
  محمد    کاریکاتورهای بهانه به

جواهری   جواد

بیست ساله بودم، از دست همه آنهایی که قصد جانم را کرده بودند فرار کرده. اولین بار، آزادی را در فرانسه مالقات کردم  

در یکی از همین. بیست سالم بود و هنوز غب ار و خس تگی س فر را ب ا خ ودم ب ه خیابان ه ا و می دان های پ اریس می ب ردم . بودم  

در شمایل پیرمرد عجیبی بود که ب االی یکی از س طل آش غال های مقاب ل مرک ز ف رهنگی. ول گردی ها بود که دیدمش، آزادی را  

کاله ک پی ب ه س ر داش ت،. جورج پومپیدو شهر پاریس ایستاده بود و برای مردمی که دورش جمع شده بودند سخنرانی می ک رد  

  ب  ود و من از۱۹۸۴روزی از روزهای پاییز . ریش بلند ژولیده و کت سیاه بلندی به تن، مملو از مدال ها و پین های آنارشیستی

 فح  وای کالمش فق  ط همین ق  در می فهمی  دم ک  ه خط  ابش ب  ه ص  احبان ق  درت اس ت، ب  ه سیاس  تمداران، بانک  دارها، دولت، رییس

پاچ ه هم ه را گرفت ه و. با حرارت می گفت و از خنده مردم می ش د فهمی د ک ه دارد لیچ ار ب ار هم ه اینه ا می کند. جمهور، کلیسا  

ص  دای خش دار آدم ه  ایی را داش  ت ک  ه از حنجره ش  ان خیلی ک  ار. س  خنرانی ی  ک ربعی ط  ول کش  ید . ش  کر نثارش  ان می کند  

حرفش که تمام شد با چیزی مثل برس توالت ص لیب کش ید وب ا مس خره بازی ش نوندگانش را تعمی د داد، از جایگ اهش. کشیده اند  

.پایین آمد و سوار بر دوچرخه عجیب تر از خودش از کنار چند پلیسی که کمی دورتر به نظاره ایستاده بودند، گذشت و رفت

 و این آدم تصویر آزادی بود برای من بیست ساله ای که از سرزمین ممنوعیت ها آمده بودم. ضربه این دیدار

 چنان بود که هنوز ده ها سال بعد در پاسخ این سوال که چه چیز اینجا در اول بیش از همه چیز مجذوبم کرد،

 این اسمی بود که این مرد بی نظیر برای خودش انتخاب کرده بود. .Aguigui Mouna بی درنگ می گویم

 بیشتر کسانی که در سال های هشتاد راهشان به محله بوبورگ و مرکز پومپیدو افتاده باشد بی گمان او را

 است. یک "Satire" دیده اند. ادبیاتی که او بر فراز سطل آشغال  که تریبونش بود به کار می برد همان ساتیر

 جور حمله زبانی، نقادی بی محابا که نوع بسیار نرم شده اش را شاید بشود با ادبیات گل آقا یا توفیق قدیم

.مقایسه کرد

Mouna خوِد آزادی بود، چرا که بی محابا به تمام آنچه که می خواست می تاخت. بی لکنت حرف می زد و 

 خوِد خوِد آزادی بود، نه برای شجاعتش، یا به قول امروزی ها هزینه ای که برای Mouna .انتقاد می کرد



 پرداختش آماده بود. بلکه دقیقا به این دلیل که نیازی به شجاع بودن نداشت و قرار نبود هزینه ای بپردازد.

 یافت Charlie Hebdo از نوع پخته ترش همان است که در نشریاتی مثل ،Mouna منطق زبانی

 می یشود. همان اشتهای نافرمانی، همان میل به سخره گرفتن و ضد قدرت بودن، ضد تفکر حاکم بودن. در

 Charlie این میان در افتادن با مذهب و دگم مذهبی دم دست ترین سوژه هایی هستند که کاریکاتوریستهای

Hebdo با میل به سراغش رفته و می روند. ضد مذهب بودن ساتیر چیز تازه و عجیبی نیست. در ایران 

 نیز از دیرگاه شیخ و مفتی و محتسب مایه هجو و تمسخر شاعران و رندان روزگار بوده اند. صابون شاعران

 و نویسندگان آزادی خواه، مانند کسروی، فرخی یزدی حتی ایرج میرزا، به تن شیوخ و سیاستمداران متقلب

