی پایتخت منس�وب کرده ب�ود و خود به مصر 
رفته ب�ود. کمبوجی�ه، در راه بازگش�ت برای پ�س گرفتن 
تخ�ت س�لطنت از بردیای دروغی�ن، به مرگی مش�کوک 
درگذش�ت. اما در ایران هف�ت تن از س�ران خاندان های 
مش�هور که داریوش یکی از آن ها بود دور هم جمع ش�دند 
و، پس از اطمینان از این که این فرد پس�ر کوروش نیست، 
نقش�ه ی کش�تن اش را ریختن�د. این روایت ه�م در تاریخ 
هرودوت و هم در کتیبه ی بیستون آمده است. از آن سال 
به بعد، در مهر ماه هر س�ال جش�نی به عنوان مغ کشی در 
هم�ه ی کش�ور برگزار می ش�د. در این روز، ک�ه آیین های 
بسیار زیادی داشت، موبدان و خنیاگران ماجرای گئومت 
را به عنوان پادش�اهی دروغین بازسازی می کردند و مردم 
را در بازسازی آن شریک می کردند. آن چنان که هرودوت 

خود ش�اهدش ب�وده و آن را تعریف می کند، مغ�ان اگر در 
این روز از خانه بیرون می آمدند حتمًا به دست مردم کشته 

می شدند.

***
یکی از آشنایان که سمت راست من بود جمات رکیک را 
بلندتر از بقیه می گفت. فوق لیسانس االهیات خوانده بود 
و پایان نامه اش هم درباره ی موضوع سقیفه ی بنی ساعده 
بود، ماجرایی که در صدر اس�ام باعث جدا شدن شیعه از 
سنی شد. بعد از مهمانی از او پرسیدم: »فکر نمی کنی این 
جش�ن اشکال شرعی دارد؟« گفت: »چرا اشکال شرعی 
دارد؟« گفت�م: »عمر بن خطاب یکی از اف�راد نزدیک به 
پیامبر و پدر یکی از همس�ران ایش�ان بود. او از صحابه ی 
اصلی بوده اس�ت و دادن فحش های رکیک به او اشکال 
ش�رعی دارد.« در حالی که تکه ای از پارچه ی عروس�کی 
را که به جای عمر س�اخته بودند در کیف اش می گذاشت، 
گفت: »اما عمر غاصب خافت است، و برخاف حدیث 

پوستری از حامیان جشن عیدالزهرا یا عمرکشون در فضای مجازی
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غدیر عمل ک�رد.« می گویم: »اما روایت ش�ده اس�ت که 
در تم�ام ۱۰ س�الی که خلیفه ی مس�لمین بود از مش�اورت 
حض�رت علی اس�تفاده می ک�رد. یعنی حض�رت علی، که 
بنا به حدیث غدیر جانش�ین پیامبر ب�ود، خافت اش را به 
رس�میت ش�ناخته بود. این آیین بخش�ی از تشیع صفوی 
اس�ت که برای تهییج ش�یعیان در مقابل تسنن عثمانی به 
راه انداختند.« می گوید: »در روایت آمده است که حذیفة 
بن یمان از قول پیامبر اس�ام آورده است که خداوند بر او 
وحی کرده که امروز را عید قرار داده و به کرام الکاتبین امر 
کرده که تا ۳ روز گناهان همه ی مردم را از قلم بیاندازند.« 
از ق�ول یکی از مراج�ع معتبر خوانده بودم ک�ه این حدیث 
ج�زء روایت های جعلی اس�ت و هیچ کت�اب معتبری آن را 
روایت نکرده اس�ت. اما حرف ام را قبول نکرد و به روایت 
عامه مجلسی استناد کرد که گفته بود این روز روز شریفی 

است.

***
وقت�ی اش�عار و دس�ت و پایکوب�ی ب�ه پای�ان می رس�د، 
عروسک را وس�ط می اندازند و آن را تکه تکه می کنند. به 
یاد روایتی از عبداهلل مستوفی می افتم که در شرح زندگانی 
من تحت عنوان »عید خنده« نقل کرده است. مستوفی، 

بع�د از ش�رحی درب�اره ی ماج�رای کش�ته ش�دن عمر بن 
خطاب و روایت هایی که درباره ی عمرکشان است، آن چه 
را ک�ه خود دیده نقل می کند. به گفته ی مس�توفی، از اول 
ماه ربیع االول، بعد از دو ماه عزاداری، مردم به اس�تقبال 
ای�ن جش�ن و بع�د از آن جش�ن والدت پیامب�ر می رون�د. 
دکان ها هم اس�باب جش�ن را فراهم می کنن�د. در خانه ها 
برای جشن ش�ب نهم آماده می شوند. عروسکی از چوب 

پوستری از مخالفان جشن عیدالزهرا یا عمرکشون در فضای مجازی

و کوزه ی�ا کدو و کاغذ و پارچه درس�ت می کنند. بر س�رش 
عمامه می گذارند. روز جش�ن، بعد از پایکوبی، عروس�ک 
را به آتش می کش�ند. بنا به گفته ی مس�توفی، این جشنی 
است برای شادی و بذله گویی: »قبل از آتش زدن هیکل، 
با نظم یا نثر چیزهایی از مطاعن صاحب هیکل می گفتند. 
در ای�ن گفته ها جنب�ه ی فکاهی و خنده آور بیش�تر رعایت 
شده و مضمون های بدیع که موجب خنده ی دسته جمعی 
می شد زیاد ایراد می کردند. باألخره هیکل را آتش می زدند 
و دنباله ی هیکل س�وزی که با ترق و توروق زیادی همراه 
بود آتش بازی بر پا می ش�د.« او از آخوندهایی می گوید که 
این جش�ن را با آداب تمام برگزار می کردند، اما آن ها دایره 
و دنبک نداش�تند و فقط لطیفه می گفتن�د و می خندیدند. 
مس�توفی در ادامه از زن ها می گوید که خودش�ان را تزیین 
یا آرایش می کردند و لباس های س�رخ و زرد می پوشیدند: 
»حتا پیرزن  ها برای درک ثواب، س�رخ و س�یاه و سفیدی 
به صورت چین خ�ورده ی خود می افزودن�د.« نگاهی به 
لباس های رنگی و صورت های آرایش ش�ده و زیر دس�ت 
آرایشگر رفته ی زنان این مجلس می اندازم و فکر می کنم 

از ۱۲۰ سال پیش تغییرات زیادی رخ داده است.

***
عید عمرکش�ان یک�ی از موضوعات مه�م اختاف بین 
شیعه و سنی اس�ت. سنی ها از این که ش�یعیان مهم ترین 
خلیف�ه ی آن ها را لع�ن می کنند و کلم�ات رکیک درباره ی 
او به کار می برند بس�یار خشمگین می ش�وند. شاید همین 
باعث ش�د تا بعد از انقاب اس�امی، بعد از مطرح ش�دن 

ایده ی وحدت میان ش�یعه و سنی توسط آیت اهلل منتظری 
و تأیید آن توس�ط آیت اهلل خمینی، برگزاری این جش�ن به 
صورت علنی و گس�ترده، که در برخی ش�هرها و روستاها 
رایج بود، ممنوع شد. بسیاری از مراجع از جمله رهبر ایران 
آن را دارای اش�کال ش�رعی دانس�تند. آیت اهلل خامنه ای 
در اس�تفتایی درب�اره ی »عیدالزهرا«، عنوان�ی که بعد از 
ممنوعیت آن توس�ط دولت به عمرکش�ان داده شد، گفته 
اس�ت: »هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری که در حال حاضر 
س�وژه و بهانه به دس�ت دش�من دهد و یا موجب اختاف 
مسلمین ش�ود اکیدًا حرام است.« آیت اهلل نوری همدانی 
و  آیت اهلل مکارم ش�یرازی هم نظری چنی�ن دارند. با این 
همه، این جش�ن با آیین های بس�یار کاملی در ش�هرهای 
مختلف، حتا در خانه های اعیانی تهران، و پش�ت درهای 

بسته برگزار می شود.

***
ماج�رای حرمت جش�ن عیدالزه�را را به محب�وب خانم 
صاحب خانه ک�ه می گویم، می گوید: »عزی�زم، این برای 
اختاف بین ش�یعه و س�نی در اول انقاب است، نه حاال 
که سنی ها به راحتی شیعه ها را می کشند.« می گویم: »اما 
اگر شما مقلد یک مرجع تقلید باشید، وقتی رأی به حرمت 
جش�نی می دهد نباید آن را برگزار کنید.« او این مراسم را 
یک جشن ش�ادی آور می داند و می گوید برای شادی دل 
حضرت زهرا اس�ت. می گویم: »اما شما در هیچ مراسمی 
که موسیقی باشد ش�رکت نمی کنید. فکر نمی کنید در این 
مراس�م به یکی از نزدیکان پیامبر توهین شد؟« می گوید: 
»این فرق دارد. آقای … س�ر منبر می گفت برای ش�ادی 
اهل بیت هر کاری باید بکنیم، هر کاری برای شادی اهل 
بی�ت.« بحث مان ب�اال می گیرد، بحثی که ثم�ری ندارد؛ 
ذهنیت کسانی که با چنین تفکری زندگی می کنند این گونه 
شکل گرفته است. همین طور که آن مجلس را با زنانی که 
در حال صحبت کردن و نمایش لباس ها و طاهای ش�ان 
هس�تند ترک می کنم، به ابولؤلؤ و گئومت فکر می کنم که 

در قرن بیست و یکم هم حضور دارند.

عید عمرکشان یکی از موضوعات 
مهم اختالف بین شیعه و سنی است. 

سنی ها از این که شیعیان مهم ترین 
خلیفه ی آن ها را لعن می کنند و کلمات 
رکیک درباره ی او به کار می برند بسیار 

خشمگین می شوند
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یک( دنیای شگفت انگیز نو، مزرعه ی حیوانات، آلیس در 
س�رزمین عجایب، اولیس، فرانکنشتاین، مادام بوواری، 

آیات ش�یطانی، لولیتا، ش�رم، و هزار و نهصد و هش�تاد و 

چهار: این ها تعدادی از رمان هایی است که انتشارشان در 

شماری از کشورهای دنیا ممنوع بوده و / یا همچنان قابل 
تعقی�ب قانونی اس�ت. در جمع »مش�هورترین رمان های 
ممن�وع« دنی�ا همه ج�ور آث�اری دیده می ش�ود، ج�ز آثار 

طنزآمیز. این یعنی که حکومت ها و نظام های قضایی شان 
اساسًا ایرادی در طنازی، در توهین و تمسخر، نمی بینند؟ 
البته که می بینند. توقیف آثار ادبی همواره مقید به کش�ف 
توهین و تمسخری در آرا و در عبارات آن ها است: توهین 
به مقدس�ات اخاقی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی، و 
تمس�خر اعتقادات و ایدئولوژی ها. »رمان های ممنوع« 
دنی�ا، در عین تفاوت ها و صرف نظر از موافقت یا مخالفت 

پیامیزدانجو

میالن کوندرا

ما با محتوای ش�ان، یک اش�تراک آش�کار دارن�د: جدی 
نگرفتن آن چه ب�ه عقیده ی ع�ده ای – نمایندگان قدرت، 
ایدئولوژی مس�لط، نظام حاکم، فرهنگ غالب، و غیره – 
باید جدی گرفته ش�ود، ش�وخی با آن چه به شکلی مقدس 
و طنزناپذیر عرضه می ش�ود. »رمان ه�ای ممنوع« دنیا، 
با هر س�بک و س�ویه، انگیزش�ی اصواًل طنزآمیز و متکی 
ب�ه توهین و تمس�خر دارند. آن چه آزادی بیان، به ش�کل 
آرمانی، ایجاب می کند حق همگان برای به طنز کش�یدن 
و توهین و تمس�خر دیگران اس�ت )و این اتفاقی است که 
عمًا در هر بیان و هر نوشته می افتد(، و آن چه حکومت ها 
و نظام های قضایی ش�ان می خواهند مستثنا کردن خود از 
»دیگران« و محدود کردن دیگران به دش�منان عقیدتی 

است – به بیان ساده، این خواسته: با ما شوخی نکنید!

دو( سانس�ور آث�ار ادب�ی به آث�ار »ج�دی« و غیرطنازانه 
مح�دود نمی ش�ود: در می�ان »کتاب های ممن�وع« دنیا 
نوش�ته های طنزآمیز و ش�وخ طبعانه ی پرشماری هست، 
و ادبیات فارس�ی از ای�ن نظر نمونه های ف�راوان دارد. در 
دوران معاص�ر م�ا، مهم تری�ن نمونه ها چه بس�ا متعلق به 
یک نویس�نده ی کامًا جدی اس�ت: ص�ادق هدایت، که 
ن�ه فقط نوش�ته های طنزآمیزش )از افس�انه ی آفرینش و 
وق وق س�اهاب تا البعثة االس�المیه الی البالد االفرنجیه، 

و توپ م�رواری( اج�ازه ی انتش�ار ن�دارد، که بس�یاری از 
نوش�ته های دیگ�رش )از جمله برجس�ته ترین رمان اش، 
ب�وف کور او( به دلیل طنازی و ش�وخی با خ�دا، مذهب، و 

ملیت ب�ه مذاق اهل ایم�ان، انقاب، ارتج�اع، و در یک 
کلم�ه »ایدئولوگ ه�ا«، خ�وش نمی آی�د و از همین رو به 
توقیف ش�ان حک�م می دهن�د. پیرم�رد خنزرپن�زری بوف 
کور، حاجی آق�ای حاجی آقا، و حاجیه خانم توپ مرواری، 

مخلوق�ات متنی، از دنیای داس�تان بی�رون می جهند و با 
خال�ق و خوارکننده ی خود می جنگند: رجاله های رمان ها 
ایدئولوگ ه�ای مقتدر می ش�وند و انتقام ش�ان را با محو و 
مهار ک�ردن متن ها می گیرند. دیر ی�ا زود، ایدئولوگ های 
مقت�در رجاله های رمان های دیگری می ش�وند و بار دیگر 
ب�ه دام طنز و تمس�خر می افتند: هدایت تکرار می ش�ود، 
ادبیات اس�تمرار همین مبارزه های متنی با اقتدار عقیدتی 

است.  

س�ه( چه تهدی�دی در خنده، در ش�وخی و طنز، هس�ت 
ک�ه اب�راز آن را ب�رای ایدئولوگ ه�ا، مدافع�ان و مبلغ�ان 
ایدئولوژی ه�ا، تحمل ناپذی�ر می کند؟ تردی�د. در نام گل 
سرخ، رمانی از جمله راجع به کتاب مفقود ارسطو درباره ی 

کم�دی، اومبرتو اک�و از اثرات آش�وبنده ی »خن�ده« یاد 

صادق هدایت، که نه فقط نوشته های 
طنزآمیزش اجازه ی انتشار ندارد، که 

بسیاری از نوشته های دیگرش )از جمله 
برجسته ترین رمان اش، بوف کور او( به 
دلیل طنازی و شوخی با خدا، مذهب، 
و ملیت به مذاق اهل ایمان، انقالب، 

ارتجاع خوش نمی آید و از همین رو به 
توقیف شان حکم می دهند
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می کن�د. در مکالمه ای بی�ن خورخه ی کت�اب دار و ویلیام 
باس�کرویلی، کت�اب دار متأل�ه اصرار می کند ک�ه به آن چه 
مذه�ب او »حقیق�ت« ش�مرده نبای�د خندی�د: »مس�یح 
نمی خندی�د. خنده تردید ب�ر می انگی�زد.« خورخه خوب 
می دان�د: خنده خص�م االهی�ات و ایدئولوژی ها اس�ت. 
همین که کس�ی، ایده ای، عقیده ای به طنز کش�یده شود 
ابهت و قطعیِت آن از میان می رود؛ با خنده، ایمان و اقتدار 
حامی آن کس، ایده، یا عقیده در خطر می افتد. در شوخی 
و طن�ازی، جدی�ت جای خ�ود را ب�ه تش�کیک می دهد، 
امر مس�لم ام�ر محتمل می ش�ود، ام�ری ک�ه در اعتبار و 
تخطی ناپذی�ری آن می ت�وان تردی�د کرد. می�ان کوندرا 
در هن�ر رماناش ای�ن آمیزه ی طن�ز و تردی�د را بن مایه ی 
ادبیات آزادی بخش می داند، ادبیاتی که کارش تش�کیک 
در آموزه ه�ای ایدئولوژی ه�ا و تأکید بر تکث�ر واقعیت ها و 
حقیقت ها است. هیچ عقیده و انگاره ای مقدس، یا معاف 
از مداقه، یا مصون از طنز نیست: مدرنیته از یک نظر با این 
تأمل انتقادی آغاز شد و با تشکیک مداوم ادامه یافت. دن 
کیش�وت، نیای ادبیات داس�تانی، بازتاب همین جسارت 

بود: نویسنده شوالیه ی پوش�الی اش را سوار بر روسینانته 
به کشف دنیا فرس�تاد و با تخیل طنزآمیزش انگاشت های 
رایج از »واقعیت«، »حقیقت«، و حتا »علم« را به تردید 

انداخ�ت – آن هم در زمانه ای که پرداختن به شهس�واران 
و شرح احوال شان ممنوع بود. سیصد و شصت سال بعد، 
کوندرا با رمان شوخیاش این تجربه را تکرار کرد: شوخی 
با مقدسات سیاسی )موضوعی اکیدًا ممنوع( را به عرصه ی 
ادبی کش�اند، ب�ا لطیفه ه�ای لودی�ک ی�ان ایدئولوژی و 
ایدئال ه�ای کمونیس�تی در جامع�ه ی چکس�لواکی را به 
س�خره گرفت، و در ادامه آثارش ممنوع و خودش مجبور 
به ترک میهن ش�د. میراث س�روانتس همچنان برای هر 
نظم مس�تقری آزارنده، خطرآفری�ن، و حامل تهدید ذاتی 

است.

چهار( طنز »بازی« است )irony در زبان های اروپایی به 
هردو معنا به کار می رود(، و بازی همیش�ه باز و گش�وده به 
روی نتایج غیرقطعی، نامعین، و پیش�امدی اس�ت؛ بازی 
حام�ل هیچ نتیجه ی از پیش تعیین ش�ده ی�ا تغییرناپذیری 
نیس�ت. ریچارد رورتی، فیلس�وف لیب�رال آمریکایی، در 
دیباچه ی شاهکارش پیشامد، بازی، و همبستگی، از هنر 
رمان کون�درا نقل قول م�ی آورد که: »آِگاس�ت ها )تعبیر 

رابل�ه ب�رای آن ها ک�ه نمی خندن�د(، بی اندیش�گی عقاید 
موروثی، و ش�به هنر هر س�ه از ی�ک جنس اند، دش�منی 
سه س�ر برای هنر، هنری که از طنین خنده های خدا خلق 

امبرتو اکو

ش�د، هنری که خود عرص�ه ی س�حرانگیزی از تخیات 
آفری�ده و ای�ن عرص�ه ای اس�ت ک�ه حقیق�ت در آن جا در 
تصاحب هیچ کس نیست و همه کس آن جا حق به رسمیت 
شناخته ش�دن دارد.« ایدئولوگ ها و آگاست ها هردو از 
طن�ز و بازی بیزار اند: هردو ب�ه حقانیت »واژگان نهایی« 
خود – قطعی�ت توصیف های خود از جهان و از خویش�تن 
)ایم�ان و ایدئول�وژی( – اعتق�اد دارند؛ ه�ردو، مجدانه و 
مؤمنانه، ب�ر آموزه های موروثی خود اص�رار می ورزند، و 
البته نیازی به تردید در این آموزه ها و مکالمه با دیگران در 
ای�ن باره نمی بینند. در مقاب�ل، روح طنازی و بازی باوری 
)ironism( در بی یقین�ی، جس�ت وجوگری، خودآیینی، و 
خودآفرینی اس�ت. طنزگ�را و بازی باور، ب�ه تعبیر رورتی، 
آن کسی است که »در واژگان نهایی خود، هویت اخاقی 
خ�ود، و ای بس�ا خرد خ�ود تردی�د می کن�د«، و از این رو 
نیازمن�د مکالمه ب�ا »دیگری« اس�ت، چون تنه�ا به این 
وسیله می تواند در عین شک و تردیدش آزادانه عمل کند. 

طنازی گفت وگویی گشوده است، و بازی آزادی است.

پن�ج( میخائی�ل باختین، نظریه پ�رداز ادبی روس�ی، اثر 
مش�هورش رابله و دنی�ای  او را با نق�ل قولی از الکس�اندر 
هرتس�ن آغاز می کند: »کار بس�یار جالبی خواهد ش�د اگر 
تاری�خ خنده را بنویس�یم.« و در ادام�ه، در فصل »رابله و 
تاریخ خنده«، این تاریخ و تحوالت آن در س�ده های میانه 
و دوران رنس�انس را تش�ریح می کند. آن چنان که باختین 
نشان داده، رابله در پنج گانه ی پانتاگروئل و گارگانتوآ ارتباط 
خاقی بین ادبی�ات و آیین های کارناوال�ی، نمایش های 
کمیک، و رئالیس�م گروتس�ک )واقع گرای�ی مبتنی بر طنز 
س�یاه( برق�رار می کن�د: ادبیات رابل�ه آمی�زه ای از خنده، 
ش�وخی، و خوش باش�ی و البته آزادی از بن�د پایگان های 
رسمی و ساختارهای سیاسی و دینی، در محیطی مشترک 
یا، به تعبیر باختین، »مکالمه ای« است –رمان سروانتس 
هم انعکاس�ی از همین خنده های رهایی بخش رنسانسی 
بود. طنازی نیرویی آش�وبنده در برابر سنت های قدیمی و 
قدرت های مسلط است، و ضمنًا یادآور اصلی که می شود 
آن را ب�ه »اخاق طنز و تمس�خر« تعبیر کرد، این که آماج 
طنز و تمسخر اخاقًا آن ایده ها و افراد و آیین ها است که، 

خواسته یا ناخواس�ته، در صدر قدرت، در ذیل حماقت، و 
در س�ویه ی سرکوب )اجتماعی، سیاس�ی، دینی، و امثال 

آن( ایستاده اند.

طن�ازی  در  ت�ازه  تجربه ه�ای  عص�ر  م�ا  عص�ر  ش�ش( 
اس�ت: نظام های کمونیس�تی و فاشیس�تی و دولت های 
از  مهیب�ی  جلوه ه�ای  علن�ًا  مذهب�ی  تمامیت خ�واه 
ایدئولوژی ه�ای طنزس�تیز و االهی�ات بازی گری�ز را ب�ه 
نمایش گذاش�ته اند  و، در مقابل، نویس�ندگان، طنازان، و 
بازی باوران هم به مقاومت در قبال مقدسات ایدئولوژیک 
و آموزه های عبوس شان پرداخته اند. حاصل این مواجهه، 
خوش بختان�ه، تا حد زی�ادی به س�ود رهایی خواهان و در 
راس�تای »آزادی بیان« بوده؛ با این همه، بیم آن می رود 
که حرکت های آزادی خواه و آرمان گرا )در گفتمان حامیان 
حقوق مدنی، مدافعان حقوق زنان، فعاالن حقوق بش�ر، 
و ...( خود ابزارهای تازه ای برای قدغن  سازی و سرکوب 
آزادی ه�ای اساس�ی ما ش�وند. ممن�وع کردن ش�وخی با 
اعتقادات اکثریت و آداب اقلیت ها، جنسیت زدایی از زبان 
تحت عنوان مبارزه با جنسیت زدگی، متهم کردن شکاکان 
و منتق�دان ادیان به دین هراس�ی، و امث�ال این ها نه فقط 
نقض حق آزادی افکار و نفی انتش�ار عقاید که مشوق یک 
»نارواداری« اس�ت، نگرشی خشن که خود الگوگرفته از 
متعصب�ان و مخالف�ان این گونه جنبش ه�ا و گفتمان های 
آزادی خواه و آرمان گرا است. طنز تردید می آورد، و تردید 

به تساهل می انجامد: طنازی رواداری است.
هفت( روزی، اس�تالین هوس پیپ کشیدن کرده بود، و 
پیپ اش را در اتاق کارش پیدا نمی کرد. موضوع را به بریا، 
رئیس پلیس مخفی، اطاع داد. چند ساعت بعد، خودش 
پیپ اش را در کشوی میز پیدا کرد. به بریا زنگ زد و گفت: 
»نیازی ب�ه پی گیری نیس�ت. پیپ ام را پیدا ک�ردم.« بریا 
گفت: »مع�ذرت می خواه�م، قربان! اما چه ط�ور چنین 
چیزی ممکن اس�ت؟ ما در این فاصله صد نفر را بازداشت 
کرده ایم، و تا االن نود نفرش�ان به مش�ارکت در توطئه ی 
س�رقت پیپ اعتراف کرده اند!« بریا چیس�ت؟ احمقی که 
ایدئولوژی می س�ازد. طنز چیست؟ آن چه از بریا شدن باز 

می دارد.
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در این که »شوخی« دقیقًا از کی و در کجا به 
وجود آمد اتفاق نظری بین حکما و االهیون و 
دانشمندان و ادبا و تاریخ نگاران وجود ندارد. 
این امر خود جدی ترین چیز درباره ی شوخی 

است چون حکما و االهیون و دانشمندان و ادبا 
و تاریخ نگاران در هیچ مقوله ای با همدیگر اتفاق 

نظر ندارند و به شوخی  می مانست اگر در این 
زمینه اتفاق نظر می داشتند. سهل است، حتا 

درباره ی این که شوخی چیست هم نظریه ی 
قاطعی وجود ندارد. این قدر هست که شوخی 

ارتباط عمیقی با »خنده« دارد اما خوِد خنده 
از پیچیده ترین و غیرقابل توصیف ترین افعال 

مشترک بین بشر، شامپانزه ها، و تندروان دینی 
است. البته گروه اخیر به چیزهایی کاماًل متفاوت 

می خندند اما حتا آن ها نیز می خندند و بعضًا 
شنیده شده که شوخی هم می کنند.

