
شماره اول 25 شهریورماه 1391

گفت وگو با کارشناسان و راه یافتگان به مرحلة نهایی جشنواره
 ابولفظل زرویی نصر آباد:

طنز منظوم رشد بيشتري دارد
شهرام شکيبا:

بسياری طنزپردازان دیگر دست به قلم نمی برند
 فاطمه تسليم جهرمی:

پيوند ناگسستنی شعر و طنز
ابوالقاسم صلح جو:

ارزیابی مناسب از طنزنویسان
نسيم عرب احمدی:

به معرفی استعدادها اکتفا نشود
ابوالفضل حری:

جشنوارة طنز مکتوب را بين المللی کنيم
سيد امير سادات حسينی:

گردهمایی طنزپردازان کشور
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جشنواره طنز مکتوب 
در ایستگاه هفتم

حوزة هنری به منظور رسالت تعریف شدة خود، گام هفتم را در 
برگزاری جشنوارة سراسری طنز مکتوب برداشت؛ جشنواره ای 
که به گفتة کارشناسان توانســته فضای طنز کشور را تا حد 
قابل قبولی متأثر سازد و به گفتة دبیر هنری جشنواره، بیشتر 
جشنواره ها و برنامه های برجسته در حوزة طنز کمابیش از فضا 
و نحوة برگزاری و حتی تولید محتوای این جشنواره الگوبرداری 
کرده اند. این موضوع نشــان دهندة تأثیرات مثبت برگزاری 

جشنوارة طنز مکتوب در جامعه است.
جشنوارة سراســری طنز مکتوب در حالی به هفتمین دورة 
برگزاری خــود پا می گذارد که شــش دوره برگزاری موفق را 
پشت سر گذاشته؛ شش دورة متفاوت و با اهدافی مشخص و 
تعریف شده. برآیند ارزیابی عملکرد این جشنواره از ابتدا تاکنون 
حرکت رو به جلو و رشد کّمی و کیفی -چه در برگزاری و چه در 
آثار ارسالی- را نشان می دهد. در کنار آثار طنزپردازان بزرگ 
کشور شرایط به گونه ای رقم خورد تا عرصه برای عالقه مندان 
و جوانان مستعد و خوش فکر کشور نیز فراهم شود تا به بهانة 
حضور در این رویــداد فرهنگی و هنری هم بــر تجربة خود 

بیفزایند و هم خود را به جامعة ادبی کشور معرفی کنند. 
خوشــبختانه این اتفاق مبارک طی برگزاری این جشــنوارة 
تخصصی رخ داد. عملکرد شش دورة قبل حکایت از آن دارد  که 
حمایت از شاعران و نویسندگان این عرصه باعث پویایی و رشد 
مبانی در مقولة طنز شده است. برگزاری سراسری این جشنواره 
و دعوت از جوانان و طنزپردازان دیگر استان های کشور و ایجاد 
فضایی مناســب برای حضور این عزیزان باعث شــد تا تعداد 
زیادی از عالقه مندان این حوزه به عنوان طنزپرداز و منتقد در 

جامعة ادبی و هنری کشور معرفی شوند. 
از نکات درخور توجه دیگر در هفتمین جشنوارة طنز مکتوب 
بخش ویژة فراخوان بود که اختصاص به پیام سال مقام معظم 
رهبری )مدظلّه العالی( »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة 
ایرانی( یافت. در کنار این رخداد نباید از فعالیت های دفتر طنز 
در برگزاری نشست های تخصصی، انتشــار کتاب های طنز، 
برپایی جلســات نقد و بررســی آثار طنز در حوزة سینما و... 

چشم پوشی کرد. 
از دیگر دغدغه های دفتر طنز و دبیرخانة جشنواره ها انتخاب 
صحیح آثار بدون ایجاد هیچ شبهه ای برای شرکت کنندگان  بود 
که بر اساس کدبندی مطالب ابتدا در اختیار هیأت انتخاب آثار 
قرار گرفت و پس از عبور از این مرحله و کسب امتیاز قابل قبول، 
هیأت داوران مرحلة نهایی جشنواره، آثار برگزیده را انتخاب 
کردند. سخت گیری و دقت در انتخاب آثار، باعث باالبردن سطح 
کّمی و کیفی جشنواره شد و بدون شک این اقدام در باالبردن 
سطح علمی و هنری طنز کشور نقش به سزایی خواهد داشت. 
حضور کارشناسان صاحب نام در این حوزه در بخش انتخاب 
آثار، همچنین استادان برجســتة حوزة طنز در هیأت داوران 
بخش نهایی  از موارد درخور توجه و ویژة هفتمین جشــنوارة 
سراسری طنز مکتوب به شــمار می رود. امید است با توجه به 
الطاف کالن حوزة هنری در تولید آثار فاخر، این جشــنواره 
نیز بتواند ســهم کوچکی در تولید طنز فاخر به همراه معرفی 

استعدادهای درخشان در حوزة طنز کشور داشته باشد.

سرآغاز

نشست خبری هفتمین جشنوارة سراسری طنز 
مکتوب صبح روز شــنبه، 18 شهریورماه در  تاالر 

اندیشة حوزة هنری برگزار شد. 
ناصر فیض، دبیر هنری هفتمین جشنواره طنز سراسری 
طنز مکتوب در مورد جایگاه طنز در ایران گفت: این گونة 
نوشتاري در ادبیات ما موضوع تازه اي نیست و بررسي ها 
نشان داده که طنز در کشــورمان قدمتي به اندازة تاریخ 
ادبیات دارد. وی دربارة پیشینة طنز افزود: نزدیک به 10 
سال پیش ما چیزی به نام جشنوارة طنز در کشور نداشتیم 
و جایی برای حمایت از طنزپردازان در کشور وجود نداشت. 
در واقع در آن دوران به طنز برای پرکردن فضای خالی در 

میان آیتم های مختلف برنامه ها نگریسته می شد. 
نویسندة »املت دســته دار« گفت: برخی فکر می کنند 
وظیفة طنز و طنز پرداز این است که مخاطبش را بخنداند 
و این اشتباه اســت. نگاه ما و جشنواره به طنز کاماًل با این 
موضوع تفاوت دارد. ما طنز را وســیله ای برای اعتراض به 
ناهنجاری ها می دانیم و به جای نصیحت کردن، این شیوه 
را برگزیده ایم. مدیر دفتر طنز افزود: در همة جشنواره هاي 
طنز کشور، دوستان و همکاران دفتر طنز حاضر هستند 

و گاه نیز برگزیده هاي مشــابهي از این جشنواره ها بیرون 
مي آید.  به نظر من این موضوع بد نیست و نشان مي دهد 
که نوعي هم گرایي در این حوزه در حال اتفاق است و برخي 
معیارها پذیرفته شده است. وی در مورد طنز گفت: ما به 
عنوان یک طنزپرداز حق نداریم به کسی توهین کنیم یا 
لهجه یا قومیت خاصی را به تمسخر بگیریم. ما حتی این 
اجازه را نداریم که پوشش افراد مختلف را مسخره کنیم. 
وظیفة طنزپرداز این است که با بزرگنمایِی ناهنجاری ها و 
رفتارهای زشت که در جامعه به عادت تبدیل شده ، آنها را 
بار دیگر به ما گوشزد کند. این نگاهی است که در میان ما 
طنزپردازان شکل گرفته و ما از آن حمایت می کنیم. این 
نگاه هیچ ربطی به سانسور ندارد، بلکه شعور اخالقی تلقی 

می شود.
تغییرهای جشنوارة امسال

دبیر جشنوارة سراســری طنز مکتوب در مورد جشنوارة 
امســال گفت: در دورة فعلي بخش فیلمنامه از محوریت 
داوري هاي جشنواره خارج شد و به جاي آن نمایشنامه به 
دلیل کمتر پرداخته شدن، جایگزین شد؛ با وجود این، براي 
فیلمنامه نویسي طنز کارگاهي برگزار مي شود که امیدواریم 

تا پایان امسال به تألیف دو فیلمنامة طنز منجر شود و در 
کنار آن با داوري نمایشنامه هاي طنز، امکان اجراي بیشتر 

آنها نیز فراهم شود.
وی در ادامه اظهار داشت: جشــنوارة امسال در دو بخش 
آزاد و ویژه با محوریت »تولید ملي؛ حمایت از کار و سرمایة 
ایراني« و در قالب هاي شعر، نثر، داستان کوتاه، نمایشنامه، 
مقاله و کوتاه نوشت، برگزیدگان خود را معرفي مي کند که 
این آثار از میان بیش از هزار اثر رسیده به دبیرخانه انتخاب 
خواهد شد. امسال ما ســختگیري زیادي در پذیرش آثار 
در جشنواره داشتیم تا آثار جدي تري در جشنواره امسال 

حاضر شوند.
فیض با اعالم اینکه آمار دقیق آثار ارســالي به جشنواره 
1041 اثر بوده، افزود: در بخــش آزاد در مجموع 913 اثر 
ارسال شده که 229 اثر شعر، 208 اثر نثر، 52 نمایشنامه، 

264 داستان کوتاه، 43 مقاله، 47 کوتاه نوشت بوده است.
وي اضافه کــرد: در بخش ویژه هــم در مجموع 128 اثر 
دریافت شد که از این میان 38 اثر شــعر، 41 اثر نثر، 27 
داستان کوتاه، 14 نمایشــنامه، 2 مقاله و 6 کوتاه نوشت 

بوده است.

