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قاسم رفیعا :

خنده هاي زمستاني

»»گردآوري :مهدي طوسي

طنزنویسی در جامعه امروز بسیار
سخت شده است

مورچه عاشق

د ـ از جمله مجله
طنزنویس کوشا بودم که آن روزها برای اغلب جرای 
جوانان ام�روز ـ طنز می نوشت.چون مرح�وم کیومرث صابری از من

در خواهم آمد.

خواست�ه بو د هفته ای یک روز به گ�ل آقا بروم و با روانشادان حسین

مر د نگاهی کر د و گفت حتی اگر عمر نوح هم داشته باشی این کار

گلستان�ی و زرویی نصرآب�ا د همکاری کنم  ،از پورثان�ی راجع به طرز

امکان پذیر نیست.

سلوک و برخور د اعضای تحریریه ی گل آقا با همکاران تازه وار د ـ که

مورچ�ه گفت خودم هم می دانم اما ب�رای عشقم تمام سعی خو د

منظور خودم بودم ـ پرسیدم.

را خواهم کرد.

لحظات رويايي

دیدی یه وقت هایی همه چیز عالی و سرجاشه و دلت میخوا د اون

لحظه اصال تموم نشه؟؟
-آره منم ندیدم !!

**

اسباب كشي

س�ه نف�ر میخ�وﺍﺳﺘﻨﺪ ﻳﻪ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺳﺎﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ!

ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﻴﺮﻥ ﻳﻜﻴﺸﻮﻥ ﻣﻴﮕﻪ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻘﺪر ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﻣﻴﺮﻩ ﻣﻴﺎ د ﻣﻴﮕﻪ ﻳﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮﺏ دﺍﺭﻡ ﻳﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ!
ﻣﻴﮕﻦ :ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺑﮕﻮ

ﻣﻴﮕﻪ :ﻳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻩ

ﻣﻴﮕﻦ :ﺧﻮﺏ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺪﺕ ﭼﻴﻪ؟

ﻣﻴﮕﻪ :ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﻭﻣﺪﻳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺑﻐﻠﻴﻪ…!!!
**

خصوصي سازي

رئیس سازمان خصوصی سازی گفته اگه تو مزایده چهارم مشتری

برای سرخابي ها پیدا نشه می سپاریمشون به پرورشگاه !
**

ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻥ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ :

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ :

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ،ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺰﯾﺰ دﻟﻢ؟ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮدﺕ ﺻﻼﺡ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ ﻣﻦ … ﺧﺪﺍﻓﻆ ﻋﺰﯾﺰﻡ ..

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ  :ﻫﯿﭻ كاري
ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻣﺎ !..

ﺣﺎﻻ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ  :ﺳﻼﻡ .ﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﮑﺮدﻩ … ﺧﻮدﻡ ﻣﯿﺎﻡ

ﻣﯿﮕﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ  ..ﻣﻦ ﮐﺎﺭ دﺍﺭﻡ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ :اشتب�اه ﮐﺮدﻡ

جدي نگير هرکاری صالحه انجام بده!!
**

دزدان بزرگوار

وکیل ها امیدوارن تو دردسر بیافتی.
دکترا امیدوارن مریض بشی.

پلیسا امیدوارن یه جرمی بکنی.

صاحبخونه ها امیدوارن هیچوقت خونه نخری.
د بشن.
دندانپزشکا امیدوارن دندونات فاس 

مکانیکا امیدوارن ماشینت خراب بشه.

موسسات کفن و دفن امیدوارن بمیری.

فق�ط دزدا واست یه زندگ�ی خوب و پر بار و موفق و با برکت آرزو

میکنن.

