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طنز
»»مهدي طوسي

چ�ه بگم به كساني كه شير حموم رو روي وضعيت دوش ميبندن
و از حموم خارج ميشن ؟!
**
تا حاال دقت کردين س�ر سفره وقتي به طرفت ميگي نمکدون رو
د ميده به تو!؟
بده  ،اول خودش نمک ميريزه رو غذاش  ،بع 
**
يک�ي از ترسن�اک ترين جمالت دوران مدرسه  ،اي�ن بو د که ":يه
د بيرون"
برگه از کيفتون بياري 
**
د ب�رداری  ،بهتره شلوار
ی قدم های بلن 
اگ�ر می خواه�ی در زندگ 
گشا د بپوشی!
**
د
مژده ای دل که مسیحا نفسی میای 
د
شوهر خوب مگر گیر کسی میای 
(خواهر حافظ )
**
د روز کنگر خوردن و لنگر انداختن و استراحت،
د از چن 
بعضي ها بع 
وقت�ی پاش�ون می رسه خونه خودشون مي گ�ن  :آخیش  . . .هیچ جا
خونه خو د آدم نمیشه !
**
فانتزیهای من :یکی از فانتزیام اینه که یه روز ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺸﻢ؛
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﮕﻴﺮﻡ دﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ :ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ!
ﻣﺎﮐﺴﻴﻤﺎﻱ ﻣﺸﮑﻲ ﺷﻴﻄﻮﻥ داری چیک�ار میکن�ی اون گوش�ه
واستادی؟!
۲۰۶ﺻﻨﺪﻭﻕ دﺍﺭﺁﻫﻨﮕﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻤﻴﻪﻋﻮﺿﺶ ﮐﻦ!
**
یکی از فانتزیام اینکه:در نظر دارم یه قوطی نارنجی بخرم و توش
د چی شده؟
اسمارتیز بریزم هروقت سردر د داشتمو یکی ازم پرسی 
بگم :چیزی نیست ،هم�ون سردردهای همیشگی بعدم چندتاشو
بخورم بگم :آآآآه!
**
د ت�ازه وار د به مدیر :جن�اب! من هرچ�ی در یخچال اداره
کارمن� 
میذارم سریع خورده میشه
(پنیر” نون” گردو” حلوا” و… )
ب�رای صبحونه ف�ردای خودم چی�زی باقی نمیمون�ه !مدیر :آقای
د کارمند :فامیلم “صلواتیه” روی
محت�رم لطفا فامیلتونو روش بنویسی 
همه شون نوشتم!
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در هجو ،از امکانات بیانی و زبانی
استفاده میشود

محفل شعر طنز «در حلقه رندان» با حضور
جمع کثیری از ش�اعران و طنزپردازان کشور،
در حوزه هنری برگزار شد.
د
به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری ،یکص 
و چه�ل و یکمین ش�ب ش�عر طن�ز «در حلقه
رن�دان» با حض�ور و اج�رای داری�وش کاردان
مجری ،گوینده و برنامه س�از رادیو و تلویزیون
برگزار شد.
این برنام�ه با حضور اف�رادي همچون اکبر
کتابدار نویس�نده و پژوهش�گر ،اس�تا د بانی از
ش�عرای پیشکس�وت طنز به هم�راه جمعی از
شعرای جوان طنزپرداز کشور برگزار شد.
کتاب�دار در این برنامه ب�ا آغاز مقدمهای در
مور د یکی از گونهه�ای طنز با عنوان «هجو» و
انتقا د از دیدگاه اشتباه جوانان به این شیوه ادبی
د
گف�ت :اکثر جوانهایی که ش�عر طنز میگوین 
د
راه را اش�تباه میروند؛ چرا ک�ه تصور میکنن 
د تشکیل میشود .در
هجو از واژههای زشت و ب 
حالی که اینگونه نیس�ت .برای توضیح بیشتر
این موضوع بهتر اس�ت به تاریخچه هجو اشاره
کنم تا در ادامه مطلب را بهتر ادا کنم.
وی اف�زود :هج�و در یون�ان باست�ان برای
اولی�ن بار به ک�ار گرفته شد .هج�و گونه ای از
آثار خندان است .در این شیوه خنداننویسی،
ه�دف اصل�ی نویسن�ده ،استه�زاء و مسخره
ک�ردن یک نفر اس�ت .آن ه�م از طریق بزرگ
نمای�ی معای�ب او و یا نسب�ت دادن صفت ها و
عی�ب هایی که ممکن اس�ت در آن فر د نباشد.
در واق�ع «هجو» نوعی دشن�ام دادن است ،اما
تف�اوت آن با فحاشی معمول�ی این است که در
هجو ،از امکانات بیانی و زبانی استفاده میشود.
این به آن منظ�ور است که به بدترین نوع خو د
به شخصی توهین میشو د اما هیچ واژه زشت و