نشست خبری  هفتمین جشنوارة سراسری  طنز مکتوب
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چهار کارگاه آموزشی طنز در روزهای برپایی هفتمین جشــنوارة سراسری طنز مکتوب در تهران برپا 
مي شود.

به گزارش روابط عمومی هفتمین جشنوارة طنز مکتوب، به دلیل تأکید مسؤوالن برگزاری جشنواره بر امر آموزش 
طنزپردازی علمی و اخالقی، چهار کارگاه آموزشی طنز در روزهای برپایی این جشنواره )25 و 26 شهریورماه( 

در تهران با سرفصل های مرتبط با موضوعات جشنواره و با حضور استادان شناخته شدة این رشته برپا مي شود.
جشنوارة سراسری طنز مکتوب با سابقة 6 دورة برگزاری و با رویکرد خلق آثار مکتوب طنز متناسب با شأن و جایگاه 
ادبیات فارسی و اعتقادات و ارزش های اخالقی در کنار روح شوخ طبعی سالم به هفتمین ایستگاه خود رسیده است.

گفتنی اســت، دفتر طنز حوزة هنری پس از برگزاری جشــنوارة طنز مکتوب در طول سال به صورت هفتگی 
نشست ها و کارگاه های آموزشی از جمله »اسرار و ابزار طنزپردازی«، »نشست دگرخند«، »فیلمنامه نویسی«، 

»نور صدا، دوربین، خنده« و... را برگزار می کند.   

با ارسال آثار در شش بخش رقم خورد:

یک هزار و 41 اثر در بخش های »شعر«، »نثر«، »مقاله«، »داستان کوتاه«، »نمایشنامه« و »کوتاه نوشت« 
برای شرکت در هفتمین جشنوارة سراسری طنز مکتوب به دبیرخانة مرکزی جشنواره های حوزة هنری 

فرستاده شده است.
به گزارش روابط عمومی هفتمین جشنوارة سراســری طنز مکتوب، در این دوره از جشنواره 337 اثر در بخش 
»شعر«، 249 اثر در بخش »نثر«، 45 اثر در بخش »مقاله«، 291 اثر در بخش »داستان کوتاه«، 66 اثر در بخش 

»نمایشنامه« و 53 اثر در بخش »کوتاه نوشت« به ثبت رسیده است.
بنابر این گزارش از کل آثار، 913 اثر با موضوع آزاد و 128 اثر در موضوع ویژة جشنواره »حمایت از تولید ملی، 
کار و سرمایة ایرانی« دسته بندی شده است. جشنوارة سراسری طنز مکتوب در دورة پیشین )ششمین دوره( نیز 

آماری تقریباً نزدیک به این دوره، یعنی 1012 اثر را در کارنامة خود ثبت کرده بود.
جوایز برگزیدگان هفتمین جشنوارة طنز مکتوب به ترتیب: نفر اول در هر بخش 30 میلیون ریال به همراه تندیس 
و دیپلم افتخار، نفر دوم در هر بخش 20 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و نفر سوم در هر بخش 15 میلیون ریال 

به همراه لوح تقدیر در نظر گرفته شده است.

بخش ویژة جشنواره:

بخش ویژة هفتمین جشنوارة طنز مکتوب، »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایة ایرانی« تعیین شده است.
به گزارش پایگاه خبری حوزة هنری، جشنوارة طنز مکتوب که هر سال با یک بخش ویژه برگزار می شود، 
این دوره پیام امساِل مقام معظم رهبری »حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی« را موضوع بخش ویژة خود 

قرار داده است.
بر این اساس رویکرد دست اندرکاران این جشنواره از انتخاب این موضوع، توجه و پرداختن به ابعاد گستردة مسألة 
»سرمایة ایرانی« اعالم شده؛ چراکه به عقیدة آنان، چنین موضوعی به لحاظ معنوی و مادی می تواند به خوبی 
دســتمایة آثار طنزپردازان قرار گیرد. موضوعات بخش های ویژه در دوره های پیشین جشنوارة طنز مکتوب، 

»انتخابات«، »انرژی هسته ای«، »تروریسم«، »اصالح الگوی مصرف«، »شعر محلی« و »تحریم« بوده است. 

حسن صنوبری :

برای طنزپردازی قالب   
كلی وجود ندارد و اگر 
طنزپــردازان جوان به جز 
استعداد ذاتی، مؤلفه های 
مطالعه و تمرین را داشته 
باشند، می توان شاهد خلق 
آثار خوبی در این زمینه بود.

سید امیر سادات موسوی:

 اهمیــت حضــور 
طنزپردازان سراسر 
كشــور در كنــار هم در 
جشــنوارة طنز مکتوب، 
حتی از جوایــزی كه در 
جشــنواره داده می شود، 

بیشتر است.

كتــا ب معرفی آثا ر 
برگزیدگان هفتمین 
جشــنوارة سراسری طنز 
مکتوب با همکاری دفتر 
طنز و زیر نظر تحریریة ادارة 
كل روابــط عمومی امور 
بین الملل منتشر شد. این 
كتاب حاوی معرفی هیأت 
انتخاب آثار، هیأت داوران 

جشنواره و آثار برتر است.

ژه
ــ

وی
بار
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راه یافتگان هفتمین جشنواره 
سراسری طنز مکتوب

 
هفتمین جشنوارة سراسری طنز 
مکتوب در شــش بخــش نثر، 
نمایشنامه، داســتان کوتاه، مقاله، شعر و 
کوتاه نوشــت در حالی برگزار می شود که 
هنرمندان راه یافته به مسابقة امسال به شرح 
زیر معرفی شــدند؛ در بخش نثــر: امین 
تویسرکانی و زهرا دری از اصفهان، فرزین 
پورمحبــی از تهــران، ارژنــگ حاتمی از 
خراسان رضوی،  اکبر نیتی از زنجان، محمد 
کوه خضری از قم، راشد انصاری از هرمزگان 

و فرهاد ناجی از مازندران. 
در بخش نمایشنامه: محمدجواد صرامی 
از اصفهان، ســعید یارنــدی، عباس قدیر 
محســنی، فرزانه مصیبی از تهران، مهراد 
صدقی از خراسان شمالی، علی حسنلو از قم 

و مجید رحمانی صانع از خراسان رضوی.
در بخش داســتان کوتــاه: علیرضا لبش، 
معصومه عیوضی، مرتضی کل منش، مهدی 
ابراهیمی سامع و فرهاد غالمیان از تهران و 
احسان غدیری از خراسان رضوی، محمد 
بحرانی از خراســان شمالی، ندا هاشمی از 

قم، رضا احسان پور از اصفهان.
در بخش شــعر: ســعید ســلیمان پور از 
آذربایجان غربــی، صابر قدیمــی و امید 
مهدی نژاد از تهران، مهران حسینی، مهدی 
مردانی از قزوین، عبــاس احمدی از قم، 
سید امیر سادات موسوی، سعید طالئی از 
همدان، احمدرضــا قدیریان از یزد، مجید 

رحمانی صانع از خراسان رضوی. 
در بخش کوتاه نوشــت: عبــاس گلکار از 
اصفهــان، مهــدی فرج اللهــی از تهران، 
اکبر آزادپور، شــاهین بهرامــی بیدگانی 
از خوزســتان، ابوالقاســم صلح جــو، 

حمیده سادات لطیفی از فارس.
در بخش مقاله: رضوان معصومی زاده از اصفهان، 
شــراره کامرانی از تهــران، محمد حکیم آذر 
از چهارمحــال و بختیاری، ســیدمحمدرضا 
طبسی از ســمنان، فاطمه تسلیم جهرمی، 
عبدالرضا قیصری از فارس، احســان تابی از 

تهران و ابوالفضل حری از مرکزی.

