
Stand Upper!  Khorsand-up Comedy  
  

  "نقدی بر خرسند آپ کمدی"
  

  :در ابتدا 
   

تعداد استاند آپ کمدی هائی  را که ديده ام حسابش از دستم در . من به معنای کلينيکی کلمه معتاد استاند آپ  کمدی هستم 
کادمسين ها اشکال شرعی و علمی نمی بينند، مشتاق،  و اگر آ به همين دليل خود را  .احيانا نديده نگذاشته ام.  رفته است

  در اين نقد من خرسند آپ کمدی را با کار بهترين های اين جا مقايسه . مجاز می دانم که راجع به استاند آپ کمدی بنويسم 
  . می کنم چرا که خرسندی در طنز بهترين است 

  
 نفره که سهل است حدس می زنم سالن 1700دم سالن  دياستقبال از خرسند آپ کمدی در آمريکابا شور و شوقی که من در 

وفقيت خرسند آپ کمدی بنابراين در اين نقد من نگران م.  هزار نفره هم مثل آب خوردن بليت شان تمام شود5 تا 3های 
  ا باالترآيا با افزايش تعداد تماشاگران ، خرسندی هر بار پله های استاند آپ کمدی ر.  هستم آننيستم ، چشم به راه پرواز 

  . می رود تا روزی که بر سکوی قهرمانيش بنشيند؟ جائی که طنزش داد می زند فقط مال اوست 
  

  در حاشيه 
بکوب  خودمان را به لوس آنجلس رسانديم  و با هزار پارتی بازی و رو زدن به اين و آن برای برنامه خرسند آپ کمدی در 

 صندلی داشت اما گويا همه بليت ها در 1700با وجود اينکه سالن   . بليت گير آورديم) 2005سوم دسامبر (لوس آنجلس 

چون اعالم کرده بودند که پارکينگ مجانی موجود است  ازترسمان يکساعت زودتر به محل  .عرض يک هفته تمام شده بود

تظر شديم و دود ماشين حدود نيم ساعتی توی صف ورود به پارکينگ من. برنامه رفتيم تا حتما پارکينگ مجانی گير بياوريم 

خورديم وقتی که باالخره به در ورودی رسيديم به ما گفته شد که اين پارکينگ فقط مخصوص مهمانان ويژه و معلوالن 

تعجب کرديم که چرا مسئوالن زحمت نکشيدند و عالمتی ، تابلوئی ، چيزی دم در بگذارند که ما اينهمه وقت تلف . است 

به هر حال نمی شود انتظار داشت که ! ی فهميديم که صاحب سالن ايرانيست حيرتمان  برطرف شدنکنيم ، اما خوشبختانه وقت

اين کارها . صاحب سالن به طور ناگهانی سنت شکنی کند و ما را با داشتن نظم و ترتيب و مديريت  مدل غربی غافلگير کند

کنيم و خيال می کنيم که حتما کاسه ای زير نيم کاسه بايد بتدريج صورت بگيرد وگرنه ما ايرانيها دست و پايمان را گم می 

  !است 

زن و مرد ، پير و جوان و ميان سال ، که البته . انواع و اقسام آدمها از هر نوع و جنسی ديده می شد. تمام سالن پر بود

مه های ايرانی تاخير  دقيقه ای شروع شد که برای برنا40-30برنامه بعد از يک تاخير .  اکثريت قاطع با ميان سالها بود

ايشان پس از آنکه با صدای . آغاز کردند ) گوينده راديو ايران (برنامه را خانم شهرزاد اردالن ! بسيار موفقيت آميزی ست

محقق و "گرم و دلنشينشان  به حضار خوش آمد گفتند اعالم کردند که قرار است بيوگرافی هادی خرسندی توسط يک 

        حتما حدس می زنيد که چه کسی را"  خوانده شود و فرمودند که " شگر و روزنامه نگارنويسنده و مترجم  و  پژوه

