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طنز

سه شنبه 27فروردين 1398شماره 4438سال دوازدهم
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زراندوز در نشست تخصصی «داستان طنز بعد از انقالب» بیان کرد:

شعر طنز پس از انقالب نقد و بررسی شد؛

نگاهی جدی به طنز در دفتر طنز

جلس�ه نقد و بررسی ش�عر طنز بعد از انقالب با حضور یوسفعلی
میرش�کاک ،مرتضی امیری اس�فندقه ،ناصر فیض و اکب�ر کتابدار در
سرای اهل قلم برگزار شد.
در ابتدای این نشست ،اکبر کتابدار روزنامهنگار و پژوهشگر ضمن
تبریک آغاز هفته هنر انقالب گفت :آغازین روز ش�عر پارس�ی با شعر
طنز است ،قبل از اینکه شعر فارسی به زبان مکتوب دربیاید به صورت
طن�ز بوده که آن را فکاهه میخواندند ،در قدیم فکاهه را زیرمجموعه
شعر نمیدانستند و تازه  80سال است که شعر طنز به حساب میآید،
در ابتدای انقالب بس�یاری از ش�عارها نیز قالب طنز داشتند اما بعد از
انقالب شعر طنز زمانی جدی شد که جلسات «در حلقه رندان» شکل
گرفت.
*

مهرداد صدقی را وودی آلن آینده ایران میبینم

میرش�کاک :مرحوم کیومرث صابری تحمل مسئوالن
را باال برد

یوسفعلی میرشکاک ،شاعر ،نویسنده و طنزپرداز ،نیز درباره شعر
طن�ز گفت :ما ایرانیها از قدیم هرگاه زورمان به پدیدهای نمیرس�ید
آن را به س�خره میگرفتیم و بر همین مبنا مشکالتی که در چند دهه
اخیر به وجود آمد ذات ًا باعث طنز و جوک و لطیفه و متلک شد .بعد از
انقالب اولین کس�ی که علم را برداشت و به فکاهه پرداخت کیومرث
صابری بود .او با کار خود ،میزان تحمل مس�ئوالن حکومتی ایران پس
از انقالب را تا حدّ ی باال برد؛ بهگونهای که اگر طنز او فقط گزنده بود تا
این اندازه تأثیرگذار نمیبود .وی فکاهه را تبدیل به طنز کرد .بعد از او
اهل استعداد روی کار آمدند و دفتر طنز را به وجود آوردند.
طنزپرداز س�ه چیز را باید جدی بگیرد؛ حکمت ،انتزاع و استعاره.
در کش�ورمان ش�عر طنز بیش�تر از طنز منثور مورد توجه قرار گرفته
است و ش�اید دلیل این موضوع هم این است که ناف مردم ایران را با
قافیه بریدهاند و ترجیح میدهند همه چیز را با شعر بیان کنند.
*

اسفندقه :طنز خاص مردم دردمند است

مرتضی امیری اس�فندقه ،ش�اعر ،نیز در پایان گف�ت :طنز خاص
مردم دردمند است؛ قبل از آنکه بخنداند دل مخاطب را میلرزاند .وی
در ادامه به نکاتی درباره ادبیات و شعر طنز پس از انقالب اشاره کرد.
گفتنی است ،هفته هنر انقالب اسالمی همزمان با سالروز شهادت
مرتضی آوینی به همت حوزه هنری انقالب اسلامی برگزار میشود و
تا تاریخ  27فروردین ادامه خواهد داشت.

کاریکلماتورهای تلخ و شیرین  ،گاهی ملس

»»حسین ناژفر

 بي سواد  ،دستم را خواند.*
 "ها" بخاری پرتابل فقیر بود.*
 فقر  ،دهان کفش را هم باز کرد.*
 "بریل"  ،خط دست اندازها است.*
 عرق حالل می خورد پیراهن کارگر.*
 عرب عاقل را مجنون صدا می کردند.*
 نوزاد « ،شیرفهم»ترین موجود است.*
 این هم شعار حزب باد  :هرچه بادا باد.*
 خط لب  ،دارای شیرین ترین الفباست.*
 "اویار سالم"  ،مودب ترین علف مزرعه بود**.*
 داس دست کشاورز بود و شهرتش از آن ِ بیل گیتز.*
 هنگام تحصیل  ،بهترین نمره را از استاد حمامی گرفتم.*
 ساعت عمرم را با چین و چروک صورتم تنظيم می کنم.*
 هزار چاقوی بی دسته ساخت  ،چاقو ساز صلح طلب.*
 کاله بردار  ،سر جا لباسی هم کاله گذاشت.*
 -زمستان فصل عرق گیری پنجره ها است.