ش�وخی در زیس�ت بوِم م�ا ب�ه ان�واع گوناگونی تقس�یم 
شهرس�تانی،  ش�وخی  دس�تی،  ش�وخی  ک�ه  می ش�ود 
ش�وخی جنسیتی، ش�وخی قومیتی، و ش�وخی مذهبی از 
مشهورترین آن ها هستند و معمواًل همپوشانی هم دارند. 
البته باید توجه داشت که نکته ی شوخی آمیز در نام گذاری 
این نوع شوخی ها این اس�ت که نام شان به محتوای شان 
رب�ط چندانی ندارد. مثًا ش�وخی دس�تی الزامًا با دس�ت 
انجام نمی ش�ود و بس�یاری از ش�وخی های دس�تی با پا و 
س�ایر اعضای ب�دن )به ویژه س�ایر اعضای ب�دن!( انجام 
می ش�وند. یا ش�وخی شهرس�تانی بی�ش از آن که توس�ط 
شهرستانی ها انجام شود توس�ط تهرانی های اصیل – که 
فقط هش�ت ملیون نفر آن ها مدعِی داش�تن رگ و ریش�ه 
در پاچن�ار و الله زار و س�نگلج هس�تند – انجام می ش�ود. 
ش�وخی های جنس�یتی و قومیتی هم معم�واًل بیش از آن 
که به جنس�یت یا قومیت خاصی ربط داش�ته باش�ند فقط 
ب�ه ای�ن خاطر به ای�ن ن�ام خوانده می ش�وند که از س�وی 

اعضای جنس�یت یا قومیت خاصی به این صفات منسوب 
می ش�وند. این امر به ویژه پ�س از آن که فع�ال قومیتی و 
فمینیس�ت  بودن ب�ه عنوان دالی�ل خوبی ب�رای دریافت 
پناهندگی و یا بودجه های حقوق  بش�ری ش�ناخته شدند، 
شدت یافته است. نود و نه درصد شوخی های مذهبی هم 
اصواًل محت�وای غیرمذهبی و ضدمذهب�ی دارند و معلوم 
نیست چرا این بی چاره ها به چیزی منسوب می شوند که از 
آن گریزان اند. یک درصد بقیه معتقد اند که مشیت االهی 

بر این بوده!
ش�وخی ارتباط مس�تقیمی با ش�وخ طبعی بعض�ی آدم ها 
و ظرفی�ت ش�وخی پذیری بقی�ه دارد. هم�ه ی انس�ان ها 
می توانن�د ش�وخ طبعی داش�ته باش�ند ام�ا ع�ده ی کمی 
هس�تند که به طور حرف�ه ای به ای�ن کار می پردازند، یعنی 
ش�وخی را به طور هدفمند و بعضًا با انگیزه های اقتصادی 
ب�ه کار می گیرند. اگ�ر از اف�رادی نظیر سیاس�ت مدارها یا 
روحانیون که شوخی های بی مزه ای را در قالب وعده های 

انتخاباتی یا االهی می ریزند و از این طریق با آن ها کاسبی 
می کنن�د بگذریم، معمواًل کس�انی که به ط�ور حرفه ای به 
ش�وخی می پردازن�د از قبی�ل کمدین ه�ا، طنزنویس ه�ا، 
و کاریکاتوریس�ت ها هس�تند. آن ها معم�واًل موضوعاتی 
اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی را دستمایه ی شوخی های 
خود می کنند تا م�ردم را بخندانند و ضمن�ًا به فکر هم فرو 
برن�د؛ کارهایی که یکی از دیگری س�خت تر ان�د و انرژی 
و ابت�کار بس�یار زیادی می طلبن�د، اما معمواًل س�ازندگان 
این نوع ش�وخی ها از س�وی سیاس�ت مدارها و روحانیون 
ب�ه بهان�ه ی افت�را و توهین م�ورد حمل�ه و زیر فش�ار قرار 
می گیرن�د. اگر هم دس�ت آن ه�ا ب�ه طنزپردازها نرس�د، 
فعاالن جنسیتی و قومیتی و مذهبی دمار از روزگار کسانی 
که ش�وخی های انتقادآمیز می سازند در می آورند. از بخت 
بد، تنها چیز خنده داری که کامًا فارغ از هر نوع مس�ئله ی 
جنسی و قومی و مذهبی و سیاسی است »قلقلک« است 
ک�ه آن هم ب�ه نوبه ی خود در مقوله ی ش�وخی دس�تی جا 

می گیرد. 

ظرفیت پذیرش شوخی، الزم ترین چیز برای شکل گیری 
شوخی، حتا از نوع قلقلک است. گفته می شود این اکسیر 
س�ابقًا در خاورمیانه به وفور یافت می شده است اما امروزه 
ش�واهد چندانی از ای�ن ادعا در جوام�ع خاورمیانه ای و به 
خصوص مس�لمان یافت نمی ش�ود. البته این ب�دان معنا 
نیست که ساکنان کنونی این جوامع از تبدیل وضعیت کلی 
خود ب�ه یک ش�وخی تأمل برانگیز ب�زرگ در دنیای مدرن 

دریغ ورزیده اند.

شوخی در زیست بوِم ما به انواع 
گوناگونی تقسیم می شود که شوخی 
دستی، شوخی شهرستانی، شوخی 
جنسیتی، شوخی قومیتی، و شوخی 
مذهبی از مشهورترین آن ها هستند و 

معمواًل همپوشانی هم دارند

عکس: بابک بردبار

محمودفرجامی
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آذرتمدن

یک
تازه جنگ و موشک  باران تمام شده بود و چهره ی شهر، 
خیاب�ان، کوچ�ه، مدرس�ه، خان�ه، و تلویزی�ون عبوس و 
خسته بود که آقای ش�هریاری با مسابقه ی »بخور بخور« 
اش آم�د و دل خوش�ی خیلی از بچه ها ش�د. اس�م برنامه 
»عطر و گاب بپاش�ید« بود، اما اجرای ش�اد، جذاب، و 
شوخی های دلچسب محمود شهریاری با شرکت کنندگان 
مس�ابقه ی ماس�ت خوری و تک�رار مکرر »بخ�ور بخور« 
باع�ث ش�د این برنامه از س�وی هم�ه، از ک�ودک گرفته تا 
کهن س�ال، با اس�تقبال روبه رو و با همی�ن عنوان »بخور 
بخور« معروف ش�ود. آن س�ال ها خیلی ها ب�ا خنده های 

منحصر به فرد محمود شهریاری خندیدند.
حاال همین آقای ش�هریارِی همیش�ه خن�دان روبه روی 
ی�ک دوربین مخفی قرار گرفته و در ع�رض چند دقیقه، از 
ش�دت وحش�ت، کارش به ذکرخوانی زیر لب و التماس به 
اطرافیان برای فرار از موقعیت خطر رس�یده اس�ت. آقای 
ش�هریاری که برای ی�ک قرارداد کاری به ش�رکتی دعوت 
شده اس�ت، در اتاق انتظار و پس از ورود چند مرد، متوجه 
ی�ک بمب س�اعتی در چن�د قدمی خ�ود می ش�ود. مأمور 
خنثاسازی بمب مش�غول به کار می شود و مدام از ناموفق 
ب�ودن عملیات خنثاس�ازی خب�ر می دهد و تک�رار می کند 
انفجار نزدیک اس�ت. به آقای ش�هریاری و منشی شرکت 
ه�م اجازه ی خ�روج داده نمی ش�ود. کار آقای ش�هریارِی 
خنده روی روزهای پس از جنگ و جبهه و بمب و موشک 
به جایی می رسد که، با چشم هایی وحشت زده و چهره ای 
پریشان، به دفعات س�رش را روی دسته ی مبل می گذارد 
و ذکر می خواند و التماس می کن�د که به او اجازه ی خروج 
بدهند. حاال مخاطبی که س�ال ها با خنده های ش�هریاری 
خندی�ده، ق�رار اس�ت ب�ه وحش�ت و تحقی�ر و التم�اس و 

استیصال او بخندد.
ش�بکه های  در  ویدئ�و  ای�ن  کارب�ران  نظ�رات  می�ان  از 
اجتماع�ی، برخی به خش�ن ب�ودن برنامه اش�اره و اضافه 
کرده اند که در جامعه موضوع برای ترسیدن و وحشت زده 
شدن – از تصادفات رانندگی گرفته تا اسیدپاشی و خشونت 

و سرکوب علیه زنان و اعدام و کودکان کار و … – زیاد است 
و جالب نیس�ت ک�ه برنامه ای که ه�دف اش باید خنداندن 
و س�رگرم کردن مخاطب باش�د با خمیرمایه ی وحش�ت و 

خشونت تهیه شود و به نوعی خشونت را ترویج کند.

دو
احتمااًل خیلی ها ویدئوی دوربین مخفی در آسانس�وری 
در برزیل را دیده اند. این فیلم عاوه بر آپلود شدن چندباره 

و چندزبان�ه در یوتی�وب، در برخی رس�انه ها از جمله دیلی 
میل بازنشر و به بحث گذاش�ته شد. در این دوربین مخفی 

افرادی وارد آسانس�ور می شوند، بعد از چند ثانیه آسانسور 
متوقف می شود، جریان برق از کار می افتد، و شبح دختری 
با یک عروسک در تاریکی ظاهر می شود. واکنش همه ی 
اف�راد، جیغ و فریاد، گری�ه، کوبیدن به دره�ا و دیوارهای 
آسانسور، و در نهایت نشستن و سر و صورت را با دست ها 
پوشاندن است. خیلی از کاربران اینترنت در برزیل یا سایر 
کشورها این دوربین مخفی را »مصیبت مخفی« نامیده و 
به آن اعتراض کرده اند. در میان اعتراض ها دالیلی چون 
احتم�ال ابتا ب�ه بیماری ه�ای روانی در میان مس�افران 
آسانس�ور، احتمال سکته ی قلبی و مرگ آن ها، و احتمال 
حمله به کودک بازیگر دیده می شود. برخی از کاربران هم 

نوشته اند قانون باید تهیه ی این برنامه ها را ممنوع کند.
در آماره�ای جهان�ی نام کش�ور برزیل، برخاف کش�ور 
م�ا، در میان کش�ورهای غمگین دنیا دیده نمی ش�ود، اما 
اتفاقات دو سال اخیر و اعتراضات مردم این کشور به فقر و 
نابرابری های اجتماعی نشان داد که چندان هم آرام و قرار 

مگر غیر از این است که هر انسان یک 
زندگی دارد؟ چرا باید یک انسان، جایی 

در زندگی اش، دستاویز شود و تا حد مرگ 
بترسد تا دیگری به وحشت او بخندد، 

سرگرم شود، و احیانًا لذت ببرد؟

https://www.youtube.com/watch?v=8Rv0uIFcnrU
https://www.youtube.com/watch?v=8E1YjIHMxAs
https://www.youtube.com/watch?v=8E1YjIHMxAs
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ندارد. اعتراض کاربران ش�بکه های مجازی به خش�ونت 
دوربین مخفی ها فقط به این دو مورد محدود نمی ش�ود. 
کارب�ران ژاپن�ی نی�ز چندی پیش ب�ه یک دوربی�ن مخفی 
خش�ن، ک�ه از تلویزیون کشورش�ان پخش ش�د، واکنش 
نش�ان داده و از آن تلویزیون خواستند از مردم عذرخواهی 

کند. در دوربین مخفی یادشده، روباتی به شکل دایناسور 
در اداره ای باعث وحشت یک کارمند شده بود.

سه
اگ�ر در یوتی�وب عن�وان دوربین مخف�ی در آسانس�ور را 
جست وجو کنید عاوه بر ویدئوی برزیلی، به یک دوربین 
مخفی نروژی می رس�ید. ب�رادران ج�وان یی ویس، که از 

کمدین های معروف این کش�ور ان�د، در یکی از هتل های 
اسلو مسافران آسانس�ور را غافلگیر می کنند. به مسافران 
گفت�ه  می ش�ود که آن ه�ا به یک آسانس�ور هوش�مند وارد 
ش�ده اند. مس�افران باید طبقه ی مقصد خ�ود را با صدای 
بلند تکرار کنن�د یا تعداد طبقات را کف بزنند. از مس�افران 
خواسته می شود زبان مورد عاقه ی خود را با صدای بلند 
اعام کنند تا آسانس�وِر گویا آنان را با همان زبان راهنمایی 
کند. برای مسافران ترانه های درخواستی پخش می شود 
و بخش هایی از کارتون های مورد عاقه ی کودکی شان با 
صدای دو برادر ناظر بر مس�افران آسانسور اجرا می شود. 

در جامعه موضوع برای ترسیدن و 
وحشت زده شدن – از تصادفات رانندگی 

گرفته تا اسیدپاشی و خشونت و 
سرکوب علیه زنان و اعدام و کودکان 

کار و … – زیاد است و جالب نیست که 
برنامه ای که هدف اش باید خنداندن 

و سرگرم کردن مخاطب باشد با 
خمیرمایه ی وحشت و خشونت تهیه 
شود و به نوعی خشونت را ترویج کند

موقعیت ه�ا بس�یار خن�ده دار اس�ت و مردم ب�دون این که 
وحش�ت کنند یا تحقیر ش�وند نادانس�ته در تکمیل ش�دن 
این دوربی�ن مخفی نق�ش فعال دارن�د. ه�م کارگردانان 
می خندن�د، هم کس�انی ک�ه در برابر دوربی�ن مخفی قرار 

گرفته اند و هم مخاطبان.
نروژ چند س�الی است در فهرس�ت هایی که به رتبه بندی 
شادترین کشورهای دنیا اختصاص دارد صدرنشین است. 
آی�ا این خاقیت ه�ا و تاش ب�رای حفظ کرامت انس�انی 
اس�ت که زمینه س�از تأمین آرامش و رفاه ب�رای مردم یک 
جامعه می شود یا رفاه و آرامش است که خاقیت و احترام 
را به دنبال دارد؟ با جس�ت وجو در فهرس�ت و موضوعات 
کتاب های تولیدشده در کشورهای اسکاندیناوی در اوایل 
قرن بیستم، از جمله کتاب آکِسل سانده موسه، نویسنده ی 
دانمارکی - نروژی و قانون یانته ی معروف اش می شود تا 
حدی به پاسخ پرسش باال رسید و نتیجه گرفت که ادیبان، 
جامعه شناس�ان، فیلس�وفان، قانون نویس�ان، و ب�ه طور 
کلی رهبران فکری این جوام�ع از دهه ها پیش دغدغه ی 

کرامت انسانی داشته، و برای رساندن جوامع خود به این 
آرامش و خاقیت، برنامه ریزی و تاش کرده اند.

پایان
مگر غیر از این اس�ت که هر انسان یک زندگی دارد؟ چرا 
باید یک انس�ان، جایی در زندگی اش، دس�تاویز ش�ود و تا 
حد مرگ بترس�د تا دیگری به وحش�ت او بخندد، س�رگرم 
ش�ود، و احیانًا ل�ذت ببرد؟ چ�را برخی مخاطب�ان همین 
دوربین مخفی ها از تحقیرش�دن انسان ها آزرده می شوند 
و اعت�راض می کنن�د، ام�ا برخی دیگ�ر می خندند و ش�اد 
می شوند و سازندگان را به تولید برنامه های مشابه تشویق 
می کنند؟ ف�رق دوربین مخفی های وطن�ی و غیروطنی، 
که در فضای اینترنت ایرانی ب�ا عنوان هایی چون دوربین 
مخفی ترس�ناک، خفن، یا وحش�تناک بازنش�ر شده اند، با 
م�ردم آزاری چیس�ت؟ و آیا همی�ن برنامه ها راه مناس�بی 

برای آموزش مردم آزاری نیست؟

https://www.youtube.com/watch?v=MFxt1B19d7A
https://www.youtube.com/watch?v=MFxt1B19d7A
http://www.legatum.com/article/Who-Are-The-Happiest-People-In-The-World
http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Jante


من عاشق آدم های شوخ طبع هستم. منظورم آن هایی 
نیس�ت که در مهمانی های دوستانه تلفن همراه را از جیب 
در می آورند و پش�ت س�ر هم جوک های جدید را با صدای 
بلن�د برای جم�ع می خوانن�د، منظورم آن هایی اس�ت که 
در لحظه متوج�ه تناقضات رفتار و گفت�ار آدم های اطراف 
می ش�وند و ب�ا ظراف�ت لطیف�ه ای متناس�ب ب�ا موقعیت 
می س�ازند. آدم هایی مثل ص�ادق هدایت ک�ه، علی رغم 
زندگ�ی اش،  غم انگی�ز  پای�ان  و  افس�ردگی  ب�ه  ش�هرت 
داس�تان های زی�ادی از نکته س�نجی و طن�ازی او باق�ی 
مانده، و یا آدمی مث�ل وودی آلن که یکی از خداوندگاران 

شوخی های کامی و حاضرجوابی است. 
البته لطیفه ساختن و شوخی کردن کار ساده ای نیست، 
اندک�ی اس�تعداد و یک عالم�ه تمرین می خواه�د. همین 
جناب آل�ن در جوان�ی و برای ام�رار مع�اش روزی پنجاه 
ت�ا جوک می س�اخته. آدم هایی ک�ه به ان�دازه ی هدایت یا 
وودی آلن اس�تعداد ش�وخی کردن ندارند، ب�ا تمرین زیاد 
ظرافت های این کار را یاد می گیرند. ما اکثرًا شوخی کردن 
را در کودک�ی و تح�ت توجهات وزارت آم�وزش و پرورش 
در مدرس�ه یاد گرفته ایم و تقریب�ًا محبوب ترین تمرین مان 
این بوده که آهس�ته از پش�ت به هم کاس�ی ای که سرش 
را تازه تراش�یده نزدیک ش�ویم و ناغافل چنان پس گردنی 
محکم�ی بزنیم ک�ه صدای در ک�ردن ترقه بده�د! بعد که 
جای انگشت هامان تا دو روز پس کله ی طرف باقی ماند، 
از خنده ریس�ه می رفتیم و خ�ب، عذرمان ه�م موجه بود 

توکانیستانی

چون ش�وخی کرده بودیم. طبیعی اس�ت ب�ا این تمرین ها 
نبای�د انتظار داش�ته باش�یم محمود فرجام�ی مثل وودی 
آلن بنویس�د ... جایی خوانده بودم اگر کسی تا قبل از سی 
سالگی شوخی کردن را یاد نگرفت بهتر است بعد از آن هم 
دنبال اش نرود: توصیه ی حکیمانه ای که این روزها کسی 

به اندازه ی کافی به آن توجه نمی کند ... 

و نکته ی آخر این که، خندی�دن به هر حرف خنده داری 
لزومًا اس�باب انبس�اط خاطر شنونده نمی ش�ود؛ مثًا اگر 

کس�ی که ب�ه احتمال ق�وی حتا کت�اب »علوم« دبس�تان 
را کام�ل نخوان�ده، خیل�ی جدی نشس�ت پش�ت دوربین 
تلویزی�ون و ادع�ا کرد »علم« ثاب�ت کرده که ن�گاه آقایان 
باع�ث پیری زودرس خانوم ها می ش�ود و ب�ه همین علت 
بهتر است بانوان جوان مجهز به سپر از خانه خارج شوند، 
نبای�د فکر کنیم چه اس�تعداد طنزی در ای�ن مملکت حرام 
ش�ده. بهتر اس�ت به این فک�ر کنیم که الزم نیس�ت به هر 
قیمت�ی بخندیم و برای بعضی ها ش�وخی نک�ردن هنری 

است که باید یاد بگیرند ...

http://tableaumag.com/5377
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امیر فرشاد ابراهیمی
من امیر فرشاد ابراهیمی هستم !

زندان اس�مش روش هس�ت »زن�دان«. ه�ر چقدر هم 
بخواه�ی آرمانی و اعتقادی به زندان ن�گاه کنی و حتی به 
خاطر اعمال سیاس�ی در یک جامعه بسته به زندان افتاده 
باش�ی هم ب�از زن�دان ، برای�ت زن�دان اس�ت . دلتنگی ، 
فشارهای روحی و روانی و همچنین دوری از جامعه همه 
اینها ف�رد زندانی را ذاتا غمگین می کن�د ، عده ای در این 
وضع اصطاحا »می برند« اما بریدنش�ان هم باز چاره کار 
نیست اینجاس�ت که یک عده رو به خلق آثار آفرینشی می 
آورند و عده ای دیگر هم س�عی به ساختن دنیای جدید در 
زن�دان می کنن�د و روزگار را با زندانیان و حت�ی زندانبانان 
خوش می گذرانند این دسته آخر تا آنجا که من دیدم بیشتر 
بودند . بدترین ش�وخی ای که با من ش�د در زندان مربوط 
به روزهای آخری است که آزاد شدم و منتظر اعام اسمم 
ب�ودم و بقیه بچه ها هم می دانس�تند ، من هم مثل خیلی 
از زندان�ی ه�ای دیگه ب�رای اینک�ه »زود بگذره« ش�بها 

بیداربودم و روز که می ش�د م�ی خوابیدم ، صبح وکیل بند 
آمد و من را از خواب بلند کرد و گفت : بلند ش�و وس�ایلت را 
جمع کن آزاد ش�دی ! خوشحال به چشم به هم زدنی همه 
وس�ایلم را جمع ک�ردم و از همه خداحافظی ک�ردم و رفتم 
دم در س�الن و به افس�ر نگهب�ان گفتم :» من امیر فرش�اد 
ابراهیمی هستم !« ، نگاه عاقل اندر سفیه ای کرد و گفت 
خب چه کنم ؟ گفتم آزاد ش�دم ! نگاهی کرد و دید ساک به 
دست و لباس پوش�یده آماده ایس�تادم رفت لیست را نگاه 
ک�رد و اومد گفت نه خبری نیس�ت فکر کردم دروغ میگه یا 
اش�تباه ش�ده ، اومدم به وکیل بند که هم اتاقی ام بود بگم 
ک�ه بره و بهش بگ�ه دیدم همه ت�و اتاق تا م�ن رو دیدند از 
خنده دارند منفجر میشن ، هیچی دیگه ساکم رو انداختم 
رو تخ�ت و دو باره خوابیدم ! اما بهترین ش�اید هم بدترین 
ش�وخی ای که من با یکی از همبندی هایم کردم با فردی 
بود به اسم »محمود« ، حدودای پنجاه سالی سن داشت 
، او هم ش�بها تا صبح بی�دار بود ، یک�ی از عادتهایش این 
بود که عادت س�یگار خریدن نداشت و »مفت کش« بود ، 
یک روز س�ر برنجی یک خودکار بی�ک را در آوردم و توش 

رو با گوگرد کبریت پر کردم و بعد با ناخنگیر س�رش را بستم 
و کردم تو یک س�یگار ، صداش کردم که بیا اینجا بش�ینیم 
و ح�رف بزنیم اومد و داش�ت از دختر دانش�جو و ش�هریه 
اش تعریف میک�رد که من و هم اتاق�ی دیگرم »مجتبی« 
حالتی ناراح�ت به خودم�ون گرفتیم و گفتی�م عیب نداره 
درست میشه فکرشو نکن بیا بیا یه سیگار بکش و اون هم 
مشتاقانه سیگار را گرفت و روشن کرد و مشغول کشیدنش 
ش�د و ما هم با هر پوک او مش�غول منفجر شدنش بودیم ، 
همینجور داش�ت تعریف میکرد و س�یگار می کش�ید شاید 
پوک چهارم بود که س�یگار منفجر شد ! س�یگار که منفجر 
ش�د از صداش و آتش�ش از ج�اش پرید و ترس�ید ، قلبش 
گرف�ت و نیمه غش کف زمین افت�اد ، بقیه که خواب بودند 
بلند ش�دند و مونده بودند بخندند یا نگران بشند ! دیگه هر 
وقت محمود می نشست پیش ما نه از ما سیگار می گرفت 
و نه اگرخودمان هم م�ی دادیم بهش میگرفت میگفت نه 

قابل اعتماد نیستید !!

عیسی سحر خیز
پارچ آب روی میز سعید مرتضوی

ش�وخی های دادگاه و بازداش�تگاه و زندان بحث خوبی 
را مطرح کرده اید، اما ش�اید کمی دیر. چون زندان محلی 
اس�ت برای انتقال تجارب زندانیان و نوعی آموزش برای 
گذراندن ش�رایط سخت، بازداشتگاه و س�لول انفرادی و 
بعد هم زندگی مشترک با افراد پیر و جوان، شاد و غمگین 
و خاصه با فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت و حتی دیدگاه 
های متضاد در خصوص مبارزه ی سیاس�ی و نوع و ش�یوه 

ی حبس کشیدن.
 بهتر اس�ت موضوع را با بخش پایانی آغ�از کنم، دیدگاه 
های متضاد در خصوص مبارزه ی سیاس�ی و نوع و ش�یوه 
ی حب�س کش�یدن که گزینش ه�ر کدام می توان�د جایگاه 
ش�وخی و خن�ده در زن�دان را روش�ن کن�د. تف�اوت آرا در 

خص�وص این موض�وع و ب�ه گون�ه ای اتخ�اذ راهکاری 
متف�اوت در چارچوب این راهب�رد، اولین تجربه ی من در 
روزهای پایانی س�ال ۸۸ بود. زمانی که پس از دست زدن 
به اعتصاب غذا از بند ۲۰۹ به بند ۳۵۰ زندان اوین، منتقل 
ش�دم.  تا جایی که تنها در سلول انفرادی زندگی می کردم 
یا به صورت دو سه نفره در اتاق های بزرگتر ۲۰۹، طبیعی 
ب�ود که جایی ب�رای بروز چنین اختاف ن�گاه هایی وجود 
نداش�ت و می شد راحت تر عمل کرد. ش�وخی و تفریح در 
سلول های کوچک بر اساس این تفکر که "حال که زندانی 
هستیم، باید در سخت ترین ش�رایط هم کاری کنیم که به 

خود و هم سلولی هایی مان خوش بگذرد"، می گذشت. 
به خاطر می آورم که در همان روزهای اولی که از س�لول 
انف�رادی ب�ه اتاق چهار نف�ره انتق�ال یافته ب�ودم دیدم که 
برخی از جوان ترها با نگهبانان هم سن و سال خود چنین 
رابط�ه ای را برقرار کرده بودند و با القاب خاص همدیگر را 
صدا می کردند چون "دالتون" و "دالتون ها"! اتخاذ این راه 
و روش باعث می ش�د که برای دیگر نگهبانان نیز بسته به 
برخوردی که آن ها داشتند و شکل و شمایل خاص، القاب 
متفاوتی پیدا ش�ود و زندانیان با نامیدن آشکار و پنهان آن 
ها بساط ش�ور و نش�اط را بین هم س�لولی های خویش و 

حتی سلول های اطراف فراهم آورند! 
در یادداشت های روزانه زندان بسته به موقعیت به گوشه 
هایی از این شوخی ها اشاره داشته ام از جمله در خصوص 
آن جوان قرقیز زندانی که دائم دس�ت به اعتصاب غذا می 
زد و هم س�لولی ها غذایش را می خوردند یا وقتی او دنبال 
وسیله ی خودکش�ی می گشت، کیس�ه نایلون میوه های 
خریداری شده را بر س�رش می کشیدند تا از طریق خفگی 

فرنازکمالی

برایخواندنمطالبکامل
مجموعهشوخیدرزندان

اینجاراکلیککنید
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ب�ه زندگی خود پایان دهد و در آخری�ن لحظه که از تصمیم 
خود برمی گش�ت، جوان ها با خنده و ش�وخی رضایت به 

این کار نمی دادند. 
ش�اید یکی از شیرین ترین خاطره ها، آن زمانی بود که در 
س�لولی کوچک برای محسن فاضل فضلی زندانی کویتی 
عضو القاعده که به صورت غیرقانونی به ایران س�فر کرده 
و دس�تگیر ش�ده بود، در س�اعت دوازه نیمه ش�ب مراسم 
خواس�تگاری برگزار کردیم و بله بران به قصد شوهر دادن 
دختر چهارده ساله ی یکی از زندانیان گلد کوئیستی!گفته 
بودی�م که این ش�یخ ع�رب در خان�ه اش چاه نف�ت دارد و 
حاضر اس�ت چاه را پشت قباله ی عروس بیندازد، هر چند 
که تنها اشکالش این است که می خواهد چهار زن بگیرد، 
آن هم همه ایرانی و از کرد کرمانش�اهی و سنندجی گرفته 
ت�ا تهرانی و قمی که قص�د اقامت در یکی از آن ش�هرها را 
داش�ت و تحصیات حوزی در شهری دیگر. آن شب این 
مراسم دو س�اعتی طول کشید و صدای خنده ی زندانیان 
س�لول ۱۰4 ت�ا دو بامداد فض�ای بند ۲۰۹ را اش�غال کرد. 