و همینطور یه خواب خوب و خوش و آروم و راحت و عمیق …

د بزرگوارن!!!
ببین چق 
**

ملت خالق

پش�ت ماشینم زدم فروشی شمارمم نوشتم..تو ترافیک یارو زنگ

د رانندگی میکنه ،تو
زده بهم میگه آقا این ماشین سمت چپیه خیلی ب 

بپیچ جلوش منم از پشت میچسبونم بهش حالشو بگیریم!
**

قرعه كشي

من تو زندگیم فقط یه بار تو قرعه کشی برنده شدم.

اون�م سال دوم دبستان ب�و د که معلممون می خواس�ت از یه نفر

درس بپرسه و قرعه به اسم من افتاد!

به مناسبت چهلمین روز درگذشت ابوالفضل
زرویی نصرآباد

د پورثانی
ش�و د  ،در دفتر مجله ی جوانان امروز پذیرای روانشا د محم 

مورچ�ه گفت معشوقه ام گفته اگر ک�وه را جابجا کنی به وصال تو

**

خاطره ی عباس خوش عمل کاشانی؛

آق�ا ببینم  ،با او آشنا شوم و آن آشنایی سرآغاز دوستی صمیمانه ای

او گفت چه میکنی؟

پس بمیر بدبخت زن ذلیل!!!

ايستگاه

د ماه قبل از آن که برای اولین بار زرویی نصرآبا د را در دفتر گل
چن 

د که خاکهای پای کوه را جابجا می کند ،به
م�ردی مورچه ای را دی 

مر د که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته بو د مورچه را له کر د و گفت:

3

مرح�وم پورثانی راجع به هریک از همک�اران گل آقایی و رفتار و

به گزارش شیرین طنز ،به نقل از پایگاه خبری
حوزه هنری ،قاسم رفیعا شاعر ،نویسنده و معلمی
اس�ت که برای اهالی خراسان نامی آشناست؛ اگر
فقط ش�عر «بچه محله امام رضایم…» او را که در
حضور رهبر انقالب خوانده است و موجب خنده و
تشویق ایشان شده را شنیده و کلیپ آن را دیده
باشید.
د ذاتا انسان
د که او بای� 
دهای 
حتم�ا متوج�ه ش 
د  .محفل طنز «شکرپنیر» در
طناز و بیریایی باش 
هفته گذشته و گشا دهروی�ی قاسم رفیعا بهانهای
برای گفتوگو با او بود:

آقای رفیعا از خودتان بگویید.

د س�ال  ۱۳۵۴هس�تم و در طرقبه
م�ن متول� 
زندگ�ی میکنم و در یکی از مدارس همان ش�هر
معاون پرورشی هستم .شعر و داستان مینویسم و
یدهم و
کارهای تحقیقی در حوزه ادبیات انجام م 
ماهنامه محلی هم در طرقبه به نام «چشمه عسل»
دارم ،اما بیشتر حوزه کاریم در ادبیات شعر محلی
با لهجه مشهدی است.

از ابتدا در حوزه طنز کار میکردید؟

م�ن در گذش�ته بس�یار ج�دی مینوش�تم و
ش�عر میگفت�م .جایی ه�م گفتهام ک�ه زمانی که
د طنز ش�روع میشود؛ دقیقا
تراژدی به اوج برس� 
د
مث�ل زمان�ی ک�ه از بس مصیب�ت س�رت میآی 
دهات میگی�رد! من
از آن حج�م از مصیب�ت خن� 
ه�م همینط�ور به طن�ز رس�یدم و معتق�دم در
د ی�ک خفگ�ی اتفاق
جامع�ه م�ا اگ�ر طنز نباش� 
میافتد.
در واق�ع ک�ار م�ن ابتدا ب�ا شعره�ای محلی
د و ب�ه خاط�ر نوستال�ژی و طن�ز
ش�روع ش� 
خاص�ی ک�ه لهج�ه مشه�دی دار د و همچنی�ن
س�رودن عاشقانهه�ای محل�ی که نمیش�و د آن
را ج�دی سرود ،کمک�م کارهای طن�ز من شروع
شد.
در همان زمان ،س�تون طن�ز مطبوعاتی مثل
یا دداش�تهای ش�اعر دس�ته چن�دم و مجموعه
تلویزیونی داش�تم ک�ه س�ریالهای تلویزیون را