شهرام شکیبا، طنزپرداز معتقد است، آنچه در حال حاضر به 
عنوان طنز در مطبوعات چاپ می شــود یا به صورت کتاب 
درمی آید، اندک است و درصد بسیار اندکي از بضاعت ما در این حوزه 

را نشان می دهد. 
داور مرحلة نهایی بخش نثر جشنواره در این باره می گوید: خیلی از 
طنزپردازان در حال حاضر دیگر دست به قلم نمی برند و عالقه اي به 
نوشتن از خود نشان نمي دهند. اکنون ما دست به عصا راه می رویم 
و فکر می کنیم اگر این گونه کار نکنیم، نوشــته هایمان به سرانجام 

نمی رسد؛ در حالی که نباید این طور تصور کنیم.
شکیبا در مورد اهمیت افزایش کمیتی در این حوزه بیان می کند: وقتي 
صحبت از کیفیت آثار طنز می شــود، باید یک کمیتی وجود داشته 
باشــد و تا زماني که کمیت درخور توجهی موجود نیست، نمي توان 
آثار مختلف را دید و برآیندی از آثار به دست آورد یا دربارة کیفیت به 

معناي واقعي صحبت کرد.
او ضمن تأکید به کار مداوم در این حوزه می افزاید: کساني که قوه اي 
در طنزپردازي دارند، باید آن را به فعل برسانند تا اوضاع طنزنویسي 
کشور ارتقا یابد. شرایط کنوني طنز در کشور به مثال اوضاعي است 
که معادن زیادي براي استخراج انواع مواد معدني داشته باشیم، ولي 
این مواد استخراج نشود. باید بدانیم تا وقتي که این مواد را استخراج 
نکنیم، فقط مي توانیم به معادنمان افتخار کنیم و خروجی ای از آن 
به دســت نمی آید؛ حال آنکه معادن طنزپردازی ما لبریز است؛ اما 

استخراجی صورت نمی گیرد.
مجری برنامه های تلویزیونی، علت کم کاری طنزپردازان امروز را نبود 
سفارش بیان می کند و می گوید: از هر 10 طنزنویس حرفه ای به طور 
میانگین فقط سه نفر آنها به شکل دائمی در مطبوعات کار می کنند؛ 

یعنی از هر 10 طنزپرداز، هفت طنزپــرداز حرفه ای را می بینید که 
ستون ثابتی برای نوشتن ندارند. او ادامه می دهد: باید طنزنویس را 
به نوشتن ترغیب کرد. کمتر پیش می آید که طنزنویسان خودشان 
بنشینند و چیزی بنویسند؛ مگر اینکه از جایی سفارش داشته باشند 
و متأسفانه تعداد مطبوعات و نشریاتی که پیگیر چنین سفارش هایی 

باشند، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد.
شــکیبا در همین مورد می افزاید: در بازار کتاب متأسفانه آثار کمی 
می بینیم؛ همچنین در مطبوعات و نشریات هم حجمی که قابل قبول 

و معقول باشد، موجود نیست.
این طنزپرداز پیشینه ای از جشــنوارة طنز مکتوب ارائه می دهد و 
می گوید: من از دورة اول این جشــنواره و حتی پیــش از آن، یعنی 
زمان پدر این جشنواره -که »جشنوارة بین المللی طنز« نام داشت- و 
پدربزرگش -که »اولین جشنوارة طنز دانشــجویان کشور« بود- و 
البته عمرشان هم به دنیا نبود و جوانمرگ شدند، از نزدیک با آن در 

ارتباط بودم.
او ادامه داد: حاال خوشــبختانه این نوة جشــنواره هاي طنز، یعنی 
»جشــنوارة طنز مکتوب« همچنان برگزار می شود. من هم از دورة 
دوم این جشنواره تاکنون یا در کار داوری آن و یا در کارهای اجرایی 

مشارکت داشته ام.
داور دوره های پیشین و این دوره از جشنواره، به عنوان برآورد کلی 
از آن می گوید: اآلن که به گذشته نگاه می کنم، می بینم خیلی ها به 
این جشنواره ها آمدند و جذب شدند که در حال حاضر نیز به عنوان 

طنزنویسان برجسته  در حال فعالیت اند.
این طنزپرداز شناخته شدة کشور دربارة آسیب هاي جشنواره ها بیان 
می کند: در جشنواره ها استعدادیابی می شود؛ اما بعد از پایان یافتن تب 

و تاب جشنواره، باید راهکارهایي برای برنامه دادن به این استعدادهاي 
کشف شده ارائه شود.

او ادامه می دهد: به نظر من جشنوارة طنز مکتوب باید در دو بخش 
حرفــه اي و آماتور برگزار شــود؛ چراکه در حال حاضــر تعدادي از 

طنزنویسان حرفه اي در جشنواره شرکت نمي کنند.
شکیبا در توضیح پیشنهاد خود می گوید: جشــنوارة طنز مکتوب 
مي خواهد چهره هاي جوان را معرفي کند و از سوي دیگر کساني که 
برگزیدگان دوره هاي قبل بودند، شرکت نمي کنند؛ زیرا در دوره های 

قبلی برگزیده شده اند. 
او می افزاید: ما در جشــنوارة طنز مکتــوب می خواهیم افراد جدید 
را تشویق کنیم. این باعث می شــود که آثار طنز و خود طنزپردازان 

همیشه در سطح متوسطی باقی بمانند.
داور بخش نثر جشنواره برگزارشدن جشنواره  در دو سطح حرفه ای 
و غیر حرفه ای را از این نظر که هم حرفه ای ها شرکت می کنند و هم 

چهره های جدید شناسایی می شوند، مؤثرتر می داند.
شــکیبا با بیان اینکه هر جشنواره با یک عامل شــناخته می شود، 
می گوید: در جشــنواره ها نهاد برگزارکننده، هیأت علمي و داوران و 

شرکت کنندگان مهم هستند.
او در ادامه می افزاید: در جشنوارة طنز مکتوب دو عامل اول در شرایط 
خوبي به سر مي برد؛ اما سطح شــرکت کنندگان به اندازة دو عامل 
دیگر خوب نیست و علتش این است که ما به دنبال چهره های جوان 
هســتیم و می خواهیم غیر حرفه اي ها را پیدا کنیم؛ در حالی که اگر 
به طنزپردازان حرفه ای هم بپردازیم، همه چیز در ســطحی پیش 
 می رود که برای طنزپردازان بعدی و غیر حرفه ای ها هم نتایج خوبی  

به بار مي آورد. 

شهرام شکیبا، طنزپرداز و داور جشنوارة هفتم:

مهدی استاداحمد گفت: وقتی حتی یک هفته نامة طنز در 
کشور ما منتشر نمی شود، به این معناست که طنز مکتوب 

در جامعة ما اهمیت چندانی ندارد. 
این شــاعر و طنزپرداز در آســتانة برگزاری هفتمین جشــنواره 
طنــز مکتوب افــزود: با وجــود اینکه جایــگاه طنــز مکتوب در 
 جامعة ما به نســبت خوب اســت؛ امــا توجه به آن کافی نیســت.

او دربارة اهمیت طنز مکتوب اظهار داشــت: تا کســی نتواند طنز 

مکتوبی ارائه دهد، اساساً شــاید نتوان او را طنز پرداز قلمداد کرد؛ 
زیرا کســی که بتواند بدون هیچ ابزاری ماننــد دوربین و میکروفن 
 و... و فقط با یک قلــم و کاغذ اثر طنز خلق کنــد، کار بزرگی انجام 

داده است.
اســتاداحمد ارتقای طنزپردازی را منوط به داشتن یک هفته نامة 
طنز دانســت و گفــت: امــروز ماهنامة طنــز داریــم و حتی در 
روزنامه ها هم مطالب طنز چاپ می شــود؛ اما بهترین نشــریه ای 

 که می تواند به فضای طنزپردازی ما کمک کند، هفته نامه اســت.
وی افزود: در هفته نامه هم عنصر تأمل بر آثار وجود دارد و هم استمرار 

انتشار آثار در آن حفظ می شود.
این طنزپرداز با بیان اینکه اگر نشریة مناسبی برای انتشار آثار طنز در 
جامعه وجود نداشته باشد، میزان مطالعة طنز پایین می آید، افزود: 
وقتی مردم آثار طنز را مطالعه نکنند، به مرور زمان، کمیت و کیفیت 

این آثار هم پایین می آید. 

مهدی استاد احمد، شاعر و طنز پرداز:
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اكبر كتابدار،  عضو هیأت انتخاب هفتمین جشنوارة طنز مکتوب: 

علی حسنلو، برگزاری جشنوارة طنز مکتوب را اتفاقی خوب 
دانست و گفت: جشنوارة طنز شــروع خوبی برای جوانان 
مســتعدی خواهد بود که می خواهند در این عرصه موفق باشند. 
گردهم آمدن و ارتباط برقرارکردن طنزپردازان، وجود کارگاه های 
آموزشی در جشنواره خوب است. امیدوارم بعد از جشنواره اتفاقی 
صورت گیرد تا در رشد و پرورش طنزپردازان جوان مؤثر واقع شود.

وی حضور جوانان شهرستانی را در جشنواره خوب تلقی کرد و افزود: 
جوانانی که دور از مرکز هســتند و توجه کمتری به آنها می شود، 
حضورشان باعث شناخته شدنشان خواهد شد و این برای پیشبرد 

اهدافشان در این زمینه مؤثر است. 

حسنلو پیشنهاد اضافه کردن بخش گروهی نویسی را داد و گفت: 
نوشتن گروهی نمایشنامه باعث می شود تا جوانان هم در کار جمعی 
بهتر به شناخت و درک برسند و هم برای آنان تمرین نوشتن است. 
اگر گروه نویسی باب شود، تحول شگرفی در این عرصه خواهد بود. 
ایــن طنزپــرداز برگزارکــردن شــب های نمایشــنامه خوانی 
را ثمربخش دانســت و ادامه داد: به عقیدة مــن برنامه ای برگزار 
کنند تا نمایشــنامه های طنز مانند شب شــعر طنز خوانش شود 
و نویســنده ها با یکدیگر تعامل داشــته باشــند. ایــن برنامه در 
 استان هم برگزار شود تا به رشد و شــکوفایی استعداد های جوان 

منجر گردد.