ايستگاه
گزارش هشتمین مرحله برنامه قند پهلو و
معرفی شرکت کنندگان

پخ�ش هش�تمین مرحله از برنام�ه طنز ادبی قند پهلو از ش�بکه
آموزش با حضور ش�رکت کنندگانی از سراس�ر کشور از  ۲۰اسفندماه
سال  ۹۷آغاز شد.
به گزارش ش�یرین طنز ،در این دوره بیست شرکت کننده شامل
شانزده نفر از آقایان و چهار نفر از بانوان در بیست و پنج شب متوالی
به رقابت پرداختند.
ش�رکت کنندگان در مرحل�ه مقدماتی برنامه قن�د پهلو در قالب
گ�روه ه�ای چهار نف�ره  ،در مرحله میان�ی در گروه های س�ه نفره و
در مرحل�ه نیم�ه نهای�ی در گ�روه های پنج نف�ره با یکدیگ�ر رقابت
کردند.
در مرحل�ه نهای�ی در قال�ب دو گروه س�ه نف�ره  ،آقای�ان احمد
آوازه  ،رس�ول س�نایی و مس�لم حس�ن ش�اهی و در گ�روه دیگ�ر
آقای�ان مهدی خض�ری  ،حمید واحدی و حمید اس�ماعیلی به رقابت
پرداختند.
س�پس آقایان خضری و آوازه حذف ش�ده و چهار شرکت کننده
دیگر به مرحله خیلی نهایی رفتند.
در گ�روه چهار نف�ره مرحله خیلی نهایی برنام�ه قند پهلو حمید
اسماعیلی حذف شد.
در آخرین مرحله این دوره آقایان رس�ول سنایی  ،حمید واحدی
مس�لم حس�ن ش�اهی به رقاب�ت پرداخته و ب�ه ترتیب حائز کس�ب
رتبه های اول و دوم و سوم این دوره از قند پهلو شدند.

فیض :در دفتر طنز نگاه جدی تری به طنز وجود دارد

ناص�ر فیض ،مدیر دفتر طن�ز حوزه هنری و ش�اعر طنزپرداز ،در
ادامه درباره س�ابقه ش�عر طنز گفت :در گذشته خیلیها معتقد بودند
که طنز جایگاه خاصی در ش�عر نداشته ،در تاریخ ادبیات همانطور که
ش�کلهای دیگر ادبیات مطرح بوده طنز هم بخشی از آن بوده است.
دفت�ر طنز حوزه هنری ،در س�ال  1378به ابتکار زن�د ه یاد ابوالفضل
زرویی نصرآباد راهاندازی ش�د و از آن تاریخ تاکنون با برنامههایی در
قالبها و ش�کلهای گوناگون ،میکوش�د تا در جهت ترویج و تعریف
طنز درست ،مفید و فاخر گام بردارد.
دفتر طنز با هدف پیدا کردن اس�تعدادهای جوان و پرورش آنها
ش�روع ب�ه کار کرده و بع�د از بهوجود آمدن این دفت�ر بود که اندکی
جدیتر به ش�عر طنز پرداخته ش�د و بهنظرم جای�ی مانند دفتر طنز
بودنش بس�یار بهتر از نبودش است .در نهایت در دفتر طنز سعی شد
از کس�انی که در حوزه طنز صاحب نامن�د و آثار خوبی خلق کردهاند
اس�تفاده ش�ود تا جوانان پای صحبتهای آنان بشینند و از گفتههای
آنها استفاده کنند.
تنها یک نگاه سطحی به کارهای قبل از انقالب نشان میدهد ما از
طنزهایی که درباره اجاره خانه ،گرانی و ...است زیاد خوشمان نمیآید
و دیگ�ر در میان مردم خریداری ندارند و دیگ�ر دغدغه طنزپردازان
نیس�تند.وی در پایان خاطرنشان کرد :امیدوارم ش�عر طنز باز هم به
روزهای اوج خود بازگردد.
*