د و ی�ک مجموعه داس�تان
ب�ه چال�ش میکش�ی 
طن�ز ب�ه نام پس�تچی ه�م بو د ک�ه س�ال  ۸۰به
چ�اپ رس�ید .همین حاال ه�م س�تون طنزی در
روزنام�ه ش�هرآرا دارم ک�ه به مس�ائل طن�ز روز
میپردازد.

د طنز ذاتی است یا نیاز به
فکر میکنی 
تمرین دارد؟

د زمان�ی ی�ک ف�ر د حرفی را
ه�ر دو .ببینی� 
د و قص�دش خنداندن مردم نیس�ت اما به
میزن� 
حرفهای�ش میخندند ،ای�ن طنزپ�ردازی ذاتی
د
د زمانی که فردی یک لطیفه میگوی 
اس�ت .مانن 
و ب�ه او میگوی�م خراب کردی! بخش�ی از طنز به
ذات برمیگر دد.

دو
ش�ما هم طنز را در نث�ر کار کردی 
هم نظم ،تفاوت این دو باهم چیست؟ آیا
احساس طنز یکی است؟

در احس�اس فرق�ی نمیکن�د ،ام�ا در نظ�م
دس�توبال ش�اعر بس�ته اس�ت .س�ختی طن�ز
در نظ�م بس�یار بیش�تر از س�ختی آن در نث�ر
د ی�ک متن طن�ز در
اس�ت .اگ�ر به م�ن بگوین� 
فالن مس�ئله بنویس ،بس�یار راحتت�ر میتوانم
بنویس�م ت�ا اینکه بخواه�م در همان مور د ش�عر
بگویم.
چون در ش�عر ش�ما تنگناه�ا و قوانین وزنی
و قافی�های داری�د .درواقع حکایت طنز در ش�عر
حکای�ت مردی اس�ت که با یک ماس�ت ب�ه دریا
م�یرو د و میگوی�د« :میخ�وام دوغ درس�ت
کن�م!» و وقت�ی ب�ه او بگوین�د« :نمیش�ه» او
یده�د« :می دون�م ولی آگه بش�ه چی
ج�واب م 
میشه».

د سختی طنزنویسی
پس شما معتقدی 
در نثر کمتر و س�ختی ش�عر طن�ز برای
شاعر بیش�تر اس�ت و با این وجو د شعر
طنز بیشتر در خاطر میماند؟

بله ش�عر طن�ز گفتن بس�یار س�خت اس�ت
و ب�ه قول�ی در طنز اس�ت که ش�اعر ب�ه َج َفنگ
د حتما ماندگار
میآید! ام�ا اگر کار به اتمام برس� 

دو
د که مریض میشون 
میش�ود .شاعرانی هس�تن 
د ما  ۶ماه یا یک س�ال اس�ت که ش�عری
میگوین 
ننوشتهایم.
م�ن در دوران مج�ر دیام همیش�ه یک کاغذ
و قل�م کن�ار دست�م ب�و د و نص�ف شب ک�ه همه
د در تاریک�ی شع�ر مینوشت�م که
خ�واب بودن� 
البت�ه مصیبته�ای خ�ودش را هم داش�ت؛ مثال
یدیدم یک شعر دره�م و روی هم نوشته
صب�ح م 
دارم.