 بسیار خورده، اما هیچگاه تندی این طنز به زهر ساتیر فرانسوی پهلو نزده. شاید به یک دلیل ساده. به این

 دلیل که در قاموس طنازان این دیار چیزی به مفهوم کفر وجود ندارد. چیزی تعبیر به "حمله به مقدسات"

 کاریکاتوریست های به قتل Wolinski ، Charb، Cabu .نمی شود، چرا که هیچ چیزی مقدس نیست

 بر فراز جایگاهی ایستادند که به بهای قرن ها مبارزه فیلسوفان روشنگری بنا شده Charlie Hebdo رسیده

 است. سترگ ترین کار این متفکران و هنرمندان همانا قداست زدایی از مذهب بود. همان قداست زدایی

 به اصطالح رایج امروز رد شدن از خطوط .Beaumarche و Sad نوشته های ،Molièr کمدی های

 ساتیر دریدن پرده هاست. مثال در شعر فارسی . Mouna قرمز. همان که مفهوم ناب آزادی بود در وجود

 می شود گفت: »می بخور منبر بسوزان«، اما نمی شود گفت »می بخور قرآن بسوزان«. چرا که قرآن خط

 قرمزی ست که نمی شود از آن گذشت. هنجاری ست که نمی توان شکست. می شود با »ارباب عمائم«

 )اصطالحی از خمینی است در یکی از اشعارش( درافتاد، اما با خدا و رسولش نه. مقدسات الزم و ملزوم

 جوامع بسته می باشد. جوامعی که معموال مردساالر، دیکتاتورمآب، پدر ساالر، سفله پرور و فاسد نیز هستند.

.تمام این فضیلت ها در کشورهای تحت سلطه مذهب از جمله کشورهای مسلمان یافت می شود

 حساب آنهایی که خوراک فکری به قاتالنی می دهند که با مسلسل به دفتر روزنامه ای حمله می کنند یا با

همچنین اگر مردمی که در کشورهای مسلمان به. کامیون از روی مردم بی گناه رد می شوند روشن است  

 بهانه توهین به محمد به خیابان ها ریخته اند را میشود نادان و آلت دست دانست و رهبرانشان را احمق یا

 جنایتکار، اما درباره روشنفکران جوامع مسلمان چه باید گفت؟ بیشتر واکنش هایی که من تا به امروز از

 جانب اینان دیده ام با این قسم و آیه آغاز شده اند که ما نیز از توهینی که به محمد شده است بسیار ناراحتیم،

انگاری جوری محکوم. اما به مسلسل بستن و سر بریدن که کار خیلی قشنگی نیست را هم تایید نمی کنیم  

یعنی شاید کتک زدن به جای کشتن، یا اگر کشتن، نه. کردن نوع واکنش، اما نه محکوم کردن کل داستان  

در میانشان آزادگانی از جنس. سر بریدن  Mouna و. هان ناراحت شدید؟ به درک: کم بودند که بگویند  

.برود باالی آشغالدانی و از پایین تا باال تکلیف این دشمنان آزادی را روشن کند



کسانی که. بگذارید همین جا روشن کنم که قتل ها و جنایاتی که اتفاق افتاده با هیچ منطقی پذیرفتنی نیستند  

 برای این اعمال کاله وجاهت بدوزند به این ترفند که این، هرچند کور، واکنشی ست به سال ها سلطه حقارت

.راه به خطا می برند. یا حمایت یک جانبه غرب از اسرائیل. بار سفیدپوستان کاتولیک بر اعراب مسلمان  

 مسئولیت نابسامانی جوامع اسالمی را پیش از همه چیز باید به پای فساد حاکم، دولتمردان ناکارآمد و تفکر

.جزمی سردمدارن مذهبی و عقیدتی اش نوشت

 است، فوقش اگر خیلی دردشان گرفته یک ورق کاغذ بردارند و مرکب و قلم و هرچه Mouna حق با

راستی کشتن چرا؟ به آتش کشیدن پرچم کشور. بِکشند، نُکشند. دوست دارند بنویسند، بکشند و منتشر کنند  

 مردمی زخم خورده از چه رو؟ در این میان به خیابان ریختن خلق هایی که به دلیل بی کفایتی و فساد رهبرانش

 معطل نان شبش هست، آیا خود کاریکاتوری بس دردناک نیست؟ همان رهبرانی که در برابر آوارگی

