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طنز
پس از باران؟!

"رختها را بکنیم"
جارىست"
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نسیم عرب امیری:

طنزپرداز باید نسبت به اتفاقات پیرامون
خود متعهد باشد

از روى دست سهراب سپهرى

"آب

چهارشنبه  24آبان  1396شماره  4050سال يازدهم

در

ی�ک

»»حمید آرش آزاد

قدم�ى

س�اعتى پیش ،ه�وا «صاف –

کمى ابرى» شد،

ى باران به
پنج – ش�ش قطره ِ

فالن جا بارید،

و بالفاصله ،س�یالب روان شد

در شهر،

و خیابان شد نهر!
آرزو مىکردى

که شود شه ِر تو دایم "آرام"

آرزوى تو برآورده شد آرام آرام،

شهر «آرام» شد ،ا ّما
تو بخوان "اقیانوس"!

حال« ،آرام» کجا و «کابوس»؟!
رحمت است این باران!

آشغال خیابانها را مىروبد!
سیل،
ِ
موشها گرچه ،درشتاند و فراوان ،ا ّما
سیل عظیم
ى آن همه را
ِ
ک ّله ِ

ِ
سنگ عدم مى کوبد!
سخت بر

بعد از آن سیل ،شود شهر بسى پاک و تمیز
شهردارى دهد آما ِر عملکر ِد خود،
و نهد من ِ
ّت بسیار به ما
شهروندان عزیز!
ِ

به گ�زارش مهر ،نس�یم عربامیری ش�اعر و

میتواند واکنش نشان دهد و به نوعی تلنگر بزند

میتوان به خوبی به این موضوعات پرداخت.

گونههای شوخ طبعی است که قصد انتقاد و اصالح

ایران س�خن بگوید .در همان زم�ان هم مردم در

م�یآورد؛ عن�وان ک�رد :خیل�ی ب�ه دیدگاههایی

روزنامهن�گار ،با بیان این که طنز به عنوان یکی از

نعمت است این باران!

نازنین است این سیل!

دارد؛ اظهار کرد :این میتواند رس�الت طنز باش�د

توى خیابان نرود با ماشین،
هیچکس ِ

که مسائل اجتماعی و اتفاقاتی که پیش میآید را

و نسوزاند در آن گازوئیل و بنزین،

به گونهای بیان کند که تلنگری رخ دهد و ذهنها

سیل مىکاهد از آلودگى شهر بسى،

را نسبت به مسائل و موضوعات اجتماعی پیرامون

تا تو هم تازه کنى یک نفسى!

بیدار کند.

"رختها را بکنیم"

وی ادام�ه داد :طنز همیش�ه باید حرفی برای

"آب در یک قدمى جارى است"

گفتن داشته باشد و چه بهتر که درباره موضوعات

ى شهرى ،زود شنا یاد بگیر،
بچه ِ
ّ
تا نباشى همه جا در ِ
کف سیالب ،اسیر!

مهم و اساس�ی سخن بگوید .خلیج فارس دغدغه
ملی اس�ت و هیچ کدام از مردم کشورمان نسبت

به صحبتی که آق�ای ترامپ کردند ،خنثی نبودند
و با هر گونه گرایش�ی و حتی کسی که هیچ گونه

{Ä»Z¿{Y

200822 Ä/»Z¿{Y{ ÃZ¼ 960671 Ã|¿Áa ÄÔ¯ 96/07/23 Ê³|Ì xËZe
– ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ Ì« |¼uY w Ê¿Z¿ Ä] ½Zf{Y{ ¹fv» Ã|ÀËZ¼¿ -1 Ê¯Z
ÉY/] d¼uY» ¹ZÆeY – Ê¨e |ÌuÁ ºÆf» – ÊZ^ |ËYÁ» -2 ½YÆe 21
]©YÁY Ê] Á Ã|¿Áa cZËÂfv» Ì¼m Ä] ÄmÂeZ] ÃZ³{Y{ Z°{³ -½YÂ¿Z
Ê/Æ·Y cY|/ÌËPe Z/] ¶/Ë} s] Á ¹ÔY Y Ê³|Ì ºfy {ÂmÂ» Y|» Á
»^.|ËZ¼¿ Ê» ÉO Á| Ä] c{Z