وضعی�ت طن�ز را در کش�ور چگون�ه
میبینید؟

م�ن معتقدم طنزنویس�ی از حالت اختصاصی
بین ش�اعران و نویس�ندگان خارج ش�ده و تمام
دهاند .ای�ن خاصیت فضای
مملک�ت طنزپرداز ش� 
د بهراحتی دست
مجازی است و هرکس�ی میتوان 
به قلم ش�و د که ای�ن تقویت روحی�ه طنزپردازی
مردم است.
در دورهای که اینترنت سرعت حاال را نداشت
دهای
و وبالگنویسی تازه مرسوم شده بو د نویسن 
د در زمان انتخاب�ات ،طنزهایی در مور د
در مش�ه 
کاندیداهای ریاس�ت جمهوری مینوشت و اسمی
هم از نویس�نده نبو د و بسیار هم خوب مینوشت،
د آن فر د من هس�تم و هر چه
همه فک�ر میکردن 
میگفت�م که ب�ه خدا من نیس�تم کس�ی باورش
نمیشد.

چ�ه کسان�ی از طنزپ�ردازان
خراس�ان شمالی را در ح�وزه نظم و نثر
میشناسید؟

م�ن تنه�ا مه�ردا د صدق�ی و کتابهای�ش
لدار»ش
را میشناس�م و کت�اب «آبنب�ات ه� 
دهام؛ چ�ون دقیق�ا فض�ای
را س�ه ب�ار خوان� 
نوجوان�ی م�ن ه�م هم�ان فض�ا ب�و د و بهخوبی
توانست�م ب�ا شخصی�ت داست�ان ارتب�اط برقرار
کنم.
دهام ام�ا قلم بسیار
البت�ه او را از نزدی�ک ندی 
روان و جذاب�ی دارد .در حوزه طن�ز مکتوب فعال
فقط ایشان را میشناسم.

شرح عكس
»» -آره فرهاد مجيدي جان! تو اين چند سالي كه نبودي اجازه نداديم قلعه نوعي به استقالل نزديك بشه!

کردارشان شرح مبسوطی ارائه دا د و در آن میان برای زرویی نصرآبا د
سنگ تم�ام گذاشت.از جمل�ه گفت:این اّ
ملی ج�وان ـ یعنی زرویی
نصرآب�ا د که یکی از نامهای مستع�ار و تخلصش اّ
ملنصرالدین بو د ـ با

این که از همه ی همکاران گل آقایی جوانتر و با استعدادتر است ؛ اما

خ�وش مرام تر و بامعرفت تر از همه شان است.چون شرح بیشتری از
او خواستم افزود.

دوس�ه هفت�ه ی پیش ب�ه دفتر گل آق�ا رفتم و از آق�ای مرتضی

فرجی�ان طلب وام کردم.ایشان با صراح�ت تمام گفت درخواست وام

نکن�ی سنگین تری؛ چون اوضاع دفت�ر بسامان نیست و آقای صابری
د کرد.چون اصرار کردم مرا
د با پرداخت وام مخالفت خواه� 
ددرص� 
ص
د ابراهیم نبوی که آنج�ا حسابدار بو د ـ
نز د آق�ای نبوی ـ برادر سی� 
فرستاد.ب�رادر نب�وی م�را نا امیدت�ر کر د زی�را گفت  :آق�ای صابری

قندوچ�ای آبدارخانه ی شاغالم را هم جیره بن�دی کرده است.اصرار

د
نک�ن که از وام و حتی مساعده هم خب�ری نیست.من شدیدا نیازمن 

مبلغ�ی برای درمان بیماری همسرم بودم ؛ ام�ا در دفتر گل آقا به هر

د که نشد!
دری که زدم به رویم باز نش 
آخر سر سراغ اّ
مل ـ زرویی نصرآبا د ـ رفتم  ،با این تصور که چون
د هزینه های زندگی اش هم کمتر و سبک تر از
از بقیه جوانتر است شای 

د کارم را راه بیندازد.این جوان محجوب
سایر همکاران است و می توان 

د
د اقتصادی و معیشتی بنال 
و با مرام بی آن که مثل سایرین از وضع ب 
ـ ک�ه بعدآ فهمیدم از همه؛ حتی از خو د من با د به دست تر است ـ از