وی در پایان گفت: طنز در حوزة نمایشنامه نویسی مهجور مانده 
و توجهی به آن نشده است. البته کار صحنه ای وجود داشته؛ ولی 
بیشتر نمایشنامه های طنز رادیویی کار شده است. امیدوارم این 
جشنواره تمرکز بیشتری در این زمینه داشته باشد و برای ایجاد 
انگیزه برای نویسندگان آثار آنان را چاپ کند. وقتی اثری به عنوان 

کتاب چاپ شود، تأثیر و رغبت زیادی ایجاد خواهد کرد. 
علی حسنلو، دانش آموختة رشتة ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر 
است و چند سالی است که در طنزنویسی فعالیت دارد. جشنواره 
طنز مکتوب اولین حضور او در عرصة نمایشنامه نویســی طنز به 

شمار می رود. 

 یکی از اعضای هیأت انتخاب آثار هفتمین جشنوارة طنز 
مکتوب در بخش مقاله، گفت: شــرکت کنندگان در این 
جشنواره به سیاست ها و اصول اخالقی ای که برگزارکنندگان این 

جشنواره به آنها قائل هستند، آگاهی دارند. 
اکبر کتابدار ضمن بیان این مطلب افزود: تا جایی که من دیدم، در 
میان آثاری که به این جشنواره ارسال شده، اثری که فاقد اصول 

اخالقی باشد، کمتر دیده می شد.
نویسنده و پژوهشگر حوزة طنز در مورد سطح کیفی آثار ارائه شده 
به جشــنواره گفت: مقاالت را در دو شکل خیلی خوب و ضعیف 
 دیدم و آثــار بینابین این دو ســطح کمتر به چشــم می خورد.

وی به موضوعــات مورد تحقیق در این جشــنواره اشــاره کرد 

و افزود: ســطح کیفی بیشــتر آثار شــرکت کنندگان به نسبت 
خوب بود و مقاالتی دربارة شــخصیت های تأثیرگذار بر ادبیات 
 طنز، گونه های مختلف طنــز و آثار طنزپردازان به نــام و... ارائه 

داده بودند.
کتابدار دربارة معیارهای بررسی آثار گفت: نگارش و درست نویسی، 
روانی کار، تحلیــل با تکیه بر منابع و مآخذ قابــل اعتنا و معتبر، 
قدرت تحلیــل و تحقیق، نــوع ارتباط برقرارشــده بین تحلیل 
 شخص پژوهشــگر و منابع ذکرشــده از جمله معیارهای مورد 

توجه بوده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر جایگاه سلیقة شخصی در داوری 
ابراز داشت: آنچه مسلم است در هر کار هنری سلیقه دخیل است. 

اما هیأت انتخاب بر اساس قواعد و اصولی به بررسی آثار می پردازند 
که باعث می شود در انتخاب آثار برجســته و شاخص اتفاق نظر 
وجود داشته باشد و فقط در مورد آثار متوسط سلیقة شخصی به 

کار گرفته می شود.
این محقق در پایان به ارائة پیشنهادهایی برای پربارترکردن این 
جشنواره پرداخت و افزود: بررســی و ویرایش کارهای تحقیقی 
و تحلیلی شــرکت کنندگان در این جشــنواره و انتشار این آثار، 
همچنین برگزاری فراگیر کارگاه های آموزشی مبانی طنز، ابزار 
و اســرار طنزپردازی در اســتان ها می تواند به خلق آثار با محتوا 
و هماهنگ با تعریف صحیح طنز به معنــای واقعی خود کمک 

شایانی کند.

عباس سجادی، شاعر و مجری تلویزیون: 

»جشنوارة 
طنز مکتوب« 

نقطة عطفی در اتفاقات 
طنز  كشور است 

عباس سجادی گفت: شکل گیری 
جشــنوارة طنز مکتوب به همت 
دفتر طنز حوزة هنری که هفتمین دوره اش 
هم در حال برگزاری است، نقطة عطفی در 

اتفاقات طنز کشور محسوب می شود. 
این شاعر و طنزپرداز ضمن بیان این مطلب 
افزود: اساســاً با افتتاح دفتر طنز در حوزة 
هنری و تالش های اســتاد ابوالفضل زرویی 
نصرآباد که مبدع این حرکت بود، رویکرد به 
طنز مکتوب در دهة هشتاد، رویکرد بسیار 

خوبی بود.
مجری برنامه های ادبی تلویزیون ادامه داد: 
این فضا باعث شد ذائقة مردم نسبت به طنز 
کمی تغییر کند و اصالح شــود؛ همچنین 
مسؤوالن هم نســبت به طنز توجه ویژه ای 

داشته باشند و آن را بپذیرند.
وی طنزپردازی را حرکت بر لبة تیغ توصیف 
کرد و گفت: چه در گذشــته و چه در آینده 
همیشــه حساسیت نســبت به طنز وجود 
داشته و دارد؛ اما قدر مســلم این است که 
هر چیزی به مرور زمان تکرار شود، نهادینه 

خواهد شد. 
سجادی ادامه داد: طنز در حال نهادینه شدن 
است؛ از این رو حساســیت های زیادی که 
امروز نســبت به طنز وجود دارد، کم کم در 
جامعه موجودیت خودشــان را از دســت 
می دهند. من این را بــه فال نیک می گیرم 
و فکر می کنم گام بسیار بلند و خوبی است 
 و امیــدوارم در آینده گام هــای بلندتری 

برداشته شود.
وی دربارة برگزاری جشنوارة طنز مکتوب 
گفت: مــن کمابیش در جریــان برگزاری 
جشنوارة طنز مکتوب بوده و در دوره هایی 
هم، خودم اجرای برنامه های آن را به عهده 
داشــتم. به نظر می آید روند برگزاری این 

جشنواره رو به رشد و بهبودی است.
ســجادی در پایان گفت: البته از جشنوارة 
طنز مکتوب توقع می رود که این بهبودی ها 
با سرعت بیشــتری اتفاق بیفتد؛ اما به هر 
حال گام های مثبتی برداشــته شده است 
 کــه امیدواریــم هرچــه زودتر بــه کمال 

خودش برسد. 

پژوهش 
در طنز

تعریف 
درست طنز

ایرانی

گاه
ید

د

علی حسنلو، نویسنده و طنزپرداز:
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املت دسته دار
املت دسته دار، مجموعة شعر طنز از ناصر فیض. فیض متولد 
1338 از قم است. این شاعر، مترجم، نویسنده و طنزپرداز که 
چهار کتاب از وي چاپ شده، سه کتاب گزیدة اشعار شعر معاصر 
ترکیه، شعر معاصر آذربایجان، شــعر معاصر ایران )ترجمه به 
ترکي استانبولي( را در دست چاپ دارد. گزیدة ادبیات معاصر 
ایران، دست هایم را براي تو مي آورم )ترجمة شعر معاصر ترکیه( 
اگر کمونیسم بیاد )ترجمة مجموعة قصة طنز از مظفر ایزگو، 

نویسندة ترک( و املت   دسته دار را در چنتة ادبي دارد.
املت دسته دار در 58 قطعة طنز به شیوة غزل، رباعي، اخوانیات 
و مثنوي سروده شده است. وي در مقدمة این کتاب مي نویسد: 
نمي دانم چطور شد که این طور شد، قرار نبود چاپشان کنم، چند 
برابر اینها بود، به لحاظ ادبي، درشت و ریزشان کردم، از خام ها، 
نیم پزها، پخته ها، محبوب ترین ها، شد این مجموعه. به نظر من 
»طنز یا بودار است یا تودار«. وي برای غیر بهداشتي بودن برخي 
ابیات املت دســته دار پوزش مي خواهد و مي گوید طنز، گاه 
نمي تواند با ادب و تمیز باشد؛ لذا نزد همه کس نیز عزیز نخواهد 
بود! بروید بگویید بعضي ها فرق بین هزل و هجو و طنز و بنز را 

نمي دانند.« 

نزدیك ته خیار
بخشــی از شــعرهای  کتاب »نزدیک ته خیار«، گزیده ای از 
املت دسته دار اســت که در کنار شعرهای چاپ نشده ای مثل: 

»کلید1«، »کلید2«، »قصیدة آهو« و... چاپ شده است.
»نزدیک ته خیار« گزیده اي از آثار پیشــین فیض و شعرهاي 
جدید چاپ نشدة اوســت که در این دفتر تعدادي از شعرهاي 
مجموعة شعر طنز »املت دسته دار«، در کنار شماري از مطالب 
انتقادي که در سال 85 در نشریة کتاب هفته و روزنامة جام جم 

منتشر شده بود، به چاپ رسیده است.
این کتاب از آن نظر که بخشی از شعرهای کتاب املت دسته دار 
را هم در خــود دارد، داراي 2 بخش اســت؛ بخش اول مربوط 
بــه کارهاي پراکنــده و شــعرهاي چاپ نشــدة ناصر فیض 
 اســت و بخش دیگر، اشــعاري از کتــاب قبلي این شــاعر 

طنزپرداز می باشد.
تجدید چاپ کتاب »نزدیک ته خیــار« در 208 صفحه، قطع 
رقعی و در تیراژ 2 هزار و 500 نسخه و با قیمت 3 هزار و 600 

تومان منتشر شده است.    