،  ما هم البته تخيلمان را هيجان زده به کار گرفتيم  در عالم خيال فکر کرديم که همين حاالست که نجف دريابندری  "می گويم

. دسمان همگی غلط درآمده  و خانم هما سرشار تشريف آوردند و يا شايد هم  شفيعی کدکنی به صحنه بيايند که زود فهميديم ح

اين هم از .  فکر کرديم شايد جلسه بزرگداشت خانم سرشار را هم همين جا می خواهند بگيرند  اما اين بار هم اشتباه کرديم

بی نهايت ... صفت و سنت های جاودانه و انحصاری ما ايرانيان عزيز و دست  و دلباز  است که در انتساب عنوان و لقب و
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محقق و نويسنده و مترجم و پژوهشگر و دانشمند و عالم و متفکر "بخشنده ايم  و به راحتی و با آسودگی خيال القاب متعدد 

 .ن راحتی دست به جيب نمی کرده است  ايحاتم طائی هم به حتی را چنان با گشاده دستی مصرف می کنيم  که ........... " و 

يک جا  شهرزاد اردالن آن شب هر چه مهمانی پس نداده و  بدهکاری به خانم سرشار داشتند همگی را  هر حال خانمبه

  !بصورت نقد پرداخت کردند و فکر می کنم اگر طلبکار نشده باشند الاقل کامال بی حساب شدند

آزادی بيان ، دوم آزادی اول .  ها سه فضيلت بزرگ ارزانی کرده استيیخداوند به ما آمريکا: " مارک تواين می گويد 

گويا آن شب خانم سرشار هم با همين عافيت انديشی  از !"  م ي  و سوم عافيت انديشی اينکه از هيچکدام استفاده نکنمرام، 

هيچکدام از آن القاب و عناوين اعطائی سودی نبردند  و با طنز زيبا و شاهکار آقای خرسندی کاری کردند که می خواستی  

   !" از بهر خدا مخوان: "سرشار بيافتی و عاجزانه التماس کنی  که به پای خانم 

بعد از خواندن بيوگرافی ، انتظارها به سر رسيد و خود آقای خرسندی به صحنه آمدند و با زبان شيرين و حکايت های 

ط خانم اردالن و شيرين ترشان نيم ساعتی ما را چنان خنداندند که معطلی در پارکينگ و معرفی غير حرفه ای و بی رب

در اوج خنده بوديم که يکدفعه آقای خرسندی ناغافل زدند توی ذوقمان . بدخوانی خانم هما سرشار پاک  از خاطرمان گريخت

کمی دلخور و پکر شديم  و حيرت زده که آهنگ . و اعالم کردند که خانم زيبا شيرازی قرار است برايمان يک ترانه بخواند

هر جوری بود دندان روی . ستاند آپ کمدی دارد که خانم زيبا شيرازی شروع  به خواندن کردندو خواننده چه ربطی به ا

. البته وقتی بعد از يک ترانه آقای خرسندی به روی صحنه  بازگشتند کلی خوشحال شديم .  جگر گذاشتيم و طاقت آورديم

حسابی به خر تو خری دنيا  می خنديديم که آقای  دوباره با طنز و جوکهای نمکين شان سرحالمان آوردند و داشتيم ايشان 

خرسندی دوباره ما را ناخرسند کردند و حالمان را گرفتند و اعالم کردند که خواننده ديگری قرار است برايمان ترانه ای 

خوب بود و هم اين بار خانم مريم از سن خوزه ترانه ای اجرا کردند که خوشبختانه ايشان هم صدايشان !   ای بابا  .اجرا کنند

بعد از اتمام ترانه خانم  ).  ديده می شد سی دی ايشان  در قسمت آنتراکت در دست خيلی هادليلهمين به ( آهنگ و شعرشان 

دلخوری مان  مريم ، هنوز گيج و منگ بوديم که اين استاند آپ کمديست يا کنسرت که آقای خرسندی آمدند و برای بار دوم

  . نوبت آنتراکت شد. يم و خنديديم و باز بی ربطی خوانندگان از يادمان رفترا رفع کردند و باز خنديد