اما محیط بند عمومی با س�الن های پرجمعیت س�ی چهل 
نفره چیز دیگری ست، به ویژه اگر در آن ها افرادی ساکن 
باش�ند که بخواهند روش ها و منش های پیش از انقاب 
ی�ا دوران مب�ارزات چریکی را به هم اتاقی ه�ا و هم بندی 
های خود تحمیل کنند و هر گونه ش�وخی و تفریح را خارج 
از "نظم و انضباط خاص زندان" ارزیابی کنند و دور از شان 
مبارز سیاسی و زندانی سیاسی بدانند. تحمیل این فضا می 
تواند نوعی "زندان در زندان" به ویژه برای جوانترها ایجاد 
کند، آن هم در ش�رایطی که رویکرد زندانیان سیاسی پس 
از انتخابات خرداد ۸۸ با پیش�ینیان خ�ود گاه تا ۱۸۰ درجه 
تفاوت می کرده و می کند و تغییر نس�ل و شرایط اجتماعی 
خواه ناخواه "س�بک زندگی"، "س�بک مبارزه" را تغییر می 
ده�د و حتی در زن�دان هم خود را به نمای�ش می گذارد. با 
ای�ن وجود چه در بند ۳۵۰ و چه زندان های رجایی ش�هر و 
فردیس مبنای عمل من ایجاد فضای پرنش�اط بوده است 

همراه با برقرار کردن مباحث جدی در جای خود. 
این عملک�رد خود به خود جا را برای ش�وخی و تفریح باز 

می کرد، حت�ی با جوان تره�ا که گاه کوچکت�ر از فرزندانم 
بودند. 

 بگذریم، در خاتمه به موردی از س�ر به سر گذاردن های 
قاضی س�عید مرتضوی در زمان احضار متهم اش�اره کنم . 
گمان می کنم که سال های اوایل دهه ی ۸۰ بود که دائم به 
دادسرا احضار می شدم و به دادستانی رفت و آمد داشتم. 
در آن روز خ�اص ب�ا غام علی ریاحی وکیلم به دادس�رای 
مس�تقر در خیابان ک�وه نور – بین تخت ط�اووس و عباس 
آباد- رفته بودیم. مرتضوی پش�ت میز بزرگ خود نشسته 
ب�ود بر صندلی ای ک�ه قرار ب�ود او را بلندقد ت�ر از خودش 
نشان دهد تا بتواند از پشت میز دیده شود. ما در ردیف اول 
بر روی صندل�ی های چوبی دادگاه نشس�ته بودیم و او در 
حال طرح اتهام و به کار بردن الفاظ و اظهارات تهدیدآمیز. 
در این میان آبدارچی برای او در سینی چای قند پهلو آورد. 
او به تعارف گفت که "برای این ها هم چای بیار". من طبق 
معمول س�ر ش�وخی کردنم گل کرد و گفتم ک�ه چای الزم 
نیس�ت، بگوئید که یک پ�ارچ آب یخ تمی�ز بیاورند، چون 

داخل پارچ جلوی ما "پشه س�فید" افتاده است! مرتضوی 
ناغافل از ج�ا پرید و پائین آمد و روبروی ما ایس�تاد و گفت 
: "ک�و؟، کو؟" با دس�ت به ته پ�ارچ پر از یخ اش�اره کردم و 
اجرام س�فید ریز ته نشین ش�ده. او فارغ از محیط دادگاه و 
حضور منش�ی و احض�ار متهم و وکیل، س�رش را تا لبه ی 
پارچ پائین برد و به ته آن خیره ش�د. پس از دقایقی خس�ته 
و ناامید س�رش را بلند کرد و گفت که چیزی ندیده اس�ت! 
من باز تاکید کردم که ته پارچ پر اس�ت از "پش�ه سفید". این 
بازی چند باری تکرار ش�د تا عاقب�ت او عنوان کرد که "این 
آ رو م�ی گ�ی، اینا که پش�ه نیس�ت، مال یخ آب�ه". من هم 
اصرار کردم که "نه این ها پش�ه هس�تند و به دلیل استفاده 
از یخ نامرغوب از داخل آن ها وارد آب شده اند، بهتر است 
بگوئید که از ای�ن به بعد برای پارچ اتاق ش�ما از یخ بلوری 
اس�تفاده کنند که پشه س�فید ندارد و..". البته این ماجرا با 
ادامه یافتن بحث مدت زیادی کش پیدا کرد و یک ساعتی 
از وق�ت دادگاه و قاضی و وکی�ل و متهم را پر کرد و صدای 

خنده های بلند پنهانی را در دل خفه!

عیسی سحرخیز به همراه زندانیان دیگر در حال بازی فوتبال در حیاط زندان رجایی شهرامیرفرشاد ابراهیمی
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بهتر است حرف آخر را اول بنویسم: آیا نباید 
کم کم طنزنویسی برای مطبوعات را فراموش 

کنیم؟ فیسبوک، وبالگ، پادکست، وایبر، گوگل 
پالس، توییتر و این همه مخاطب طنز که حاال 

خود طنزنویس های قهاری هستند نبض جامعه 
را در دست گرفته اند. جایگاه طنزنویس های 

مطبوعاتی در این جوش و خروش مجازی کجا 
است؟

برای پاسخ به این سؤال، شاید بد نباشد چند سؤال دیگر 
را دوباره جواب داد. طنزنویس برای که می نویسد؟ برای 
چه؟ برای جواب دادن به این سؤال ها، بد نیست کمی به 

عمق مهم ترین فاکتورهای طنزنویسی برویم، و با بررسی 
جزئی شرایط موجود، رابطه ی نوشتن طنز در بستر فضای 

مجازی و بستر مطبوعات را مقایسه کنیم. 

هدف
طنزنویس امروز با چه هدفی می نویس�د؟ ۱. بر اس�اس 
تئوری قدیمی »رو مسخرگی پیش�ه کن«، سعی دارد داد 
خود بس�تاند از کهتر و مهتر؟ ۲. پطروس گونه می خواهد 
سوراخ سد عظیم مشکات را بپوشاند که همزمان التیامی 
باش�د بر دردهای جامع�ه ی زخم خورده و اسیدپاش�یده؟ 
۳. آگاهی رس�انی و تولی�د محصول فرهنگ�ی می کند بی 

چشم داشت مالی؟ 4. کسب درآمد؟ ۵. همه ی موارد؟

بحران ه�ای  و  اصاح�ات  بع�د  دوره ی  طنزنویس�ی 
س�ال های هشتاد و هش�ت و پیش و پس از آن با دو هدف 
تهییج و ترمیم گذش�ت: تهییج برای مشارکت مردم و بعد 
ترمیم برای فراموش کردن درد تازه، زخم قدیمی. تا پیش 
از هش�تاد و هش�ت، طنزنویس ها س�عی در جریان سازی 
داشتند، و پس از آن سیلی های بودند که صورت مخاطب و 
نویسنده را سرخ نگه می داشتند. اما حاال هدف طنزنویس 
جزئی ت�ر ش�ده، می تواند هری�ک از پنج هدف فوق باش�د 
و می توان�د هیچ کدام نباش�د، صرفًا کار جانبی و ش�اید حتا 
تفریح ... بر اس�اس هدف اول، آیا طنزنویس مطبوعاتی 
با توجه به معیارهای قانون مطبوعات توانایی به اندازه ی 
کافی مسخره بودن برای گرفتن حق خود و مردم را دارد؟ 
خیر. و آیا توان رقابت بین طنزنویس در فضای مطبوعات 

با طنزنویس در فضای مجازی وجود دارد؟ خیر.
در م�ورد چهارم، کس�ب درآم�د، بهتر اس�ت خیلی وارد 
بحث نش�ویم. حقوق طنزنویس از ستونی ده هزار تومان 
ش�روع می ش�ود تا ش�صت هزار تومان )که فقط دو یا س�ه 
نفر از طنزنویس�ان این حقوق را دریاف�ت می کنند(، و این 
مبلغ ه�م در اغلب موارد ی�ا با تأخیر پرداخت می ش�ود و یا 
پرداخت نمی شود. طنزنویس�ان با جمله ی »برات رزومه 
می شه« آشنایی دارند. )سؤال: طنزنویسان یا بهتر بگویم 
روزنامه نگارانی که نمی توانند وضع حقوق خود را س�امان 
بدهن�د، چه طور می توانند برای گرفت�ن حق مردم تاش 

کنند؟ جواب: نمی دانم!(

م�وارد دو و س�ه هدف های مقدس�ی هس�تند ک�ه اغلب 

طنزنویس�ان خواس�ته یا ناخواسته به آن مش�غول اند. اما 
به دلی�ل کم ب�ودن خواننده، سانس�ور، و عدم اش�راف و 
سواد کافی، این ها نیز ابتر می مانند. با کمبود منابع مالی، 
طنزنویس حرفه ای به حاش�یه رانده می شود و طنزنویس 
عاقه من�د و با انگیزه وارد کار می ش�ود، اما ب�ا افتادن در 
چرخه ی مذکور، او هم می کوش�د حق خ�ود بگیرد و رخت 
خود ب�ر بندد. اما کس�ی ه�م انتظ�اری ن�دارد، »حاال که 
پولی نمی گیرد، س�ر وقت هم مطلب می دهد، حاال هرچه 
نوشت نوشت. اسم اش طنز باش�د مردم می خوانند. فکر 
می کنند باید بخندند.« و این جا است که نه سوراخی از سد 
پر می شود نه انتقال اندیشه ای صورت می گیرد. بنابراین، 
طنزنویس ه�م دلیلی نمی بیند ب�رای افزایش آگاهی خود 

وقت بیشتری بگذارد و کار با کیفیت تحویل بدهد.

مخاطب
یکی از بهترین طنزنویس های امروز پست فیسبوک اش 
باالی س�ه هزار الی�ک می گیرد و ب�االی پنجاه ه�زار بار 
خوانده می ش�ود )محاسبه بر اساس الگوریتم فیسبوک به 
نس�بت الیک، بازدید، و انتش�ار(، اما مجل�ه ای که در آن 
می نویس�د تیراژش به س�ه هزار هم نمی رس�د و مشخص 
نیس�ت چه تعدادش برگش�تی اس�ت. طنزنوی�س )در کل 
نویس�نده و کلی تر هنرمند( دنبال مخاطب است، و قیمت 
کاغ�ذ و وضعی�ت نش�ر و پخش اجازه ی گس�ترده ش�دن 
مخاطب را نمی دهد، با فرض این که همه ی مردم مشتاق 
خوان�دن مطبوعات باش�ند، که نیس�تند. اما رس�انه های 
مجازی با جذابیت های بصری و سهولت در دسترسی این 
ام�کان را به طنزنویس و مخاطب می دهن�د که با کمترین 
واس�طه و کمتری�ن دردس�ر با ه�م در ارتباط باش�ند. پس 
چ�را طنزنویس باید وق�ت اش را در مطبوعات، با آن همه 

دردسرهایی که می دانیم و می داند، صرف کند؟

محتوا
س�کس، مذهب، و نژاد را س�ه عنصر اصل�ی طنز )و نیز 
هجو( خوانده اند، س�ه عنص�ری که در مطبوع�ات ایران 
)فارس�ی زبان( محدود می ش�وند. موضوعات روز هم که 
اغلب سانس�ور می ش�وند یا خط قرمز به حس�اب می آیند. 

نیمادهقانی

طنز نویسی بدون خالقیت امکان 
ندارد همانجور که کاًل نوشتن بدون 

خالقیت امکان ندارد اما فرق طنز 
نویس خوب و بد در خالقیت استفاده 

از کلمات،جاگزینی شوخی ها، درک 
موقعیت ها و خلق قالب های جدید و 

بکر است
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هم�ه ی این  ها و آن چ�ه در فوق گفته ش�د طنزنویس را به 
سمت فضای مجازی س�وق می دهد، و اگر هم در فضای 
مطبوع�ات کاغ�ذی بماند، تم�ام ان�رژی اش را می گذارد 
روی خاقی�ت در ف�رم. وگرن�ه محتوا محت�وای چندان 

جدیدی نیست.
تیتره�ای روزنامه ه�ا را ن�گاه کنی�د: نود درص�د مطالب 
روزنامه ه�ا، از اقتصادی گرفته ت�ا طنز، آخرش یک حرف  
می زنند. و در طن�ز، طنزنویس عمًا کار خاصی نمی کند. 
تنها یکی دو تا س�وژه ی روز هس�ت که می ش�ود درباره ی 
آن ه�ا کار کرد، و مردم هم حداق�ل یک روز قبل در فضای 
مجازی خبرش را خوانده اند. و طنزنویس تنها با خاقیت 
در انتخ�اب ف�رم و زاوی�ه ی دی�د آن را طور دیگ�ری بیان 
می کند، که جذاب تر باش�د، که خنده دارتر باش�د )س�وال: 
مگر هدف طنز چیزی غیر این اس�ت؟ جواب: بله و خیر. 
هدف انتخاب فرم و زاویه ی دید خاق و خنده دار اس�ت، 

اما در کنار محتوای مفید.(

خالقیت
طنزنویس�ی ب�دون خاقیت ام�کان ن�دارد، همان طور 
ک�ه کًا نوش�تن ب�دون خاقیت ام�کان ن�دارد. اما فرق 
طنزنوی�س خوب و طنزنوی�س بد خاقیت در اس�تفاده از 
کلمات و ش�وخی ها، درک موقعیت ه�ا، و خلق قالب های 
جدی�د و بک�ر اس�ت. ام�روز عمًا چی�زی ج�ز قالب های 
تکراری نمی بینیم. طنزنویس های جدید هنوز قالب هایی 
را ک�ه قب�ًا تثبی�ت ش�ده با کم�ی تغیی�ر تحویل مش�تری 
می دهن�د، نهای�ت خاقی�ت آن ه�ا در قال�ب آگهی های 
بازرگانی است، و اخیرًا کامنت بازی فیسبوکی و چت های 

وایب�ری، ک�ه انصافًا خ�وب و جذاب اس�ت. با بازگش�ت 
ب�ه مبح�ث سانس�ور، می ش�ود گف�ت طنزنویس بیش�تر 
انرژی اش را می گذارد برای زیر آبی رفتن در ش�وخی های 
جنس�ی و حت�ا نی�ش زدن به ش�خصیت های سیاس�ی که 

مستقیم نمی شود با آن ها شوخی کرد. 

س�وال: مگر طنز غیر از این است؟ جواب: خیر! نتیجه: 
طنزنویس باید ق�دردان فضای محدود باش�د، افتضاحی 
ک�ه در طنزنویس�ی آزاد در اینترن�ت )مخصوص�ًا فاجعه ی 
طنزهای سخیف وایبری( به بار آمده حاصل بی چارچوبی 
اس�ت، و این که طنزنویس هایی که می توانس�تند پیش�رو 
باش�ند از ای�ن فرص�ت اس�تفاده نکردن�د، و به ان�دازه ی 
مخاطبان طنز و یا طنزپ�ردازان غیر حرفه ای با تکنولوژی 
پی�ش نرفتند. اما طنزنویس ها در اس�تفاده از ش�بکه های 
مجازی چه آسی رو کرده اند؟ جز چند نفر انگشت شمار که 
در توییتر و فیس�بوک حضور فعال حساب شده دارند، بقیه 
آیا توانس�ته اند جریان ساز باش�ند، آیا توانسته اند سلیقه ی 
مخاط�ب را تغییر دهن�د؟ آیا توانس�ته اند قالب های جدید 
مبتنی بر ضوابط و شرایط فضای مجازی طراحی کنند؟ یا 

صرفًا از کاغذ به فضای دیجیتال نقل مکان کرده اند؟ 
باید بپذیری�م س�تاره های توییتر به طرز عجیب�ی در طنز 
مینیمال پیشتاز و جریان ساز اند، و تأثیرشان نه تنها بر طنز 
که بر بس�یاری مقاله های مطبوعات داخ�ل و خارج ایران 
غی�ر قابل انکار اس�ت )مث�ال: تیترهای روزنامه ه�ا بعد از 
مذاکرات وین که از یک توییت ش�روع شد: »دولت تمدید 
و امی�د«(. ام�ا کمت�ر طنزنوی�س مطبوعات�ی را می بینیم 
که توانس�ته باش�د خودش را با این محیط ه�ا وفق بدهد. 
س�ؤال: اص�ًا طنزنوی�س باید همه ج�ا خوب بنویس�د؟ 
جواب: خیر. اما اگر هدف کس�ب مخاطب بیشتر و قدرت 
بیش�تر در انتقال مفهوم و اندیشه باشد، بله. مگر نویسنده 
ج�ز تأثیرگذاری بر جامعه و مخاط�ب هدف دیگری دارد؟ 
)ش�هوت ش�هرت جریانی موازی اس�ت که نی�از به بحث 

مفصل تری دارد.(

طنزنویسان جدید را می شناسید؟
حاال دیگر تعداد طنزنویس�ان حرفه ای )مش�غول به کار( 

از تعداد انگش�تان دس�ت بیش�تر ش�ده. این خوب است. 
باع�ث افتخ�ار اس�ت ک�ه عاقه من�دان ب�ه طنزنویس�ی 
دردس�رهای کمتری برای ورود به مطبوعات دارند. االن 
دیگر هر روزنام�ه یک »صفحه ی آخ�ر« دارد و بعضی ها 
ویژه نامه های ثابت طنز. اما اس�م طنزنویس و ستون اش 
به ن�درت یاد م�ردم می ماند، ج�ز آن هایی که خودش�ان، 
تأکی�د می کن�م خودش�ان، ت�اش می کنن�د خودش�ان را 
بشناس�انند. هی�چ س�ردبیر ی�ا مس�ئول صفح�ه ای برای 
طنزنویس اش تبلیغ نمی کند، س�عی نمی کند کتاب اش را 
چاپ کند، برای اش مراس�م رونمایی و امضاکنان بگیرد. 
طنزنوی�س خودش مطلب را اس�کرین ش�ات می گیرد، یا 
اس�کن می کند، و می برد ت�وی فیس�بوک اش می گذارد. 
خود طنزنویس اس�ت که از امکانات ش�بکه های مجازی 
اس�تفاده می کن�د ب�رای تبلیغ خ�ودش. بنابرای�ن، مردم 
- خوانندگان بیش�تر کس�انی را می شناس�ند که در محیط 
مج�ازی هم فعال هس�تند )و ی�ا کًا از محی�ط مجازی به 
مطبوعات آمده اند(، وگرنه مخاطب نویس�نده را فراموش 

می کند؛ نویسنده تا کی باید به فکر مخاطب باشد؟

طنزهای جدید از کجا می آیند؟
در میزگردی که یکی از س�ایت ها برای بررس�ی وضعیت 
طن�ز برگ�زار کرده ب�ود، نکت�ه ی خوبی مطرح ش�ده بود:  
اغلب طنزنویس�ان جدید بدون پیش زمینه  و آموزش الزم 
وارد این حرف�ه ش�ده اند. خیلی ها ابتدا مخالف�ت کردند، 
ولی چ�را انکار می کنی�م؟ چند طنزنویس را می شناس�یم 
ک�ه با پیش زمینه ی ادبیات وارد این حیطه ش�ده باش�د، یا 
ورزش، یا س�ینما، یا هنر؟ تقاضا برای ستون و صفحه ی 
طنز باال اس�ت، دبیر س�رویس و مس�ئول صفح�ه عجله 
دارد صفحه را پر کند، قرار اس�ت کم هزینه جمع اش کنند. 
پس چه کس�ی بهتر از خانم یا آقای دانش�جوی س�ال اول 
مهندس�ی که بی مزد و منت حاضر اس�ت بنویسد که دیده 
شود؟ )نمونه اش خود ما، س�ال های ۸۵ - ۸4( اول اش 
ه�م گ�رم اس�ت، تحقی�ق می کن�د، می خوان�د، کاس 
م�ی رود، روزی یک قال�ب نو می س�ازد، اما ب�ه زودی از 
مس�یر پیش�رفت باز می ماند. ن�ه مجال مطالع�ه دارد و نه 
دلیلی ب�رای طراحی قالب و لحن جدی�د، و نه کارگاه های 
زیاد و جدی و مفیدی هس�ت برای آم�وزش و تقویت و نه 
منابع آن چنانی، مقادیری س�وژه و نمونه ی قدیمی هست 

طنز نویسی دوره بعد اصالحات و 
بحران های سال های هشتاد و هشت، 

پیش و پس از آن با دو هدف تهییج و 
ترمیم گذشت. تهییج برای مشارکت 

مردم و بعد ترمیم برای فراموش کردن 
درد تازه، زخم قدیمی
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که دس�ت به دست می ش�ود. حساس�یت مخاطب از بین 
م�ی رود، حساس�یت انتخاب س�وژه، و حساس�یت برای 

ارائه ی محصول با کیفیت.

اما گروه دیگری هس�تند که در فضای مجازی تولید طنز 
می کنن�د. جوک های وایبری از کج�ا می آیند؟ قالب های 
اغلب خاقانه ای که س�اخته می ش�وند )از شوخی با دکتر 
ش�ریعتی تا موج جدید همسران شخصیت های معروف(، 
ش�وخی های مینیمال و فرمالی که ناگهان موج آسا پخش 
می ش�ود و فض�ای مج�ازی و حقیق�ی را تحت تاثی�ر قرار 
می ده�د؟ ای�ن ن�وع طنزه�ا را می ش�ود طنزه�ای منبع 
مش�ترک نامی�د، طنزهای�ی که منب�ع مش�خصی ندارند، 
احتمااًل جرقه ش�ان در چت یا اس�تتوس یا توییت خورده و 
ناگهان پخش شده اند و هرکس با خاقیت خودش نمکی 
ب�ه آن اضافه کرده. س�وژه ها چیزهای ثابتی اس�ت که در 
اینترن�ت پخش ش�ده )توییت�ر، وایبر، فیس�بوک( و مردم 
خود به عن�وان طنزنویس هایی بالقوه آن ه�ا را می گیرند، 
رنگ ش�ان می کنن�د، و می دهند به نفر بع�دی. عمًا مرز 
بین طنزنویس و مخاطب از بی�ن رفته، انحصار طنز دیگر 

دست نویسندگان و طنزنویسان نیست.
همان طور که عکاسان از پدیده ی اینستاگرام شاکی اند، 
نویسندگان نیز دل خوشی از ش�بکه های مجازی ندارند. 
پس دو راه دارند: یا تحقیر و فاصله گرفتن از آن، و یا تسلیم 
شدن و بهره گیری از تجربیات شان برای استفاده ی بهینه 
از این ابزار و بس�ترها. راه اول نتیج�ه اش جز انزوا و محو 
ش�دن نیس�ت، و راه دوم اگر خاقیت و سواد کافی باشد، 
تنه�ا راه موفقیت ش�خص نویس�نده و ش�خص طنزپرداز 

است. 

یکی از بهترین طنز نویس های امروز 
پست فیس بوکش باالی سه هزار الیک 
می گیرد و باالی پنجاه هزار بار خوانده 

می شود  اما مجله ای که در آن می 
نویسد تیراژش به سه هزار نمی رسد که 
مشخص نیست چه تعدادش برگشتی 

است

عکس: بابک بردبار
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ارتباطات دیجیتال هرروز گس�ترده تر می شوند. 
همه ی ما بیش وکم با این جهان سر و کار داریم، از 
پیام هایی که هرروز می فرستیم و دریافت  می کنیم 
تا عکسی که با دوستی به اشتراک می گذاریم، یا به 
طور کلی هرنوع محتوایی که در این س�طح منتشر 
می کنیم، همه م�ا را در بزرگ تر کردن این عرصه ی 

عمومی تازه سهیم می کنند.

بخش�ی از جهان دیجیت�ال را ش�بکه های پیامک محور 
مثل سیس�تم پیامک تلفن های همراه یا اپلیکیش�ن هایی 
چون وایبر می س�ازند. در این ش�بکه  ها، روزانه انبوهی از 
جوک ها و ش�وخی های کوتاه رد و بدل می ش�وند. این که 

مردم بر چه اساسی شوخی ها را می سازند مسئله ی مهمی 
در مطالعات زبان و فرهنگ اس�ت. از دی�د این مطالعات، 
این پرسش نیز می تواند مطرح شود که آیا کیفیت و شیوه ی 
طرح و انتش�ار ش�وخی ها در جه�ان دیجیتال ب�ا آن چه در 
ارتباط�ات حض�وری اتف�اق می افت�د متفاوت اس�ت؟ آیا 
تف�اوت ابزار و ش�یوه ی انتش�ار بر محتوای ش�وخی های 

کوتاه پیامکی اثر گذاشته است؟
جوک ه�ای پیامک�ی اغلب بر اس�اس موضوع�ات روز، 
مفاهی�م برخاس�ته از فرهن�گ جنس�یت زده، س�تیزهای 
قومیتی و نژادی  ، یا گاه – به ندرت – در تاش برای مبارزه 
با بازتولید این مفاهیم س�اخته می شوند. بخش دیگری از 
آن ها گویی صدای خشم ناش�ی از فشار است که به شکل 

نیاززرینبخش

تمس�خر بروز می کن�د. انگار ک�ه به س�رکوب گری دیرپا با 
پرت�اب ک�ردن اش به جهان ش�وخی ها، پش�ت پ�ا بزنی. 
پوشیده نیست که ایاِم هرنوع فشار، سرکوب، یا اختناق به 
دوایی نیاز دارد که از درد حاصل از ش�رایط بکاهد. شاید به 
همین دلیل است که گونه ای از این پیامک ها »جوک های 
فاجع�ه« خوانده می ش�وند. آدم ها می خندند ت�ا بر بتابند. 
خطری که این نوع طنز به همراه دارد این اس�ت که منجر 

به نادیده گرفته شدن جنبه هایی از فاجعه می شود.
»خوان�ده«  اغل�ب  ب�ودن  کوت�اه  دلی�ل  ب�ه  پیامک ه�ا 
می ش�وند؛ ما در برخورد با جوک ه�ای پیامکی که معمواًل 
از س�وی ف�ردی ناش�ناس حی�ات خ�ود را آغاز ک�رده و به 
گ�ردش در آمده اند، حق انتخاب نداری�م. به این معنی که 
به دلیل ویژگی ه�ای زبانی پیامک، پیش از آن که انتخاب 
کنیم آیا مایل به ادامه ی مطالعه هس�تیم ی�ا نه، به انتهای 
پیام رس�ید ه ایم و محتوای آن را »دریافت« کرده ایم. حتا 
اعتراض به محتوای جوک ها بخشی از مشارکت ما در این 

تعامل فرهنگی است.
سرعت و وس�عت تکثیر چندالیه ای و همه جانبه  در نظام 
شبکه ای، احتمال مواجهه ی ما با جوکی را که به جزیره ی 
دیجیتال مان وارد شده بیشتر از قبل می کند. بی راه نیست 
اگر دچار این تصور شویم که حجِم جوک های جنسیت زده، 
نژادپرس�تانه، و به ط�ور کلی انواع محتوای تس�مخرآلود 
بدخی�م که در یک دوره ی زمانی کوت�اه با آن مواجه ایم، با 
موارد مش�ابهی که در ی�ک دوره ی زمانی بس�یار بلندتر در 

سطح فیزیکی شنیده ایم برابری می کند.
در اث�ر گس�ترش ش�وخی های دیجیتال�ی، جوک ه�ا از 
قلمروی انحصاری افراد طنازی که ب�ا اطوار بدنی، تقلید 
صدا، و ظرافت های کامی می توانس�تند مخاطبان شان 
را بخندانند خارج  شده اند. در این جا، کمتر احتیاج است که 
کسی جوک گفتن را »بلد« باشد. اهمیت مهارت فیزیکی 
در انتق�ال جوک ه�ا تخفی�ف پیدا ک�رده اس�ت و رد و بدل 
کردن ش�ماره های تلفن و وایبر یا شناس�ه های مسنجرها 
کفای�ت می کن�د تا اف�راد که »حضور«ش�ان با اس�تفاده از 
گوشی های موبایل به طور همزمان در دو سطح فیزیکی و 
دیجیتال »تشدید« شده است جوک را، به جای فیلتر صدا 
و زباِن بدن گوینده، از فیلتر ذهن و مناسبات زباِن مکتوب 
بگذرانند. همین ورود جوک ها ب�ه عرصه ی پیچیدگی ها 
و بازی های زبان�ی آن ها را مورد توجه زبان شناس�ان قرار 

می دهد.
مرزهای صمیمیت نیز در س�طح دیجیتال تغییر کرده اند. 
پیش ت�ر می توانس�تیم مخاطبان ش�وخی ها را بر اس�اس 
الگوه�ای اخاق�ی و عرف�ی طبقه بن�دی و دس�ته بندی 
کنیم؛ بر همین پایه، ش�وخی های دِر گوش�ی کنِج مجلس 
خانوادگ�ی ب�ا جوک های�ی که ب�رای گ�رم ک�ردن محفل 
دوس�تان صمیمی گفته می ش�دند متفاوت بودند. امروز، 
با مهاجرت جوک ها به س�طح دیجیتال، اف�رادی که از به 
»زبان« آوردن خط قرمزه�ای فرهنگی -اجتماعی نظیر 
موضوعات جنس�ی و جنس�یتی امتن�اع می کردند ممکن 
است بی پرواترین پیامک ها را برای یک دیگر ارسال کنند. 
گاهی این پیامک ها از سوی کسانی دریافت می شوند که، 
در معاش�رت های حضوری، این ش�کل از ارتباط میان ما 
و آن ه�ا تعریف نش�ده و این موجب تعجب ما می ش�ود. از 
سوی دیگر، چنان چه این جوک ها در سطح گروه ها منتشر 
ش�وند، مخاطب گروه ها یک شخص نیست بلکه تعدادی 
از اف�راد اند که ب�ه صورت ت�وده ای بی ش�کل از مرزهای 
ش�خصی خودش�ان جدا ش�ده اند. این خود ب�ه مخدوش 
ش�دن تقس�یم بندی مخاطب در هنگام ارسال جوک های 

پیامکی دامن می زند؛ زیرا کسی دیگر »دیده« نمی شود.