 در چین سکوت Ouïghours مسلمان بنگالدشی، زندانی و عقیم شدن هزاران Rohingyas هزاران

فرانسه می شود سمبلی که باید نابودش کرد، تحریمش. اسالماشان به افالک می رود-کرده اند، ناگهان فریاد وا  

 کرد، چرا که در یکی از دبیرستان های حومه پاریس، در مبحث آزادی بیان، معلمی سر کالس درس از

مدتهاست که اسالم سلفی. مثال آورد؟ همین؟ نه همین نیست Charlie Hebdo کاریکاتورهای محمد در  

یک نظرسنجی معتبر. در حاشیه جوامع اروپایی النه کرده است و بین جوانان به یارگیری مشغول است  

 اخیرا نشان داد که در حومه شهرهای بزرگ فرانسه، در برخی محالت بیش از بیست و پنج درصد جوانان

شبکه هایی از اسالم سیاسی تندرو از. قوانین شرع اسالمی را برتر از قوانین مدنی جمهوری فرانسه می دانند  

، در جوانان(بخوانید عربستان سعودی)طریق امامان و مساجد، که برخی وصلند به منابع مالی مشکوک   

محدود شدن. برای نوجوانان( بخوانید جلسات مخ زنی)کالس های قرآن خوانی . عرب تبار رخنه کرده اند  

روندی که منجر به حاکم شدن جو اسالم. واکنش های ناموسی و گاهی منجر به قتل. آزادی زنان و دختران  

تمام اینها زنگ خطری است نه فقط در گوش دولت. تکفیری در بسیاری از محالت مسلمان نشین اروپا شده  

حمله به کلیساها، به مسلسل بستن مردمی که در. فرانسه، بلکه برای تمام آزاداندیشان و کنشگران الئیک  

 کافه نشسته اند، با کامیون زیر کردن ده ها مردم عادی به هنگام یک جشن ملی، و سرانجام، بریدن سر یک

برای حس کردن این موضوع کافی ست تصور کنیم، در ایران امروز، روزگار. معلم، کم چیزی نیست  

یا با اتومبیل در. فردای مهاجران را، اگر کسانی از بینشان با کامیون به کشتن ده ها ایرانی دست زده باشند  

همه. فقط یک لحظه عادالنه تصور کنیم. تهران گشته باشند و اینجا و آنجا به مردم عادی شلیک کرده باشند  

 چیز نسبی ست، اما استحکام و متانت اکثریت فرانسوی ها در حدی بود که در مجموع، تا به امروز، واکنش

مقاومت جامعه مدنی فرانسه در برابر واکنش های پوپولیستی. عرب ستیزانه یا اسالم ستیزانه مهمی دیده نشده  

راست افراطی در کمین. اما این توازن، هر آن امکان بهم خوردن دارد. و انتقام جویانه تحسین برانگیز است  

راست افراطی ای که فریادهایش پژواک عربده هایی است که اسالم گرایی افراطی در صف مقابل. نشسته  

در آن خانه دیر. مزخرفاتی که خامنه ای به عنوان نامه به جوانان فرانسه نوشته است بماند. می کشد  



آدمی که ده ها نفر در زندان هایش جرمشان توهین به حضرتشان است، به قول ما. زمانی ست که عاقلی نیست  

بشی خفه ببی»لنگرودی ها  «.

 الئیسیته، ضدیت با مذهب نیست، حتی به نوعی دفاع از عقیده و آزادی مذهب است اما هر عقیده ای و تمام

عاقل باشند( معمم یا مکال)آینده ایران چیزی جز الئیسیته نمی تواند باشد و اگر متفکران اسالمی . مذهب ها  

 باید به جد از الئیسیته دفاع کنند چرا که در جو ضد اسالمی قابل پیش بینی بعد از جمهوری اسالمی تنها

فرق گذاشتن بین آزادی تفکر،. شانس ادامه حضورشان، و یا شاید ادامه حیاتشان، یک حکومت الئیک است  

:برای نمونه همین داستان ممنوعیت حجاب. تبلیغ تفکر و فعل تفکر، زیربنای جامعه آزادی مثل فرانسه است  

میشود از جنبه های مختلفی از این. باید اول گفت که ممنوعیت حجاب در فرانسه که چنین خشم برانگیز شده  

بسیاری هم معتقدند که. یکی از انتقادات رایج هم به یک چوب راندن تمام مسلمانان است. قانون انتقاد کرد  

اما این قانون دقیقا چه. اصال به چنین قانونی نیاز نبود و می شد با یک دستورالعمل اداری ختم ماجرا کرد  