  

آقای . قسمت دوم برنامه با آمدن آقای خرسندی در حالی که انبوهی از اعالميه و اطالعيه در دستشان داشتند شروع شد

د مجبور به خواندنشان کرده ، خرسندی  در حالی که آدم احساس  می کرد يک نفر اسلحه پشت سر ايشان گذاشته و با تهدي

 ها  را خواندند،  منتظر بوديم که آگهی زعفران بيرجند و زرشک  مشهد  و انار ساوه  و قالی کرمان هم اطالعيههمگی 

خوانده شود  که خوشبختانه کوتاه آمدند و برنامه کمدی خود را ادامه دادند و ما باز با ايشان به دنيای خوش بی خيالی  و نه 

به خودمان وعده داده بوديم که قسمت دوم ديگر پارازيت ندارد و خواننده ها تمام شدند که دو . ری  سفر کرديم بی خب

در .  اين بار آقای خرسندی واقعا تصميم گرفته بودند که سنگدالنه از لوس آنجلسی ها انتقام بگيرند! چشمتان روز بد نبيند

نشنيده بوديم ولی در تحقيقات بعدی فهميديم که که اسم ايشان را " (جهان  " مقابل چشمان حيرت زده ما خواننده ای به نام

 نکردند و  اين بار به جای دل ها، را به روی صحنه آوردند و ايشان هم نامردی !)  معروفند جهان خواننده دلهاگويا به 

جناب جهان که به سبک الله زاری می . سرها را بردند  و تمام و کمال انتقام آقای خرسندی را  از لوس آنجلسی ها گرفتند

با او دم بگيرند و حضار هم  که ) " يا چيزی شبيه اين ....( دارا ، بابا ،   " خواندند از حضار خواستند که هر جا می گويند 
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د نشان هنوز گيج و منگ بودند که به تئاتر الله زار رفته اند و يا برنامه خرسند آپ کمدی ، متاسفانه شور و حالی از خو

و باز هم خنديديم و تا آمديم بيشتر .  ندادند و به هر حال بعد از مدتی بال رفع شد و خود آقای خرسندی به صحنه بازگشتند

  .  قسمت دوم بسيار کوتاه بود. بخنديم اعالم کردند که برنامه تمام شد

  

،        " مدتها بود اينهمه نخنديده بوديم " ، " ديم چقدر خندي: " بعد از اتمام برنامه در سالن اين جمالت  زياد شنيده می شد 

، " ، خانمی می گفت برای يکی دو ساعت پاک همه بدبختی هام يادم رفت " چقدر خوب بود" ، " خرسندی نابغه است "

 ،  مادری" حتی در کنسرت های محبوب و پر طرفدار هم اينهمه آدم سرحال و خندان نمی بينی " جوان ديگری می گفت 

من سالهاست  نديده ام که پسرم  واقعا از ته دل بخندد ، با وجود اينکه آقای خرسندی  گناه می کردند و " مذهبی می گفت 

، چند نفر از " پيغمبر و ائمه اطهار را دست می انداختند ولی  خوب من خنده های پسرم را که می ديدم کيف می کردم

 خرسندی ِنودند و می گفتند انتظار بيشتری داشتند و اين که اين برنامه بهتريهواداران پرو پا قرص خرسندی زياد راضی نب

از چند نفر اين شکايت " .  سياسی بشنوم–خيلی خنديدم ولی  انتظار داشتم بيشتر مسائل اجتماعی " خانمی می گفت . نبود 

شکايتی  که از همه بيشتر شنيده .  تشنيده می شد که چرا آقای خرسندی به تمام مذاهب  گير می دهند به جز مذهب يهودي

می شد  حضور بی ربط خوانندگان و به ويژه آخرين خواننده آقای جهان بود و می گفتند که ما آمده بوديم خرسندی را بشنويم 

  . و نه هيچکس ديگر

بی محل ، برنامه برنامه خرسند آپ کمدی  در لوس آنجلس با تمام کمبودها و کاستی ها و باالخص خواننده های بی ربط و 