قهوة قند پهلو«
این کتاب یک آنتولوژي یا یک اثر تحقیقي نیســت. تنها یک 
گزیده شــعر اســت که براي مخاطب عام تهیه شده است. از 
آنجا که جاي خالي یک گزیدة جامع که شــعرهاي طنز دورة 
معاصر را در بر داشته باشد، احساس می شد، نویسنده دست به 
گردآوري این گزیده زده است؛ بنابراین »قهوة قندپهلو« حاصل 
جست وجویي چندین ماهه در مجموعه هاي منتشرشدة شعر 
طنز و غیرطنز اســت؛ اعم از جنگ ها، گزیده ها، آثار مکتوب 
شاعران، نشریات جدي و طنز، وبالگ هاي شاعران، همچنین 

مکاتبه با شاعران طنزپرداز.
این مجموعه شعرهاي طنز شاعران معاصر از دوران مشروطه تا 
سال هاي اخیر را در بر مي گیرد. البته بیشتر اشعار این مجموعه، 
از شاعران چند دهة اخیر است. در واقع در شعرهایي که در این 
گزیده آمده اند، جوان ترها و شــاعران یکي دو دهة اخیر سهم 
بیشتري از قدیمي ها و گذشــتگان دارند. چه بسا در آینده از 
بسیاري از شاعراني که امروز محل توجه هستند، اسمي در میان 
نباشد؛ کما اینکه امروز نیز یادي از بسیاري از شاعراني که دیروز 
طنزسرایي مي کردند، نیست؛ اما این مجموعه قرار است آینه اي 

براي شعر طنز همین ایام باشد.
به تعبیر دیگر ســعي شــده، از انتخــاب شــعرهایي که از 
اســتانداردهاي ادبیات و طنز فاصله دارند یا به لحاظ مضمون 
و محتوا داراي برجستگي خاصي نیستند، حتي اگر شعرهاي 

مشهوري باشند، خودداري شود.
»قهوة قندپهلو« گزیده شعر طنز امروز، تولید دفتر طنز حوزة 
هنري است که در 624 صفحه و در تیراژ 2 هزار و 500 جلد و 
با قیمت 11 هزار و 900 تومان توسط انتشارات سورة  مهر براي 

دومین بار منتشر شده است. 

كافه خنده
»کافه خنده« مجموعة طنزی در دو بخش است؛ بخش اول این 
مجموعه، طنزهایی است که نویسنده در سال های گذشته در 
روزنامه ها و مجالت، همچنین جشنوارة طنز نوشته و قسمت 
دوم شامل داســتانک و مینی مال هایی است که در وبالگش 

منتشر کرده است.
درون مایة این طنزها و داســتانک ها اخالقیات و خلق و خوی 
زشت مردم شهرنشــین اســت. همان طور که در یک کافه، 
مردم مختلف وارد می شوند و ضمن صحبت کردن به چایی و 
نسکافه خوردن می پردازند، طنزپرداز ترجیح داده از سوی افراد 
مختلف سفارش یک کار طنزآمیز را بدهد؛ به عبارتی دیگر در 

»کافه خنده«، خنده سرو می شود.
کتاب طنز »کافه خنده« تولید دفتر طنز حوزة هنری اســت 
که در 198 صفحــه، قطع رقعــی و در تیراژ 2 هــزار و 500 
 نســخه و با قیمت 2 هزار و 900 تومان توســط ســورة مهر 

منتشر شد. 

با كاروان حوله
این اثر در سه پرده و دو میان پرده تنظیم شده است. متن این 
کتاب طنزهایی در حوزة شعر و ادبیات است که پیش از این در 

سایت فیروزه، مجلة سوره و مجلة شعر منتشر شده است.
پردة اول این کتاب »در محفل انس نام دارد« و شــامل شرح 
طنزآمیز چند شــعر جدی معاصر اســت. میان پردة اول که 
»همه چیزشناســی مرگ« عنوان دارد، شامل یک یادداشت 
کوتاه فلسفی است که آن را »پروفسور جان تراولتا« نگاشته و به 

قلم دکتر برزو بی طرف به فارسی برگردانده شده است.
پردة دوم ایــن کتاب که »فالنامة حافــظ بی معنی« نام دارد، 
شامل شرح بیست غزل حافظ است. از این بخش کتاب می توان 
همچون یک فالنامة حافظ استفاده کرد که راهنمای استفاده 
از آن نیز در مقدمة پردة دوم توضیح داده شده است؛ همچنین 
میان پردة دوم، معرفی یک تشکل ادبی است که انجمن ادبی 
اثیرالدین اخسیکتی نام دارد. پردة سوم نیز معرفی چند کتاب 
شعر و داستان است که هنوز منتشر نشده اند و به احتمال زیاد 

هیچ گاه منتشر نخواهند شد.
گفتنی اســت کتاب »با کاروان حوله« تولید دفتر طنز حوزة 
هنری است که در قطع رقعی و در شــمارگان 2500 نسخه 

توسط انتشارات سورة مهر منتشر شده است. 
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لبخندهای غیر مجاز 
در این کتاب نثرهاي طنز  اسماعیل امینی در قالب هاي مقاله، 
گفت وگو، داستان کوتاه و حکایت آمده است که بعضي از آنها 
در مطبوعات چاپ شده  و بعضی نوشته ها برای اولین بار در این 

کتاب آورده شده است.
امینی دربارة این کتاب می گوید: نکتة مهم در مورد محتوای این 
کتاب این است که خنداندن مخاطب در این اثر برجسته نیست، 
بلکه به تعمق واداشتن خواننده از اهداف اصلی من برای نگارش 
کتاب بوده است. محتوای این کتاب بر خالف طنزهای موجود 
اجتماعی و سیاسی نبوده، بلکه دربارة انسان و انسانیت مطالب 

تولید و گردآوری شده است.
کتاب »لبخند غیر مجاز« تولید دفتر طنز حوزة هنری است که 
در قطع رقعی و در 123 صفحه در انتشارات سورة مهر منتشر 

شده است.

مگیل
»مگیل« یک رمان طنز است که در دفتر طنز حوزة هنری تولید 
شده و انتشارات سورة مهر آن را به چاپ رسانده است. »مگیل« 
در ابتدا یک داستان کوتاه طنز بود که با نقش آفرینی رزمندگان 
سال های دفاع مقدس نوشته شده بود؛ اما به پیشنهاد و تشویق 
دفتر طنز حوزة هنری، محسن مطلق آن را به یک رمان بلند 

تبدیل کرد.
داستان این رمان به کشــمکش های یک رزمنده برای انتقال 
آذوقه و تدارکات به خط مقدم جنگ با یک قاطر به نام »مگیل« 
پرداخته اســت که در ادامه به خلق موقعیت های طنزآلودی 

منجر می شود.
»مگیل« با وجــود اینکــه در گونة طنز به نــگارش درآمده، 
 اما ارزش   های جنــگ را به هیچ وجه پایین نیــاورده و به آنها 

پایبند است.
همچنین کتاب »زنده باد کمیل« که اولین کتاب این نویسنده 
است، به عنوان موضوع پایان نامه دکتری »ادیک بوتل« مورد 

استفاده قرار گرفته است.
نقطه ته خط

این اثر گردآوری از طنز هایي اســت که در نشریه های گل آقا، 
هفته نامة  سالمت و سپید منتشر شده بودند؛ همچنین بخشی 

هم طنزهایی است که در جشنواره ای طرح نشده اند. 
صدقی هدف از گردآوری این مجموعه را ارائة طنز فاخر بیان 
کرد و اظهار کرد: سعی کردم مطالبی در این کتاب بگنجانم که 
با مرور زمان هیچ گاه غبار کهنگی بر آن ننشسته و تازگی خود 

را همواره برای مخاطب هر دوران داشته باشد.
این کتاب با مقدمة رویا صدر، نویسنده و پژوهشگر عرصة طنز 
آغاز می شود. او در مقدمة کتاب می نویسد: به مهرداد صدقی 
بگویید دربارة یک سوژة پرت طنز بنویســد و ببینید چگونه 
اثری خواندنی می آفریند... این توانایی از سویی حاصل پویایی 
و دینامیزم ذهنی اوست که الزمة آفرینش اثر طنز قابل اعتنا 
و ماندگار است و از سوی دیگر، برخاسته از وسواسی است که 
صدقی برای آفرینش قالب نو و نگرش به سوژه از زاویه ای نو و 
بدیع دارد. صدقی طنز را جدی می گیرد و این امر آثارش را با 
وجود فراز و نشیب هایی که پیامد جست وجوگری و آزمایشگری 

اوست، خواندنی کرده است.
کتاب »نقطه ته خط« تولید دفتر طنــز حوزة هنری در 122 
صفحه، قطع رقعی در تیــراژ 2 هزار و 500 جلــد و با قیمت 
 2 هزار و 500 تومان توســط انتشــارات ســورة مهر منتشر 

شده است. 