ÃZ³{Y{ ÉO

{½Z°¼·Y µÂÆn» ´Ë{ cZz» ½Á|] Ê¨e |ÌuÁ ÉZ«M ¹ZÆeY Ây
{Â/Â» Ê»Â/¼ ]Z/ » { ÄÌ¯Z/ ÉY/] ½YÂ¿Z/] ÉY/] d¼uY» ] WY
¯Ä/mÂeZ] ½YÆe 21 ÄÌuZ¿ ÉY{Y{ Y Ã{Z 3002855 ÃZ¼ dYÂy¨Ì
]{ÂÆ/ cYZ/ÆY ÊZ^ |ËYÁ» º¿Zy ÄÌ¯Z dËZ° Ã|¿Áa cZËÂfv» Ä
Ê³|Ì/ Ä/¸m { ºÆf» Âu ¹| Ä] dËZÀ Z] Á Ã|¿Áa { Ã| Ä§ e
ª/Ë Y Ê³|Ì/ d/«Á Ê¿Â¿Z« ¡Ô]Y º£ Ê¸ {Ây ¹ZÆeY Y Z§{ dÆm
¿ { k|/À» ¹Z/ÆeY ½|/¿Z» ½Â/» Á ÄÌZ§{ ÄvËÓ µZY ¹| Á ÊÆ³M
¯Y~· dY v» ºÆf» Ä] Ê]Zf¿Y ] YfY Á {YËY Ä¿Â³Å Y dYÂy¨Ì
{[Z/f¯Y 75 µZ [Â» Ê»ÔY cYZn» ½Â¿Z« 619 Ã{Z» {ZÀfY Ä] ÃZ³{Y
cYZ/n» ½Â¿Z/« 86 Á 83 Á 66 {YÂ/» Ä/] 0Y|Àf/» Á cYË e z] ºnÀa
Á ÊÀË´ËZ/m cYZ/n» Ä/] ^/u ¶Ë|^e ¹Á· Á 92 µZ [Â» Ê»ÔY
]Ä/§ e ¹Ô/Y Á ÄÌWZ« ÃÂ« ¹fv» ÌW 9000/2789/100 ÃZ¼ Ä»ZÀz
ÉY/m µZ/Ë ½Â/Ì¸Ì» ¶/Æq dyY{a Ä] Y Ã{^»Z¿ ,ÊWZ« cZ»|y |Ë|m
¿¬|¶/¼ve Á ^u ÊÀË´ËZm cYZn» ½YÂÀ ] ^u Á |°Ë Y µ|] É
]c|/» ¥/ Á Ê]Z/Ì£ Ã{Z/ ÉO .|ËZ¼¿ Ê» ¹Â°v» ©Ô Ä] dÌ
]¥/ ½M Y /a Á Ä^ / ¾/ËY { ÊÅÂyYÁ ¶]Z« ¡Ô]Y Y a Á dÌ
]Ê/» ½Y/Æe ½Zf/Y ¿|Ë|ne m» { ÊÅYÂy¿|Ë|ne ¶]Z« Á dÌ
].|Z
Á{ É/¨Ì¯ ÃZ/³{Y{ 1088 Ä^  {Y{ {-1500/¦·Y.¹.58841