ای�ن مس�ئله می تواند ب�ه پدی�ده ای مربوط باش�د که در 

جوک های پیامکی اغلب براساس 
موضوعات روز، مفاهیم برخاسته از 

فرهنگ جنسیت زده، ستیزهای قومیتی 
و نژادی   یا گاه -به ندرت- در تالش برای 

مبارزه با بازتولید این مفاهیم ساخته 
می شوند. بخش دیگری از آن ها گویی 
صدای خشم ناشی از فشار است که در 

شکل تمسخر بروز می کند
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روان شناس�ِی اینترن�ت ب�ه »مهارگس�یختگی آنای�ن« 
ش�هرت دارد و به تفاوت رفتار افراد در دو س�طح حضوری 
و دیجیت�ال می پ�ردازد. ش�ما، برخاف آن چ�ه در تعامل 
س�طح  در  اس�ت  ممک�ن  می دهی�د،  نش�ان  حض�وری 
دیجیتال، فردی کمتر خجالتی، اهل معاشرت و برقراری 
ارتباط یا، حتا در شکلی بدخیم، پرخاش گر یا ساختارشکن 
باشید. مهارگسیختگی در سطح دیجیتال به همین تفاوت 
رفتاری فرد در میزان خودافشاگری اشاره می کند. درد دل 
کردن با افراد ناشناس یا فاش کردن موضوعات خصوصی 

شکل خوش خیِم مهارگسیختگی در این سطح است.
از دالیل مهارگسیختگی جوک ها، یکی این که عامان 
اولیه ی س�اخته ش�دن جوک ها اغلب ناش�ناس اند؛ پس 
افراد به راویان معصومی بدل می ش�وند ک�ه از اتهامی که 
به ذهن س�ازنده ی جوک وارد است مبرای اند؛ آن ها تنها 
محتوایی از پیش تولید ش�ده را منتقل کرده اند. مورد دیگر 
این که اف�راد، در هنگام ارس�ال جوک، چش�م در چش�م 
یک دیگ�ر قرار نمی گیرن�د و با س�یگنال های بدنی گیرنده 
مواجه نمی ش�وند؛ این تسلط بر مسئله ی حضور )و زمان( 

از عوامل تشدید کننده ی مهارگسیختگی است.

یک�ی از جنبه ه�ای دیگ�ر این مس�ئله بازی گونه ش�دن 
ارتباطات در س�طح دیجیتال است. خیابان های دیجیتال 
خال�ی از تعاری�ف و قوانی�ن مکان ه�ای فیزیک�ی اند. در 
این س�طح، از اهمی�ت موقعیت اجتماعی افراد به ش�دت 
کاسته می شود و افراد به ش�ماره ها و شناسه های کاربری 
خود تقلی�ل پی�دا می کنند. صورت بن�دی نمایه  ه�ا در هر 
شبکه مش�ابه اس�ت و بر اس�اس موقعیت اجتماعی افراد 

از دالیل مهارگسیختگی درباره ی 
جوک ها، یکی این که عاملین اولیه ی 

ساخته شدن جوک ها اغلب ناشناسند؛ 
پس افراد به راویان معصومی بدل 
می شوند که از اتهامی که به ذهن 

سازنده ی جوک وارد است مبرایند؛ 
آن ها تنها محتوایی از پیش تولید شده را 

منتقل کرده اند

تغیی�ر نمی کند. این فضا، به ما امکان شبیه س�ازی میدان 
بازی می دهد تا پش�ت شناس�ه های کاربری با هر شخص 
یا هر مفهوم بازی کنیم. کس�انی ک�ه در گروه های وایبری 
مورد حمله ی تولیدکنندگان جوک ق�رار گرفته اند افرادی 
واقعی ش�مرده نمی ش�وند. آن ها به ص�ورت یک مفهوم 
انتزاعی در آمده اند که قرار اس�ت به بی خطرترین ش�کلی 
تنه�ا »ه�دف« گلوله ی خن�ده باش�ند. این را می ش�ود با 
کش�تار آدم ه�ا در بازی های کامیپوتری مش�ابه دانس�ت؛ 
بس�یاری از افراد ماهر در این  بازی ها، که امتیازات باالیی 
کس�ب می کنن�د، نمی توانن�د ب�ه راحت�ی آدِم زن�ده ای را 
بکش�ند. مخاطبان ما نیز، پیش از آن ک�ه با موقعیت های 
اجتماعی ش�ان به ما شناس�انده بش�وند، به تصویری بدل 
می گردند که ذهن ما برای صاحبان این پروفایل ها ساخته 
است. آن ها بدن هاشان نیس�تند، تصاویرشان در ذهن ما 
هستند. به همین دلیل، وقتی یک جوک جنسیتی را برای 
همکارمان می فرس�تیم، او نه همکار ما که هم بازی ما در 

سطح دیجیتال است.
این موضوع که سطح دیجیتال الیه های متنوعی از روان 
ما را فعال می کند که ممکن است در سطح فیزیکی از خود 

بروز ندهی�م برای درک ای�ن جهاِن مکت�وب غیرفیزیکی 
الزم اس�ت. قریح�ه ی طنزپ�ردازی نی�ز از ویژگی ه�ای 
روان سالم اس�ت اما  مسئله این اس�ت که نمی شود برای 
مهارگس�یختگی حد ی�ا پایانی در نظر گرف�ت. حاال در این 
فض�ای بی م�کان،  بی زمان، و بی ب�دن، موضوعات حاد 
جنسیتی یا فجایع ترسناک هزل می شوند، با این توجیه که 

»این ها فقط شوخی اند«.
ع�اوه ب�ر بررس�ی ای�ن موض�وع ک�ه انتش�ار دیجیتال 
ش�وخی های کوتاه چه تغییری در محت�وا و مخاطب آن ها 
ایج�اد کرده، الزم اس�ت توجه کنیم ک�ه جوک هایی که در 
فهمی�دن نکات فرهنگی پنهان ش�ان توافق داریم پس به 
آن ها می خندیم و در سطحی گسترده تکرارشان می کنیم، 
از راه ه�ای ش�ناخت آرای غال�ب و عقای�د مس�لط در یک 
اجتماع اند. عادی سازی و حساسیت زدایی از این مفاهیم 
به ماندگاری آن ها در سطح فیزیکی اجتماع کمک می کند 
و گس�ترش بی�ش از پیش ایس�تگاه های خط�ر در فضای 
عمومی دیجیتال از آن رو محل تأمل است که  این مفاهیم 
خشِن پنهان و مورد توافق، دیگر نه دشمنان خطرناک ما، 

که دوستان خنده آور  و اسباب تفریح و طرب اند.
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مکافات »شوخی با مقدسات« 
یک مکافات شوخ طبعانه و 

برآمده از باورهای دینی است؛ 
اگر با چیزهایی شوخی کنی که 

نباید، »سوسک می شوی«: 
تمثیلی از استحاله شدن به 

چیزی پست و حقیر و فرو 
افتادن از مراتب روحانی و 

معنوی. از ترس »سوسک 
شدن« بوده شاید که بسیاری از 
دین باوران هرگز به خود جرأت 

شوخی کردن با مقدسات را 
نداده اند. آن ها در کالم خود 

محتاط و محافظه کار بوده اند 
چون، در عالم مقدسات، به 

ساحت تقدس نمی توان نزدیک 
شد.

متون دینی اس�امی »مقدس« را 
قابل  که  کرده ان�د  معرف�ی  موجودی 
»س�تایش و س�پاس« باش�د و ای�ن 
قاب�ل س�تایش و س�پاس ب�ودن اش 
ب�ه دلی�ل ب�ری ب�ودن اش از عیب، 
ناتوان�ی، و نقص باش�د. این موجود 
کمال محض اس�ت و با این تعاریف، 
»مق�دس« هم�ان خ�دا اس�ت. اما 
تعری�ف »مق�دس« به خ�دا محدود 

نمی ماند. 
مت�ون دین�ی مق�دس را ب�ه چیزها 
یا کس�انی که خ�دا آن ها را نش�انه ی 
خ�اص خ�ود بخوان�د، ی�ا به ام�ر او 
باش�ند، ی�ا ب�رای او باش�ند، بس�ط 
می دهن�د. ب�ه عن�وان مث�ال، فعل 

نعیمهدوستدار

خ�دا، کام او، نش�انه های او، اس�مای او، انبی�ای او، و 
هرچه او مقدس بخواند نیز مقدس اس�ت. حتا اعمالی که 
یک فرد ب�رای او انجام دهد نیز مقدس می ش�ود. یکی از 
نویس�ندگان مذهب�ی، در ادامه ی این تعری�ف، می گوید: 
»اگر گفته ش�د لباس روحانی مقدس اس�ت، چون ش�بیه 
لباس پیامبر خدا است و نمادی از عاِلم به علوم دین االهی 
است، و اگر گفته شد بسیج مقدس است، چون هدف اش 
اهلل جل جاله است.« و این قداست تا قداست مکان ها، 

زمان ها، و اشیا هم پیش می رود.
در ی�ک جامع�ه ی مذهبی و س�نتی، دایره ی مقدس�ات 
وس�یع اس�ت و بس�یاری از ام�ور و اش�خاص و زمان ها و 
مکان ها را در بر می گیرد. حرکت خارج از این دایره دش�وار 
و گاه�ی ناممکن اس�ت. پا گذاش�تن روی خ�ط این دایره 
هم بی عقوبت نیس�ت. هرگونه رد کردن مرزهای قداست 
و زی�ر س�ؤال ب�ردن مصداق ه�ای آن یعن�ی »توهین به 
مقدسات«، و توهین به مقدسات در باالترین و پایین ترین 

الیه های اجتماع قابل پذیرش نیست.
ب�ا این ح�ال، هم�واره کس�انی بوده اند که به مقدس�ات 
توهین کرده اند و با مجازات اس�امی روبه رو شده اند. در 
ایران، قوانین علیه توهین به مقدس�ات از احکام اسامی 
برگرفته ش�ده اند. بر این اس�اس، کس�انی که به مقدسات 
توهی�ن می کنند معم�واًل به عنوان »مفس�د فی االرض« 
مجازات می شوند، که ممکن است این اتهام برای جرایم 

جنایی و سیاسی هم به کار رود.
ماده ی ۵۱۳ قانون مجازات اسامی برای اولین بار این 
ج�رم را وارد »قانون مجازات اس�امی« ك�رد، در حالی 
كه قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات س�ال ۱۳6۲ 
اش�اره ای به این جرم نداش�تند. این ماده مق�رر می دارد: 
»هركس به مقدس�ات اسام و یا هریک از انبیای عظام یا 
ائمه ی طاهرین یا حضرت صدیقه ی طاهره اهانت نماید، 
اگر مشمول حكم سب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر 
این ص�ورت به حبس از ی�ک تا پنج س�ال محكوم خواهد 

شد.«

قانون ضد توهین به مقدس�ات، انتقاد از رژیم اسامی، 
توهین به اس�ام و انتش�ار مطالبی را که با استانداردهای 
اس�امی ناهمخوانی دارند هم در بر می گیرد که به دنبال 
آن اقلیت های مذهبی مثل س�نی ها، بهایی ها، صوفیان، 
مس�یحیان، و مخالفان دگراندی�ش و روزنامه نگاران هم 
تحت تعقیب ق�رار می گیرند. اما بس�یاری از آن چیزهایی 
که توهین به مقدس�ات تلقی می ش�وند در واقع ش�وخی با 
مقدسات اند، شوخی هایی بسیار رایج در فرهنگ عمومی 

جامعه ی ایران.

توهین یا شوخی؟
با این ک�ه جرم ان�گاری در زمینه ی توهین به مقدس�ات 
بس�یار وس�یع و س�لیقه ای و تاب�ع نظر مس�ووالن قضایی 
اس�ت، مقدس�ات در ای�ران از س�وی گروه ه�ای مختلف 
اجتماعی دس�تمایه ی ش�وخی قرار می گیرند. فیسبوک و 
ش�بکه های اجتماعی اکنون بیش از ه�ر زمان دیگری در 
اش�اعه ی این ش�وخی ها مؤثر اند. دایره ی این شوخی ها 
هم به اندازه ی دایره ی مقدسات وسیع است: از شوخی با 
مفاهیم اسامی مثل مرگ و زندگی آخرت و قبر و قیامت و 
بهشت و جهنم گرفته تا احوال و اخبار امامان و پیامبران و 
مکان های مذهبی. مشهورترین نمونه ی آن در سال های 
اخیر »کمپین یاد آوری امام نقی به ش�یعیان« اس�ت که در 
فیس�بوک و برخی دیگر از سایت ها و شبکه های اجتماعی 
با حضور ده ها هزار عضو و خواننده و ناظر فعالیت می کند. 

با وجود اینکه جرم انگاری در زمینه 
توهین به مقدسات بسیار وسیع و 

سلیقه ای و تابع نظر مسووالن قضایی 
است، مقدسات در ایران از سوی 

گروه های مختلف اجتماعی دستمایه 
شوخی قرار می گیرند

کاریکاتور: موریس سینه
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کارب�ران این صفح�ات خ�ود را نقوی یا 
نقویون )یک دی�ن تقلیدی( می نامند و با 
بس�یاری از چیزهایی که مقدس خوانده 
می ش�وند ش�وخی می کنند. در ادامه ی 
همین ماج�را و با محبوبی�ت و فراگیری 
آن بود که در س�ال ۲۰۱۲ شاهین نجفی 

ترانه ی »نقی« را منتشر کرد. 
این ه�ا ش�اید مش�هورترین نمونه های 
ش�وخی با مقدس�ات به ش�کل عمومی 
باش�ند ام�ا ای�ن فق�ط ش�اهین نجف�ی 
ب�ه  نق�ی  ام�ام  ی�ادآوری  »کمپی�ن  و 
شیعیان« نیس�تند که با مقدسات شوخی 
می کنن�د. در مقاب�ل جریان گس�ترده ی 
هم�واره  ک�ه  حکومت�ی  مقدس س�ازی 
در ح�ال گس�ترش اس�ت، ی�ک تمای�ل 
عموم�ی برای شکس�تن ای�ن تقدس در 
حال اشاعه اس�ت. در حالی که حکومت 
تاش می کند با تقویت مقدس�ات، خود 
را ک�ه وابس�ته به آن مقدس�ات اس�ت از 
گزند انتقادات و فش�ارهای عمومی رها 
کند، ش�وخی با مقدس�ات یک راه فرار و 

گریزگاه از این دایره ی بسته است. 
به نظر می رس�د ش�وخی با حوزه هایی 
ک�ه آزادانه نمی توان به آن ه�ا انتقاد کرد 
راهی برای کاس�تن از فش�ارهایی است 
که مردم در زندگی روزم�ره ی اجتماعی 
و سیاس�ی خود آن را احس�اس می کنند. 
محدودیت ه�ای اجتماعی و سیاس�ی و 
نبودن »آزادی بی�ان« این باور عمومی 
از  بس�یاری  عام�ل  ک�ه  ک�رده  ایج�اد  را 
مش�کات ما دین و مقدس�ات هستند، 
و ب�رای مردم�ی ک�ه تولیدکنن�ده ی این 
ش�وخی ها نیس�تند، اما آن ه�ا را پخش 

می کنن�د و ب�رای دیگ�ران می فرس�تند ی�ا در جمع ه�ای 
خصوصی نقل می کنن�د، این یک کن�ش اعتراضی برای 
کاستن از فش�ارهای ناشی از ایدئولوژی در زندگی و راهی 
برای زمینی کردن و تقدس زدایی از موضوعاتی اس�ت که 

گفتمان رسمی تاش کرده آن را تبلیغ و تحمیل کند.
در کنار مردمی که از شوخی با مقدسات برای نشان دادن 
نارضایتی خود از بس�یاری از مس�ائل اجتماعی و سیاس�ی 
اس�تفاده می کنند، تولیدکنندگان محتوای این ش�وخی ها 
صفح�ه ی  مث�ًا  دارن�د.  هوش�مندانه تری  اه�داف  گاه 
فیس�بوک »کمپین یادآوری امام نقی به ش�یعیان« هدف 
خ�ود را زدودن خراف�ات از دی�ن اع�ام ک�رده و گفت�ه: 
»هرگونه ش�باهت قهرمانان داس�تان های ما با مقدسات 
ش�ما کامًا عمدی اس�ت.« بر این مبنا، شوخی های این 
صفحه و صفحات مش�ابه آن اغلب بر اس�اس مسائل روز 
پی�ش می رود، همچن�ان که هم�واره بر مبن�ای آن چه در 
جامع�ه می گذرد، جوک ه�ا و کاریکاتوره�ا و کارتون هایی 
تولید می ش�ود که کاراکتر اصلی آن ها شخصیتی است که 

تصویر رسمی آن فراانسانی، دست نیافتنی، و دور است.
واکن�ش  ش�وخی ها،  ای�ن  رواج  و  گس�ترش  مقاب�ل  در 
حکومت هم�واره تهدی�د و مقابله بوده ، ت�ا جایی که یکی 
از گردانن�دگان صفح�ه ی »کمپین یادآوری ام�ام نقی به 
ش�یعیان« ب�ا فش�ارهای حکومت ب�ر خان�واده اش که در 
ایران زندگی می کردند روبه رو ش�د، و ش�اهین نجفی هم 
واکنش های تندی از س�وی روحانیون دید و برخی مراجع 

تقلید به صراحت او را مرتد و س�اب النبی )توهین کننده به 
پیامبر و خاندان او( دانس�تند. حتا مسلم ملکوتی، یکی از 
مراجع تقلید ش�یعه، با صدور فتوایی قتل شاهین نجفی را 
واجب اعام کرد: »همان طور که قتل س�اب النبی واجب 
اس�ت، قتل توهین کننده به هریک از حضرات معصومین 
و اهل بیت به هر نحو از انحا بر شنونده ی مسلمان واجب 

است.«

پیش از آن هم در ۹ ژوئن ۲۰۰۹، محس�ن نامجو به دلیل 
اس�تهزای قرآن در ترانه اش، در یک دادگاه غیابی به پنج 
س�ال زندان محکوم شد؛ هرچند در سال ۲۰۰۸، از انتشار 
این تران�ه عذرخواهی و اعام کرده بود که این ترانه برای 

انتشار عمومی تهیه نشده بوده  است.
مردم کوچه و ب�ازار هم از این برخورده�ا دور نمانده اند. 
گزارش های�ی از دس�تگیری و تهدی�د اف�رادی ک�ه به این 
صفحه ها گرایش نشان داده اند منتشر شده، اما با این حال 
این روند هرگز متوقف نشده است. نهادهای غیرحکومتی 
مذهبی هم نس�بت به این ش�وخی ها بی تفاوت نبوده اند و 
در مساجد، هیئت ها، و دیگر تریبون های خود این رفتارها 

را محکوم کرده اند و از آن نگران بوده اند.

ب�ا همه ی ای�ن فش�ارها، شکس�تن تابوه�ای مذهبی و 
اعتقادی یکی از نش�انه های مدرن ش�دن جامعه اس�ت، 
جای�ی که نهاد دی�ن و حکوم�ت دیگر معن�ای مطلق خود 
را از دس�ت می دهن�د و جا ب�رای نف�وذ گفتمان های دیگر 
و بازنگ�ری در باوره�ای ریش�ه دار قدیم�ی باز می ش�ود. 
گویی مردم عاوه بر این که می خواهند با اس�تفاده از این 
ش�وخی ها در مقابل جریان غالب و تحمیلی مقدس سازی 
مقاومت کنند، از س�وی دیگر می کوشند جامعه ی مذهبی 
و نهادهای دینی را که مطلق اندیش  اند و کمتر به ش�نیدن 
انتقاد و مدارا با مخالفان و منتقدان تن می دهند به مدارای 
بیشتر وا دارند، و این باور را تبلیغ کنند که »هیچ چیز آن قدر 

مقدس نیست که نتوان با آن شوخی کرد.«

شکستن تابوهای مذهبی و اعتقادی 
یکی از نشانه های مدرن شدن جامعه 
است؛ جایی که نهاد دین و حکومت، 

دیگر معنای مطلق خود را از دست 
می دهند و جا برای نفوذ گفتمان های 
دیگر و بازنگری در باورهای ریشه دار 

قدیمی باز می شود
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غمگین تر می شدیم، اگر شوخ نبودیم. در این 
جمله واقعیت هایی هست، واقعیت های نسبی. 

نسبتًا تلخ، شوخی شیوه ی مواجهه ی همه ی 
آن هایی است که پوسته ی سخت واقعیت را 

نمی پذیرند. آگاهانه یا ناآگاهانه، واقعیت یعنی 
آن چه هست )و به همین شکل، آن چه انصاف 

نیست که باشد( اغلب از آستانه ی تحمل آدم ها 
باالتر است. دنیای واقعی اغلب آن قدر متضاد 

است که انگار دارد به بهترین شکلی شوخی 
می کند. شاید هیچ وقت تکلیف این ماجرا 

به انجام نرسد که واقعیت خودش این گونه 
شوخ است یا تفسیر آدم ها به طنز تبدیل اش 
می کند. هرکدام هم که باشد، در اصل ماجرا 

فرق نمی کند. شوخی راه نجات است. بازی با 

واقعیت، پیچ و تاب دادن به تعبیرش. در میان 
آن هایی که از فاجعه ی تلِخ بودن نجات پیدا 

می کنند آدم های خیلی جدی کمتر پیدا می شوند. 
ای�ن را از خ�ودم در نی�اوردم، پژوهش ه�ا نش�ان داده، 
رهای�ی از عذاب ه�ای روانی مدی�ون مزاح اس�ت، وقتی 
که زندگی س�خت دش�وار اس�ت، همان زندگی ک�ه معلم 
سختگیری است. همیشه س�خت، سخت واقعی. وقتی 
دل ات می خواه�د راس�تِی حضور لحظات را ب�اور نکنی، 
و بعد از س�ال ها می بینی ب�ه تخدیِر خیال معتاد ش�ده ای. 
ف�ارغ از مکت�ب خش�ک زندگ�ی، ف�ارغ از دنی�ای دمادم 
مکررات. میان س�کون دقایق ش�ناور ای. و به رستگاری 
در نیمه ه�ای ش�ب ت�ار، می�ان رنج ه�ای ورم بیهودگی و 
لفظ س�کوت ایمان داری. اگر ضربه سقوط باشد، شوخی 
نشکس�تن اس�ت. آدم های جدی محکم تر ان�د، آن ها که 

سخت تر اند در فرسایش طوالنی مدت زندگی شکننده تر. 
ش�وخی نرم کنن�ده ی روان اس�ت، ب�رای پذیرفتن آن چه 
نباید باشد، و هس�ت. این جا است که واقعیت خودش هم 
انگار ش�وخی می کند، و به طرز ترس�ناکی هم جدی جدی 
ای�ن کار را می کن�د. غافل از این که فرق هایی هس�ت بین 

شوخی کردن و شوخی شوخی کردن.
ش�وخ بودن ی�ک ج�ور دیگر ب�ودن اس�ت، ج�ور دیگر 
نگریس�تن، دی�دن کژتابی ه�ا و پذیرفتن کم وکاس�تی ها؛ 
همین اس�ت ک�ه پژوهش ه�ا باز هم نش�ان داده ش�وخ ها 
خاق تر اند. آدم�ی که جور دیگر می بین�د، جور دیگر هم 
می آفرین�د. احتمااًل بخ�ش مهمی از تم�ام محتواهایی را 
که به حوزه های زبانی افزوده ش�ده مدی�ون همین آدم ها 
هس�تیم. نه لزومًا ش�یرین، نه اجبارًا دلنشین، جور دیگر، 
تلخ وشیرین، مثل برق چشماِن شوِخ تو. همان که با خرمن 
مجن�ون دل افگار چه ها که نک�رد. این دیگر از حوصله  ی 
بحث خارج است. این که، مگر قرار نبود شوخی راه نجات 
باشد؟ پس دس�ت های ات چرا قفس شده؟ اصًا نگاه تو 
وسط این چیزهایی که پژوهش ها نشان داده چه می کند؟ 
چرا نتای�ج پژوهش ها روی ظرافت ه�ای زبانی تو به هیچ 

سرانجامی نمی رسد؟
از دس�ت داده ب�ودم، هم�ه ی اتفاق های�ی را ب�ه تو ختم 
می ش�د، چش�م هام را ب�از ک�ردم و نب�ودی، برگش�تم به 
واقعیت. شوخی تمام شد. باال رفتیم و ماست بود، شوخی 
تو راس�ت ب�ود. دیگر هیچ لف�ظ بیهوده ای فاخر نیس�ت، 

کلمه ها بدون حضور تو که رهایی  نمی بخشند.
هر مطلبی طنز نیست، یا هر طنزی رهایی بخش نیست، 
بعض�ی وقت ه�ا طنز دیگ�ر تفس�یر دیگرگون�ه ی واقعیت 
نیس�ت، قلب واقعیت اس�ت ب�رای نادیده گرفت�ن اش، با 
هر دردی نمی شود ش�وخی کرد، بیش از حد عادت کردن 
به مزاح خودش ش�کلی از اعتیاد اس�ت، اثر ماده ی مخدر 
مس�مومیت اعصاب اس�ت، لذتی که به سبب مصرف اش 
عارض می شود از کرختی اس�ت، و دوپامینی که این گونه 
آزاد می ش�ود در مغز ش�اید چاره ی موقت مال باش�د اما 
در درازم�دت خودش مال مضاعف اس�ت، دچار ش�دن 
ب�ه وضعیتی که دیگر لذت رس�یدن به حس بهتر نیس�ت، 
رهایی از درد اس�ت. شوخی هم اثری ش�بیه این دارد، آن 
گاه ک�ه فق�ط در قالب لودگی تکرار می ش�ود، هر ش�وخی 

تفس�یر پیش پاافتاده ی واقعیتی می ش�ود ک�ه دیگر آگاهی 
و  را،  جمع�ی  ناخ�ودآگاه  می کن�د  مس�موم  نمی بخش�د، 
آن وقت کرختی و انفعال مایه ی لذت می شود. همین طور 
آرام آرام، لودگی گروهی جای اش را به مس�ئولیت فردی 
می ده�د و بع�دش آدم ه�ا توی وایب�ر با جوک س�اختن به 

پایه های نظام ضربه می زنند. به همین سادگی.
از پرش های مدام فکر هم که بگذریم، ش�وخی همیش�ه 
ه�م رهایی نبخش�یده، در واقع فرق هس�ت می�ان طنز و 
لودگی. ش�وخی بیش�تر برای اجتناب از مصیبت اس�ت، 
ن�ه نیل ب�ه فضیلت. برای لطم�ه ی کمتر دی�دن، برخورد 
مایم تر با پوس�ته ی س�خت واقعیت. و اما لودگی بیش�تر 
ش�بیه فرو بردن س�رها اس�ت میان ب�رف بی تفاوتی. این 
دوم�ی راه ح�ل هم�ه ی آن هایی اس�ت که می�ان دیدن و 
ندیدن سومی را انتخاب می کنند: دیدن و نفهمیدن. یک 
تفاوت دیگر هم میان ش�وخی فاخر و هجویه های ناش�ی 
از دندان قروچه هس�ت، اولی نیش و نوش اس�ت، از س�ر 
آرام�ش و به قص�د پرداختن به موض�وع، دومی نتیجه ی 
خش�م اس�ت، دومی درد را فهمیده اما به ج�ای التیام اش 

خود با واقعیت تصادف می کند.
البت�ه که لزومًا ش�وخی درمان دردها نیس�ت، بروز آن ها 
اس�ت. آن هایی که بیشتر شوخی می کنند اتفاقًا در معرض 
رنج های بیش�تری هس�تند، هنوز آس�ودگی و فراغ خاطر 
کسی را به بازی کردن با واقعیت تلخ مجبور نکرده. به قول 
گونتر گراس، آن که می خندد خبر تلخ را نشنیده است. این 
مرا یاد داس�تان آن مرد می اندازد. خس�ته و ناامید، وقتی 
وارد مطلب دکتر شد، غمگین، با نگاهی دردمند. پزشک 
نهایتًا تشخیص افسردگی ش�دید داد و گفت:  »بهتر است 
مدتی دست از کار بکش�ید و به خودتان استراحت بدهید، 
نیاز ب�ه تفری�ح دارید، بای�د تمرین ش�ادی کنید. در ش�هر 
سیرکی هس�ت، گریمالدی دلقک برنامه ی مفرحی دارد. 
پیش�نهاد می کنم به دیدن این برنامه بروید. حال تان بهتر 
می ش�ود.« همان لحظه بود که سرم را بلند کردم، نگاه ام 

را به دکتر دوختم و گفتم: »من خود گریمالدی هستم.« 

*اصل ش�عر این است: »خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت«. 