داستان های كوتاه طنز
این کتاب منتخبی از مجموعه داســتان های جشنوارة طنز 
مکتوب است که هر ساله از سوی دفتر طنز حوزة هنری برگزار 
می شود. انتخاب این داســتان ها به عهدة محمدعلی علومی و 
علیرضا لبش بوده و در این مجموعه بیش از چهل داستان طنز 

آورده شده است.
در قسمتی از مقدمة کتاب آمده: گفت وگوی طنز آمیز شامل 
گفت وگوی انســان با خود )گفت وگوی درونی( و گفت وگوی 
انسان با دیگران است. گفت وگوی انسان با دیگران به دو طریق 
می تواند باعث ایجاد طنز شود که یکی از آنها گفت وگویی است 
که سؤال ها و جواب های دو طرف در ظاهر بی ربط اما در باطن 

دارای ربط و معنای عمیق و رندانه است.
»داستان های کوتاه طنز« تولید دفتر طنز حوزة هنری است که 
ســورة مهر آن را در 295 صفحه، قطع رقعی و در تیراژ 2500 

جلد و با قیمت 5500 تومان منتشر کرده است.

طنزآوران امروز ایران
این کتــاب، گفت وگویي بــا »منوچهر احترامــي« همراه با 
گزیده آثار این طنزپرداز برجستة معاصر ایران است. »منوچهر 
احترامي« از دانش آموختگان مســتقیم و بي واســطة مکتب 
»توفیق« است. شــاید بتوان بي کینه نوشتن، قضاوت بي حب 
و بغض و نگارش مبتني بر شــادي آفریني و سرخوشــي را از 

مهم ترین آموزه هاي این مکتب دانست. 
نگاهي گذرا به گزیده آثار »منوچهر احترامي« در این مجموعه 
نشان مي دهد که او تصمیم ندارد، براي همة مشکالت غامض 
بشري نسخه بپیچد، بلکه برعکس، »احترامي« گاهي به نقد 
مصداق هاي ریز و پیش پــا افتاده اي مي پــردازد که از فرط 

ابتدایي بودن، مخاطب را به خنده وامي دارند. 
از دیگر ویژگي هاي طنز او، احاطه اي است که بر ادبیات فارسي 
دارد. او که فعالیت خــود را در هفته نامة »توفیق« آغاز کرد، از 
بازماندگان نسلي اســت که طنز امروز ایران وامدار تالش ها و 

مساعي آنان است.

رات
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فاطمه تسلیم جهرمی ، پژوهشگر و طنزپرداز: طن

فاطمه تسلیم جهرمی گفت: در ادبیات کشور ما بین شعر و طنز 
پیوند ناگسستنی وجود دارد؛ زیرا در هر دوی این حوزه ها ما شاهد 

عبور از مرحلة منطق و ورود به حیطة تخیل هستیم. 
برگزیدة ششمین جشنوارة طنز مکتوب در مورد ضرورت برگزاری جشنوارة 
طنز بیان کرد: بدون شک برگزاری چنین جشنواره هایی مفید است. برای 
من که سال هاست در حوزة طنز به صورت آکادمیک کار می کنم، برپایی 
چنین جشنواره هایی با موضوعیت طنز فرصت هایی ایجاد می کند که گاهی 

از خود جشنواره بیشتر به چشم می آیند.
وی ادامه داد: فرصت گفت وگو و آشنایی بیشــتر با استادانی که سوژه و 
موضوع تحقیق ها و پژوهش های من بوده اند نیز از جمله فرصت های مغتنم 

این جشنواره است.
این پژوهشــگر و طنزپرداز جوان ضمن ارائة پیشنهاد برگزارشدن چنین 
جشــنواره هایی توســط ارگان های فرهنگی دیگر گفت: از نکات مثبت 
جشنوارة طنز مکتوب برگزاری منظم آن است که هر ساله برگزار شده و 

کمتر جشنواره ای به طور سراسری و با زمان بندی مشخص در سطح کشور 
با این مشخصات وجود دارد.

وی با ابراز تأســف از اینکه در جامعة ما چاپ و انتشار آثار طنز نسبت به 
دیگر آثار ادبی اولویت کمتری دارد، افزود: البته پیشرفت هایی هم وجود 
داشته، مثاًل اگر در دهة 70 در حوزة ادبیات طنز 20 کتاب منتشر می شد، 
این تیراژ در دهة 80 دو برابر شده؛ اما این حجم انبوه لزوماً با ارتقای سطح 

کیفی همراه نبوده است.
تسلیم جهرمی اظهار داشت: حرکت طنز در سال های اخیر حرکتی خزنده 
بوده و اوج پیشرفت طنز در ادبیات انقالب اسالمی در دهة 70 به ویژه در 

طنز مطبوعاتی دیده می شود.
وی به وجــود الیه های طنز در آثار شــاعران به نامی چون سیدحســن 
حســینی، قیصــر امیــن پــور، ســیدعلی موســوی گرمــارودی و 
طاهــره صفــارزاده اشــاره کــرد و افــزود: در طبقه بنــدی تخصصی 
همــة ایــن اســتادان ابتــدا ادیــب در نظــر گرفتــه می شــوند و نه 

 طنزپرداز؛ چون در اشــعار شــاعران مورد نظر فقــط رگه هایی از طنز 
دیده می شود. 

این پژوهشگر جوان ادامه داد: در حقیقت دغدغة اصلی این شاعران شعر 
بوده و طنز هم در آثارشان اتفاق افتاده، اما اثر با نیت خلق اثر طنز سروده 

نشده است.
وی به تاریخچة طنز در ادبیات کشورمان اشــاره کرد و گفت: در ادبیات 
کهن و در آثاری مثل کلیله و دمنه، مرزبان نامــه و... طنز وجود دارد و در 
ادبیات معاصر کشورمان نیز در دوران مشــروطه طنز ویژگی اصلی آثار 

ادبی می شود.
گفتنی است فاطمه تســلیم جهرمی، دانشــجوی دکتری ادبیات و زبان 
فارســی با پنج مقالة علمی-پژوهشــی با محوریت طنز به عنوان دارندة 
باالترین سطح مقالة تخصصی در یک موضوع در کشور شناخته شده است. 
 وی در دور پیشین جشنوارة سراسری طنز مکتوب به عنوان نفر برگزیده 

معرفی شد. 

رضا رفیع
 نویسنده و شاعر طنزپرداز: 

طنزپردازان
 طنز مکتوب را 
جدی بگیرند 

رضا رفیع معتقد است همان گونه 
که مســؤوالن فرهنگی باید طنز 
مکتوب را جدی بگیرند، خود طنزپردزان نیز 
باید این بخش از ادبیات را جدی تلقی کنند. 
این نویســنده و شــاعر طنزپرداز ضمن 
بیان این موضوع اظهارداشــت: مسؤوالن 
فرهنگی و رســانه ای نیز باید بــه این باور 
برسند که طنز مکتوب از بهترین شیوه های 
 انتقال اطالعات و بیان مسائل و مشکالت 

جامعه است.
وی در ادامه به اهمیــت طنز در مطبوعات 
اشــاره کــرد و گفــت: اگر مســؤوالن به 
این بــاور برســند کــه یک ســتون طنز 
در صفحــة اول یــک روزنامــه بــه اندازة 
 ســرمقاله می تواند حاوی پیام باشد، آن را 

جدی تر می گیرند.
رفیع دربــارة برگــزاری هفتمیــن دورة 
جشنواره طنز مکتوب نیز گفت: نباید تنها 
به برگزاری جشنواره اکتفا شود؛ همچنین 
شرکت کنندگان نیز بعد از پایان جشنواره به 
دلیل برگزیده شدن غره نشوند تا اگر اثرشان 
برگزیده نشد، افسرده نشــوند و در اشکال 
دیگر مانند حضور در مطبوعات و چاپ کتاب 
فعالیت داشته باشــند. البته این فعالیت به 
عهدة خود جشــنواره ها  و طنزپــردازان و 

مسؤوالن است.
این طنزپرداز با اشاره به اینکه باید استعدادها 
را در کارگاه هــای مخصــوص و حتــی 
آموزش های مکاتبه ای از راه دور و تشکیل 
باشگاه نویسندگان و طنزپردازان کنار هم 
جمع کــرد، گفت: چاپ آثــار طنزپردازان 
جــوان و نوقلم به صــورت ماهنامه و حتی 
کتاب باعث تشویق آنها می شود و در مجموع 
باید بگویم حمایت از طنزپــردازان پس از 

پایان یافتن جشنواره ها بسیار مهم است. 

سعید بیابانکی معتقد اســت طنز مکتوب پایه و اساس 
گونه های دیگر طنز همچون طنز تصویری، نمایشــی و 

صوتی است و باید به آن بیش از پیش پرداخته شود. 
این شــاعر و طنزپرداز با تأکیــد بر اینکه در ضــرورت برگزاری 
جشــنواره طنز مکتوب تردیدی وجود نــدارد، عنوان کرد: طنز 
مکتــوب به این دلیــل که پایه و اســاس گونه هــای دیگر طنز 
 همچون طنز تصویری، نمایشــی و صوتی اســت، اهمیت دارد.

وی ادامه داد: یکی از دالیلی که در حوزة سینما، تلویزیون، نمایش 
و حتی موسیقی کشورمان آثار طنز موفقی وجود ندارد، نبود متن 

خوب اســت و غالباً آثاری که مردم به عنوان طنز می شناســند، 
کمدی، لطیفه و فکاهه هستند.