من پرسید:حاال چقدری نیاز داری؟من گفتم با صد ،صدو پنجاه تومان
مشکلم حل می شود اّ
.ملی جوان فکری کر د و ناگهان از پشت میزش
د و در حالی که به طرف بیرون دفتر می رفت به من گفت:شما
دش 
بلن 

یک ربع  ،بیست دقیقه ای بنشین تا برگردم.من که مطمئن شده بودم
او برای تهیه ی پول می رو د دعاگویان منتظرش نشستم.نیم ساعت ،

د مآلی جوان در حالی که دسته های اسکناس را
چهل وپنج دقیقه بع 
د رضایت ب�ر لب داشت وار د شد.اسکناس ها را روی
در دست و لبخن 

میز جلو من ریخت و گفت بشمار و ببر.

م�ن با تصور ای�ن که آن مبل�غ را ـ که صدوشص�ت تومان بو د ـ

حسابداری گل آقا برایم ردیف کرده است  ،پس از شمارش اسکناسها
و خداحافظی گرم با اّ
مل به اتاق نبوی رفتم تا از او تشکر کنم .نبوی در
اتاق حضور نداشت و من که عجله داشتم و می خواستم هرچه زودتر

همسرم را ب�ه بیمارستان برسانم روی تکه کاغذی مراتب تشکر خو د

از او و آق�ای صابری را نوشت�م و از دفتر گل آقا بیرون رفتم.مشکالت

د
د که روزهای بع 
ناش�ی از بیماری و سیر درمان همسرم مانع از آن ش 
به دفتر گل آقا بروم.

د به دفتر گل آقا رفتم.
از میزان مشکالت مذکور کمی که کاسته ش 

نبوی حسابدار تا چشمش به من افتا د با لحن غیرصمیمانه خشمناکی
م�را به حساب�داری خواند.پایم را که به اتاق حساب�داری گذاشتم بی
د از او و آقای صابری
مقدم�ه دهان به تشک�ر و سپاسگزاری و تمجی� 
گشودم.

مدح و ثنایم در حق آنان ادامه داشت که نبوی با صدای بلندی مرا

مخاط�ب قرار دا د که  :س ِر جدّت ترم�ز دستی را بکش! و چون ساکت
شدم با لحن گله مندانه ای به توبیخم پرداخت که چرا برای گرفتن وام
به زرویی نصرآبا د رو زده ام.

ب�ا تعج�ب پرسی�دم :مگ�ر وام از ط�رف دفت�ر پرداخ�ت نشده

اس�ت؟ نبوی در حالی که س�رش را تکان می دا د ب�ا لحن مالمتباری

د خ�ان پورثانی…..خالصه ی کلام کاشف به
افزود:خی�ر آق�ا محم� 
د ک�ه اّ
د و مشکلم
ملی جوان برای ای�ن که کار م�ن راه بیفت 
عم�ل آم 
ح�ل شو د موت�ور گازی خ�و د را به ثمن بخ�س فروخته ب�وده است!
د ه�م از طرف آقای صاب�ری سرزنش ها ش�ده بو د که چرا
و البت�ه بع 

ب�ی مشورت و ط�رح مشکل م�ن  ،دست ب�ه چنین ک�اری زده بوده
اس�ت… .پرگویی های مرحوم پورثانی در وصف زرویی نصرآبا د ادامه

د ت�ا در جلسه ی هفتگی
داشت ک�ه از دفتر سردبیری مرا فراخواندن 

شرک�ت کنم.بعدها ک�ه هفته ای ی�ک روز به دفتر گل آق�ا می رفتم
خوشمرامی ه�ا و بامعرفتی هایی از زرویی نصرآبا د دیدم که فروختن

موتورگازی اش برای درمان همسر پورثانی مرحوم کمرنگ ترین آنها بود.

خدا همگی شان را بیامرزاد.