  . به جرات می توانم بگويم که اکثريت راضی به خانه هايشان برگشتند. نسبتا خوبی بود اگر چه می توانست بسی بهتر باشد

  

  در متن
"I think it's the duty of the comedian to 

find out where the line is drawn 

 and cross it deliberately"  

"George Carlin" 

 
ار طنز اين است که چهار چشمی به همه جا سرک بکشد تا ببيند کجا پاسگاه مرزيست ، کجا سيم خاردار کشيده اند و کجا ک

را مرزهای ممنوع اعالم کرده اند تا با جرات و هوشياری و زيرکی و زبلی  از اين مرزها رد بشود، اين سيم ها را پاره 

در جامعه ايران .  ريش پاسداران سنت و خداوندان ثروت و سالطين قدرت بخندد  پاسگاه را قال بگذارد و با جسارت به،کند

که از هر دروازه ای که وارد شوی به پاسگاه  و مرز ممنوعه ای برمی خوری ، و فرهنگش پر است از مقدسات و مفاخر و 

ومی سالطين و افتخارات ملی و ، جامعه ای که يکی پيغمبر و ائمه اطهارش بايد مصون بماند د.... بت ها و تابوها ، و 

کار طنزپردازان بزرگی چون .....   مفاخرش، سومی سرزمين مقدسش ،  چهارمی رهبر و پيشوايش ، پنجمی و ششمی و 

در اين جا کار طنز نويس ديگر صرفا نويسندگی نيست، در واقع نوعی تنازع بقاء هم . خرسندی بسيار مشکل می شود

) که در ايران هنوز در دوران نوجوانی ست ( و دردسرهای  خرسندی در استاند آپ کمدی بنابراين گرفتاريها .  هست 
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م و پگاه و ياما  وقوف به اين  امر مانع از آن نمی شود که به خرسندی آپ کمدی نقد نکن. کامال قابل درک و فهم است  

  . نوشته حاضر تالشی ست در اين جهت . شامگاه هنرش را نگوئيم و ننويسيم 

  

  پگاه 
استعداد شگرفی می خواهد که کمدينی قادر باشد قشر وسيع  ومتنوعی . انگار خشت خرسندی را از طنز و کمدی زده اند *  

مسلمان و يهودی و ،  پير و جوان ، زن و مرد. در مخاطبين خرسند آپ کمدی از همه نوع آدم به چشم می خورد. را بخنداند

  . تی  و در يک کالم هفتاد و دو ملت  چپی و راس،مسيحی و کافر و بی دين 

  

ما ايرانيها کم و بيش از برکت سر نظام آموزشی و رسانه های سراسری چه در آن ديار و چه در اين ديار، مردمی اهل *  

يا پز کورش نديده و داريوش نشناخته را می دهيم و يا خودمان را پيش در و .  هستيم یفيس و افاده و پز دادن و خودنمائ

 –سايه و سر کار و توی مهمانی ها و جلسات با پمپ القاب و عناوين و امالک و مداخل باد می کنيم و به همين دليل دکترهم

 مهندس از دهانمان نمی افتد مگر اينکه بخواهيم ماشين و جواهرات و اندازه و قيمت خانه ها و امالکمان  را –دکتر و مهندس

را به آبريزگاه می ريزد  و دمش " مفاخر باستانی " و " افتخارات " مجاری خنده خرسند آپ کمدی از .  جايگزينش کنيم 

  .بيايدهم  و باد کردنهايمان  افاده هادر انتظار نشسته ايم تا خرسندی سراغ .  گرم

  

ت خرسندی با شيرين زبانی و با مروری بر قصه های هوخشتره و داستانهای نادر شاه و فتوحات آقامحمد خان از ظلم*  

    تاريخ  ايران در زير سلطه حکام سرکوبگر می گويد و فکر می کنم نه تنها تماشاچی را می خنداند بلکه او را در صحت 