شــاعر مجموعة »نامه های کوفی« حرکت دفتــر طنز در زمینة 
برگزاری جشــنواره طنز مکتوب را خوب و مفید دانست و یادآور 
شد: کاری که دفتر طنز انجام می دهد، برای شناسایی طنزپردازان 
و معرفی آنها و معرفی طنز مکتوب به جامعه اســت و از این نظر 

حرکت بسیار خوبی است.
بیابانکی گفت: جشــنوارة طنز مکتوب که در حال تجربه کردن 
بخش های فیلمنامه و نمایشــنامه است، به سمت خوبی حرکت 

می کند؛ چراکه در حال حاضر ارتباط دو سویه بین طنز مکتوب و 
هنرهای دیگر برقرار نیست. در صورتی که بسیاری آثار داستانی و 

نمایشی قابل تبدیل به گونه های دیگر هنری هستند.
او با بیان اینکه یکی از شــیوه های آموزش طنزپــردازان جوان 
چاپ بولتن داخلی توســط دفتر طنز حوزة هنری است، افزود: 
این بولتن می توانــد بهانه ای باشــد، بــرای طنزپردازانی که با 
حوزة هنری همــکاری می کنند تا از آثار یکدیگر باخبر باشــند 
 و در طــول ســال های فعالیت، همــکاری مداوم بــا دفتر طنز 

داشته باشند. 

سعید بیابانکی، شاعر و طنزپرداز: 

شناسایی 
طنزپردازان 

كشور

گو
ت و 

 گف
     

ش 
زار

گ

تركیب هیأت داوران هفتمین جشنوارة طنز مکتوب 
اسامی داوران مرحلة نهایی جشنوارة طنز مکتوب که هفتمین دورة آن را 
به قضاوت می نشینند، با تفکیک هر بخش در این قسمت معرفی می شوند.

گفتنی است در مرحلة اول بازبینی 47 نفر توسط هیأت انتخاب آثار به 
مرحلة نهایی راه یافته اند و در مرحلة نهایی از هر بخش 3 برگزیده اعالم 
و در مورد موضوع ویژه نیز در هر بخش یک اثر بــه عنوان اثر برگزیده 

معرفی شد.
از سوی دیگر بنا بر سیاست های دفتر طنز نفرات برتر دوره های گذشته 
تنها مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و در لیســت 3 برگزیدة نهایی قرار 

نمی گیرند.  

سید عبد الجواد موسویمحمد باقر انصاریسید عماد قرشی عباس حسین نژادمحمد علی علومیاسداهلل امرایی
داوران بخـش مـقــــالـهداوران بخـش داستـان كوتـاه و كوتـاه نوشت
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نسیم عرب امیری گفت: جشنواره ها نباید صرفاً به معرفی 
استعدادها اکتفا کنند، بلکه حمایت و پرورش برگزیدگان 

جشنواره هم ضرورت دارد. 
این شــاعر، نویســنده و طنزپرداز با بیان اینکه جشــنواره ها 
نباید صرفــا در حد معرفــی اســتعدادها به جامعــه بمانند، 
افــزود: در جشــنواره ها باید کارهــای مفید دیگــری انجام 
شــود و چــه کاری می توانــد از حمایــت مــادی و معنوی 
 برگزیدگان یک جشــنواره و هموارکردن مســیر پیشرفتشان 

مفیدتر باشد.
وی دربارة جشنوارة سراسری طنز مکتوب گفت: جشنوارة طنز 
مکتوب محملی برای آشنایی جوانان عرصة طنز با پیشکسوتان 
طنزپردازی اســت و در حین برگزاری آن، فرصتی برای نقد و 

بررسی آثار طنز فراهم می شود.
عرب امیری نقش دفتر طنز حوزة هنری را در معرفی و پرورش 

اســتعدادهای طنزپردازی مهم و اساســی خوانــد و گفت: ما 
اســتعدادهای طنز زیاد داریم؛ اما یکی از مشکالت آنها نبودن 
محیط آموزشی و بستری برای نقد و بررسی آثار جوان ترهاست 
 که دفتــر طنز حوزة هنــری می توانــد در این زمینه بســیار 

راهگشا باشد.
وی اظهار داشت: متأسفانه مطالعات مرتبط و غیر مرتبط برخی 
نویسندگان جوان کم است؛ همچنین در این سال ها طنزپردازان 
بزرگی را از دست دادیم که برای جایگزین شدن این گنجینه ها 

به تالش زیادی نیاز است.
عرب امیری در مورد مضمون آثار طنز نیز گفت: در این سال ها 
در فرم و محتوا به نظرمی رسد دچار عقب ماندگی شده ایم. کمتر 
کسی پیدا می شود که سوژه های دم دستی را رها کند، به دنبال 
فرم ها و قالب های جدید باشــد و به مضامین به صورتی عمیق 

نگاه کند.

نویسندة کتاب »داشت عباس قلی خان پسری« در مورد ظرفیت 
پذیرش طنز از سوی جامعه و به ویژه مسؤوالن گفت: از آنجا که 
نیت طنزپرداز اصالح اســت، بنابراین نوع موضوع انتخاب شده 
و شــخصی که موضوع طنزپردازی قرار می گیرد، مورد عالقة 
طنزپرداز است و اساساً طنزپرداز برای اصالح آنها تالش می کند؛ 

پس رواست با همین نگاه دوستانه با طنزپرداز برخورد شود.
وی گفت: یکی از مشکالت بیشتر طنزپردازان این است که ذائقة 
مخاطب را دست کم می گیرند. تجربه نشان داده که وقتی جامعه 
اثر طنز با کیفیت می بیند، از آن استقبال می کند و این نشان از 

سطح توقع و شناخت خوب مردم نسبت به اثر با کیفیت دارد.
عرب امیری در پایــان اظهار داشــت: هرچــه موضوعاتی که 
طنزپرداز انتخاب می کند، ماندگارتر باشند، بیشتر مورد توجه 
 مردم قرار می گیرد؛ همان گونه که آثار ســخیف به مرور زمان 

از بین می روند. 

ابوالقاسم صلح جو با تأکید بر تأثیرگذاربودن جشنوارة طنز 
مکتوب گفت: وقتی آثار طنزنویسان در جشنواره ارزیابی 
شود، تشویق و ترغیب می شوند تا دست به خلق آثار بهتری بزنند. 

این طنزپــرداز گفت: طنز جایگاه مناســبی در کشــور ندارد. ما 
طنزنویســان جوان و مســتعدی داریم که در زمینة شعر طنز و 
کاریکاتور هنوز شناخته نشــده اند. باید در جشنواره طنز مکتوب 
به جوانان بیشتر بها داده شود تا رقابت بهتر گردد و در جشنواره به 
جز افراد برگزیده از کسانی که برگزیده نشده اند نیز تقدیر شود تا 

سرخورده نشوند. 
وی حــوزة هنــری را متولــی خوبــی در ایــن زمینه دانســت 
و گفــت: حوزة هنــری بایــد ســرمایه گذاری منظــم و مدون 

 داشــته باشــد و با چاپ کتاب طنزپردازان، انگیــزه ای در آنان 
ایجاد کند.

صلح جو ادامه داد: با برگزاری کارگاه های طنز می توانیم حس رقابت 
را در جوانان ایجاد کنیم. در جشنوارة طنز مکتوب باید آثار خوانده 
شود تا مخاطبان جوانی که عالقه دارند وارد این عرصه شوند، تشویق 
و ترغیب شوند و به سمت طنز گرایش پیدا کنند. با شرکت در چنین 
جشنواره هایی جوانان با خط قرمزهایی که نباید از آن عبور کنند، 

آشنا می شوند.
وی اضافه کردن بخش »کوتاه نوشت« را خوب دانست و اظهار داشت: 
امیدوارم روزی کاریکلماتور هم به بخش های جشنواره اضافه شود. 
در شهرستان ها به ویژه شیراز کاریکلماتور مخاطبان زیادی دارد. 

من بعد از پرویز شاپور تنها کسی هستم که در زمینة کاریکلماتور 
کار کردم. 

این طنزپــرداز ادامه داد: طنــز باید خواننده را به فکــر فرو ببرد. 
»دایی جان ناپلئون« اثری طنز است که به خوبی شناخته نشده است. 
در آثار سعدی، حافظ، رودکی و عبیدزاکانی طنز فاخر و خوبی وجود 
دارد. باید طنز را به مخاطبان آن طور که شایسته است، بازشناساند. 
صلح جو در پایان گفت: امیدوارم که سرمایه ها فقط برای جشنواره 

نباشد، بهترین آثار چاپ شود و جوانان مستعد را حمایت کنند.
ابوالقاسم صلح جو، متولد 1330 در شیراز است. آثار وی در مجالت 
 توفیق، خط خطی، خوشــه، مجلة نظام مهندســِی نگرش چاپ 

شده است.