(دوره جديد)
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به گزارش ایبنا نشس�ت تخصصی «داس�تان
طنز بعد از انقالب با نگاه به سهگانه کتابهای طنز
مهرداد صدق�ی» ،با حضور عل�ی زراندوز ،مهدی
ف�رج اللهی ،مه�رداد صدق�ی و داوود امیریان در
سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار شد.
در ابت�دای این نشس�ت ،صدقی با اش�اره به
چرایی جدی گرفتن ادبیات طنز بیان کرد :شروع
روی آوردن م�ن به ادبیات طنز با جش�نوارههایی
ب�ود که دفت�ر طنز ح�وزه هنری برگ�زار میکرد.
علت دیگ�ر آن ،آش�نایی ب�ا زندهی�اد ابوالفضل
زرویینصرآب�اد بود .البته ش�روع جدی کار من با
نوش�تن در مجله گل آقا همراه ب�ود.بعد از مدتی
احس�اس کردم در وادی کتاب بمانم و از نوش�تن
مطالب ماهانه یا هفتگی فاصله بگیرم.
وی بیان کرد :س�بک نوش�تنم به گونهای بود
ک�ه در مورد مس�ائل روز نمینوش�تم .به عبارتی
به مس�ائل زودگذر عالقهمند نبودم .فکر میکنم
اسمم نس�بت به دوستان دیگر کمتر معرفی شده
اما مخاطبان زیاد و وف�اداری دارم .اوایل کار فکر
میک�ردم زمانی که یک خط ،پاراگراف ،س�تون یا
حت�ی اگر یک صفحه نوش�تم نباید به آن دس�ت
بزنم و احتیاط میک�ردم .اما به مرور به ویرایش و
بازنویس�ی آنها پرداختم و با گذشت زمان متوجه
ش�دم اگر مخاطبان محدود و ثابتی داش�ته باشم
در کار به نظرها و نقدهای آنها توجه داش�ته باشم
کیفیت کار بهتر میشود.
صدق�ی ادام�ه داد :اوای�ل کار از نقد ناراحت
میش�دم ام�ا در درازم�دت متوجه ش�دم که اگر
عیبی از کار گرفته ش�ود به آن از زوایای مختلف
فکر میکنم و یک اث�ر را صیقل میدهم .در ابتدا
اسم س�ه گانه کتابهای (آبنبات هلدار  ،آبنبات
پستهای و آبنبات دارچینی) «روزگار آقای اوشین
و آقای دالر» بود که با آن موافقت نش�د و س�پس
اس�م ترکی برای آن انتخاب کردم که باز هم مورد
قبول واقع نشد .در نهایت اسم آبنبات با طعمهای
مختل�ف را ب�رای آن انتخاب کردم ک�ه میتواند
سوغات فرهنگی مردم خراسان شمالی باشد.