 می گوید؟ قانون جمهوری نمایاندن نشانه های پرطمطراق مذهبی را در مدارس و آموزشگاه های دولتی

فراموش نکنیم. حجاب اسالمی، صلیب و کیپای یهودی مشمول این ممنوعیت می شوند. ممنوع کرده است  

این ممنوعیت فقط در مدارس،. آموزش و پرورش الئیک و جدایی دین از قدرت، اساس انقالب فرانسه است  

 دانشگاهها و برای کارمندان برخی از ادارات دولتی اعمال می شود وگرنه در خیابان و میادین همه آزادند

کسی منکر وجود احساسات اسالم ستیزانه در جامعه فرانسوی. ردا و عبا به تن کنند حتی کشیش ها و مالها  

کسی را تا به امروز به جرم روزه گرفتن و. نیست، اما اسالم ستیزی تا امروز به قانون تبدیل نشده است  

.نماز خواندن جریمه نکرده اند و شالق نزده اند

.Charlie Hebdo برویم سراغ کاریکاتورهای

 کاریکاتورهای نشریه دانمارکی Charlie Hebdo  میالدی۲۰۰۶داستان از اینجا شروع شد که در سال 

Jyllands-Posten در یکی از کاریکاتورها محمد عمامه ای به شکل بمب بر. را در فرانسه بازنشر کرد  

در پی این انتشار، سه انجمن اسالمی از. سر داشت  Charlie Hebdo شکایت کردند، اما دادگاه به نفع 

ژانر کاریکاتور، هرچند ساختارشکنانه و: »رای دادگاه چنین گفت. روزنامه ساتیریک رای داد  

 تحریک آمیز، ادبیاتی است که در تبادل عقیده نقش بازی می کند و از این رو تفکیک ناپذیر از آزادی بیان

»می باشد

Charlie Hebdo پس از این موفقیت بازهم جلوتر رفت و کمی بعد کاریکاتوری را منتشر کرد در آن 

کونم چی؟»پرسوناژ محمد، دمر خوابیده و لخت جمله معروف بریژیت باردو در فیلم گدار را تکرار می کند   

این تصویر البد کنایه به معروف شدن یا ستاره شدن محمد داشت« دوستش داری؟ .



 عجیبه امسال هیچ سوء قصدی» در همین مجله کاریکاتوری منتشر شد که در جواب ۲۰۱۵سپس در ژانویه 

 صبر کن هنوز: »یک رزمنده جهادی که جلیقه انفجاری پوشیده پاسخی به این مضمون می دهد که« نشده

«سال تموم نشده

Charlie Hebdo  حمله ای که.  مورد حمله قرار گرفت۲۰۱۵همچنان ادامه داد تا اینکه در هفت فوریه 

 دو کاریکاتوریست اصلی در دفتر Cabu و Wolinski در آن دوازده نفر از همکاران نشریه از جمله

 سه روز بعد خیابان های پاریس شاهد تظاهرات بی سابقه ای. مجله زیر رگبار کالشینکف جان می سپارند

 شرکت کنندگان سوگوار پالکاردی در دست داشتند. می شود که بیش از سه میلیون نفر در آن شرکت می کنند

«من شارلی هستم: »که می گفت



 کاریکاتوری را انتشار داد که در آن پرسوناژ محمد گریان خود تابلویی Charlie Hebdoپس از آن 

«.همه چیز بخشیده شده. »و جمله ای که می گوید. بدست داشت با مضمون من شارلی هستم

 دیالوگی بسیار زیبا بین پرسوناژ محمد که در سوگ کاریکاتوریست های خود می گریست و صدای دوردست

«.بخشیدیم: »هنرمندانی که می گویند



.روزنامه به معنی دست کشیدن از ساتیر نیست« بخشیدیم»اما 

 محمد از دست اسالمیست ها عاصی»این دیالوگ همچنان ادامه پیدا می کند مثال در این کاریکاتور با تیتر 

 اینجا... «. طرفدارهای احمق داشتن هم مصیبتیه: »که در آن محمدی گریان را می بینیم که می گوید« شده

.حساب مسلمانان را از اسالمیست های تندرو جدا می کنند Charlie Hebdo آشکارا روزنامه نگاران

:نگاهی بیندازیم به این کاریکاتور Charlie Hebdo سرانجام، و برای درک روح

 در پی افتضاح کشیش های بچه باز و در بحبوحه دادگاه کشیشی که از کودکان سوء استفاده جنسی کرده بود،