فحشی در آن استفاده نمیشود.
کتابدار در ادامه با اشاره به هجو نویسان در
دوران حیات پیامبر مکرم اسالم(ص) گفت :هجو
در روزگار پیامبر اسلام ه�م مور د بهرهبرداری
قرار میگرفت .یکی از ش�اعران بنام این حرفه
در آن روزها «حسان بن ثابت» از شعرای مور د
حس�ان وقت�ی در اوج مبارزه
تایی 
د پیامبر بودّ .
با کفار قرار میگیرد ،در هجو دش�منان اسلام
د طوالیی دارد .بهویژه هجو کس�انی که به
نیز ی 
معارضه و مقابله با دین اسلام برخاسته و زبان
به هجو پیامبر گشو دهاند .مثال وقتی ابوسفیان،
د او جوابی بس�یار
پیامبر اسلام را هجو میکن 
دندان ش�کن و طوالنی در هجو ابوسفیان دار د
و در پای�ان ،نیت خو د را از این کار فقط کس�ب
رضایت خدا اعالم میکند.
وی در ادامه افزود :امام حس�ین(ع) از نبی
مک�رم اسلام(ص) روای�ت میکن�د« :برترین
د از اقامه نماز ،ش�ا د کردن دل مومن
اعم�ال بع 
است؛ البته از طریقی که گناه در آن نباشد ».در
د دارای فحش و گناهی باشد.
نتیجه هجو نبای 
کتاب�دار در مور د مس�ائل فن�ی هجو گفت:
هج�و ب�ه دس�ته مس�تقیم و غی�ر مس�تقیم
تقسیم میش�ود .هجو به صورت غیر مستقیم
تاثیرگذاری بیش�تری دارد .چ�را که برای بیان
آنچه در نظر ش�اعر اس�ت به ایجا د س�اختاری
ادبی و هنرمندانه نیاز دارد.
در می�ان ش�اعرانی که به ش�عرخوانی طنز
پرداختند ،حس�ین رضویفر د ش�عر طنزی در
مور د ژن خوب خواند .متن شعر او چنین است:
شش ماه شبانه روز با او َچت کر د
با حوصله شش ماه دیگر صحبت کر د
د ژن خواهر او خوبتر است
چون دی 
با خواهر کوچکتر او وصلت کر د

شرح عكس
»»بچه ها يك ساعت ديگه منصوريان از استقالل مي ره!

(دوره جديد)

*
یک وام بدون بهره با ضامن خوب
یک ظاهر خوش قیافه و باطن خوب
این چهار قلم جمع نگر د د یکجا
د تو را با ژن خوب
جز ساخته باشن 
*
این کوزه ز من عاشق یک ژن بوده است
د یکی وام و دو ضامن بوده است
در بن 
این دسته که در گردن او میبینی
در گردن بیست تا معاون بوده است
*
گفتم که ژنت؟گفت ژنم آب حیات!
گفتم ژن بنده؟گفت آب نبات!
د ژنت اینطوری؟
گفتم که چطور ش 
فرمو د که من نخور دهام ترشیجات!
*
د
حاشا که گمان کنی ز ما شا د ترن 
د
آنان که دماغ چاق و پُر با د ترن 
از خوبی جنس ژنشان فهمیدم
د
د معتا د ترن 
آنان که نمیکشن 
*
هر کس که نبو د دور ما گمراه است
این جمله یک ژن همه غمآه است
گفتم که چرا گیر فرار مغزیم
فرمو د حصار دورمان کوتاه است
این برنامه با شعر خوانی طنز شاعران جوانی
د امیرسادات موس�وی ،مصطفی
همچ�ون سی� 
مشایخ�ی ،صاب�ر قدی�ری ،روحاهلل احم�دی،
د مهدی نژا د و....همراه ب�و د که با استقبال
امی� 
مخاطبان مواجه شد.
اجرای تران� ه طنزی از اشع�ار مرحوم عمران
صالحی توسط مهدی فرجاللهی دیگر برنامههای
تازهترین شب شعر طنز «در حلقه رندان» بود.
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ايستگاه
سعید بیابانکی شمع کیک هفتاد ماهگی
«قند و نمک» را فوت كرد