*حج�م کار صدق�ی را در آثار هیچ

کدام از نویسندههای طنز نمیبینیم

در ادامه این نشست ،امیریان با بیان اینکه بهتر
است کتابهای صدقی از سوی یک انتشارات برای
دسترسی راحتتر مخاطب منتشر شود ،گفت :از
بی�ن ادبیات داس�تانی قبل از انقلاب میتوانم از
کتاب دایی جان ناپلئون نام ببرم که کار درخشانی
اس�ت و بارها آن را خواندم هم سریال و هم کتاب
آن خوب اس�ت و هر کدام حسن خودش را دارد.
متاسفانه بعد انقالب در ادبیات بزرگسال کار طنز
نداریم .کتابهای آقای صدق�ی را برای نوجوانان
میدانم .هرچند با مرزبندی کتابها برای نوجوان،
بزرگسال و کودک موافق نیستم .بعد از انقالب به
خاطر فضای غم بار ما داس�تان طنز نداشتیم .آثار
محمد پورسانی تحت تاثیر عزیز نسین بود.
وی ادام�ه داد :بعد از انقلاب ادبیات کودک
و نوج�وان ج�ان ت�ازهای گرفت و طن�ز در آن پر
رنگ ش�د .بهعنوان نمونه میت�وان از آثار مهدی
حجوانی ،سوسن طاقدیس ،فرهاد حسنزاده ،اکبر
صحرائی ،مصطفی رحماندوست و شهرام شفیعی
در این حوزه نام برد .اما در ادبیات بزرگس�ال آثار
طنز نداریم .حجم کار آقای صدقی را در آثار هیچ
ک�دام از نویس�ندههای طن�ز نمیبینی�م .آبنبات
هلدار را در چهارصد صفحه نوش�تن کار س�ختی
است؛ شخصیتشناس�ی ،چهارچوب ،زبان و لحن
در این حجم سختی است.
امیری�ان بیان کرد :رش�ته کالم در س�ه گانه
مهرداد صدقی از دستش خارج نمیشود و با تمام
روزمرگیها زندگی به نوش�تن آن ادامه میدهد و
ناامید نمیش�ود .کتاب اضافههای�ی دارد که باید
چک�ش کاری ش�ود .کار صدق�ی از نظ�ر خودش
بهترین کار اس�ت اما باید یک ویرایش و پیرایش
ش�ود .آبنب�ات ه�لدار اضافههای�ی دارد که اگر
برداش�ته ش�ود ریتم آن زیباتر و تندتر میشود.
نباید در داس�تان پانویس داش�ته باشیم این یک
ضعف اس�ت و باید برای آن یک راهحل پیدا کرد.
این پانویسه�ا می تواند در انته�ای کتاب آورده
شود چرا که حواس مخاطب را پرت میکند.

*مهرداد صدقی را ب�ه عنوان وودی

آلن آینده ایران میبینم

زراندوز از دیگر مهمانان حاضر در این نشست
ب�ا بی�ان اینکه چ�را طنز نویس�ان ما در نوش�تن
داس�تان بلند طنز تنبل هس�تند ،گفت :منوچهر
احترام�ی فیش نویسهای�ی برای داس�تان بلند
داش�تند که نمیدانم س�رانجامش چه شد .کاش
دوستان شجاعت و جسارت نوشتن داستان بلند
طن�ز را به خود بدهن�د .ما در ای�ن عرصه چیزی
نداریم .امتحان کنید و نترسید.
وی ادامه داد :با صدقی در گل آقا آشنا شدم.
دغدغه نوشتن آثار به روز نداشت .هرچند ما به طنز
به روز و طنز ماندگار نیاز داریم .یکی از شگردهای
طنزنویسی تکرار است اما گاهی این تکراری بودن
از طنز بیش�تر میشود .ش�وخیهای صدقی را در
آثار مطبوعاتیاش دیدم؛ او فرمولهای خاص خود
را در طنز دارد که مطبوعاتی اس�ت .بهتر است در
کارهای بعدی فرمول طنز مطبوعاتی را ارتقا دهد
یا آن را کنار بگذارد .بهتر بود از شوخیهای قوی
تری در کتاب استفاده میشد.
زران�دوز گفت :ما طن�ز نویسها از آثار وودی
آل�ن نام میبریم و من با توجه به پش�تکار ،تالش
و دامنه مطالعاتی ک�ه مهرداد صدقی دارد او را به
عنوان وودی آلن آین�ده ایران میبینم .صدقی از
هر ش�خصیت و وس�یلهای که در کت�اب میآورد
استفاده میکند .پالن بندی در آثارش وجود دارد
و برای همه آنها برنامهریزی میکند.
وی ادام�ه داد :بدانی�م مخاطبان ما بس�یار با
ش�عور هس�تند و آثار را درک میکنند .مخاطبان
با س�ینما و ادبیات جهان حرکت میکنند و هرچه
برای جذابیت و پیچیدگی آن تالش کنیم مخاطب
آن را درک میکند .مخاطب دوست دارد جاهایی
قوانی�ن منطقی حاکم شکس�ته ش�ود .احس�اس
میکنم صدقی کتاب را دلی و حسی نوشته است.
زران�دوز در پای�ان گفت :به بچهه�ا یاد دهیم
برای کتاب هزینه کنند ت�ا کتاب جزئی از زندگی
آنها شود؛ چراکه هزینهای که برای کتاب میشود
ارزش دارد .در این صورت مطمئن باشیم اتفاقاتی
برای جامعه و کشور رخ میدهد.