½YÆe

dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Á Êf^i

]¾Ì/Ì e ½Â¿Z/« Â/Â» µÁY cZ/ÌÅ 96/8/7 ÄyÂ» 139660301050000792 ÃZ¼ ÉY ]Y
|/« ®/¸» Ê/f^i |uYÁ { ¬f» Ê¼ |À|«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ Á ÊYY Êf^i dÌ Á ¦Ì¸°e
Ä»ZÀ/ZÀ ÃZ¼ Ä] |Ì  |¿§ É|¿ ]Z ÉZ«M ÊZ¬f» Z » Ô] Ä¿Z°·Z» cZ§e ½YÆe
/]» /f» 365.32 duZ» Ä] ÊÁ» ¾Ì» Ä « ®Ë Y ²¿Y| { ½YÆeY Ã{Z 1192
v» É|¿ ...Y tÌ]} ÉZ«M Ê¼ ®·Z» Y ÉY|Ëy ½Z¿a ÄË« { «YÁ Ê¸Y 25 ÃZ¼ Ôa
{ {Â Ê» ÊÆ³M Á 15 Ä¸Z§ Ä] d]Â¿ Á{ { \eY» ¹Â¼ ÔY ÂÀ» Ä] Y~· .dY Ã|Ë{³
Y |/À¿YÂe Ê» |ÀZ] ÄfY{ ÊYfY ÊZ¬f» dÌ°·Z» |À Á| Ä] d^¿ ZzY Ä¯ ÊeÂ
|Ì ~yY Y a Á ºÌ¸e ÃY{Y ¾ËY Ä] Y {Ây YfY ÃZ»Á{ c|» Ä] ÊÆ³M ¾Ì·ÁY Zf¿Y xËZe
|ÀËZ¼¿ ºË|¬e ÊËZ« mY» Ä] Y {Ây dYÂy{Y{ YfY ºÌ¸e xËZe Y ÃZ» ®Ë c|» ¥
|À/ cY/¬» ª/^ Y/fY µÂ/Á ¹|/ Á Â¯~» c|» ÉZ¬¿Y cÂ { dY ÊÆË|] .
».| |ÅYÂy {Z dÌ°·Z
96/8/10: µÁY d]Â¿ Zf¿Y xËZe
96/8/24: ¹Á{ d]Â¿ Zf¿Y xËZe
-232/¦·Y.¹.1865
Ã{Y ¾Ìu ÁÆ] -Ô»Y Á {ZÀY d^i ÌW

Ê¸Y 16 Y Ê§ 7493 Êf^i Ôa dÌ°·Z»|À ½Y|¬§ ÊÆ³M

¿ ]1396/5/10 wÂ/» 2656Ã{YÂ/] ÉZZ¬e Ê Ä·YË |¿§ Êz] Êe» ÉZ«M Ä°ÀËY Ä
¼¾ |«Æ/ 8ÃZ¼/ Ê¼/ {ZÀ/Y f§{ { Ã| ©|» Ê¸v» ÄË{ZÆfY ±] Á{ ÄWYY
»|Ä/] Ê/°Ì°¨e4 Ä/ « Ê¿Â°/» ½Z¼eZaM ÃZ´f |°Ë ²¿Y{  dÌ°·Z» |À Ä¯ dY Ê
»Ä/¬^ Ê/]£ d¼/ { «YÁ dY ¾°·Z] ½M ]» f» 1/30 Y|¬» Ä¯ ]» f» 52/56 duZ
Â¯~» Ê¸Y Y Ê§ 2923 Ôa Y Ã| Én» Á Á¨» Ê¸Y 16 Y Ê§ 7493 _ ¹Â
¦/°¼Å { /«YÁ ]»f» 1/78 duZ¼] Ê°Ì°¨e 4 Ä « ÉZ^¿Y ¹Z¼¿Z] |« Æ { «YÁ
}Á d^i Ã{^»Z¿ ¹Z¿ Ä] 91 ¦·Y 573906 |«Æ 156 Ô»Y f§{ 274 Äv¨ 20582 d^i ¶Ë
wÂ/» 245398 Á 389/10/1 wÂ/» 244170 Ê/ÀÅ {ZÀ/ Y/]Y] Á Ã|Ë{³ ºÌ¸e Á {Z
ÉZ/´¿Y ¶Æ/ d¸ ] ©Â§ dÌ°·Z» |À Á |Z^Ì» d¸» ®¿Z] ¾Å { ½YÆe 64 f§{1390/2/21
{ZÀf/Y Ä/] \/eY» Y~· dY Ã{Â¼¿ ÊÀj¼·Y dÌ°·Z» |À Á| ÉZZ¬e Á Ã|Ë{³ {Â¬¨» Ô»Y
Ê|/» Ê¯ Är¿ZÀq Ze {{³ Ê» ÊÆ³M d]Â¿ ®Ë { d^i ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 120 Ã{Z» ®Ë Ã^e
ÊÆ³M ¿ xËZe Y |Z] Ê» {Ây {¿ dÌ°·Z» |À {ÂmÁ Z] Â¯~» Ôa Ä] d^¿ Ä¸»Z » ¹Zn¿Y
|Ì/ Á ºÌ¸/e ÃY{Y ¾/ËY Ä/] Ä/¸»Z » |À Ä¼Ì¼ Ä] Z^f¯ Y {Ây YfY Á Ã{ c|» ¥
{|À Á| Ä] d^¿ ÊÅYÂyYÁ ½|Ì¿Á c|» ÉZ¬¿Y Y a cÂ ¾ËY Ì£ { |ËZ¼¿ d§ZË
».| |ÅYÂy ¹Y|«Y cY¬» ª^ ÊÀj¼·Y dÌ°·Z
-241/¦·Y.¹.1985
¯¨- |/« ½ZfÆ Ô»Y Á {ZÀY d^i ÃY{Y ¶Ì