توضی�ح این که، ش�وخ این جا در معنی گس�تاخ آمده و نس�بتی با طنز 

ندارد.

کوهیارگودرزی

*
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می گوید: »تو اصاًل جنبه ی شوخی نداری ها!« 
می گویم: »این ها به نظر من شوخی نیست.« 
می گوید: »آن وقت تویی که تعیین می کنی چی 

شوخی هست و چی نیست؟« حرفی ندارم که 
بزنم. اما یک جای کار می لنگد. می فهمم که با 
یک چیزهایی اصاًل نباید شوخی کرد. شوخی 

کردن باعث می شود یک چیزهایی عادی شود، 
چیزهایی که نباید عادی شود، مثل خشونت. 

ی�ک کم بی�ش از همیش�ه به خ�ودم رس�یده ام، و رژ لب 
سرخابی صورت ام را روش�ن کرده. پشت سرم می ایستد. 

ت�وی آین�ه می بین�م اش ک�ه چش�م هاش ب�رق می زن�د و 
می گوید: »ش�ما ان قدر خوش�گل کردی که توی جلس�ه 
تمرک�ز همه ب�ه ه�م می خوره ک�ه!« ت�ا می آیم خ�ودم را 
برای تعریف اش لوس کنم، می گوید: »ِد خرج اس�ید نذار 
رو دس�ت ما، م�ن حس�ودم ها.« نیش ام جمع می ش�ود. 
عصبانی می ش�وم. خش�ونت به ای�ن وقاحت ت�وی اتاق 
خواب من راه پیدا کرده، توی دهان کسی که خیال می کنم 
می فهمدم، که خیال می کنم دوس�ت اش دارم. می گوید: 
»تو تنها زنی هس�تی که این واکنش ها را نشان می دهی. 
دخترها از مرد حس�ود خوش ش�ان می  آی�د. می فهمند که 
به شان اهمیت داده می شود.« می گویم: »دخترهایی که 

از مرد حسود خوش شان می آید هم غلط می کنند؛ همه ی 
آن های�ی که تا ح�اال به تو نگفته اند ش�وخی هات ش�وخی 

نیست.«
این »جنبه ی ش�وخی نداش�تن« را این روزه�ا دیگران 
هم به من گفته اند. خیال می کنم تلخ ش�ده ام. روی وایبر 
جوک می  فرستند، پش�ت هم، عین یک شغل تمام وقت؛ 
اغل�ب با »یک روز یه ترکه« و »یک روز یک لره« ش�روع 
می ش�وند تا برس�د به قومیت ه�ای دیگر. یک�ی از بچه ها 
اما همیشه جوک قزوینی می فرس�تد، یک دوست دوران 
دبیرس�تان است، خانمی متأهل، سی و پنج ساله، که یک 
پس�ر 7 س�اله دارد. هیچ وقت جواب نمی دهم و در پاس�خ 
شکلک خنده روانه نمی کنم. تنها یک بار که طبق معمول 
جوک درباره ی مکانیک قزوینی است و شاگردش، براش 
می نویس�م که: ببخش�ید، م�ن از این جوک ه�ا خوش ام 
نمی آید، هم قومیتی اس�ت و هم در مورد بچه ها. فرداش 
دوب�اره می فرس�تد: ی�ک قزوین�ی ب�ا پس�ربچه هه ت�وی 
کیوس�ک تلف�ن، با پس�ربچه هه توی ماش�ین، ت�ه کوچه 
بن بست ... امان ام بریده می ش�ود. برای اش می نویسم 
لطف�ًا توی جوک ه�ات ب�ه ج�ای قزوینیه بنوی�س »ممد 
بیج�ه« و ب�ه جای پس�ر بچه ه�ه اس�م نیمای خ�ودت را 
بگذار، آن وقت می فهمی این ها جوک نیس�ت، خش�ونت 
جنس�ی است، کودک آزاری است و جای اش در صفحه ی 
حوادث. عصبانی می ش�ود و تلفن می کند و می گوید: »تو 
جنب�ه نداری و همه چی�ز را جدی می گی�ری و می خواهی 
هم�ه  اش به آدم درس بدهی؛ تو باش�عور، تو با اخاق، تو 

چیزفهم، ما همه بی شعور و بی اخاق!«
فرص�ت نمی دهد بیش�تر به اش درس بدهم و گوش�ی را 
قطع می کن�د. فرص�ت نمی دهد ک�ه بگویم ما با ش�وخی 
ناهنجاری را تبدیل به هنجار می کنیم. این راهکار دفاعی 
خیلی جاها به کمک مان آمده اس�ت، راهکاری که ساده تر 
از مبارزه با ناهنجاری اس�ت. حساس�یت مان را نسبت به 
ناهنجاری آزاردهنده کم می کند و کمک می کند بی دردسر 
از کنارش رد ش�ویم. این اس�ت که وقتی خبر آزار جنس�ی 
دانش آموزان توس�ط معلم ش�ان ت�وی خبره�ا می آید، در 
عرض دو س�ه روز از س�ر زبان ه�ا می افت�د، و خانواده ی 
کودک آس�یب دیده هم ترجی�ح می دهند ب�رای حفظ آبرو 
س�کوت کنند و بروند میان خیل سکوت کردگانی که ما حتا 

در خبرها ازشان چیزی نخوانده ایم.
آن ها که رو نداش�تند یا ترسیده اند سوء استفاده ی جنسی 
را ک�ه از خود یا خانواده ش�ان ش�ده ب�ه زبان بیاورن�د،  اگر 
س�ال ها بعد در مق�ام انتقام ی�ا مقابله ی به مث�ل تبدیل به 
متجاوز یا آزاردهنده نش�ده باش�ند، با مشکات عدیده ی 
روحی و روانی دس�ت و پنج�ه نرم ک�رده و تأثیرات اش به 
ش�کلی روی زندگی فردی یا اجتماعی ش�ان به جا مانده. 
همین جوک س�اختن از چنین چیزهایی و تبدیل به هنجار 
شدن است که مقام مسئول در آموزش و پرورش را وادار به 
پاسخ درست و درمان نمی کند یا از آن باالتر مراجع قضایی 
را. الب�د آن ها هم روی گوشی های ش�ان یک کرور از این 
جوک ها دارند و محض خوش�مزگی ت�وی یک جمع هایی 

تعریف می کنند.
دوس�ت قدیمی فرصت ن�داد که بگویم ای�ن جوک های 
قومیتی آن چنان به مرور و آرام مثل اسید تمام روح همدلی 
و نزدیک�ی میان مردم را خورده اس�ت که در درگیری های 
سیاس�ی این سال ها – مانند سال ۸۸ – با این که دغدغه ها 
فراگی�ر ب�ود، دامنه ی اعتراض�ات چندان بی�ش از تهران 
نرفت. نمی ش�ود آذری ها و گیلک ها و لرها و اصفهانی ها 
یا شیرازی و مشهدی و مازنی ها و ... را دائم در شوخی ها 
و جوک های روزم�ره تحقیر کنی و توقع نزدیکی و همدلی 
داش�ته باش�ی به وق�ت بح�ران. ای�ن حتا ش�هری چون 
پایتخ�ت را هم که مح�ل تجمع تمام اقوام اس�ت چندپاره 
کرده اس�ت. این ها شوخی نیس�ت، تحقیرهایی است که 

تنها به نفرت پراکنی بیشتر کمک می کند.

ژالهتقوی

برایش می نویسم لطفا توی جوک هات 
به جای قزوینیه بنویس »ممد بیجه« 

و به جای پسر بچه هه اسم نیمای 
خودت را بگذار، آنوقت می فهمی این ها 

جوک نیست؛ خشونت جنسی ست؛ 
کودک آزاری ست و جایش در صفحه ی 

حوادث. عصبانی می شود و تلفن 
می کند و می گوید تو جنبه نداری

عکس: بابک بردبار
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خوب که فکر می کن�م، می بینم از وقتی ک�ه یادم می آید 
همیش�ه مفهوم ش�وخی یک جوری با مفهوم تحقیر پهلو 
زده اس�ت. از دوران نوجوان�ی – یا قبل تر – ش�وخی های 
بزرگ ترها یا سربه س�ر گذاشتن های ش�ان قصد تمس�خر 
قیاف�ه، اندام، یا صدای ش�کل نگرفته ی بلوغ را داش�ته، 
یا ه�ر رفتاری ک�ه منجر ب�ه واکنش خجالت ی�ا عصبانیت 
یا ... بش�ود و تفریح جمع را همراه داش�ته باشد. بعدتر در 
مواجه�ه با جن�س مخالف هم ش�وخی ها اغل�ب به قصد 
تحقیر طرف مقابل از طریق دست انداختن لهجه، لباس، 
هی�کل، یا موقعیت اجتماعی، و ش�غل بوده؛ موقعیتی که 
براب�ری بین دو نف�ر را از بین ببرد و یک�ی در موضع ضعف 
قرار بگیرد. این بیش از آن که ش�وخی باش�د یک نوع نبرد 
نرم اس�ت با اب�زار تحقیر، نوع�ی قضاوت س�نگدالنه که 
در لفافی از خاقیت و بامزگی پوش�انده ش�ده اس�ت. آدم 
باجنب�ه معم�واًل از نظر جمع به فردی اطاق می ش�ود که 
به راحتی بابت نقص ها یا ویژگی های جس�مانی یا قومی یا 
... آماج ش�وخی های تمسخر و تحقیرآمیز قرار می گیرد و 
به روی خود نمی آورد و یا خود نیز با خنده جمع را همراهی 
می کن�د. آن چه در نظر گرفته نمی ش�ود الیه ی زیرین این 
پوسته ی ش�اِد همراهی کننده است که در اثر مورد تمسخر 
واقع شدن تخریب شده است، الیه ای که بر خاف ظاهر 

معتمد به نفس فرد »باجنبه« به شدت آسیب دیده است.
کارخان�ه ی تولی�د جوک ه�ای وایبری این روزه�ا غیر از 
توهین های قومی، س�ویه ی جنس�یت زده ی واضحی را 
نیز به رخ می کش�د، ش�وخی هایی برآمده از شکل آشنای 
مواجه�ه ب�ا زن�ان در زندگ�ی و من�ش کوچ�ه و خیاب�ان و 

خانواده، جوک هایی که قریب به اتفاق شان درباره ی سایز 
سینه است و فصل مشترک شان استاندارد ۸۵ ... شوخی 
با عدد ۸۵ ش�ده ش�وخی جمع�ی، جمع ه�ای خودمانی و 
غیرخودمان�ی و متلک های خیابانی، جوک هایی که در آن 
همه ی زنان کم هوش اند و کم هوشی شان تنها با سکسی 
ب�ودن اندام  و س�ایز س�ینه یا س�رویس جنس�ی ک�ه ارائه 
می دهن�د قابل چشم پوش�ی  اس�ت، و در عین ح�ال بابت 
نیازهای جنسی شان در مظان قضاوت اخاقی اند. تمایل 
روزافزون زن�ان به انواع جراحی های زیبایی و تزریق های 
جوان کننده و بزرگ کننده و کوچک کننده و س�فت کننده و 
باالکشنده و ... در چنین حال وهوایی دور از ذهن نیست، 
تمایل�ی که هم چرخ اقتصادی بس�یاری از مراکز پزش�کی 
را – که مردان بیش�تر از آن منتفع می شوند – می چرخاند و 
هم همزمان مورد انتقاد و تمسخر دوباره ی مردان است؛ 
یک چرخه ی دائمی که قرار اس�ت مدام ب�ه زنان یادآوری 
کند که فارغ از ویژگی های ذاتی و دس�تاوردهای تحصیلی 
و حرف�ه ای و اجتماع�ی، هرگ�ز همانی که هس�تند خوب 
نیس�ت و برای تنها نماندن و مورد تحقیر و تمس�خر واقع 

نشدن همیشه باید چیز دیگری باشند.
رگب�ار جوک های در مورد س�ینه س�رازیر می ش�ود روی 
گوش�ی یک�ی از دختره�ای دفت�ر کارم و بلن�د می خواند و 
همه می خندن�د. یکی دیگر از دختره�ا می گوید: »باید ما 
هم یک کمپین درس�ت کنیم و جوک هایی بسازیم در مورد 
اس�تاندارد آلت مردانه! ببینیم خوش شان می آید؟« همه 

ریسه می روند.
همیشه ش�نیده ام که پشت هر ش�وخی یک جدی نهفته 
اس�ت و آن بخش جدی پنهان در پشت شوخی های رایج 
اس�ت که می ترس�اندم؛ چه آن ه�ا که در کار عادی س�ازی 
ناهنجاری هایی چون خشونت و فقر و اعتیاد و زن ستیزی 
و ک�ودک آزاری و ... هس�تند و چه آن ها ک�ه به اختافات 
قوم�ی دامن می زنند ی�ا آن ها که جنس�یت گرایی را ترویج 
می کنند. شاید این اس�ت که جنبه ی شوخی ندارم چرا که 
آن الی�ه ی ج�دی می ترس�اندم و به موضع گی�ری وادارم 
می کند. در حقیقت، من جنبه ی جدی جدی تحقیر شدن 
و از دست دادن بعضی حساسیت ها را ندارم و این جنبه ای 
اس�ت ک�ه دل ام نمی خواه�د پیدا کن�م. ترجی�ح می دهم 

»بی جنبه« بمانم.

باغبان نمی داند كه پاى پسربچه   ى شیطان فیلم 
روى شلنگ آب است. او با تعجب سر شلنگ را 
بلند مى   كند تا ببیند مشكل چیست. پسربچه كه 

پای اش را از روى شلنگ بر می   دارد، آب می   پاشد 
به سر و روى باغبان، و صداى خنده ی تماشاگران 

در سالن سینما مى   پیچد. این داستاِن نخستین 
فیلم کمدی دنیا یعنی خیس کردن باغبان )لومیر، 

 18۹۵( بود.

بدی�ن ترتیب، قدمت س�ینمای کمدی به پی�ش از ورود 
ص�دا ب�ه س�ینما و دوران س�ینمای صامت مى رس�د. آن 
زمان، نداشتن صدا کار را برای سینماگر سخت تر می کرد، 

چرا که وی بدون اس�تفاده از ابزار كام، محبور بود برای 
خنداندن بیننده از شیوه هاى دیگرى استفاده كند كه خلق 
آن ها ب�ه خاقیت زیادى نیاز داش�ت. در تاریخ س�ینمای 
کم�دی نمونه ه�اى متفاوتى از ای�ن ش�یوه ها را می توان 

یافت.

ایجاد موقعی�ت حماقت: این نمون�ه   ى کمدی بی کام 
را به وفور در کارهای »ل�ورل و هاردی« می توان دید. به 
عنوان مثال، لورل برای دوش�یدن ش�یر بز، س�طل را زیر 
بز گذاش�ته و به جای دوش�یدن، دم بز را مثل تلمبه ی چاه 
به ب�اال و پایین حرکت می دهد و چون به نتیجه نمی رس�د 
س�طل را زیر گلوی بز ق�رار داده و منگوله ه�ای زیر گردن 

جلیلفتوحینیا

کارخانه ی تولید جوک های وایبری این 
روزها غیر از توهین های قومی، سویه ی 
جنسیت گرایانه ی واضحی را نیز به رخ 
می کشد؛ شوخی هایی برآمده از شکل 

آشنای مواجهه با زنان در زندگی و منش 
کوچه و خیابان و خانواده
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بز را می فش�ارد. این تصاویر و خنده ی ناشی از آن حاصل 
حماقت خلق شده توسط کمدین است.

ایج�اد موقعی�ت تقاب�ل بی�ن دو عام�ل متض�اد )فیل و 
فنج�ان(: در ای�ن صحنه ها، کمدین با ایج�اد تعارض بین 
دو عامل متضاد در یک فضا باعث خنده می ش�ود. »لورل 
و ه�اردی« با کاراکتر »چ�اق و الغر« و ی�ا چارلی چاپلین 
هنگامی ک�ه در رینگ بوک�س مقابل فردی درش�ت اندام 
قرار می گیرد، و یا فیلم دوقلوها س�اخته ی ایوان رایمن که 
اختاف قد و عدم تناس�ب برادران دوقلو را سوژه ی خنده 

می سازد، نمونه هایى از این دست هستند.
اش�تباه دور از انتظ�ار: بهتری�ن مث�ال این ن�وع کمدی 
کارهای »مستر بین« اس�ت، مثًا آن جا که او غفلتًا روی 
یک تابلوى ارزشمند عطسه می کند و می خواهد ترشحات 
عطس�ه ی خود را با دس�تمال از روی تابلو پ�ام کند، غافل 
از این که دس�تمال جوهری است. تابلو کثیف تر می شود. 
در پ�ی جبران آن، یک م�اده ی پاک کنن�ده ی جوهر روی 
قسمت کثیف شده می مالد، و آن ماده تابلو را کامًا خراب 

می کند.
کم�دی  کاره�ای  در  وف�ور  ب�ه  س�وءتفاهم:  موقعی�ت 
کاسیک دیده می شود. مشتری که در آرایشگاه، مشتری 
دیگر را به جای آرایش�گر اش�تباه می گی�رد و از او  خدمات 
می خواه�د، و البته مش�تری دوم هم مهارِت نداش�ته ی 
خود را به آزمایش می گذارد. یا فردی که ش�خص دیگری 

را از پش�ت سر با دوست خود اشتباه می گیرد و شوخی وی 
موجب درگیری فیزیکی می شود و …

تک�رار: حرکت�ی فیزیک�ی در جری�ان فیلم باع�ث خلق 
فضای کمدی می ش�ود. ش�اخص ترین آن ه�ا حمل الوار 
بلند روی ش�انه و چرخیدن های پی درپی و تصادم با افراد 
و اجسام در کارهای چارلی چاپلین است، و یا شیوه ی بلند 
ش�دن و نشستن دو نفر از سر احترام به همدیگر موقعی که 

به عمد تداوم می یابد.
رفتار منفعت طلبانه: توانایی کاراکتر در پیش�برد هدف از 
س�ر منفعت ش�خصى با اس�تفاده از کلک های رایج. شاید 
بهتری�ن مثال جا خال�ی دادن های چارل�ی چاپلین هنگام 
درگیری های فیزیکی باشد، و یا پارک کردن و بیرون آمدن 
اتومبیل از پارکینگ مس�تر بین هنگام مواجهه با اتومبیل 

سه چرخ که طبیعتًا همه بارها دیده و به آن خندیده ایم.
اتفاق�ات و رفتارهای غیرقابل پیش بین�ی: بهترین مثال 
این نمونه کمدی را باز هم در کارهای مس�تر بین می توان 
دید. شیوه ی درست کردن ساندویچ در پارک، از در آوردن 
نان تس�ت بزرگ و قیچی از جیب تا مالیدن کره روی نان با 

کارت بانکی و همچنین خشک کردن کاهو در جوراب …
به این مثال ها می توان تعداد بیش�تری هم اضافه کرد، 
ام�ا ورود صدا به س�ینما افقی بلند در جه�ت ایجاد دنیایی 
وس�یع تر پیش روی س�ینما، و از جمله س�ینمای کمدی، 
گذاش�ت. چرا که به ه�ر حال کمدی موقعیت، که اس�اس 
کمدی کاس�یک را تش�کیل می داد، با تمامی زیبایی اش 
کم کم به ورطه ی تکرار و کسالت ناشی از آن می افتاد، و با 
از میان رفتن بزرگان این هنر، نظیر باستر کیتون و هارولد 
لوی�د، نیاز به یک اتف�اق جدید برای افروخت�ن مجدد این 

شعله وجود داشت.

با به میدان آمدن سینماى ناطق، بحرانى جدى در میان 
هنرمندان كمدى در گرفت. گروهى از كمدین   ها توانستند 
به س�ادگى اضاف�ه ش�دن دیالوگ ب�ه نقش   های ش�ان را 
بپذیرن�د و آن را توس�عه دهند و به موفقیت بیش�تر دس�ت 
یابند، و در مقابل هنرمندان بزرگى نیز به فراموشى سپرده 

ورود صدا به سینما، افقی بلند در جهت 
ایجاد دنیایی وسیع تر، پیش روی تمام 

سینماگران از جمله سینمای کمدی 
گذاشت. چرا که به هر حال کمدی 

موقعیت، که اساس کمدی کالسیک  را 
تشکیل می داد، با تمامی زیبائیش کم 

کم به ورطه تکرار و کسالت ناشی از آن 
می افتاد

ش�دند. ش�اید بهترین راه درک این اوج و فرود مقایسه ی 
فیلم   ه�اى لورل هاردى ب�ا چارلى چاپلین باش�د، چاپلینى 
كه س�ینمای صام�ت اش پرفروغ   تر از س�ینماى ناطق اش 
ب�ود و ل�ورل و هاردى ك�ه ب�ا كام وارد فص�ل جدیدى از 

موفقیت   هاى خود شدند.

ب�ا آغ�از س�ینماى ناط�ق،  کم�دی کام�ی، ب�ا تمامی 
اجزای اش ش�امل هجو و هزل و فکاهه و طنز و حتا تغییر 
و تقلید صدا، به کمک »کمدی موقعیت« آمد و توانس�ت 

جان�ی دوباره به س�ینمای کمدی بدهد. ج�ادوی کام به 
نویس�ندگان در خل�ق موقعیت کم�دی کمک ک�رد. حال 
دیگ�ر می ش�د در کن�ار عامل تض�اد )فیل و فنج�ان(، مرد 
قوی هیکل سبیل از بناگوش دررفته ای را با صدایی ظریف 
و زنانه به بازی گرفت، و ی�ا در حالت های خاص با صدای 
دور از انتظ�ار در و پنج�ره و تخت زه�وار دررفته ای ایجاد 
س�وءتفاهم کرد. ایجاد حماقت رفتاری بدین ش�یوه بسیار 
ساده تر و ملموس تر شد. بهترین مثال وطنی این گونه باغ 
مظفر ساخته ی مهران مدیری و نقش »گل مراد« با بازی 

رضا ش�فیعی جم است که شاخصه ی صدا را در کنار تصویر 
به هم�راه دارد. به ای�ن ویژگی ها، فن دوب�اژ را هم باید 
افزود، که بهره وری فیل�م را با زدودن نقاط ضعف کامی 
بازیگر افزای�ش داد.  همچنین صدا، به عنوان یک عنصر 
تأثیرگ�ذار، کار را در بخش تکرار تا بدان جا پیش می برد که 
یک واژه، یک تکیه کام، یا یک عبارت، دهان به دهان و 
گوش به گوش در میان اجتماع بچرخد: »گفتم یا نگفتم؟ 

دروغ چرا؟ تا قبر آ آ آ… التماس نکن!«

با آغاز سینماى ناطق،  کمدی کالمی، 
با تمامی اجزایش شامل هجو و هزل و 
فکاهه و طنز و حتی تغییر و تقلید صدا، 
به کمک کمدی موقعیت آمد و توانست 

جانی دوباره به سینمای کمدی بدهد
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امیدکشتکار

جادو در نور ماه و شاگرد ژیگولو، اولى در جایگاه 
کارگردان و دومى به عنوان بازیگر: این دو فیلم 
حاصل كار سال ٢٠١۴ وودى آلن، مشهور ترین 

فیلم ساز زنده ى دنیا در ژانر طنز و کمدى، است 
و بازگشتى به دنیاى ساده ى طنزآمیز گذشته ی 
او، زمانى که برای اش خنداندن و کمدى مهم تر 
از درام بود، زمانى که فیلم هاى تحسین شده اى 
چون آنى هال )1۹77(، زندگی درونی )1۹78( 

و منهتن )1۹7۹( را ساخت. جادو در نور ماه 
فیلمى متوسط است و در اندازه هاى آنى هال که 
تنها اسکار کارگردانى را براى او به ارمغان آورده 
نیست، اما بازگشتى است به دنیاى کمدى هاى 

ساده اى که هنوز هم یادآور روزهاى درخشان 
وودى آلن است.

وودى آل�ن از س�ال ١٩66، که نخس�تین فیلم بلندش 
را س�اخت، تا کن�ون 44 فیل�م س�ینمایى کارگردانى کرده 
اس�ت و به جز این فیلم ها چندتایى فیلم کوتاه و تلویزیونى 
س�اخته، براى چند فیل�م فیلم نامه نوش�ته، و در چندتایى 
اثر س�ینمایى و تلویزیونى هم بازى کرده است: کارنامه  ى 
س�ینمایى پرب�ارى ک�ه ش�اید از نظ�ر حج�م کار یگان�ه و 
بى همت�ا باش�د. در میان خی�ل فیلم هایى که او س�اخته از 
ژانره�اى مختل�ف مى توان س�راغ گرفت. هرچن�د که در 
س�ال هاى اخی�ر از کمدى به س�بک س�اخته هاى دهه ی 
هفت�ادش فاصله گرفته، همچن�ان مى توان رگه هاى طنز 
را در س�اخته های اش دید. حتا در فیل�م تأثیرگذارى مانند 
یاسمین غمگین )٢٠١٣(، که اس�کار بهترین بازیگر زن را 

براى کیت بانش�ت ب�ه ارمغان آورد، نی�ز رگه هاى طنز و 
ش�وخى آن قدر قوى اس�ت که در موارد متعددى تماشاگر 
نمى دان�د که باید ب�ه کاراکتر اصلى فیلم بخن�دد یا براى او 

گریه کند.