د بیابانکی
د و نمک» با حضور سعی 
هفتادمین محفل شعر طنز «قن 
و شاعران طنزپرداز در فرهنگسرای فردوس برگزارشد.
به گ�زارش شیرین طنز ،به نقل از رواب�ط عمومی مراکز فرهنگی
د و نمک» با هدف اعتالی شعر طنز،
هن�ری منطقه  ،۵محفل ادبی «قن 
فراه�م آوردن فرصتی برای ارائه سرو دههای طنزآمیز شاعران جوان،
د در مسیر
شناسایی ،جذب و پ�رورش ادبی و خالقیت جوانان هنرمن 
ارتق�ای دانش و همچنین ایجا د شور و هیجان و فراهم کردن یک روز
د که تاکنون شصت و نه
به یا د ماندنی و شا د برای شهروندان برگزارش 
محفل به صورت مستمر در آخرین سه شنبه هر ماه اجرا شده است.
در هفتادمی�ن محفل که به ص�ورت ویژه برنامه به اج�را در آمد،
د
د و سعی 
شاع�ران طنزپرداز ،اشعار و قطعات طنز خو د را قرائت كردن 
د آنهاپرداخت.
د برنامه نیز ب�ه نق 
بیابانک�ی به عن�وان مجری و منتق 
همچنی�ن برگزاری استندآپ کمدی ،پخ�ش کلیپ طنز ،مسابقه ذوق
آزمای�ی ،معرفی برگزیدگان و اه�دای جوایز و فوت کردن شمع کیک
هفت�ا د ماهگی توسط بیابانک�ی ،شاعران حاض�ر و مخاطبان از دیگر
بخشهای این محفل طنز بود.
د و نمک” که در ه�ر نشست میزبان
محف�ل ادب�ی شعر طنز “قن� 
شاع�ران برجست�های ب�وده است ،در ای�ن محفل پذی�رای شاعرانی
همچ�ون صابر قدیمی ،فرامز ریحان صفت ،شروین سلیمانی ،علیرضا
لب�ش ،مهدی است�ا د احمد ،علی میرزای�ی ،روحاهلل احمدی ،مصطفی
مشایخی ،مهدی فرج الهی و … بود.
محمد سلمانی :

آثار رسیده در بخش طنز قابل دفاع بود

د است
د سلمانی دبیر سومین جشنواره شع�ر نیاوران معتق 
محم� 
ای�ن جشنواره توانسته شاعران کم تر شناخته شده را به جامعه ادبی
معرفی کند.
به گزارش شیرین طنز ،به نقل از روابط عمومی بنیا د آفرینش های
د سلمانی دبیر سومین جشنواره شعر نیاوران در
هنری نی�اوران محم 
ارتباط باانتخاب آثار برتر در بخش طنز گفت  :داوران در دوره گذشته
د
د و تصمیم گرفتن 
و در بخ�ش طنز آثاری را شایسته انتخاب ندانستن 
که تلنگری به خانواده شع�ر طنز بزنند .این دوره نسبت به دوره قبل
آثار رسیده در بخش طنز خیلی بهتر و قابل دفاع بود.

نخستین جشنواره «رسانه و رفاه اجتماعی»
همراه با بخش طنز برگزار می شود

د عوامل
نخستین جشنواره «رسانه و رفاه اجتماعی» با رویکردنق 
موثر درایجا د فقر برگزار می شود.
به گ�زارش شیرین طنز ،به نقل از رواب�ط عمومی اداره کل تعاون
ک�ار و رفاه اجتماعی گلستان ،دکتر مازندرانی در گفتگو با خبرنگاران
اظه�ار کرد :اولی�ن جشنواره رسان�ه و رفاه اجتماعی با ه�دف ایجا د
ارتباط سازنده میان خبرنگاران و سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی
د عوامل موثردر ایجا د فقر برگزار می شو د .
و با رویکر د نق 
وی با اشاره به اولویت دولت دوازدهم در مبارزه با فقر  ،افزو د  :معاونت
رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از بازیگران اصلی
در ح�وزه مبارزه با فقر ،اقدام به برگزاری این جشنواره نموده است تا
از جامع�ه خبرنگاران و اصحاب رسانه به عن�وان مطالبه گران مسائل
اجتماعی تجلیل شود.
مدیرک�ل تعاون کار ورفاه اجتماع�ی گلستان تصریح کرد :در این
جشنواره میخواهی�م ضمن برقراری تعامل موثرت�ر میان خبرنگاران
و دستگاه سیاستگ�ذاری ،آثارخبرنگ�اران را در محورهای جشنواره
د نمایی�م .مازندرانی در خصوص جزییات جشنواره
گردآوری و مستن 
گفت  :این جشنواره در  ۵رشته گفت و گو و مصاحبه ،گزارش خبری،
د سیاست های غلط اجرایی
یا دداش�ت ،مقاله و طنز و در  ۸محور نق� 
در ح�وزه فقر زدایی ،تاثیر بیک�اری در افزایش فقر و بزهکاری ،نقش
فق�ر در افزای�ش اعتی�ا د و تاثیر آن برخان�واده ،افزای�ش آمار طالق،
افزای�ش حاشیه نشین�ی ،تغییرات اقلیم�ی و مهاج�رت از روستاها
د سرپرس�ت ،نقش فقر در
ب�ه شهرها ،زندگی زن�ان بی سرپرست و ب 
افزای�ش کودکان کار و معلولیت برگزار می شود.وی خاطر نشان کرد:
د آثار منتشر شده خو د در
عالقمندان به شرکت در جشنواره می توانن 
مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه های اینترنتی را حداکثر تا تاریخ ۱۰
د.
مهرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن 