کاریکاتوریست های

Charlie Hebdo تیتر این کاریکاتور می گوید . باالترین سمبل کلیسای کاتولیک حمله می کنند به: 

«سرانجام کلیسای کاتولیک چشم گشود»

 باید گفت. همانطور که می بینیم، حمله، یا پرده دری این کاریکاتور با کاریکاتورهای محمد، قابل قیاس نیست

 .که عیسای مصلوب، پرسوناژ محبوب کاریکاتوریست هاست و به هر بهانه ای سوژه کارهایشان می شود

.هرازچندگاهی کلیسای کاتولیک اعتراضی میکند، خیلی به جای کسی بر نمی خورد تا کاریکاتور بعدی

 حتی برای کسانی که با حرارت اعمال تروریستی تندروهای مسلمان را به بهانه کاریکاتورهای محمد و

 چه چیزی مقدس است و: توهینی که به زعم آنها به او شده محکوم می کنند این سوال به قوت خود باقی ست 

 فکر. همه ما تابو یا تابوهای مقدسی در ذهنمان داریم. ما چه را تقدیس می کنیم ؟ قداست فقط مذهبی نیست

 اینجا ما با یک. کردن به این تابوها و سنجیدن حد تحمل هر کدام از خودمان می تواند تمرین جالبی باشد



 ، وقتی از زبان یک همشاگردی«مادرت را گاییدم»مثلن در فحش معروف . کانسپت ذهنی سروکار داریم

 چیزی که در عمل مانند لخت دمر. هشت ساله بیرون می آید، هنگام تیله بازی، فعل گاییدن متصور نیست

 بگذریم که تّصور یک کودک هشت ساله با مادر چاق و چله چهل و چند ساله. )خوابیدن محمد، شدنی نیست 

 گاهی تعجب. اما هر چه باشد کتک کاری بعد این ناسزا چیزی جز دفاع از تقدس نیست...( آن زمان من

 می کنیم که بعضی از آزاداندیش ترین دوستانمان موافق آزادی جنسی از هر نوعش هستند، به جز برای بچه

 یادم هست در سال های آخر. عمق تابو تا ناخودآگاه هر کدام از ما نفوذ کرده است. و خواهر و مادر خودشان

 قرآن کهنه، مانند در. دبیرستان دوستی از جانب پدر و مادرش ماموریت داشت تا قرآن کهنه ای را دفن کند

 موضوع دفن کردن قرآن باعث مزاح شد، از آن رو که ما همه دم از. مسجد، معضلی است برای مسلمان ها

 بحثی داغ در گرفت که حاصلش نه فقط منتفی شدن دفن قرآن بود، بلکه کار. المذهبی بودن مطلق می زدیم

 است که« مزخرفاتی»باال گرفت و نظر به اینکه این کتاب چیزی جز کاغذ و مرکب نیست، وانگهی ا پر از 

 ، آتشی تر ین رفیقمان با شور انقالبی، کتاب را کنج دیواری انداخت و برای وارد کردن«افیون توده ها شده»

 یعنی به نظر آمد. شلوارش را پایین کشید و روی قرآن شاشید« واپسگرا»ضربه آخر به این سمبل مذهبی 

 اما رفیق پر شورمان، با همه هارت و پورتش دور و بر قرآن شاشیده بود و نه به خود کتاب که. که شاشید

 همینجا بگویم هیچ کدام از ما تا همینجا که او رفته بود هم. به زعم همه ما کمی کاغذ و مرکب بیش نبود

.نمی رفتیم

 کاریکاتور با غلو کردن در خطوط و اندازه ها، با جابجا کردن پرسپکتیو از همان اول کار اعتراف میکند که

 و. برداشتی است از واقعیت که نتیجه نهایی اش در ذهنمان ساخته می شود. آنچه می گوید خود واقعیت نیست

 برخورد فرانسوی. طبیعتا این بازسازی ذهنی، بدون ارتباط با پیشینه زمینه فرهنگی فرد دریافت کننده نیست

 ها و بسیاری از کشورهای شمال اروپا با برهنگی با برخورد خاله خانومای عزیز من که برای سایه درخت

 خاله من اگر به اینجا. سوال فقط این است کدام باید خود را سازگار کند. سیب رو میگرفت فرق دارد 

 مهاجرت می کرد، یا فرانسوی ها و اسکاندیناویها؟ همه داستان جهانگرد کاشفی که قرنی پیش به دست یک