درباره ی زندگى و کار وودى تا کنون آن قدر به فارس�ى و 
انگلیسى نوشته ش�ده که هر گفتارى تکرارى خواهد بود. 
براى نمونه، مى توانید به ویکی پدیاى فارس�ى، یا این جا و 
یا این ج�ا مراجعه کنید. در س�ایت بیوگرافى هم اطاعات 

کاملى از زندگى او به انگلیس�ى هس�ت. براى همین شاید 
بهتر باش�د در این فرصت نگاهى بکنیم ب�ه دو فیلم جدید 
وودى آلن که از قضا هردوى آن ها بازگشتى است از سوی 

این فیلم ساز به دنیاى شوخى ها.

ژیگولوى کم حرف، وودى پرحرف
ج�ان تارترو، بازیگر و کارگ�ردان آمریکایى، در پنجمین 
فیلم خود به س�راغ فیلم نامه اى کمدى، س�اده، و انسانى 
رفته است که شباهت غریبى به ساخته هاى اواخر دهه ی 
هفت�اد وودى آلن دارد. در این فیلم با نام ش�اگرد ژیگولو، 
عاوه بر خود تارترو و وودى آلن، ش�ارون استون و ونسا 
پارادى هم بازى مى کنند. فیلم داستان ساده اى را روایت 
مى کند، داس�تانى ک�ه در عین ح�ال سرش�ار از نمادهاى 
زندگى ام�روز انس�ان ها اس�ت. وودى آلن که همس�رى 
سیاه پوس�ت و چن�د بچ�ه ی ق�د و نیم ق�د دارد و در عی�ن 
ح�ال صاحب یک کتاب فروش�ى اس�ت، همانند دوس�ت 
گل ف�روش خود با ب�ازى تارترو مش�کات مال�ى فراوان 
دارد. آن ه�ا تصمی�م مى گیرند ب�راى پرداخت قبض هاى 
عقب افتاده، تارترو را در نقش یک ژیگولو قرار داده و با تور 
ک�ردن خانوم هاى ثروتمند نیویورک کاس�بى کنند. در این 
می�ان، وودى آلن نق�ش پاانداز را بازى می کن�د و از آن جا 
که ش�خصیتى پرحرف و گرم دارد، در کارشان به موفقیت 
قابل توجه�ى مى رس�ند. در میانه هاى قص�ه، وودى آلن 
باع�ث آش�نایى ی�ک بی�وه ی متعصب یه�ودى ب�ا تارترو 

مى شود که سیر داستان را عوض مى کند.

نکت�ه ی مه�م در ای�ن فیلم تض�اد دو ش�خصیت اصلى 
داستان اس�ت. تارترو در این فیلم کم حرف، آرام، و صبور 
اس�ت و کمت�ر احساس�ى را در چهره و حرکات اش نش�ان 
مى ده�د، و از آن ط�رف وودى آلن به کاراکتر س�ال هاى 
اوج بازیگرى خود برگش�ته اس�ت: آدم وراجى که با ظاهر 
خن�ده دار خود یک لحظه از حرف زدن نمى ایس�تد و مدام 
در ح�ال ت�ز دادن درباره ی همه چیز اس�ت. کن�ار هم قرار 
گرفتن این دو ش�خصیت که از نظر ظاهر نی�ز )یکى بلند و 
قوى هیکل و دیگرى کوتاه و ریزه( با هم در تضاد هستند، 
باعث به وجود آمدن لحظات نابى در طنز ش�ده که در کمتر 

http://www.hamshahrionline.ir/details/118510
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%84%D9%86
http://www.biography.com/people/woody-allen-9181734
http://www.naakojaa.com/article/2362
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فیلم چند سال اخیر سینما مى توان نمونه اش را پیدا کرد.
فیلم ش�اگرد ژیگول�و در عین حال از الیه هاى س�طحى 
کمدى و ش�وخى فرا ت�ر مى رود و در واقع نگاهى اس�ت به 
جامعه ی انس�انى، به عش�ق، و به نیاز انسان ها به محبت 
و آرام�ش. رابط�ه ی زن یهودى که با تم�ام تعصبات خود 
مى پذیرد به دست تارترو ماساژ داده شود، و با همین تماس 
دست با پوست به آرامش مى رس�د، طعنه اى است آشکار 
به مذه�ب و جوامع مذهبى که با بهانه هاى دینى از ارتباط 
انس�ان ها با هم جلوگیرى مى کنند. گرچه زن در   نهایت به 
جامعه ی یهودی باز مى گردد، تماشاگر آشکارا مى بیند که 
پس از این تجربه او دیگر آن فرد سابق نیست. یک تماس 
انسانى ساده آن زن را چنان از همه ی قیدوبند ها   رها کرده 

که انسان دیگرى شده است.
اگ�ر دل تان ب�راى ب�ازى وودى آل�ن تنگ ش�ده، و اگر 
مى خواهی�د دوب�اره او را در نق�ش   هم�ان کمدین پرحرف 
روش�نفکر نیمه دیوان�ه ببینی�د، ش�اگرد ژیگول�و بهتری�ن 
انتخاب اس�ت، فیلمى که در آمریکا و فرانسه هم در گیشه 

موفق بود و هم توانست نظر مثبت منتقدان را جلب کند.

وودى سرگرمى ساز
وودى آلن را اینگمار برگمان سینماى آمریکا مى دانند، 
هرچند که ژانر فیلم های ش�ان ش�باهتى به هم ن�دارد. از 
ط�رف دیگر، وودى آل�ن بار ه�ا در گفت وگوهاى مختلف 
از عش�ق خود به س�ینماى اروپا صحبت کرده است. شاید 
همی�ن عاق�ه به س�ینما و هنر اروپا اس�ت ک�ه او را، پس 
ساختن چندین و چند فیلم در نیویورک، در سال هاى اخیر 
به اروپا کش�انده اس�ت. وودى آلن از نماده�اى نیویورک 
اس�ت و ماجراهای موفق ترین فیلم های اش در این ش�هر 
مى گ�ذرد، اما در چند س�ال اخیر چند فیلم خ�وب در اروپا 
س�اخته که از آن جمله فیلم درخش�ان نیمه شب در پاریس 
)٢٠١١( است که یک سره اداى دینى است به هنر و ادبیات 
نیمه ی اول قرن بیس�تم فرانسه. در فیلم جادو در نور ماه، 
وودى آلن دوباره به فرانس�ه و این بار به جنوب فرانس�ه و 
استان ساحلى و ثروتمند کوتدزور سفر کرده تا داستان یک 

شعبده باز را روایت کند.
اس�تنلى، با بازى کالین فرث، شعبده باز مشهورى است 
که ب�ا گریم چین�ى و به اس�م ِوى لین�گ س�و کار مى کند. 
دوست او از استنلى مى خواهد تا همراه اش به جنوب سفر 

وودی آلن و جان تارترو در نمایی از فیلم شاگرد ژیگولو

کند و ادعاهاى دخترى به نام س�وفى، با بازى اما استون، 
را که مدعى ارتباط با ارواح اس�ت بررس�ى کند. استنلى از 
ابتدا معتقد اس�ت که سوفى شیاد اس�ت اما در طول فیلم، 
همچنان که عاشق این دختر جذاب مى شود، به این یقین 
مى رس�د که او حقیق�ت را مى گوید و واقعًا ب�ا ارواح مرتبط 
است. در   نهایت به شیادى سوفى پى مى برد اما عاقه اش 

را به او از دست نمى دهد.

گ�ره اصلى داس�تان »حرک�ت اس�تنلى از ع�دم اعتقاد 
به س�وفى به س�مت اعتماد و عش�ق و دوباره رس�یدن به 
نقطه ی ع�دم اعتقاد اما این  بار همراه با عش�ق« اس�ت. 
فیلم ج�ادو در نور م�اه بعد از یاس�مین غمگین بازگش�تى 
است به س�ینماى کمدى سرراس�ت و بدون پیچیدگى که 
گویا صرفًا براى س�رگرمى ساخته ش�ده است. وودى آلن 
در ای�ن فیلم مى کوش�د، ب�ا اضافه ک�ردن مفه�وم جادو و 
ش�عبده و ارتباط آن با مقوله ی عشق، به بعدهاى دیگرى 
در داس�تان گویى برسد، اما در حقیقت حاصل کار تنها یک 
فیلم س�رگرم کننده از کار در آمده که حتا در سرگرم کنندگى 
هم گاهى مال آور مى شود. فیلم در کارنامه ی وودى آلن 

فیلمى است متوس�ط و حتا پایین تر از متوسط، هرچند که 
در کارنامه ی کس�ى که هر س�ال فیلم مى س�ازد وجود فراز 
و نش�یب امرى عادى اس�ت، به خصوص ب�ا توجه به این 
که در دهه هاى ن�ود و ٢٠٠٠، وودى آلن بیش�تر در دوران 
افت فیلم س�ازى خود بود و پس از آن در چند س�ال اخیر با 
ساخت چند فیلم قابل اعتنا دوباره اوج گرفته است. ظاهرًا 
فیلم هاى این چند س�اله دوباره توقعات را از این فیلم س�از 

همیشه در حال کار بیشتر کرده است.

وودى آلن در واقع نه اینگمار برگمان آمریکا اس�ت و نه 
فلینى آن، اما این که همچنان در آستانه ی هشتاد سالگى 
مى تواند فیلم بسازد و تماشاگران را کم وبیش راضى کند، 
خود نش�ان از جادوی�ى دارد که در این کارگردان همیش�ه 
ش�وِخ بى نظیر از سال هاى جوانى باقى مانده است. وقتى 
پاى س�ینماى وودى آلن به میان مى آید باید، فارغ از تمام 
باید و نبایدهاى سینمایى، تنها به این فکر کرد که چه گونه 
مى ش�ود براى بیش از چهار دهه در دنیاى سرگرمى و طنز 
تماش�اگران را با خود همراه کرد؟ و البته این مهارتی است 

که ظاهرًا فقط وودى آلن با اسرار آن آشنا است.

کالین فرث و اما استون در نمایی از فیلم جادو در نور ماه
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»هدیه به آن پیرمرد چاق، گوگولو، و تنهایی که 
هرشب خواب های پاره پاره ی سیاه و تلخ می دید 

چون بر می خاست، می نشست، خواب ها 
را می دوخت، رنگ می زد، شکر می زد، کتاب 
می کرد، و می فروخت.« کتاب اش را با همین 

جمله شروع کرده، خطاب به پیرمردی که شاید 
تصویر چند سال آینده ی خودش باشد. هوشنگ 
مرادی کرمانی هفتاد سالگی اش را امسال جشن 

می گیرد اما هنوز کودکی است که شادی ها و 
خنده های تلخ اش را با ما تقسیم می کند. برای 

همین هم شاید کتاب های اش دیگر مدت ها 
است گروه سنی مشخصی ندارد و برای همه ی 

گروه های سنی می نویسد، تا مثل خیار بخورند، 
هم قسمت های شیرین اش را هم تلخ های اش 

را که اشتباهًا به شان می گویند ته خیار؛ مثل 
همین تازه ترین مجموعه طنزی که منتشر کرده و 

اسم اش را هم از خیار گرفته. 
او در ته خیار تلخ ترین موضوعات جهان را 

با دیده ی طنز نگاه کرده است: مرگ،  پیری،  
سختی های زندگی،  بی پولی و ... این كتاب 

شامل بیش از 3۰ داستان کوتاه است که مرادی 

کرمانی آن ها را »زهرخند« می خواند، چرا که به 
موضوعات غم انگیزی همچون مرگ، بیماری، 
و پیری می پردازند، ولی از آن جا که »پشت هر 

فاجعه  کمدی ای نهفته است«، او در این مجموعه 
به جنبه های طنزآمیز این واقعیت های به ظاهر 
تلخ پرداخته است. مرادی کرمانی در این کتاب 
هم، مثل قصه های مجید، شبیه شما که غریبه 

نیستید، داستان های اش را در هم به مخاطب 
می دهد، مثل سبزی فروشی که مشخص نمی کند 

خیار را در اختیار چه کسی و با چه ویژگی هایی 
قرار دهد. همه می توانند از آن استفاده کنند. 

این داستان ها مانند خود او شادمانه لبخند را به 
لب می آورند. وقتی با مرادی کرمانی صحبت 

کنید، کودکی را مقابل تان می بینید که شادمانه 
شادی های اش را با شما تقسیم می کند، هرچند 

که کودکی اش تلخ تر از ته خیار باشد. 
حاال او در آستانه ی پیری روایت ها را جمع 

کرده است. زنی که به افتادن دیگران آن قدر 
می خندد که سیاه و کبود می شود و در نهایت 

خفه. مراسم ختمی که محل دعوای عروس و 
خواهر شوهر سر یک قالیچه می شود و در نهایت 

قالیچه باقی می ماند. ترس خودش از هواپیما 
که برای مخاطب پرحرف کتاب های اش به ترس 

خنده دار یا همان ترس خند تبدیل می شود. اما 
شاید مهم ترین داستان این مجموعه همان 

داستان »ته خیار« باشد که او برای آن پیرمرد 
چاق نوشته، برای استادش سلیم نیساری که به 
گفته ی خودش  سهم مهمی در تدوین کتاب های 

درسی داشت، کتاب هایی که من در روستا با آن ها 
باسواد شدم؛ البته یک ذره با سواد شدم. »دارا 

و سارا« یادگار او است در ذهن ما بچه های آن 
روز، همان ها که عروسک هایی شدند در دست 

بچه های امروز.

ته خیار
خ�واب اش نمی ب�رد، بلند ش�د، خی�اری از میوه خوری 
روی میز برداشت. خواس�ت پوست بکند و بخورد. خوب 
نمی دید. عینک اش را زد، کارد را برداش�ت، سر و ته خیار 
را نگاه کرد. گل ریز و پژمرده ای به س�ر خیار چسبیده بود. 
به تابلویی که روی کمد بود نگاه کرد. هروقت می خواست 

خیار بخورد، آن را می دید و لبخند می زد.
»زندگی به خیار می ماند، ته اش تلخ است.«

دوس�ت اش گفته بود: »از قضا س�رش تلخ است. مردم 
اش�تباه می کنند، سر و ته خیار را اشتباه می گیرند. سر خیار 
آن جایی اس�ت که زندگی خیار آغاز می شود. یعنی از میان 
گلی که به س�اقه و شاخه چس�بیده، به دنیا می آید و لبخند 
می زن�د. رش�د می کن�د، پیش م�ی رود، تا جایی ک�ه دیگر 
قدرت قد کش�یدن ن�دارد. می ایس�تد و دیگر هی�چ، یعنی 

تمام. پایان زندگی خیار.«
»این طور نیس�ت، جان ام. یعنی می گویی همه ی مردم 

اشتباه می کنند و فقط تو درست می گویی؟«
»بل�ه، من دلی�ل خ�ودم را دارم. تو هم دلی�ل خودت را 
داری، می خواهی آغاز زندگی اس�ت را که تلخ بوده بکنی 
و بندازی دور و دل ات را ب�ه گل کوچک و پژمرده ی پایان 

خوش کنی، بدبخت!«
مرد با خود گفت: »شاید دوست من راست می گوید.«

ن�گاه ک�رد و دید پنجره ی اتاق همس�ایه روش�ن اس�ت. 

س�اعت را نگاه کرد، یک س�اعت از نیمه شب گذشته بود. 
شلوارش را پوشید. عصای اش را برداشت، خیار را گرفت 

سر دست اش، و رفت دم خانه ی همسایه، زنگ زد.
همس�ایه که داشت تلویزیون نگاه می کرد، زیر لب گفت: 
»یعن�ی ک�ی می توان�د باش�د؟« زن اش که داش�ت چرت 

می زد، گفت: »کیه این موقع شب؟!«
مرد از پش�ت در گفت: »م�ن ام، همس�ایه ی روبه رویی 

شما.«
همسایه در را باز کرد، مرد را خیار به دست دید.

»سام، اس�تاد! چه عجب یاد ما کردید. اتفاقی افتاده؟ 
حال تان خوب است؟«

»نه، خوب نیست، خواب ام نمی برد.«
»حتمًا فشارتان باال است، یا افتاده.«

دست استاد را گرفت، زیرچشمی به خیار توی دست اش 
نگاه گرد.

»نبض تان که خوب اس�ت. رنگ تان کم�ی پریده، خیار 
زیاد خوردید، سردی تان کرده؛ نباید این قدر خیار بخورید. 
دل ت�ان درد می کند؟ می خواهید بروی�م درمانگاه؟ عرق 

نعنا هم داریم؛ عرق خوب.«
»نه، الزم نیست.«

زن همسایه کنجکاو شد؛ آمد دم در: »چه شده؟«
»هیچ�ی، اس�تاد بی خ�واب ش�ده، داریم با ه�م حرف 

می زنیم، شما بفرمایید بخوابید.«
زن با تعجب به خیار توی دست استاد نگاه کرد. شوهرش 

را صدا کرد: »اگر میوه می خواهند، ما داریم.«
استاد شنید: »نه، الزم نیست. مزاحم نمی شوم.«

زن لب های اش را کشید تو هم، رفت دراز کشید.
همس�ایه گفت: »استاد چه خدمتی از من می آید؟ این را 

چرا با خودتان آورده اید؟«
اشاره کرد به خیار.

استاد آستین همسایه را گرفت و کشید و برد زیر روشنایی 
چراغ، خیار را گذاش�ت کف دست همس�ایه. یواش گفت: 
»خواهش می کنم درس�ت دق�ت کنید. بفرمایی�د، ته این 

خیار کجا است؟«
»یعنی چه؟«

»یعنی این که به کجای این خیار می گویند: ته اش؟«

سپنتاپرهام
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همس�ایه به چهره ی استاد نگاه کرد و بعد آن جای خیار را 
که از بوته جدا ش�ده بود، گرفت جلوی چشم استاد: »این 
ته خیار اس�ت، یک عمر م�ا به این گفته ای�م: ته. خودتان 
هم توی خانه تان نوشته اید "ته اش تلخ است" و گذاشته اید 

روی کمد.«
زن ک�ه دید بحث ش�وهرش و همس�ایه طوالنی ش�ده، 
و خی�ار میان بح�ث چه معنی دارد، بلند ش�د پنج�ره را باز 
ک�رد و دید ش�وهرش خیار را گرفته جلوی چش�م اس�تاد. 
صدای اش را بلند کرد: »رضا چی شده؟ استاد را بیاور تو، 

دم در بد است.«
رضا زود خیار را آورد پایین.

»چی�ز مهم�ی نیس�ت، االن حل می ش�ود. اس�تاد هم 
می روند خانه شان استراحت می کنند.«

زن منگ و مش�کوک پنج�ره را نیمه باز گذاش�ت و پایین 
پنجره نشست. رضا هرچه تاش کرد ثابت کند که ته خیار 
همان جایی اس�ت که از بوته چیده شده و تلخ است، استاد 
قانع نش�د: »آقا رضا، همس�ایه ی عزیز؛ دوست من، من 
هم هفتاد و پنج س�ال این جوری فکر می کردم. دوست ام 
س�ر ش�ب آمد و تابلو و آن نوش�ته را دید و مرا از اش�تباه ام 
در آورد. ش�ما از روی عادت می گویید این ته خیار اس�ت. 

تحقیق نکرده اید. یک عمر گفته ای که ته خیار این جا است 
و این رفته توی کله تان، بیرون آوردن اش هم کار ساده ای 

نیست. حقیقت را نمی شود با عادت مخلوط کرد.«
»حاال چ�ه فرق می کن�د که ته خی�ار کجای اش باش�د؟ 

بروید بخوابید.«
»خیل�ی فرق می کند. ت�ا زمانی که خیار خوراکی اس�ت، 
مهم نیس�ت که سر و ته اش کجا اس�ت. اما همین که آن را 

به زندگی تشبیه کردیم، موضوع فرق می کند.«
»می دانید اس�تاد، ش�ما گرفت�اری نداری�د، زن ندارید، 
بچ�ه ندارید، خانه ی خوبی داری�د، خطاط و خوش نویس 
هم هس�تید، هنرمند اید، مایه ی افتخار اید. خیلی ها آرزو 
دارند جای شما باش�ند. قدر خودتان را بدانید. حاال بروید 
بخوابی�د. اگ�ر قرص خ�واب ه�م الزم دارید، م�ن دارم. 

بفرمایید این هم خیارتان.«
استاد خیار را از همسایه گرفت به گل ریز و خشک شده ی 
س�ر خیار اش�اره کرد و گفت: »این یعنی پای�ان خیار. باور 
ندارید. اس�یر عادت تان ش�ده اید. این گل هم مثل همان 
گل هایی اس�ت ک�ه روز آخر برای مان می آورن�د. از گل در 

آمده است و با گل تمام می شود، همین.«
س�رش را انداخ�ت پایی�ن و عص�ا زد و رف�ت. همس�ایه 
صدای اش کرد: »استاد یک چیز بگویم، ناراحت نشوید. 
هم�ه ی این فکرها مال این اس�ت که ش�ما تنها هس�تید. 
کس�ی را ندارید انیس و مونس تان باش�د. مادرت�ان که به 
رحمت خدا رفت، تنهاتر ش�دید. به خودتان برس�ید. شب 

به خیر.«
»ببینی�د، من فکر می کنم، زندگی خیاری اس�ت که باید 

آغازش را کند و انداخت دور، چون دست ما نبوده.«
»فهمیدم، بله، شما درست می فرمایید، شب به خیر.«

همسایه رفت تو و در را محکم بست.
اس�تاد به در بس�ته بلند گفت: »ببخش�ید.« دست تکان 
داد. برگش�ت خان�ه. زی�ر ل�ب گف�ت: »زندگ�ی ب�ه خیار 

می ماند، سرش تلخ است.«
چای درس�ت ک�رد. یک لیوان چ�ای گذاش�ت روی میز 
کوچ�ک کن�ار تخ�ت م�ادرش، و نشس�ت روی صندلی، 

روبه روی مادر.
کاس  می آین�د  ک�ه  دخت�ری  و  زن  هم�ه  آن  »می�ان 

خوش نویس�ی، ای�ن یکی چش�م م�را گرفت�ه. اس�تعداد 
خطاطی ندارد اما دست های اش زیبا است، انگشت های 

کشیده، انگار میکل آنژ آن ها را ...«
صدای زنگ در خانه آمد.

»کیه؟«
اس�تاد پالتوی اش را انداخت روی شانه ها و عصای اش 
را برداش�ت و آم�د دم در. همس�ایه ب�ود: »اس�تاد، دیدم 
چراغ تان روشن اس�ت. آمدم ببینم حال تان خوب است؟ 

این هم قرص. خودم هم گاهی می خورم. ضرر ندارد.«
»زحمت کشیدید، بفرمایید تو.«

همسایه نگاهی به خانه ی استاد انداخت.
»اس�تاد من خاله ای دارم که هنردوست است. چندبار از 

من خواسته که بیارم اش تابلوهای تان را ببیند.«
»قدم اش سر چشم.«

ق�دم خاله خوب ب�ود. یک�ی از تابلوهای اس�تاد را خوب 
خریدن�د. خال�ه پرده ها را ع�وض کرد. اس�تاد را فرس�تاد 
روس�تا، پی�ش دوس�ت اش، هوای�ی بخ�ورد. اس�تاد که 
رفت، تختخ�واب مادر را ب�رد توی زیرزمی�ن، روزنامه ها 
و مجله هایی که از اس�تاد نوش�ته بودند و سیاه مش�ق های 
او و ش�اگردان اش را ریخ�ت ت�و دو تا گونی و گذاش�ت دم 
در، ت�وی کوچ�ه. تش�ویق نامه ها، یادگاره�ا، عکس ها، 
نشان ها، و تندیس ها را از توی کمدها و سر تاقچه ها جمع 
کرد و گذاش�ت تو صندوق قدیمی مادرش، کنار تخت، تو 
زیرزمین، درش را قفل کرد و کلید را گذاش�ت سر شاخه ی 

خرمالو که کاغ ببرد.
استاد که از راه رسید، ساک یک دست اش بود و کیسه ی 
پاس�تیکی پر از خیار به دس�ت دیگرش. بوی خوش پلو، 
بوی خورش کدو، خانه را برداش�ته ب�ود. پرده های توری 
و س�فید نو در نس�یم خن�ک پاییزی م�وج بر می داش�تند. 
خال�ه خانم آرایش کرده بود، پیراه�ن صورتی نرم و نازکی 
پوش�یده ب�ود. آم�د جلو؛ خیار و س�اک را از دس�ت اس�تاد 
گرف�ت، ص�ورت اس�تاد را بوس�ید، کاه او را برداش�ت و 

به اش فوت کرد که خاک اش را ببرد.
اس�تاد حی�رت زده ب�ه در و دی�وار و پرده های خان�ه نگاه 
کرد. ن�گاه اش چرخید و رس�ید به کم�د و تاقچه ی خالی، 
تابلو باالی کمد نبود، پاهای اش سس�ت شد. نزدیک بود 

بیافت�د. خاله زی�ر بغل اش را گرفت. نش�اندش روی مبلی 
که تازه خریده بود. لیوان ش�ربت سکنجبینی را که از پیش 
آمده کرده بود، داد دس�ت استاد. دست اس�تاد می لرزید. 
خاله س�ر لیوان را گذاشت روی لب چروک و رنگ پریده ی 
استاد. گرفت اش باال، کج اش کرد. مزه ی ترش و شیرین 
س�کنجبین روی زبان استاد نشست. ش�ربت کم کم پایین 

رفت. لبخند کم رنگی در صورت استاد خزید.
خال�ه دو زانو نشس�ت جلوی اس�تاد. دس�ت های اش را 
گذاش�ت روی زانوهای لرزان او و گفت: »بگذار قصه ای 
ب�رای ات بگویم، گ�وش کن: یک روز م�رد نابینایی کباب 
خرید، رفت توی مزرعه ای، نشس�ت کنار ج�وی آبی، بنا 
ک�رد به کباب خوردن. ب�وی پونه، زمزم�ه ی جویبار، آواز 
پرندگان، نس�یم ن�رم، کب�اب داغ و نان نرم و گ�رم، کیف 
داش�ت. مرد تک�ه ای از ن�ان می کن�د و لقم�ه ای از کباب 
می گذاشت روی نان، تا می کرد و می گذاشت توی دهان، 
می جوید و قورت می داد. یک بار که لقمه ای درس�ت کرد 
و خواس�ت به دهان بگ�دارد، لقمه جنبید و ق�ور قور صدا 
کرد. م�رد نابین�ا گفت: "ق�ور ق�ورت را نمی ش�نوم، دارم 
کب�اب می خورم. همین." لقمه ی جنبان را گذاش�ت توی 
دهان اش و بنا ک�رد به جویدن. لقمه زی�ر دندان های مرد 
تس�لیم ش�د، و مرد به هیچ چیز جز کباب و ن�ان و تازه فکر 

نکرد. زندگی یعنی این.«
استاد شربت س�کنجبین را تا ته خورد. حال اش جا آمد، 
بلند ش�د. رفت س�ر قل�م و دوات اش. روی صفحه بزرگ 
کاغذی درشت و زیبا نوشت: »زندگی قورباغه ی زنده ای 

است که نابینایی آن را با اشتها می خورد.«

او در ته خیار تلخ ترین موضوعات جهان 
را با دیده ی طنز نگاه کرده است: مرگ،  

پیری،  سختی های زندگی،  بی پولی و 
... این كتاب شامل بیش از 3۰ داستان 

کوتاه است که مرادی کرمانی آن ها را 
»زهرخند« می خواند
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نمی دانم نام کشف جدیدم را چه بگذارم. شاید پیش از من بارهای بار کشف شده 
باشد. پست های روزمره ی حساب اینستاگراِم یک کارتونیست ابزاِر تازه ای برای 

بیاِن ایده هایی ساده و سرگرم کننده برای اش فراهم آورده است که به او امکان 
تجربه ی طنز موقعیت و به نوعی استندآپ کمدی را در غالب رسانه ای تازه می دهد.