   .  و چه کار خوب ، کار خيلی خوبی می کندتاريخی که به او آموخته اند  به شک می اندازد،" شکوه " 

   

 به جهان وطنی متفکر پوست انداخته است آن شب دليرانه وقاحت بخرسندی که در دو دهه گذشته از ناسيوناليستی متعص* 

و بيشرمی راسيسم ايرانی را در قبال مهاجران افغانی چنان بی آبرو کرد که حتی راسيست های معروف در سالن هم قهقهه 

  . و مرحبا .  می زدند

  

 عبوس و بداخالق و دروس ابلهانه ، با پيش کشيدن داستانهای جورواجور در کالس های تاريخ و رياضی و معلمان *  

خرسندی در عين آنکه بالهت سيستم آموزشی را دست می اندازد ، با مرهم خنده زخم های جا مانده از آن سال ها را اگر 

  . شفا ندهد التيام می بخشد

  

عرضه می کند، اما اگرچه خرسندی ريشخند کردن رسانه های فارسی زبان خارج کشور را محافظه کارانه  و کم کارانه *  

چرا که از ته دل اکثريت شنوندگان خسته از ابتذال و دلزده از تکرار حرف . همين مقدار کم هم خنده دار است و هم با ارزش
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جا دارد تاکيد کنم که برای ايرانيان خارج از کشور اگر موضوعی نياز به تمسخر و حمله . می زند  و خوش  به دل می نشيند

  . و گزنده تر دارد همين رسانه های  پخمه و بيسواد و عقب افتاده  و بزدل ايرانی خارج از کشور است و انتقاد جدی تر 

  

ناميده می شوند انگار قرارداد مخفيانه ای وجود دارد که " اهل قلم " در ميان کسانی که در ايران به درست يا به غلط *  

آب به " ، " رژيم شاه استفاده می کند " شه هم بهانه کم نبوده است ، همي. هيچکس نبايد پيش روی همه از ديگری انتقاد کند 

او . خوشبختانه خرسندی اين قرارداد را امضاء نکرده است . و  هزار و يک بهانه ديگر" آسياب جمهوری اسالمی می ريزد

المی  را حسابی پيش با شهامت مجيز خوانی اخوان ثالث  از خامنه ای  و شرکت جمال زاده در جشن سفارت جمهوری اس

   .  که واقعا گل کاشتنداحسنت و آفرين ومردم سکه ی يک پول می کند 

  

.  در خرسند آپ کمدی ، سنت شکنی بسيار جسورانه و زيبائی ست "غير مجاز" و "ممنوعه"استفاده خرسندی از کلمات *  

  . هيچ استاند آپ کمدی ای با سانسور کالمی خنده دار نخواهد بود

  

دی تسلط تقريبا کاملی در برنامه اش دارد و با وجود اينکه گاهی ، بندرت ، اين احساس را به مخاطب می دهد که خرسن*  

  . ، اما سريعا دوباره تسلط خود را پيدا می کند"خودش توی حرف خودش می پرد" رشته کالم را گم کرده و به قول خودش 
  

  شامگاه 
Laughter without a tinge of philosophy is but a sneeze of humor. Genuine humor is replete with 

wisdom. 
" Mark Twain"  

  

کمدين های  متفکر و معروف و موفق هميشه ازمسائل . موضوعات و مطالب در خرسند آپ کمدی تازه و نو نيستند*  

       اصلی طنزشان استفادهاجتماعی و سياسی روز و مطرح در جامعه اشان و در سطح جهانی به عنوان موضوع های  

خرسندی که دراصغر . در واقع هنر طنز اين است که می تواند مردم را به جدی ترين و تلخ ترين معضالت بخنداند. می کنند

 آپ کمدی در جا می زند و بندرت و خرسندآقا  تقريبا  از تمام موضوعات سياسی و اجتماعی  مطرح روز می نويسد، در

  .   مهم و حياتی روز سخنی می گويدبسيار کم از مسائل

  