]Ã{Y ¾u ÁÆ

و ناراحت�ی مخاطبان را ابراز کن�د و از زبان مردم

توییتر آقای ترامپ واکنشهای بسیاری داشتند و

برخی از این واکنشها نیز با زبان طنز بیان ش�ده
بود.

ای�ن ش�اعر و روزنامهن�گار طنزپ�رداز ب�ا

بی�ان این ک�ه هنرمن�دان و طنزپ�ردازان فارغ از

تولیدات هنری خود ،میتوانند نس�بت به مسائل
اجتماعی ،سیاسی و حتی فرهنگی جامعه واکنش
نش�ان دهند ،گف�ت :بس�یاری از هنرمن�دان در

ش�بکه های اجتماعی و فضاه�ای مجازی در برابر

وقای�ع مختل�ف واکنش نش�ان می دهن�د .البته

م�ردم عادی هم نس�بت به موض�وع خلیج فارس

عربامی�ری ب�ا تاکید ب�ر این که هن�ر ،تعهد

مانن�د هن�ر ب�رای هن�ر اعتق�اد ن�دارم .هنرمند

بای�د ب�ه اتفاق�ات پیرام�ون خ�ود ،مس�ائل

سیاس�ی و  ...متعه�د باش�د و واکن�ش نش�ان
دهد.

وی اظهار داش�ت :رهبر معظم انقالب اسالمی

اش�اره کرده بودن�د که میتوان دش�منان را هجو
کرد و نکته با ارزش�ی اس�ت و این س�خن ایشان

نش�ان میدهد که می ش�ود به طنز بیش از پیش
پرداخت .پیش�نهاد میکنم رس�انه ملی بیشتر به

خیلی وقت اس�ت که برنام�ه تاثیرگذار نمیبینیم

{Ä»Z¿{Y

ب المثلهای طنز
ضر 

شرح عكس

dÌ Á ¦Ì¸°e ¾ÌÌ e ½Â¿Z« Ä»Z¿ ¾ÌWM 13 Ã{Z» Á ½Â¿Z« 3 Ã{Z» ÂÂ» ÊÆ³M
½YËY Ê°b¿Y|¿{ Ê¼¸ ¾¼n¿Y ÄÂ» cYÌÌ¤e ÊÆ³M
Ê¼ |À |«Z§ ÉZÆ¿Z¼fyZ
»»بازيكن ايتاليا نفر سمت چپ :اِ ..اِ ...اِ  ...نري توي دروازه كه اگر بري ما از رفتن به جامÁ Êf^i
Á ÊYYمي مانيم!
جهاني باز