وودی آلن درباره ی استندآپ کمدی می گوید: »بهترین لذتی است که می توانید 
بدون در آوردن لباس تان تجربه کنید.« حاال بیایید لباس های مان را نکنیم، بدون 

آن که به یک نمایش طنز زنده رفته باشیم. تنها با اشاره ی انگشت و تورق چند 
صفحه برای رسیدن به محل کارمان، در خیابان قدم می زنیم، یا در مترو نشسته ایم 

و در گوشه ای به چک کردن ایمیل و فیسبوک مان مشغولیم، با تماشای چند فریم 
ساده، نظرگاه مان به پدیده های پیرامون مان را کمی جابه جا کنیم و وارد دنیای 

کارتونیست شویم، دنیایی که توضیح اش بدون شرکت کردن در بازی ذهنی میان 
راوی و مخاطب کمی دشوار به نظر می رسد. برای همین می خواهم در این جا به 
بازسازی و تحلیل وضعیت و شرایطی مشابه با آن فضا بپردازیم، و در چند پرده ی 
مختصر از دیوار چهارم نمایش تصویری زنده ی او بگذریم، و لذت مورد اشاره ی 

وودی آلن را تجربه کنیم. چه بسا در این حین به موضوعات کم اهمیت و چیزهای 
ناچیزی خواهیم خندید که می توانند قوای اندیشه و خیال ما را به گریزی رهنمون 

شوند که در آب های سطحی اش می توان شیرجه هایی عمیق زد و، همراه با 
قهقهه ای، شیرینی جادوی شگفت انگیز هر لحظه ای از شدن را مزه مزه کرد. 

البته توقع مان زیاد نباشد. غافلگیر نشویم اگر دریاچه ای در کار نبود. همان طور که 
پیشتر هم به آن اشاره شد، توضیح اش کمی سخت است. بیایید با تماشای یک 

تصویر و فرآیند ثبت و شرح اش روبه رو شویم.

تجربه ی طنز موقعیت و 
شرح نویسی طنز بر عکس های 

روزمره ی یک کارتونیست در 
فوتوبالگ اینستاگرام

آروین

بهتر است با این تصویر شروع کنم. هنگام ثبت آن مانند هر عکاس تجربی و 
آماتوری تنها نیت ام ارضای میل عکاسی با موبایل از ذرات خاک در هوا بود. 

در طول روز به ده ها مورد مشابه بر می خورم که انگیزه ی نخست از ثبت آن 
صرفًا کنجکاوی کودکانه ای است آمیخته به تجربه ی تکنیکی و توفیق ثبت 

یک تصویر به منظور بررسی و مکاشفات بصری احتمالی در مجالی دیگر. البته 
نتیجه ی کار آن قدر هم هیجان انگیز از کار در نیامده است. فراموش نکنیم که 

کارتونیست عکاس تجربی ما از قبل برنامه ی مشخصی برای این کادر نداشته 
و صرفًا پیش آمدی را خوش آمد گفته است که ممکن است از آن هیچ چیزی 

عایدمان نشود. برشی را که او انتخاب کرده می بینید. 

و حاال با عینک کارتونیست همان قاب را دوباره تماشا کنیم. 
به راستی روبه رو شدن با پاتریک، رفیق فابریک باب اسفنجی، غریب ترین 

چیزی بود که انتظارش را داشتیم! آن هم بدون همراهی باب اسفنجی. حاال 
از کجا می دانید، شاید باب اسفنجی ماجرا اکنون ما باشیم که از دیدن رفیق مان 

در این وضعیت نگران حال اش شده ایم. شاید هم نگران حال خودمان شده 
باشیم، و یا نگران حال آقای کارتونیست! هیچ جای نگرانی نیست! با این مثال، 
حاال با جریان سیال ذهن و شیوه ی نگاه اش بیشتر آشنا شده ایم و آماده ایم در دو 

صفحه ی پیش رو با او و عکس و شرح های اش همراه شویم.

1

2

برایدیدنمجموعهکامل
اینعکس هااینجاراکلیککنید

http://tableaumag.com/5382
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– خواهر بیداری؟ ... 
: اومممم...مممم...اااا

�� زودتر عکس تو بگیر! بچه ها منتظر اند! باید برم!

– چه خجالتی ... حتا از حضور خودش هم شرم داره ... شاید 
قهره! هی روتو نشون ندی، می چسبونما!

عکاسی از ت دسته دار
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نوشتن طنز در ایران نه تنها سخت است بلکه 
خطر باالیی هم دارد. کافی است نوشته ات یک 

مقدار گزنده باشد تا مردم با بیل و چماق بریزند 
دم خانه ات و از تو بخواهند که دیگر ننویسی. اما 

خب ترس بیل و چماق مردم باعث نشده همه 
ساکت بمانند؛ هر از چند گاهی فردی در این 

میان بوده است که جرأت داشته آینه را در برابر 
جامعه بگیرد و زشتی های اش را نشان اش دهد. 

همین شجاعت این اشخاص هم باعث شد تا ما 
برای ابراز احترام به این زنان و مردان بزرگ نام 
چند تن از طنزپردازان بزرگ کشور را روی کاغذ 

بیاوریم تا یادآوری این باشد که حتا در تاریک ترین 
ایام نیز افرادی وجود دارند که می توانند شما را 

بخندانند و به فکر فرو برند.

عبید زاکانی
قبول دارم، عبید زاکانی را همه ی ش�ما می شناسید و در 
امتح�ان ادبیات فارس�ی نیز امتحان اش را پ�س داده اید. 
ولی خب خیلی سخت اس�ت که بخواهی راجع به طنازان 
ایرانی بنویسی و اس�م عبید زاکانی را نیاوری، مخصوصًا 
وقتی که خواندن شعر های جنسی اش در دوران دبیرستان 
باعث خنده و شادی ات شده است. البته عبید زاکانی فقط 
به خاطر نوش�تن ش�عر از زب�ان آلت های جنس�ی مردانه و 
زنانه معروف نیس�ت، و بیشتر به عنوان یکی از پیشگامان 

طن�ز سیاس�ی و هج�و ش�هرت دارد. اش�عار ج�دی عبید 
زاکان�ی نیز از نظر ادب�ی جایگاه باالیی دارن�د. اگر دل تان 
می خواهد دوب�اره ب�ه دوران دبیرس�تان بازگردید، خوب 
است که رس�اله ی دلگشا یا منظومه ی موش و گربه ی این 

نویسنده ی عالی قدر را بخوانید.

ایرج میرزا
راجع به ایرج میرزا نوش�تن خیلی س�خت است چون او 
حت�ا در همین ایام نیز دش�منان زی�ادی دارد و حتا افرادی 
ک�ه از او تقدیر می کنند هم بدش�ان نمی آید یک بار مش�تی 
حواله ی صورت اش کنند. ایرج میرزا، برخاف ش�اعران 
هم دوره اش، ایرادی در استفاده از ادبیات کوچه و خیابان 
در شعرهای اش نمی دید و برای این که پیام اش را به مردم 
ع�ادی بهتر برس�اند از کاربرد اصطاح�ات خیابانی ابایی 
نداش�ت. همین قانون شکنی او باعث ش�ده بود شاعران 
بسیاری از دست او ناراحت باشند. البته هیچ چیز جامعه ی 
ایران را بیش�تر از »عارف نامه« ی او، که در آن به تمسخر 
عارف قزوینی و پلیدی ه�ای آن روزهای جامعه پرداخته، 
عصبانی نکرد. همین به سخره گرفتن عارف باعث گیس 
و گیس کشی های فراوانی در زمان ایرج میرزا شد که البته 
او با قدرت باالیی که در فن س�خن داشت تمام حمات را 
یک تنه پاس�خ گفت. افکار ایرج میرزا خال�ی از ایراد نبود، 
اما او همچنان به عنوان یکی از افراد پیش�روی زمان خود 
شناخته می ش�ود و اش�عار انتقادی او به طرز غریبی حتا با 

حال وهوای این روزهای ما نیز همخوانی دارد.

صادق هدایت
ش�کل  ب�ه  را  هدای�ت  ص�ادق  دارن�د  دوس�ت  هم�ه 

س�یاه چاله ای نش�ان بدهند که تمام ش�ادی  و لبخندهای 
جهان را به درون خودش می کش�د و فقط س�یاهی مطلق 
باقی می گذارد. خب این تفکر کامًا اشتباه است. در ابتدا 
باید توجه داشت که دوران زندگی صادق هدایت به شدت 
تاریک و س�یاه بود. تحوالت جنگ جهان�ی دوم و دوران 
رضا شاه هم کمکی به بهبود اوضاع نکرد، و همین شرایط 
وخی�م بود که او را روز به روز بیش�تر به س�مت افس�ردگی 
ه�ل داد. با تم�ام این اح�وال، صادق هدای�ت هیچ وقت 
حس طنز و بذله گویی اش را از دس�ت نداد و همیشه سعی 
در اس�تفاده از طنز در کتاب های اش داشت. می دانم باور 
این که صادق هدایت انس�ان بامزه ای بوده س�خت است 
و خوان�دن بوف کور ه�م باعث نمی ش�ود بع�د از یک روز 
ناراحت کننده اوضاع تان بهتر ش�ود. ولی خب الزم نیست 
بروی�د آن کتاب را بخوانید. اگر می خواهید طنز آش�کار او 
را ببینید کافی اس�ت تا کتاب های وق وق ساهاب یا کاروان 
اس�الم را بخوانید تا متوجه تبحر ص�ادق هدایت در ایجاد 

لبخند بر روی صورت تان بشوید. 

پرویز شاپور
آی�ا می دانی�د کلم�ه ی »کاریکلمات�ور« به نوش�ته های 
چه کسی اطاق می ش�ود؟ آیا می دانید کدام نویسنده اگر 
در ایام ما زنده بود س�لطان توییتر فارس�ی می شد؟ جواب 
صحی�ح پروی�ز ش�اپور اس�ت. پرویز ش�اپور س�لطان طنز 
یک خطی ایران است و هیچ کس هم نمی تواند این مقام را 
از او بگیرد. البته ش�اید شما پرویز شاپور را بیشتر به عنوان 
همس�ر ف�روغ فرخزاد بشناس�ید، ول�ی خب پرویز ش�اپور 
عاوه ب�ر این که مخاط�ب آخرین تپش های عاش�قانه ی 
فروغ بوده اس�ت، یکی از افراد صاحب سبک در زمینه ی 
طنز اس�ت و با نوش�تن همان جمات تک خطی توانسته 
اس�ت هش�ت کتاب بام�زه و منحصربه فرد تح�ت عنوان 
کاریکلمات�ور چ�اپ کند. اگ�ر دنب�ال منبع مناس�ب برای 
جمات وایبری ت�ان می گردید، آثار پرویز ش�اپور بهترین 

انتخاب برای شما خواهد بود.

ایرج پزشکزاد
م�ن طنزپرداز نیس�تم ولی اگ�ر طنزپرداز بودم همیش�ه 
و همیش�ه حس�رت می خ�وردم که چ�را نمی توان�م کتاب 
بام�زه و خنده داری ب�ه خوبی دایی جان ناپلئون بنویس�م. 

بهراممیالنی

ابراهیم نبوی یک بار پنج سال پیش 
نظریه ی »اسب تروآ« را داد که حاال ما 

راجع به آن صحبت نمی کنیم. خود این 
فرد بزرگوار هم ترجیح می دهد دیگر به 
اسب ها و کارهایی که می شود با آن ها 

انجام داد فکر نکند
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ش�ک ندارم بعضی ش�ب ها خود ایرج پزشکزاد نیز در خانه 
می نش�یند و از خودش می پرس�د چه ش�د که م�ن بهترین 
رم�ان طنز فارس�ی را نوش�تم و نام »دایی ج�ان ناپلئون« 
را در می�ان ش�اهکار های ادبیات فارس�ی جاودانه کردم؟ 
پزشکزاد بعد از این سؤال حتمًا می گوید خیلی خوب است 
ک�ه من روزنامه ن�گار و محقق خوبی نیز هس�تم، و همین 
ه�م باعث می ش�ود ب�رود یک کت�اب تحقیق�ی مانند طنز 
فاخر سعدی بنویسد. ایرج پزشکزاد که باشی، همیشه به 
گونه ای به فرهنگ کشورت کمک می کنی، حتا اگر به زور 
از کشورت مهاجرت کرده باشی و نتوانی خانه ی واقعی ات 
را دوباره ببینی. متأسفانه من و شما ایرج پزشکزاد نیستیم 
ولی خ�ب می توانیم کتاب ه�ای دیگر این نویس�نده مانند 
حافظ ناشنیده پند یا ماشااهلل خان در دربار هارون الرشید را 
بخوانیم و از ذهن زیبای این نویسنده ی بزرگ دوران مان 

لذت ببریم.

کیومرث صابری فومنی
طن�ز و کاریکاتور ایران حی�ات خود را ب�ه نوعی مدیون 
دو ف�رد بزرگ ب�ه نام های حس�ین توفیق )صاح�ب امتیاز 
هفته نام�ه ی توفی�ق( و کیومرث صابری فومن�ی )گل آقا( 

اس�ت. این دو فرد در دو برهه ی پی�ش از انقاب و پس از 
انق�اب طنز را به مطبوعات ایران آوردند و به بقیه نیز این 
جرأت را دادند که به ابروی باالی چش�م مسئوالن دولتی 
اش�اره کنند. صاب�ری فومنی پیش از انق�اب در مجله ی 
توفی�ق قلم م�ی زد و همین تجرب�ه ی باارزش ه�م باعث 
ش�د بتواند مش�هورترین س�تون طنز فارس�ی به ن�ام »دو 
کلم�ه حرف حس�اب« را در روزنامه ی اطالعات بنویس�د. 
نوش�تن این س�تون ابت�دای راهی ب�ود که منجر به نش�ر 
اولین مجله ی فکاهی - انتقادی ایران ش�د و مؤسسه ی 
»گل آقا« را پدید آورد. درس�ت است که در این روزها تنها 
سایه ای از مجات گل آقا باقی مانده است، ولی تفکر این 
مرد بزرگ در تمام س�تون  ها و مقاالت طن�ز ایرانی پدیدار 

است.

ابراهیم نبوی
همه ب�اور دارند ک�ه ابراهیم نبوی طنزنویس اس�ت، ما 
هم ب�اور داریم ک�ه او طنز می نویس�د. البته او اس�تند آپ 
کم�دی ه�م اج�را می کند که م�ا ندیده ای�م ول�ی آن ها که 
دیده ان�د گفته اند اس�تندآپ اش بد نیس�ت. ابراهیم نبوی 
راجع به موسیقی و س�ینما هم مقاله و کتاب نوشته است. 
او در وزارت کش�ور مس�ئول ب�وده، در صداوس�یما ه�م 
س�ریال س�اخته اس�ت. ابراهیم نب�وی یک بار پنج س�ال 
پیش نظری�ه ی »اس�ب ت�روآ« را داد که حاال م�ا راجع به 
آن صحب�ت نمی کنیم. خ�ود این فرد بزرگ�وار هم ترجیح 
می دهد دیگ�ر به اس�ب ها و کارهایی که می ش�ود با آن ها 
انج�ام داد فکر نکن�د. آقای نبوی بعض�ی روزها ترانه هم 
می گوید، و می توانید بعضی از ترانه های ایشان را در فیلم 
مکس بشنوید. ابراهیم نبوی خیلی کارهای دیگر هم کرد 
و می کند، ولی خب همچنان بیش�تر از همه به عنوان یک 
طنزپرداز شناخته می شود. طنزهای اش هم از قضا بسیار 
خوب هس�تند و حتمًا لبخند را به لبان ش�ما می آورند. اگر 
دل ت�ان می خواه�د ببینید فردی با این همه مش�غله راجع 
به اوض�اع امروز جامعه ی ما چه فکر می کند، کافی اس�ت 

س�ری به فیس�بوک او بزنی�د و نوش�ته های روزانه اش را 
بخوانید.

مرجان ساتراپی
می دانم االن می گویید: ما این همه نویسنده و طنزپرداز 
ب�زرگ داریم، نام مرجان س�اتراپی این جا چه کار می کند؟ 
نام مرجان س�اتراپی در این لیس�ت اس�ت چ�ون او با تمام 
افراد دیگر این لیست تفاوت دارد و کارش منحصر به خود 
او اس�ت. تمام افراد دیگر این لیس�ت کس�انی را داشته اند 
که ب�ا آن ها رقابت کنند و بر نام ش�ان س�ایه بیاندازند، ولی 
مرجان ساتراپی با کتاب ها و فیلم های اش ژانر مخصوص 
به خودش را دارد، و آن قدر نگاه اش خاص و تک است که 
محال اس�ت کتاب�ی از او را بخوانید و با دیگر نویس�ندگان 
ایران�ی اش�تباه اش بگیرید. البت�ه این تک ب�ودن او فقط 
مح�دود به کتاب های مصورش نمی ش�ود بلکه فیلم های 
او نی�ز در بی�ن کارگردان�ان ایرانی مش�ابه ندارن�د. همین 
منحصربه ف�رد ب�ودن مرجان س�اتراپی اس�ت ک�ه باعث 
می ش�ود نام او در این لیست قرار بگیرد و خواندن کتاب ها 
و دی�دن فیلم ه�ای  اش ب�رای ه�ر ایران�ی تبدی�ل به یک 
ضرورت بش�ود، حتا اگر پیدا کردن کتاب پرس�پولیس و یا 

فیلم خورش آلو با مرغ در ایران سخت باشد.

شک ندارم بعضی شب ها خود ایرج 
پزشکزاد نیز در خانه می نشیند و از 

خودش می پرسد چه شد که من بهترین 
رمان طنز فارسی را نوشتم

مرجان ساتراپیایرج پزشکزاد
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»خانم ها! آقایان! اینک واریته ی هنرمندان 
غیرخارجی، قطعه ی دریاچه ی قو، اثر 

چایکوفسکی …« این شروع قطعه ای نمایشی 
است که توسط مجری )نوذر آزادی( اعالم 

می شود، قسمتی از مجموعه ای کمدی - انتقادی 
با نام »کاف شو«، ساخته ی پرویز صیاد، که در 

نوروز سال 13۵2 از رادیو - تلویزیون ملی ایران 
پخش شد. 

زن و مردی )مری اپیک و پروی�ز صیاد( که لباس باله به 
تن دارند س�عی می کنند ب�ا حرکاتی مبتدیان�ه، که تقلیدی 
از اجرای اصلی اس�ت، برقصند. گروه موس�یقی زنده نیز 
ناشیانه می نوازد. مشخص است زن کمی دانش و تمرین 
دارد ول�ی مرد کامًا مبتدی اس�ت. هنگام�ی که قطعه به 
اجرای انفرادی مرد می رسد، با همیاری موسیقی، به ریتم 
شش و هشت می رسد و سعی زن برای بازگرداندن شرایط 
به فضای باله بی فایده است. مرد با موسیقی ایرانی همراه 
می ش�ود و البته گروه موسیقی نیز اس�تادانه می نوازد. زن 
قهر ک�رده و در گوش�ه ای گریه می کن�د، اما اج�را نهایتًا با 

تشویق حضار که به ریتم و رقص ایرانی متمایل تر است به 
پایان می رسد. برای دیدن این اجرا این جا را کلیک کنید.

همیش�ه گفته اند نصف هر ش�وخی جدی است. اصواًل 
کامی که به عنوان ش�وخی مطرح می ش�ود   همان است 
که اگر در قالب جدی مطرح ش�ود س�بب عصبانیت، جدل 
کامی، و گاهی نیز درگیری فیزیکی می شود. پس مطرح 
کردن موضوع در لفافه ی طنز و کنایه از حواش�ی احتمالی 
می کاه�د. اما ب�ه قولی ب�ه در می گوین�د تا دیوار بش�نود. 
هرگاه در جامعه ای آزادی بیان نباشد و اعضای آن نتوانند 
حرف های خ�ود را بدون ترس و واهمه بزنن�د، گفتار طنز 
ش�کل می گیرد که چه بس�ا، هم به نوعی مشکل و مسئله 
را مطرح می کند و هم بس�ان نیش�تری چندپهلو زخمی را 

می شکافد تا درد را کم کند. 
نگاهی ب�ه برنامه های رادیو و تلویزی�ون از قبل انقاب 
تا کنون مؤید این نکته اس�ت. برنامه س�ازان طنز رادیویی 
و تلویزیون�ی، چ�ه در زم�ان حکوم�ت پهل�وی و چه پس 
از انق�اب اس�امی، با تمام مش�کات پی�ش رو ترجیح 
داده اند که ریس�ک راه رفت�ن بر روی تیغ دولب�ه ی طنز را 
به ج�ان بخرند ولی کام خ�ود را در آن قال�ب بیان کنند، 

هرچند که گاهی زبان سرخ شان سر سبز بر باد داده است.
ب�ا نفوذ تلویزیون ب�ه خانه ها، س�ریال هایی مانند »مراد 
»صم�د  کاردان،  پروی�ز  س�اخته ی   ،)۱۳۵۲( برق�ی« 
آق�ا« )۱۳۵۲(، ب�ه کارگردان�ی پروی�ز صی�اد، و همچنین 
مجموع�ه ی »کاف ش�و« )۱۳۵۲(، ب�ه کارگردانی پرویز 
صی�اد، از اولین برنامه ه�ای پرطرفدار ایران�ی بودند که با 
اقبال فراوان مواجه ش�ده و زمان پخ�ش آن ها خیابان ها 
خلوت می ش�د. کم�ی بع�د، در س�ال ۱۳۵۵ »دائی جان 
ناپلئون«، س�اخته ی ناصر تقوایی، به این گروه پیوست. 
محتوای کامی این برنامه ها چیزی جز نقد ش�رایط حاکم 

بر کشور نبود، که البته به زبان طنز بیان می شد.
با این که اش�اره ی مستقیم به برخی مفاهیم چون تمدن 
بزرگ، انقاب سفید، حجاب و کشف حجاب، و تعصبات 
ملی و دینی می توانس�ت خطر سانس�ور را به همراه داشته 
باش�د، کارگردانان این س�ریال ها نمی توانس�تند بر تقابل 
س�نت و مدرنیت�ه، ع�دم تطابق فرهن�گ وارداتی ب�ا باور 
عوام، چش�م ببندن�د. در روزگاری که جامعه ی س�نتی در 
براب�ر س�رعت تزری�ق فرهن�گ وارداتی دولت�ی مقاومت 
می کرد، حرکت رو به جلوی بخش�ی از جامعه یک شکاف 
اجتماعی طبقاتی ایجاد کرده بود که به سوژه ای ناب برای 

برنامه سازی طنز در این دوره تبدیل شده بود.
با وقوع انق�اب ۵7 اما دوران این گونه طنزنویس�ی ها 
به س�ر آمد و، در جامعه ای که با بحران های پیاپی روبه رو 
بود، تا س�ال ها از طن�ز در تنها تلویزی�ون دولتی خبر نبود. 
در دهه ی ش�صت اما طنزنویس�ان یک بار دیگر به صحنه 
آمدن�د و این ب�ار رادیو را تس�خیر کردند. »صب�ح جمعه با 
شما« یکه تاز دهه ی شصت بود که از صبح تا ظهر جمعه با 
بهره گیری از بهترین های آن دوره، نظیر عزت اهلل مقبلی، 
مهین دیهی�م، و منوچهر نوذری، م�ردم را گوش به رادیو 
می نش�اند، مردمی که درگیر جنگی فرسایشی، خونین، و 

غمبار بودند. 
س�وژه هایی اجتماع�ی چ�ون رفت�ار متف�اوت آدم ها در 
شرایط مختلف، آسیب های اجتماعی ناشی از جنگ مانند 
فقر، احت�کار، و گران فروش�ی، و همچنین درگیری های 
مردم با ادارات و مسئوالن در البه الی پیام های اجتماعی 
و بهداش�تی، کلی�ت ای�ن برنام�ه را تش�کیل می دادند که 
پایه گذاران آن شاهرخ نادری، احمد شیشه گران، فرهنگ 

جوالیی، و صادق عبداللهی بودند.
جز مواردی محدود و مناس�بتی در ایام نوروز یا پیروزی 
انقاب، حرکت دیگری را در این دوره شاهد نیستیم. البته 
مسعود رسام و بیژن بیرنگ، در دهه ی شصت، با تهیه ی 
برنامه های طن�ز نظیر »محله ی بهداش�ت« و »محله ی 
بروبی�ا« برای گروه کودک، ه�م در رویکرد تعلیم و تربیت 
کودکان در قالب طنز پیشگام بودند و هم با معرفی چندین 
چهره ی بااستعداد در زمینه ی کارهای کمدی، نظیر حمید 
جبلی، اکبر عبدی، رضا ژیان، و حس�ین پناهی، گامی به 

جلو برداشتند.
از ده�ه ی هفت�اد به بعد، ب�ا پذیرفت�ن قطعنامه ی ۵۹۸ 
از س�وی ایران، به نظر می رس�د که مس�ئوالن با س�عه ی 
ص�در بیش�تری ب�ا برنامه ه�ای طن�ز تلویزیون�ی برخورد 
کرده ان�د. در این دوره، همزمان با گس�ترش ش�بکه های 
تلویزیونی، ش�اهد رونمایی از چهره ه�ای جدیدی بودیم 
که مه�ران مدی�ری، رض�ا عط�اران، مه�ران غفوریان، 
ارژنگ امیرفضلی، رضا ش�فیعی جم، و ج�واد رضویان از 
جمله ی آن�ان بودند. مجموعه هایی چون »نوروز هفتاد و 
دو«، »ساعت خوش«، »جنگ هفتاد و هفت«، »سیب 
خنده«، »زیر آسمان شهر« و، در   نهایت، »خنده بازار«.

این مجموعه کار ها با فراز و نشیب بسیار،  گاه با استقبال 
تکراره�ای  دلی�ل  ب�ه  و  گاه  می ش�د،  روب�ه رو  مخاط�ب 
کلیشه ای و کسالت بار به فراموشی سپرده می شد. مطالب 
طنز با کنایه های سیاس�ی در کنار شوخی های قومیتی  گاه 
ب�ه توقف موقت یا دائم بعضی از ای�ن گونه برنامه ها منجر 

شد.
در صدا و س�یمای جمهوری اس�امی، مرز باریک بین 
شوخی و جدی همان عبور از خطوط قرمز سیاسی و دست 
گذاش�تن بر نکات ظاه�رًا بدیهی ولی مق�دس و غیر قابل 
انتق�اد اس�ت. آن چه تا کن�ون نجات بخش برنامه س�ازان 
طن�ز تلویزیونی ب�وده نکته بینی های موجز ام�ا قابل فهم 
ب�رای مردم�ی اس�ت ک�ه س�ختی ها، بی مس�ئولیتی ها، 
بدقولی ه�ا، و تمام مصائب ش�ان را به س�خره می گیرند تا 
دمی بخندند،   همان ها که بعد از تماشای شبانه شان، فردا 
نقل مجلس ش�ان این اس�ت که: دیدی دیش�ب فانی در 
برنامه اش چی گفت؟ دیدی چطور فان موضوع را دست 

انداخت؟ فانی خدایی اش عین حاجی ... است!