مهاجران ايرانی بسته به اينکه در کدام کشور زندگی . ويژگی ها و مختصات هر جامعه ای جايگاه مهمی در کمدی دارد*  

برای نمونه در ميان مهاجران ايرانی مقيم آمريکا راسيسم ايرانی .   می کنند گرفتاريها و دلمشغولی های خاص خود را دارند

در ضمن شرايط .  شتر از آنکه در تحقير افغانيان بروز يابد  در تنفر از سياه پوستان و مکزيکی ها بيرون می زندبي

توجه به اين ويژگی ها، استاند آپ .   اقتصادی و بالطبع زندگی مهاجران ايرانی در اروپا و آمريکا نيز تفاوت هايی دارند

ان نرود که روابط سنتی در خانه و مدرسه که خرسندی هنرمندانه ريشخندشان يادم. کمدی را  زنده تر و ملموس تر می کند
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 سال پيش است  و اگر چه هنوز خنده دار است اما اوال اکثريت مخاطبين خاطره گنگ و دوری از 40 -30می کند متعلق به 

مايه اصلی طنز خرسندی بايد بنابراين به نظر من دست. آن دوران دارند و ثانيا تاريخ مصرف اش تقريبا تمام شده است 

  . روابط موجود و مسائل کنونی جامعه مهاجر ايرانی باشد

  

به نظر می آيد که هادی خرسندی هنر خرسند آپ کمدی را به اندازه اصغر آقا جدی نمی گيرد چرا که هيچ کمدين     *  

 نمی چپاند حتی اگر اين خواننده بوروس خواننده)  نفر 1700آنهم برنامه ای با عظمت (جدی ای در استاند آپ کمدی خود 

    و ديگر اين که هيچ کمدين " . خواننده دلها" باشد چه رسد به آقای جهان (Bruce Springsteen)اسپرينگستين  

  . حرفه ای اجازه نمی دهد از برنامه اش به عنوان تريبون آگهی های تجارتی و تبليغاتی استفاده شود
 

چون طنز نويس است خرسند آپ کمدی اش نيز با متر سندی ست يا خوش شانسی ما که خرسندی نمی دانم بدشانسی  خر*  

  .اصغر آقا اندازه گيری می شود و ما چون اصغر آقا را خوانده ايم کامال پرتوقع شده ايم 

    پز در خرسند آپ کمدی  فکاهی زورش به طنز می چربد و خنده برای ريشخند ژست می گيرد و شور در برابر شعور

روده . تابلوها را عوض می کند اما تغيير دکور نمی دهد. خرسند آپ کمدی جارو می کند اما خانه تکانی نمی کند. می دهد

  .  نه چندان  ؟ اته انديشدرازی نکنم به خنده ات می اندازد اما به

برای . را از زير پايش نمی کشدپايه ای که ايستاده است تکان می دهد اما صندلی سه خرسندی مسلمان و مسيحی را روی 

  .ناسيوناليسم بوق محکم و گوش خراشی می زند اما زيرش نمی گيرد

   

مدعی شود که اصغر آقا سرزمين طنز است و خرسند آپ کمدی ميدان خنده و )  البته به نادرست( خرسندی می تواند 

می توان در حال . از اتومبيل پياده نمی شودسرگرمی اما حتما خود آقای خرسندی اگر احيانا بخواهد موسيقی گوش کند 

مشاهير استاند آپ کمدی در آمريکا که من همانطور که قبال گفتم خرسند آپ کمدی را با . رانندگی موسيقی هم گوش کرد

  . کارهای آنان مقايسه می کنم دقيقا همين کار را می کنند

آنکه بنيادهای مسيحيت و اسالم و يهوديت را بلرزاند مثل   کمدين معروف آمريکائی ، برای (Bill Maher)آقای بيل مار 

جورج کارلين .  طنز می بافد ، شيرين می بافد ، اصغرآقا وار می بافد،شکلک در نمی آورد (Jim Carrey)جيم کری 