شرح عكس
»»قلعه نوعي :آقاي شفر زياد به ماندن توي استقالل دل نبند من خودم سال ها در اين تيم بودم و بعد با يكي دو تا باخت
اخراجم كردند!

افتتاح نمایشگاه کاریکاتور «دونالد سلمان»
در بیرجند

همزمان با هفته هنر انقالب اسلامی نمایشگاه کاریکاتور «دونالد
س�لمان» با موضوع استکبارستیزی ،با آثاری از سید مسعود شجاعی
طباطبای�ی در محل نگارخانه بهمن حوزه هنری در بیرجند گش�ایش
یافت.
به گزارش ش�یرین طنز ،ب�ه نقل از شبس�تان از بیرجند« ،مجید
کریمی�ان» ( ۲۴فروردی�ن) در حاش�یه گش�ایش این نمایش�گاه در
جم�ع خبرن�گاران اظه�ار کرد :ه�دف اصل�ی از برگزاری نمایش�گاه
دونال�د س�لمان حمای�ت از حرک�ت مردمی ش�کل گرفت�ه در مقابل
اقدام مفتضحانه آمریکا مبنی بر تروریس�ت خواندن س�پاه پاسداران
انقلاب اسلامی و معرف�ی آث�ار هنرمن�دان در هفت�ه هن�ر انقالب
است.
رئی�س ح�وزه هنری خراس�ان جنوب�ی با تاکی�د بر اینک�ه پیام

ای�ن نمایش�گاه ش�فاف س�ازی مبن�ای ترورس�یم اس�ت ،اف�زود:
ب�دون ش�ک آمریکا تم�ام مش�کالت را در ای�ن زمینه ایج�اد کرده
است.
کریمی�ان با بی�ان اینکه دونالد س�لمان برگرفت�ه از بخش عمده
جنگ و تکفیر است ،تصریح کرد :این مهم واقعیت جنگ به مدیریت
اس�تکبار جهانی و تکفیر به رهبری عربس�تان س�عودی را به نمایش
میگذارد.
به گفته وی  ۵۰اثر هنرمند بین المللی مسعود شجاعی طباطبایی
در اختیار حوزه هنری قرار داده شده است و نمایشگاه دونالد سلمان
از امروز  ۲۴فروردین به مدت چهار روز از ساعت  ۹تا  ۱۲ظهر میزبان
بازدیدکنن�دگان در نگارخانه ح�وزه هنری واق�ع در خیابان مطهری
بیرجند است.

برگزاري کارگاه اسرار و ابزار طنزپردازی امروز

ب�ا حض�ور اس�تاد یوس�فعلی میرش�کاک کارگاه اس�رار و اب�زار
طنزپردازی برگزار شد.
به گزارش ش�یرین طنز ،به نقل از رواب�ط عمومی دفتر طنز حوزه
هنری کارگاه اس�رار و ابزار طنزپردازی در س�الن آفرینش�های ادبی
حوزه هنری برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر اس�ت کارگاه اسرار و ابزار طنزپردازی با حضور استاد
یوس�فعلی میرشکاک یکش�نبهها س�اعت  ۱۷در حوزه هنری برگزار
میشود.
حضور در این کارگاه برای عموم عالقهمندان به طنز و ادبیات آزاد
و رایگان است.

زندگینامه استاد

یوس�فعلی میرشکاک (زاده  ۱۳۳۸در شوش دانیال و ایل ساکی)
شاعر ،نویسنده ،طنزپرداز و منتقد سیاسی.
میرشکاک در طول سی س�ال اخیر در زمینههای گوناگونی فعال
بودهاس�ت؛ از سرودن ش�عر و نگارش نقدهای ادبی تا نوشتههای طنز
و مقاالت سیاس�ی و مذهبی و عرفانی .همکاری و همراهی او با س�ید
مرتضی آوینی قابل توجه است.
از س�ال  ۱۳۵۸بهطور جدی ش�اعر شد ه اس�ت.وی بیش از همه،
متأثر از ش�اعرانی چون مهرداد اوس�تا  ،مهدی اخوان ثالث  ،منوچهر
آتشی  ،محمدعلی معلم دامغانی و بیدل دهلوی بودهاست.