آریاآزادینیا

https://www.youtube.com/watch?v=7Gj9-wnyDmE
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»امام درب خانه را گشود. قبض های آب و برق 
و گاز و تلفن و موبایل و... نزد ایشان بر زمین 

ریخت!
ایشان با خود اندیشید: مگر این موارد مجانی 

نبود؟!فراموشی از ویژگی های بارز ایشان بود!«

پرت کردن کلمه ها به صورت استبدادی که تمام راه های 
مبارزه ی مدنی را بس�ته است رفتاری است قابل ستایش. 
بای�د فک�ر ک�رد که همیش�ه راهی هس�ت ب�رای مب�ارزه. 
همیشه می شود در سرکوب شدید از طرف حکومت راهی 
پی�دا کرد ب�رای کم رنگ ک�ردن این س�رکوب. فقط کافی 
اس�ت این »راه« پیدا ش�ود. جوک گفتن در ش�رایطی که 
حکومت اج�ازه ی هیچ گون�ه فعالی�ت را نمی دهد، راهی 
اس�ت برای مب�ارزه. ن�گاه کنید ب�ه صفحه ه�ا و پیج های 
شبکه های اجتماعی با الیک و کامنت های فراوان: انگار 
یک تظاهرات ب�زرگ خیابانی اس�ت در دنی�ای مجازی، 

ب�ا پاکاردهای مختل�ف. ش�خصیت ها و نهاده�ای این 
حکومت )از رهبرش که خود را ولی امر مسلمین می خواند 
تا رئی�س جمهورش( یکی یکی از اعتب�ار می افتند، با چند 
کلمه که م�ا جوک می خوانیم ش�ان. داللت های فرهنگی 
و سیاس�ی فراوانی دارد این حرکت. به اندازه ی یک کتاب 
قط�ور اطاعات آش�کار و پنهان در این مبارزه هس�ت؛ و 
البت�ه خیلی ه�م نیاز ب�ه رمزگش�ایی و کاوش در الیه های 

پنهان ندارد.
رضاش�کرالهی، نویس�نده ی وب�اگ »خوابگرد«،در 
مطلبی تح�ت عن�وان »در ب�اب برخی خ�رده خنده های 
ایران�ی«،در م�ورد جوک ه�ای سیاس�ی و غیرسیاس�ی و 
ای�ن که چه گون�ه و به چه دلی�ل این جوک ها بع�د از مدتی 
می نویس�د:  می ش�وند،  قوم�ی  جوک ه�ای  ب�ه  تبدی�ل 
»گسترش موبایل، نقل دهان به دهان جوک و خنده های 
دس�ته جمعی را تبدیل کرد به دادوستِد اس ام اس و با خود 

خندیدن.«
در س�ال ۱۳7۸ راس�ته ی سیاس�ی ب�ازار جوک بس�یار 

پررونق بود، تا اوائل س�ال ۸۸ ک�ه از جنب وجوش افتاد و 
به ج�ای آن فضای گفت وگ�و و بیان نیمه آزاِد سیاس�ی در 
متن جامعه باز ش�د. انتخابات نزدیک بود و فضای ظاهرًا 
باز سیاس�ی م�ردم را از پناه ب�ردن به جوک های سیاس�ی 
بی نی�از کرده ب�ود. تاری�خ اجتماعی مان بار ها نش�ان داده 
که رونق این بازار نس�بت کامًا معکوس دارد با انس�داد و 
انقباض فضای سیاس�ی. اس ام اس های طنز غیرسیاسی 
هم همواره پرمش�تری بوده اند و هرچند با ش�دت و ضعف 
اما پیوس�ته جریان داش�ته اند، به خصوص جوک هایی که 

آغازشان اغلب به اقوامی خاص اشاره دارد. 
زمان گذش�ت تا آن روز خرداد ۱۳۸۸ رس�ید و حکومت 
از روز رأی گیری س�رویس پیامک را از کار انداخت تا یکی 
دو م�اه بعد. پس از آن هم دس�ت کم تا حدود یک س�ال از 
اس ام اس های طنز )سیاسی یا غیرسیاسی( در میان مردم 
)دس�ت کم تهران( خبری نبود. و باز ب�ه لطِف از بین رفتن 
چشم انداز اصاح و تغییر سیاس�ی، بهتدریج مردم دوباره 
دست به پیامک شدند و اکنون به جایی رسیده که، بهرغم 
هزینه های زیاد زندگی، بازار جوک های سیاسی )احتمااًل 
در همه ج�ای ایران( گرم اس�ت. مثًا در یک س�ال اخیر، 
بخش عمده ای از اس ام اس های سیاس�ی مربوط بوده به 
آیت اهلل جنتی که البته هنوز هم خط تولید آن از کار نیافتاده 

و محصوالت جدید بیرون می دهد!
چ�ه در حکومت پهل�وی و چ�ه در حکوم�ت جمهوری 
اس�امی، مردم منتظر اتفاقی هستند تا نوع دیگری به آن 
نگاه کنن�د. یادتان می آید نعیمه اش�راقی گفته بود: »امام 
گف�ت: پاس�دار ها بیوه ی ش�هدا را بگیرن�د و ای کاش من 
هم یک پاس�دار بودم«؟همین جمله کاف�ی بود تا با حجم 
انبوه�ی از جوک های سیاس�ی ت�ازه روبه رو ش�ویم به نام 
»ویژگی ه�ای بارز ام�ام«. مرتضی کاظمی�ان، تحلیل گر 
سیاس�ی،در یادداشتی در س�ایت »جرس«، تحت عنوان 
»تأمل�ی در بازنش�ر جوک ه�ای امام«می نویس�د: »موج 
بازنش�ر جوک های آیت اهلل خمینی توسط ش�هروندان در 
ش�بکه های اجتماعی )در اینترنت یا موبایل یا...( آن گونه 
محس�وس و حجی�م و گس�ترده ب�ود ک�ه ب�ا واکنش های 
رسمی و سیاس�ی و امنیتی مواجه شد. واکنش ها محدود 
به تهدیدهای مس�تقیم و غیرمستقیم س�خنگویان برخی 

نهادهای حکومتی نبود؛ چنانکه فقط رس�انه های همسو 
با اقتدارگرایان به تلویح و تصری�ح به آن نپرداختند.« این 
یکی از یادداشت هایی است که می توان با دقت خواند و در 
مورد آن جداگانه نوشت، اما کامنت هایی که این یادداشت 
گرفته بود پاس�خی دیگر به چرایی س�اخت جوک توس�ط 
جامع�ه ی ام�روز ای�ران بود.کامنت گ�ذاری نوش�ته بود: 
»جوک و طنز علیه مظاهر حکومت اسامی از جمله علیه 
خمین�ی و خامنه ای داغ اس�ت. این موج طن�ز و اعتراض 
باند های حکومتی را به جان ه�م انداخته و هرکس طرف 

دیگر را به عنوان مقصر و بانی نشانه می رود.«
به نظر می رس�د م�ردم ای�ران در عرصه ی تولید و نش�ر 
جوک های�ی ب�ا محت�وای ضددین�ی و ب�ه س�خره گرفتن 
از  کشورش�ان  ب�ر  حاک�م  حکوم�ت  سیاس�ی  مقدس�ات 
فعال ترین جوامع باش�ند، تا جایی که طنز ش�فاهی روزمره 
نی�ز ب�ه موض�وع کار دس�تگاه های امنیتی و پلیس کش�ور 
تبدیل ش�ده اس�ت. س�اختن ج�وک و لطیفه های�ی که به 
سرعت گس�ترش یافته و همه گیر می شود نشان دهنده ی 
رابطه ی مردم و فرهنگ حکومتی از یک سو و بی اعتباری 
اعتق�ادات و بی توجه�ی و دش�منی م�ردم ب�ا نماد ه�ا و 
ش�خصیت های محوری حکومت اسامی از سوی دیگر 
اس�ت. جامعه از این طریق تمام اقتدار مبتنی بر س�رکوب 
و خشونت حاکمیت اسامی را به ساده ترین شکل ممکن 
به س�خره می گیرد. پیامد چنین امری ف�رو ریختن تصویر 
خودس�اخته ی حکومت از قدر قدرتی خویش و ناتواتی در 
مقابله ب�ا دفع فرهنگی و اجتماعی توس�ط جامعه اس�ت. 
به س�خره گرفتن و ب�ی ارزش کردن پایه ه�ای اعتقادی و 
اس�اس دینی- ایدئولوژیک حکوم�ت از روزهای ابتدایی 
ش�کل گیری حکومت اس�امی آغ�از گردیده اس�ت، اما 
امروز ب�ه مدد تکنول�وژی ارتباطات این وج�ه از مقابله ی 
جامعه با حکومت دینی ابعاد گس�ترده تر و روند سریع تری 

یافته است. 
و در آخر اینک�ه: جوک می گفتیم الک�ن آن طور نبود که 
بگوین�د طوری ش�ده اس�ت. ط�وری نکنید که فک�ر کنند 
ع�ده ای از جوان�ان در پ�ارک مش�غول ب�ه عمل زش�ت و 
وحش�تناک آب بازی ش�ده اند، نه این طور ها هم نیس�ت، 

فقط روی عده ای اسید پاشیده اند. الکن کش ندهید...

ناماجعفری
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)۳(
من و سرماخوردگی

توی اتاق نشستیم و داریم با هم حرف می زنیم.
وقتی اومد توی اتاق ترسیدم خیلی.

آخه در نزده و یواشکی
از الی پنجره پریده بود کنارم.

بعد شروع کردیم به حرف زدن
کابوس هامون رو واسه هم می گفتیم

من از مستأجرهای دندون هام و 
اون از آمپول های پنی سیلین:

بدجوری شبیه هم بودیم.

اون قدر غرق حرفاش شدم
که یه قرص کلداستاپ رو در آوردم از جاش.

لعنت به من که همیشه گند می زنم.

سرماخوردگی آه بلندی کشید و
رفت تا عاشق یکی دیگه بشه.

)4(
رؤیاهای من را باد سردی آورد 

که از جانب تو آمده بود.
سر انگشتان ام را تر کردم

گرفتم اش برابر باد.
همه جای اش به سرعت سرد شد.

چهار سوی زندگی ام را 
تو

پر کرده ای
و این بهانه ی خوبی است برای همیشه پیدا شدن

از هر طرف که بیایم 
به تو می رسم و به گرمای تو

کتاب  » بازرس ژاور و سرماخوردگی« مجموعه ای 
از متون کوتاه با محوریت سرماخوردگی است که 

برخی به شکل شعر و برخی دیگر در قالب نثر 
توسط سجاد صاحبان زند نوشته شده است. 

متن ها فضای فانتزی- فلسفی و اجتماعی 
نویسنده را نسبت به سرماخوردگی نشان 

می دهند. صاحبان زند در تالش است تا نشان 
دهد حتی در سرماخوردگی هم می توان نکات 

خوبی را یافت. این کتاب که سومین اثر نویسنده 
است شامل 32 متن کوتاه است و توسط 

انتشارات حوض نقره با تصویرگری هما ساداتیان 
در تهران منتشر شده. 

سجاد صاحبان زند فارغ التحصیل سینما است 
و قبال دو کتاب » ما از اول هم یک نفر بودیم« ) 
مجموعه شعر( و کتاب، »شام آخر شهرزاد«) 

مجموعه داستان( را منتشر کرده است.

و نمی توانم حرفی بزنم؛
به جز چند سرفه ی عمیق.

من عاشقی هستم که در اوج خوشبختی
برای نوشیدن یک قاشق دیمین هیدرامین 

بیدارم می کنند.

)۵(
این روزها خیلی دل ام گرفته است.

لیوان ام را
بشقاب ام را 

حوله ام را
بوسه ام را جدا کرده اند.

می گویند سرماخورده ای.

توی دل ام به شان می خندم.
من با همه ی لیوان های خانه

آب خورده ام.
فردا آن ها از لیوان ها

بشقاب ها
حوله ها 

و بوسه ها حرف خواهند زد.
و البته تنهایی.

دسته جمعی 
تنها خواهیم بود.

)6(
سرماخوردگی پل ارتباطی سنت و مدرنیته است

می دانید چرا؟
مدرنیته همه را پای تلویزیون نشانده و

اجازه نمی دهد که بروند سراغ هم.
گاهی یک تلفن و

وقتی که صدای گرفته ی طرف در نیامد 
یک »چه طوری«

و اگر سرفه اش گرفت ... 
می رویم خانه ی او.

با یک دسته گل و کمی عیادت.
آن وقت فکر می کنیم چه قدر مهربان هستیم ما.

در پس زمینه صدای تلویزیون. 
کمی حرف می زنیم و

اگر حرفی برای گفتن نبود
دستمال ها و سرفه ها 
سکوت را می شکنند.

لطفًا کسی این قضیه را به داریوش شایگان 
یا هرکسی که از سوسول بازی ها حرف می زند

بگوید.

)۱۰(
ساعت پنج ودو دقیقه – یک خیابان برفی– خارجی

من و س�رماخوردگی در حال قدم زدن هس�تیم. او پالتوی 
بلندی پوش�یده و یق�ه اش را باال زده اس�ت. خدا را ش�کر 
می کن�م که کس�ی او را نمی بیند. همه م�ن را می بینند که 
سرفه می کنم و من، به جای سفیدی برف، فقط دستمال 
کاغذی ام را می بینم. همه چیز شبیه دستمال کاغذی شده 
است و من به این فکر می کنم که دنیا چه جای خوبی است 

برای فین کردن.
بازرس ژاور لعنتی باز هم دنبال ما اس�ت. او متوجه نیست 
که اگر س�رماخوردگی نب�ود، ما زیر بار زندگ�ی می مردیم. 
لعنتی نمی تواند ببیند ما با هذیان های مان خوش باش�یم. 
نمی توان�د ببیند ش�هردار زندگی م�ن، ژان وال�ژان من، 
آس�تین اش را باال زده و با کمی س�رما نجات ام داده است. 
اول اش کم�ی درد داش�ت. همه چیز با درد آغاز می ش�ود 

آخر. بعد که گرم شدم و تب کردم، همه چیز یادم رفت. 
ژاور می گوی�د ژان والژان، چند س�اعتی خورش�ید را کش 
رفت�ه بود و ش�ما س�رما را خوردید. می گوید ژان س�کوت 
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لعنتی را با سرفه شکست. او اضافه می کند که بین سرفه و 
نان تفاوتی نیس�ت. هردو می توانند خشک باشند، و بیان 

می کند جرمی از این باالتر؟
و این سرنوش�ت سرماخوردگی اس�ت؛ تا ابد تحت تعقیب 
خواهد بود، به جرم یک سرفه، کمی تب و تاوان شکستن 

سکوت.

)۱۲(
دفعه بعدی که آمدی سراغ ام

عزیزم
حتمًا  سیم های گیتارت را هم بیاور

سرفه های تمام نشدنی من
صدای گیتار تو را می خواهند

می دانم مثل همیشه
یادت می رود و 

سرفه های من مجبور اند تک خوانی کنند
بی چاره همسایه ها. 

)۱4(
وقتی وارد اتوبوس ش�دم و کس�ی فرار نکرد، دقیقًا ش�بیه 
عامت تعجب شدم. دیگر به این قضیه عادت کرده ام که 
وقتی وارد جایی می ش�وم همه فرار کنند. اما این بار کسی 
نرفت. اصًا کسی سرش را بلند نکرد تا ببیند چه کسی وارد 
شده. همه خودشان را زده بودند به خواب. البته می دیدم 
که من را می بینند و خودشان را می زنند به خواب. اما همه 
حواس ش�ان ب�ه این بود که خودش�ان را بزنن�د به خواب، 
چون اگر بیدار می بودند، شاید مجبور می شدند جای شان 
را بدهند به یک سرماخوردگی ۱۰۰ هزار ساله. یک پیرمرد 
۸۰ س�اله هم با من س�وار شده بود، اما کس�ی برای او هم 

بلند نشد. 
حس خوبی به م دس�ت داد، وقتی مثل بقیه از میله آویزان 
شدم و رفتم توی خودم. حس خوب بعدی زمانی سراغ ام 
آمد که دس�تی ت�وی جیب ش�لوارم رفت و تا می توانس�ت 
گش�ت و چی�زی پی�دا نک�رد. البت�ه او یک�ی از قوی ترین 
ویروس ها را از جیب ام برداشت و البته متوجه نشد. وقتی 
تب اش فردا رفت روی ۱۰۰ درجه، به زیبایی سرماخوردگی 
ایم�ان م�ی آورد و یاد می گی�رد دس�ت اش را هرجایی فرو 

نکند. شاید هم هیچ وقت متوجه نشود.

)۱۸(
منی که هر شب به جای شنیدن تو

با الالیی کرم های دندان ام می خوابم
منی که به جای لبخندهای تو
هر شب مرگ را مرور می کنم

منی که دوست داشتن را رو دل کرده ام
منی که توی سوراخ جوراب اش

یک شب گم شد،

روزی فکر می کردم
که از این همه نگاه دست کم  یک دریا

برای غرق  شدن خواهد یافت.

همیشه 
آدم هایی مثل من پیدا می شوند. 

)۱۹(
آرام آرام از پله پایین می آید دکتر 

کلیدی توی در می چرخد
صدای نفس کشیدن سه نفر 

چشم بند چشم ها را الل می کند.

سرماخوردگی روبه روی دیوار می نشیند.
بازپرس پنی سیلین، او را به ویروس و

سفالکسین او را به فساد گلو متهم می کند.
سرنگ در تن اش فرو می رود

اعتراف می کند:
من بودم که در بم زلزله شدم.

من بودم آن بمب که هیروشیما را خط زد.
من بودم که امیرکبیر را پاک کردم.

من بودم که آب دریاها را خیس ...
که یازده سپتامبر را ...

آرام آرام از پله باال می رود دکتر
گوشی را روی گردن اش جابه جا می کند و

به بیمار بعدی 
فکر می کند.

)۲۰(
وقتی می بارم

موهای نداشته ات سفید می شود

و کسی برای زدن عینک دودی
سرزنش ات نمی کند.

روی صورت ات می چکم به شکل گریه
و بعد روی زمین.

من حاصل بی حوصلگی تو هستم
وقتی که چترت را جا گذاشتی

و ادامه ی تنهایی ات.
قسمت پایانی رؤیایی شدن

و بارها تکرار می شوم اگر که بخواهی.

به سفیدی ام نگاه نکن
چخوف را من کشتم
و خیلی های دیگر را

که سل گرفتند.

)۲7(
اگر سرماخوردگی

با چند تا کپسول و پنی سلین
شما را شبیه آغا محمدخان کرده

نگران نباشید.
ناصرالدین شاه های شما انتقام خواهند گرفت

و حرم سراهای شان را به اندازه ی اروپا 
خواهند ساخت.

شاید برای کسی مهم نباشد فتحعلی شما
در حرم سرای اش را به چه قیمت باز می کند و 

به چه دلیل
سر ایران را می تراشید تا گوش های گربه بزند بیرون.

نکته ی مهم کمربند چرمی است 
که شما می بندید و راحت باز می شود.
مهم گاوهایی است که برای این چرم

به دنیا می آیند.
مهم بچه هایی هستند که در درس تاریخ می افتند.

و بدون این که بدانند سرفه می کنند.
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آرشکمانگیر

وقت�ی از امنیت دیجیت�ال حرف می زنی�م، ذهن مان اول 
س�راغ هک شدن و اسم رمز نامناس�ب و پاییده شدن در 
فضای ش�بکه های اجتماعی می رود. به این ترتیب، این 
نگاه، دو مولفه ی اساسی دارد. اول، هک شدن یک اتفاق 
بیرونی اس�ت. این یعنی »آن ها« »م�ا« را هک می کنند. 
آن ها دیگ�ری هس�تند. آدم های�ی از جنس�ی دیگر. که 
برای س�ودجویی وارد ش�بکه های اجتماعی ش�ده اند و 
حساب های کاربری جعلی ساخته اند. آن ها جنایتکارانی 
هس�تند که ابزارش�ان فش�نگ و چاقو نیس�ت، بلکه با 
لپ تاپ و وب س�ایت و برنامه نویس�ی وب، زیر پای ما را 
خالی می کنند و از س�قوطِ  ما سود می برند. مولفه ی دوم 
در نگاه معمول به امنیت دیجیتال این است که »ناامنی« 
وضعیتی اس�ت که در آن اطالعات ما دزدیده می شود، یا 
پولی از حساب ما بیرون می رود یا عکسِ  شخصی ما در 
وب س�ایت پورن منتشر می ش�ود. حقیقت این است که 
هی�چ کدام از این دو مولف�ه، در رخ دادن ناامنی دیجیتال 
نق�ش پایه ای ندارند. ای�ن یعنی موارد زی�ادی از ناامنی 
دیجیتال وجود دارند که نه »آن ها«یی در آن ها نقشی دارد 

و نه اطالعی از کسی دزدیده می شود.
امنی�ت دیجیت�ال را تعری�ف کنی�م وضعیتی ک�ه در آن از 
فض�ای دیجیتال صدم�ه ای به ما نمی رس�د. این تعریف 
بوضوح بسیار بزرگ تر از چیزی است که بصورت روزمره 
از اصط�الح »امنی�ت دیجیت�ال« برداش�ت می کنیم، اما 
ادع�ا می کنم که تکیه ب�ر تعریفی محدودش�ده از امنیت 
دیجیتال صرفا ساده سازی مساله و نادیده گرفتن بخش 
ِ بزرگی از همه ی ناامنی هایی اس�ت که فضای شبکه های 
اجتماع�ی برای اف�راد ایج�اد می کنند. برای مث�ال، اگر 
فضای ش�بکه های اجتماعی به س�متی رفته است که ما 

تنها خوش�حالی ها و ش�ادمانی های اف�رادِ  دور و برمان 
را می بینیم و به این برداش�ت می رس�یم ک�ه همه جز ما 
زندگی ش�اد و آرامی دارند و این منتهی به افس�ردگی ما 
می ش�ود، من عالقه مندم این وضعی�ت را به معنی نبود 
امنیت دیجیتال بدانم. در این حالت، فیس بوک کس�ی را 
به حالِ  ناخوش انداخته است. می دانم که چنین تعریفی 
منتهی ب�ه انتظ�اری ب�زرگ از تکنولوژی ه�ای دیجیتال 
می ش�ود، اما من ترجیح می دهم عرصه را بر تکنولوژی 
س�خت تر کنم و دنیایی را تخیل کنم که در آن انسان ها با 
ورود به فضاهای دیجیتال، اگر شادتر نمی شوند، حداقل 

به ورطه ی ناخوشی نمی افتند.
س�وال مهم این اس�ت ک�ه با چنی�ن تعریف�ی از امنیت 
دیجیتال، نقش من و تو چیس�ت؟ حقیقت این است که 
در تعریف ِ کالس�یک امنیت دیجیتال، که شامل اتفاقاتی 
مانند هک ش�دن می ش�ود، تنها نقش قابل تعریف برای 
اکثریت غالب ما »قربانی« اس�ت. ب�ه این جهت، هدف 
ِ اساس�ی پ�روژه ی امنیت دیجیتال این اس�ت ک�ه افراد 
قربان�ی دیگران نش�وند. م�ا با رعای�تِ  م�وارد امنیتی 
دق�ت می کنیم ک�ه در دام نیافتیم و همین ج�ا رابطه ی ما 
با مس�اله ی امنی�ت دیجیتال پایان می پذی�رد. آدمیزادی 
هس�تیم که تالش می کنیم بیمار نش�ویم. در مقایس�ه، 
تعریف ِ ش�امل تر ِ امنیت دیجیتال، وضعیت را پیچیده تر 
می کن�د و ما نه تنها ممکن اس�ت »قربانی« باش�یم، که 
ای�ن قابلیت را داری�م که در وضعیت »مهاج�م« نیز قرار 
بگیری�م. این جاس�ت که دیگ�ر تفکیک آدمی�ان به »ما« 
و »آن ه�ا« موضوعی�ت خود را از دس�ت می دهد و دیگر 
»تهاجم« لزوما دزدیدن اطالعات دیگران نیس�ت. مثال 

می زنم.

}قسمتپانزدهم{

برایشنیدنمجموعه
کاملاینپادکست ها

کلیککنید

برایشنیدناینپادکست 
اینجاراکلیککنید

ش�روین در فیس بوک جوکی می نویسد که با »یه روز یه 
دختره…« ش�روع می ش�ود. مضمون جوک این اس�ت 
که دخترها رانندگان بدی هس�تند یا بدون آرایش هویتی 
ندارند. حسن و شقایق پست را الیک می زنند و داریوش 
زیر پس�ت می نویس�د که دختره�ا برای گرفت�ن نمره با 
استادش�ان می خوابن�د. این فق�ط یک نمون�ه از ایجاد 
ناامن�ی در فضاهای دیجیتال اس�ت که در آن ش�روین و 
حسن و ش�قایق و داریوش مهاجم هستند و هر دختری 
ک�ه نگاهش به این پس�ت می افت�د یک قربان�ی بالقوه 
اس�ت. حتی می خواهم یک قدم جلوتر بروم و ادعا کنم 
هرکسی که این پس�ت را می بیند، فارغ از جنسیت اش، 
قربانیِ  نگاه زن س�تیز آن است. چنین پستی یک آجر در 
دیوار بلندی اس�ت که فضای ذهنی ما را ش�رحه شرحه 
می کن�د و تبعیض را ب�ه آن تزریق می کن�د. حقیقت این 
است که شبیه این اتفاق در چهارچوبی قومیت ستیز، در 
نگاهی که گرایش های جنس�ی اقلی�ت را تحقیر می کند، 
در نگاه�ی که دی�ن دار را حقیر می ش�مرد، و در جمله ای 
که فردی با ناتوانی جس�می را ذلیل می داند، قابل تصور 
اس�ت. درس�ت تر بگویم، این موارد روزان�ه به کرات در 
ش�بکه های اجتماعی اتفاق می افتند و جنسی از به خطر 
افت�ادن امنیت دیجیتال هس�تند که با نگاهی سرس�ری 

می توان از آن گذشت.

سوالِ  مهم این اس�ت که چطور می توانیم از قرارگرفتن 
در نق�شِ  مهاجم جلوگی�ری کنیم. ق�دم اول، بوضوح، 
دامن نزدن به کلیش�ه های دیگرس�تیز است. قدم دوم، 
مب�ارزه ی فع�ال با ایج�اد ناامن�ی در فضای ش�بکه های 
اجتماعی است. بسیاری از ما برای شبکه های اجتماعی 
نقش�ی مه�م در پ�روژه ی آزادی خواهی قایل هس�تیم و 
بصورت های گوناگون از این اب�زار ِ ارتباطی برای گفتگو 
درباره ی نقض حقوق انس�انی استفاده می کنیم. حضور 
جوک�ی دیگری س�تیز در فض�ای ش�بکه های اجتماعی 
نمونه ای روش�ن از نقض بالق�وه ی امنیتِ  ذهنی دیگری 
کن�ار چنی�ن م�واردی گذش�تن، نس�خه ی  از  اس�ت. 
رقیق ش�ده ی بی خیال گذش�تن از کنار کسی است که به 
صورت دیگری در خیابان مشت می کوبد. گاهی سکوت، 
عی�ن همکاری با ف�ردِ  آزاردهنده اس�ت. گاهی »جوک« 
قالبی خوش ظاهر برای آزار کالمی اس�ت. دربرابر چنین 

رفتاری ساکت نباشیم.
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