(George Carlin) ادای ادی مورفی  (Eddi Murphy)  طبقه  استدالل ومنطقرا در نمی آورد او با ريشخند کردن 

می خواهم بگويم برای خنديدن شيوه های متفاوتی ست .  کم ، مردم را به لجنزاری که در آن دست و پا می زنند می خنداندحا

و همين شيوه ها ست که طنزپردازان را از فکاهی نويسان ، بيل مار و جورج کارلين را از جيم کری و  ادی مورفی ،  و 

  .  خرسندی را از همگان جدا می کند

  

هشت فرسخ آن ور هفت "  در خرسند آپ کمدی می تواند کاری کند که آدمها زمانی که سالن را ترک می کنند خرسندی

و آنقدر باال و بلند پرواز کنند که همه پيغمبران را زير پايشان " ده متر و نيم از خدا دور شوند " پرواز کنند الاقل " آسمان

.   سالن را از ته دل بخنداند"  که جان خسته و سرکش بر گروه آتش می زندپوزخندی" خرسندی می تواند همراه با .  ببينند
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خرسندی می تواند جائی را که در طنز با اصغر آقا برای خود به دست آورده  است در خرسند آپ کمدی نيز پيدا کند به 

  .  گوش دهدشرط اينکه همانطور که در جاده طنز تخت گاز رانندگی می کند به موسيقی خنده و قهقهه نيز

  

  در انتها 

 را بهانه کنم و به قول خرسندی خودم توی حرف آن در آمريکا فرصتی به دستم داد که  آپ کمدی درخشش چشم گير خرسند

  که تقريبا همه رسانه ها از راديو و تلويزيون و مجله و روزنامه در "باالئی ها"بنابراين اجازه دهيد حاال که ! خودم بپرم 

     و وقت و بی وقت تا گوش مفت گير می آورند برای ما از مدارک و مناصب و مفاخرشان رجزخوانی تسلطشان است  

توی هر راديو و تلويزيون و جلسه .   کمی قمپز در کنم "اليت ها" و به قول اينجائی ها "نخبگان"می کنند، من هم برای اين 

ز آنها خواسته باشد شرح حالی از فالنی که از دانشگاه هاروارد و گردآهم آئی عده ای به جلو می افتند و بدون اينکه کسی ا

 تی و آکسفورد گرفته است برايت می گويند – آی – التحصيل شده است و قصه ای از بهمانی که مدرکش را از ام غارف

ن سر شوق و گوئی خودشان هم می دانند چيزی برای عرضه ندارند و می خواهند با ليست  اين مدارک و مناصب ما را چنا

تقريبا بيش از " نخبگان " و " بزرگان"اين  .  از ياد ببريموجد بياورند که بی هنری و بيسوادی و بضاعت ناچيزشان  را 

  دومی گوش ما و هنوز ياد نگرفته اند که دو چيز طيره عقل استما رحم می کنند و نه به يک ربع قرن است که نه به شعور

  !گفتن به وقت خاموشی 

  

 پخمه برون مرزی است ، بعد از هفته ها تبليغ از یی که با چشم های خود ديده اند که در آمريکا که در قرق رسانه هاکسان

نفره به زور پر می شود و يا برای جلسه ی سخنرانی فالن استاد  100تئاتر نامه و تلويزيون ، سالن های راديو و روز

 ازموفقيت چشم گير ، نفر چه کار مشقت آوری است 80-70 گير آوردن !!لمللی ادانشگاه  و بهمان روزنامه نگار بين 

  . خرسند آپ کمدی بيشتر لذت می برند

  

هنرمند خواه   شاعر باشد خواه  قصه نويس ، خواه مجسمه ساز باشد و خواه موسيقی دان ، در سالن  موزه ها و سر در 

 از موسسات و دانشگاه های   جهانی رنگ و وارنگساختمان های دولتی و تيتر مجالت پرتيراژ و دريافت جوائز 

  . هنرمند روی  شانه های مردم به آينده حمل می شود.  به ديدار آينده نمی رود"  معتبر" و " معروف"