Ê°/a ÃÁ/³ Ê/¼¸ ÉZ/Å ¾/¼n¿Y ½ÂÌÌ¼¯ ÄË|ÌËZe Á 1393/05/16
wÂ/» 124/503 ÃZ¼ Ä] Ê°a Â»M Á ½Z»{ Á dY|Æ] cYÁ
d¯/ Ä»ZÀ/ZY { ¶/Ë} {YÂ» : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e 96/7/23
Ä§Z//Y Ä»ZÀ//ZY 15 Ã{Z//» Ä//] (lÀ//a) 5 Ã//^e- :|//Ë{³ sÔ//Y
,Ì/W \/WZ¿ ,Ì/W Ê·YÂf» ÃÁ{ Á{ Y Ì] |¿YÂe Ê¼¿ °rÌÅ:{Â
Ê/» sÔ/Y ¶Ë} ¶° Ä] Ã{ZÆq Ã{Z»- .|Z] ¾¼n¿Y Ì]{ ZË Y{ Ä¿Yy
Â/ /¨¿ Ä Á Ê¸Y Â¨¿ Ä¿ Y \¯» ÃË|» cZÌÅ ÉZY:{{³
¸Å É{Z Ê»Â¼ ¼n» Ä¸m { Â¯~» ÉZY .{Â] |ÅYÂy µ|^·Y Ê
[Z/zf¿Y ¾/¼n¿Y Äf/ÂÌa ÉZY ½ZÌ» Y Ê¨z» ÉY Z] Z] ®Ë µZ Ä
ÃË|» cZÌÅ { dËÂ .dY ¿Z»Ô] ½Z¿M {|n» [Zzf¿Y Á | |ÀÅYÂy
½Z/»:{Â/ Ê/» Ä§Z/Y 1 |À] 12 Ã{Z» Ä] ¶Ë} Ã^e- .dY ÉZzf§Y
UZ/¬¿Y Y /a ÃZ/» ZÆq j¯Y|u Ä¿ÓZ É{Z Ê»Â¼ ¼n» ¶Ì°e
µZ/:{Â Ê» Ä§ZY 21 Ã{Z» Ä] ¶Ë} Ã^e- .{Â] |ÅYÂy ¶^« Ê·Z» µZ
»d/ËZ¤· µZ ÉY|f]Y Y Á Ã{Â] Ê¼ ÉnÅ µZ ] ª^À» ¾¼n¿Y Ê·Z
¶/Ë} ¶°/ Ä/] 15 Ã{Z/» 2 Ã/^e- .|Z] Ê» µZ Å ÃZ»|À¨Y ½ZËZa
ÌW Z] ÁM |Æ e Á ÉZne {ZÀY Á Ê·Z» ©YÁY ÉZ»Y:{Â Ê» sÔY
Z/] ÃY/¼Å ÃË|» dXÌÅ ÌW \WZ¿ ÉZ»Y Z] ÁY [ZÌ£ { Á ÃË|» cZÌÅ
ÉZ/»Y Z/] cZ/^eZ°» Á É{Z ©YÁY Á ¾¼n¿Y Æ» Á Y{ Ä¿Yy ÉZ»Y
2 Ã/^e- .{Â] |ÅYÂy ÌW \WZ¿ Z] ÁY [ZÌ£ { Á ÃË|» cZÌÅ ÌW
»ÄÌW dXÌÅ Âe Ê»Â¼ »Zn»:{Â Ê» sÔY ¶Ë} ¶° Ä] 12 Ã{Z
Z/] Ä/¯ {Â/ Ê/» ÃY{Y Z¿ Á{ Á ÊÀ» ®Ë ,ÌW ®Ë Y ¶°f» ÉY
|/ÀÅYÂy [Zzf¿Y ¼n» { ¾ËZu ¾Ì] Y Y {Ây É{»Z¿ Ê·Â^« ¹ÔY
|.
Â/¯ Ô»YÁ{ZÀ/Y d^i ½Z»Z
{-1553