 به دوستی که قصد سفر به. اسکیمو کشته شد چرا که از خوابیدن با همسرش سر باز زده بود را شنیده ایم

 ایران داشت در پاسخ به این سوال که از صداها و تراوشات بدن، کدام یک در ایران آزاد است؟ گفتم

 در... آنجا همه چیز ممنوع است، گوزیدن که جای خود دارد، آروغ زدن، عطسه بلند، فین کردن. هیچکدام

 .کسی به مستراح نمی رود که قصدش معلوم است، می رود دستشویی. مملکت ما بدن انسان کامال بی صداست

 تعجبی نیست که برآمده از چنین. خطاب کنند« اونجا»را « کون»هستند خانواده هایی که بچه هایشان باید 

 فرهنگی، ناخودآگاه بسیاری از ما پر باشد از ممنوعیت ها و ترسهایی که گاهی حتی قادر به نام بردنشان

.نیستیم



 .ریشه خشونت همینجا نیست؟ بی تردید مفهوم خطرناک غیرت را باید در رابطه با مفهوم تقدس ارزیابی کرد

 هنگام این عمل. چه چیزی محرک پدر یا برادری می شود که دست به قتل دختر یا خواهرش می زنند

 فرهنگ. بزهکارانه فرد تالش می کند تا با پاک کردن صورت مسئله، قداستی ازدست رفته را بازسازی کند

 غیرت در. مردساالر با مقدس کردن تن زنان، حاکمیت بر زنان را به یک عرف اجتماعی تبدیل می کند

 فرهنگ ما فقط در رابطه با جنسیت نیست و مشتق می شود به بسیاری دیگر از جمله غیرت مذهبی، غیرت

 از این رو رابطه نزدیک. ملی، غیرت فامیلی و خیلی غیرت های دیگر که فقط در انحصار مردان نیست

 یعنی در آینده نزدیک. غیرت و تقدس ختم به این می شود که زدودن این بدون زدودن آن ممکن نیست

 مخالفت با دگم اسالمی به. بهترین آرزوی ما برای ایران بی غیرت شدن یا نرم غیرت شدن مردمانش می باشد

 خیلی از بد و بیراه  گویان به روحانیت فقاهتی، با شنیدن توهین به. معنی مخالفت با دگم به معنای عام نیست

 در چنین وانفسایی کار کاریکاتوریست ها از سخت هم. پادشاهی یا سوسیالیسم، دست به چاقو می برند

 نکنند، باید مانند علی فیروز کاریکاتور سوریایی( بخوانید خودسانسوری)اگر خودداری . سخت تر می شود

 آماج گلوله ای Cabu و Wolinski آماده باشند که انگشتانش را شکنجه گران اسد خرد کنند یا مانند

 بگذرید همینجا کاله نداشته ام را به احترام مانا نیستانی کاریکاتوریست شجاع و پر. کوته فکران شوند

.استعدادمان از سر بردارم که اگر نبود چیزی کم بود

 مهاجمان مسلح را دید، پیش از اینکه اماج گلوله ها شود از جا برخاست و بیالخ Cabu گفته اند وقتی که

 بلکه Mouna دوست دارم در این لحظه نه فقط. دوست دارم این داستان درست باشد. گنده ای نثارشان کرد

 ایستاده اند و با هم بزرگترین بیالخ دنیا را Cabu تمام رندان آزاداندیش دنیا را یک جا تصور کنم که کنار

.پیش از به خاک افتادن به تاریک اندیشان حواله می دهند

 مخالفان. را تحسین کنند Charlie Hebdo در آخر کالم، قرار نیست که همه، شیوه ی مزاح یا رادیکالیته

 سرسخت این نشریه کامال حق دارند که از کنار دکه روزنامه فروشی بگذرند، دست در جیب نکنند و این

.به همین سادگی. مجله را نخرند

Aguigui Mouna  در بیمارستانی در پاریس فوت کرد۱۹۹۹هشت ماه مه .



 ، روزنامه نگار سرشناس،Cavana جمع زیادی از پاریسی ها در مراسم خاکسپاری او شرکت کردند و

 کسی که فلسفه. خود به تنهایی یک تظاهرات بود، تجسم شورش Mouna :ضمن ادای احترام گفت

.وجودی اش عشقی بود جهان شمول و اشتهایی سیری ناپذیربه گفتن حقیقت

javad.skyler@gmail.com
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