  . در دنيای ما تعداد اندکی که در برابر جمعيت کره زمين به تعداد انگشتان دست می مانند بر جهان حکومت می کنند

و مسلمان و يهودی و مسيحی و زن و   جمعيت انبوه را مهار کنند آنها را به ترک و فارس و عرب و عجم برای اينکه اين

تقسيم می کنند و آنها را به جان يکديگر می ..........   شرقی و غربی  و و پير و جوان و سياه پوست و سفيدپوست ومرد 

ها و مرزها و مراسم را تحسين و تقديس کند و بالطبع دستمزدش در اين است که اين ديوار" هنرش " هنرمند رسمی . اندازند

را با زندگی مرفه  و روبروی دوربين بودن و تيتر اخبار رسانه های  رسمی و پشت  جلد مجله های زرق و برق دار جا 

 هنرمند مردمی . ترهايشان ، جائی در موزه ها با مجسمه برايشان رزرو می کنند" هنرمند "برای . گرفتن دريافت می کند

 را  می سازداما ، اين ديوارهای پست بی روزن، ديوارهايی که مردمان را نه تنها از هم  که از مردمی و انسانيت جدا 

  اجساد ، همينکه چشم پليس و پاسدار را دور ديدندنيزمردم   .خراب می کند و آوار  آنرا بر سرحکومت گران می ريزد
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مردمی که معموال هيچ جا به حساب نمی آيند و يا .  در اولين بيراهه  سر راه چال می کنندموميائی شده هنرمندان رسمی را

مردمی که نه کسی برايشان تره خرد می کند و نه به آنها محل سگ می گذارند ، همانهايی که از آنها . اصال ديده نمی شوند

 (losers)ها "بازنده" است که به اصطالح غربی ها ، و چند سالی " بی سر و پاها"، و " گدا گشنه ها"، " عوام"با عنوان 

ياد می شود، همين مردم آنقدر شعور و شرف دارند که ميان )    بخت برگشته باشدloserفکر می کنم ترجمه درست تر(

  . هنرمندان رسمی و مردمی يک عالمه تفاوت قائل شوند

 و يا هراسان از عقوبت های تلخ و توهين آميز ، هنرمندان اين مردم بدون زور تبليغات ، بدون پاداش ، بدون حرص انباشت

مردمی را روی دست های خود به امانت به فرزندان خود می سپارند و آنان نيز چنين می کنند و به اين ترتيب آنان را نه 

  .  درموزه های  تنگ و تاريک و خاک گرفته که در قلب های پاک و بزرگ و روشن خود جاودانه می کنند

  

می " عوام " خرسندی از درد .  به آدم و به حرمت و کرامت او چشم دوخته استو رسندی هنرمندی است که به انسان خ

و " خواص " ها به ريش و ريشه ی نامردمان و " بازنده "  وی با دهان ،حرف می زند" بی سر و پا ها " گويد ، او از رنج 

  . ا می خندده" برنده " و " تحصيلکردگان " و " سرشناسان " 

  

چشم و چراغ همه و مانند  مثل چارلی چاپلين  مثل سلطان پور   مثل لورکا  مثل بهرنگی  مثل برشت خرسندی مثل ساعدی 

سروده اند و ما اکنون و هميشه آنها را " مدايح بی صله " آنها سالهای سال برای ما .  مال ماست ، احمد شاملو شيرين دهنان 

  .ی جاودانگی می نشانيم با دست های خود بر سکو

  

او در قلمرو طنز بر قله ای . خرسندی  فرمانده  تنهای سپاهيست که سالح گرمش طنز و گلوله هايش شليک خنده است 

نه حاال "  برندگان"و شما "  نخبگان"، شما " تحصيلکردگان " ، شما  " برگزيدگان" شما " خواص " ايستاده است که شما 

  .لتان بسوزدد .  ز به دامنه ی آن کوه نمی رسيدکه تا صد سال ديگر ني

  

  فريبا مقدم
   2005دسامبر
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