(105107) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

ايستگاه
"لبخند با یک مغز اضافه"منتشر مي شود

به گزارش پایگاه خبری س�وره مهر ،یعقوب�ی در توصیف «لبخند
با مغز اضافه» این اثر را تألیف یک اس�تاد دانش�گاه به نام دکتر دانیل
کالین ،که در رشته فلسفه و زبانشناسی دکترا دارد ،دانست و گفت:
در ترجمه این اثر متوجه ش�دم جای یک س�ری مفاهیم در این کتاب
خالی اس�ت ،بنابرای�ن ،از منابع دیگ�ر و همچنین ق�دری از نظریات
ش�خصی خودم به ای�ن اثر منتقل کردم .میت�وان گفت هفتاد درصد
کتاب ترجمه و سی درصد آن تألیف است.
ای�ن پژوهش�گر طنز همچنی�ن هدف خ�ود از ترجمه ای�ن اثر را
ای�ن گون�ه توضیح داد« :به نظر من در این حوزه تا به حال کار نش�ده
اس�ت .میخواستم به خواننده بگویم که کوچکترین مطالب میتواند
عمیقترین مفاهیم را داش�ته باشد .جای این کتاب باالخص در حوزه
پژوه�ش طنز خالی بود ».وی در ادام�ه گفتگو گفت« :به نظر من طنز
ادبیات کالسیک ما قویتر از طنز ادبیات معاصر ماست .کارهای عبید
زاکانی را مالحظه کنید.
«اخالقاالش�راف» دقیق ًا برابری میکند با آثار طنز ادبیات غرب.
ادبی�ات امروز امری�کا عموم ًا با رگهه�ای طنز همراه اس�ت .در ایران
بیشتر نویسندگان به کمیکنویس�ی عالق ه دارند .چندی پیش یکی
از نویس�ندگان در س�رای اه�ل قلم کارک�رد طن�ز را خنداندن مردم
توصیف کرده بود .این مثل آن اس�ت که بگوییم کارکرد اصل تراژدی
گریاندن مردم اس�ت .یا اینکه بگویم تراژدی فیلم هندی «س�نگام»
از «هملت» شکس�پیر قویتر اس�ت .چون بیش�تر م�ردم را به گریه
میاندازد.
او ادام�ه داد :طن�ز امکان دارد باعث خنده بش�ود یا نش�ود .طنز
س�یاه هم داریم؛ که در آثار کافکا مشهود است .در این نوع طنز شما
نمیخندید .اما امکان دارد بر اس�اس خوانش این نوع آثار لبخندی بر
لبان آدمی جاری شود .تفاوتی باید قائل شد بین فکاهی و طنز .به نظر
من رویکردی که صرف ًا برای خنده است در رده فکاهی و رویکردی که
شخص را مجبور به تأمل میکند در ردیف طنز قرار میگیرد.
یعقوب�ی درب�اره انتخاب نام کتاب�ش نیز گفت :این ن�ام بهگونهای
تداعیکننده فکر کردن و تبسم ذهنی است .من به طنز به این چشم
نگاه میکنم که طنز باید بتواند باعث تبس�م ذهن و تبسم روح شود.
لبخندی که پشت آن تفکر نباشد میتواند با یک قلقلک نیز به وجود
بیای�د.وی همچنین در خصوص ورود طنز به دنیای سیاس�ت تصریح
کرد :طنزپرداز باید خود قدرت را ،که باعث فس�اد میشود ،نقد کند.
طنزنویسهای غرب�ی برای چه موفقترند؟ برای اینکه مفاهیم کلی را
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آن فرد میرفت .این در قضیه در فضای مجازی بس�یار مبتالبه است.
این باعث میش�ود خرد الزم شکل نگیرد .در واقع طنزنویس به جای
اینکه س�واد مخاطب را ارتقا دهد س�واد خودش را در سطح مخاطب
قرار میدهد.

طن�ز بها دهد و طنز را از حال�ت خنثی در بیاورد.
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