گفت و گو با نسیم عرب امیری، نویسنده و شاعر

رویا صدر، روزنامه نگار 
پژوهشگر طنزپرداز 

بستر مناسبی برای 
ارائة طنز مکتوب 

وجود ندارد 
رویا صدر در مورد وضعیت طنز در 
کشــور گفت: در کشور ما زمینه و 
امکان چندانی بــرای ارائة آثار طنز مکتوب 
وجود ندارد؛ در حالی که استعدادهای بسیار 

درخشانی در این رشته داریم. 
این روزنامه نگار، پژوهشگر و طنزپرداز با بیان 
این مطلب افزود: اســتعدادهای زیادی در 
زمینة طنز مکتوب در کشور ما وجود دارد 
و باعث ناراحتی و حســرت است که زمینة 
مناسبی برای ارائة آثاری که این طنزپردازان 

تولید می کنند، وجود ندارد.
صدر ادامه داد: طنز به دلیل ارتباط عمیقی 
که با اجتماع و مخاطبان خود دارد، باید در 
زمان مناسب و با شیوة شایسته ای ارائه شود 
و هنگامی که جایــگاه ارائة اثر طنز مکتوب 
برای طنزپردازان وجود نداشته باشد، موجب 

دلسردی و نا امیدی آنها خواهد شد.
این پژوهشگر طنزپرداز با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر به سختی می توان نشریه ای برای 
ارائة طنز مکتوب پیدا کرد، اظهار داشــت: 
به فرض اگر هم چنین جایگاهی پیدا شود، 
طنزپرداز مجبور است آن قدر خودسانسوری 
داشــته باشــد و اثرش را از انواع فیلترهای 
ذهنی بگذراند تا بتواند به کار خود ادامه دهد 

و دچار مشکل نشود.
وی دربــارة روی آوردن طنزپــردازان بــه 
فضاهای مجــازی گفت: وقتــی طنزپرداز 
جایگاهی برای ارائة اثرش در فضای رسانه ای 
رسمی نمی بیند، به اینترنت و دنیای مجازی 
روی می آورد که این فضا با وجود برخورداری 
از سرعت و آزادی در انتقال اثر، آفات خاص 

خودش را هم دارد.
صدر در پایان توضیح داد: آثار ارائه شده در  
فضای مجازی معموالً در پاســخ به نیاز آنی 
مخاطب عجول اینترنت است و از نظر عمق و 
غنای ادبی، معموالً با طنز مکتوب چاپ شده 

در نشریات یا کتاب ها فاصله دارد. 

ایجاد رقابت 
در فضای 
جشنواره

نیت 
طنزپرداز 
اصالح است

گو
ت و 

 گف
     

ش 
زار

گ

ابوالقاسم صلح جو،  طنزپرداز: 

سید شهرام شکیباخانم گیتی صفرزادهدكتر مسعود كیمیاگرناصر فیـــضدكتر محمد رضا تركیاسماعیل امینیرحیم بهبودی فردكتر رحمت امینیدكتر سعید كشن فالح

داوران بخش نثرداوران بخش شعرداوران بخش نمایشنامه
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 ابوالفضل حری، برپایی جشــنوارة طنــز مکتوب را عمل 
پسندیده ای دانست و گفت: باید جشنواره را بسط دهیم و 
آن را به صورت بین الملی برگزار کنیم؛ همچنین موقعیتی ایجاد 

کنیم تا تعامل بین هنرمندان و طنزپردازان صورت گیرد. 
این طنزپرداز به عنوان پیشنهاد به جشــنواره گفت: پرداختن به 
بخش ترجمه و پژوهش می تواند در پیشرفت طنز کمک کند. طنز 
بسیار گسترده است. به آن باید علمی تر و دقیق تر نگاه کنیم و طنز 

فاخر دیگر کشورها را ترجمه و معرفی نماییم. 
وی افزود: جشنواره باعث می شــود تا طنزپردازان خوبی پرورش 
یابد؛ اما جشنواره نباید منحصر به دو روز باشد، بلکه باید با پرداختن 

به طنز در طول سال موجب رشد و شکوفایی طنزپردازان شویم.
حری به عنوان آسیب شناسی طنز اظهار داشــت: با پرداختن به 

طرح های پژوهشی و حضور صاحب نظران در این زمینه باید با اصول 
و قاعده طنز را آسیب شناسی کنیم و اینکه نوشتن طنز چه مزایا و 

معایبی دارد. اینها رسالتی است که حوزة طنز باید به آن بپردازد. 
وی ادامه داد: جشنواره باید روند مشخصی داشته باشد و با کتابچه 
و بروشور طنز اصولی را به مخاطبان بشناســاند.  دفتر طنز حوزة 
هنری باید دفاتر طنز دیگر استان ها را تقویت کند تا باعث شکوفایی 

استعداد ها و شناسایی جوانان مستعد شود. 
این شــاعر و طنزپرداز با اعتقاد به اینکه نباید طنز را محدود کرد 
و باید به آن بها داد، گفت: طنز شــاخه های گوناگون دارد که باید 
شناخته شــود، ادبیات عامیانه و فولکلورهای طنزآمیز در نواحی 
مختلف را باید شناسایی کرد و در این مورد باید برنامة نظام مندی 

وجود داشته باشد. 

وی ادامه داد: دفتر طنز حوزة هنری تنها متولی طنز اســت و باید 
تالش خود را دو چندان کند تا طنز را در کشــور سامان دهد. این 
دفتر باید با برگزاری کارگاه ها در تهران و به ویژه شهرستان ها طنز 
را بسط و گسترش دهد تا باعث شکوفایی استعداد های جوان شود. 
وی در پایان گفت: ما از اآلن باید چشم انداز خود را مشخص کنیم 
و این با برنامه ریزی منظم و مدون ممکن می شود. جامعة ما به طنز 
نیاز دارد؛ پس آن را به سمتی سوق دهیم تا عامة مردم هم طنز را 

به خوبی بشناسند و درک کنند. 
ابوالفضل حری در زمینة پژوهش و ترجمة طنز کار می کند، عضو هیأت 
علمی دانشگاه اراک است و تألیفات وی »دربارة طنز: رویکردهای نوین 
به طنز و شوخ طبعی«، »بوطیقای طنز-رویکرد های جدید به طنز« و 

در  زمینة پژوهشی »ریخت شناسی قصه های عامیانة طنزآمیز« است. 

مهدی فرج الهی، طنزپرداز

»كوتاه نوشت« 
نقطة عطف 

جشنوارة امسال است 
مهدی فرج الهی، طنزپرداز جوان 
دربارة بخش کوتاه نوشــت که 
امسال به جشنواره اضافه شده، گفت: بخش 
کوتاه نوشت از بخش های خوبی است که 
امسال به جشنواره سراسری طنز مکتوب 
اضافه شده است. این بخش می تواند مورد 
 توجــه عالقه منــدان به موجزنویســی 

قرار گیرد. 
فرج الهی ضمن بیان ایــن مطلب افزود: 
اضافه شــدن بخش کوتاه نوشــت برای 
کســانی که به ایجاز و کوتاه نویســی در 
 عین تأثیرگــذاری می اندیشــند، اتفاق 

خوبی است.
نویســندة کتاب »نانوا هم جوش شیرین 
می زنــد، بیچاره فرهــاد« که بیشــتر با 
کاریکلماتورهایش شــناخته می شــود، 
»ایجاز«، »سادگی زبان«، »غافل گیری« 
و »مضمون پردازی« را چهار ویژگی مهم 

کاریکلماتور دانست. 
وی در مورد اهمیت کوتاه نویســی گفت: 
اینکه مــردم از هر چیزی نوع فشــرده و 
موجزش را می پســندند، مربــوط به این 
روزها نیست و درگذشــته هم این اعتقاد 
وجود داشته؛ چنان که در فرهنگ ما آمده 
است »کم گوی و گزیده گوی چون ُدر«. 

امروز هم این عقیده وجود دارد. 
فرج الهی ادامه داد: امروز به سبب تغییرات 
زیادی که در شیوة زندگی بشر رخ داده، در 
نسبت با گذشته اهمیت کم گویی و ایجاز 

بیشتر به چشم می آید. 
مهــدی فرج الهی شــاعر، نویســنده و 
طنزپردازی اســت که همکاری با گل آقا، 
رادیــو و دفتر طنــز حوزة هنــری را در 
کارنامة خود دارد. وی در جشــنواره های 
مختلف طنز شــرکت کــرده و موفق به 
دریافــت جوایز متعددی در رشــته های 
 مختلــف نثــر، فیلمنامه، شــعر و مقاله 

شده است.

رامبد جوان گفت: یکی از وظایف طنز این است که حتماً 
نسبت به جامعه اش انتقادهای خوبی داشته باشد و در عین 
حال باید برای مســؤوالن و مخاطب جا بیفتد که طنز کارکردن 

بی احترامی نیست. 
رامبد جوان، کارگردان، بازیگر و طنزپرداز ســینمایی با بیان این 
مطلب افزود: موضوعات گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاســی 
و ... وجود دارد که می توان با آنها شــوخی کرد؛ اما این شوخی ها 
 باید با لحاظ کردن این نکتة مهم انجام شود که انتقاد در آن وجود 

داشته باشد.
تحقیق؛ گام نخست طنزپردازی 

جوان دربارة طنز مکتوب گفت: نوشــتن در حــوزة طنز نیازمند 
محاسبه ای دقیق است. تحقیق، قدم نخست برای به تحریر درآوردن 

نمایشنامه و فیلمنامة طنز است.

این طنزپرداز افزود: برای طنزنویسی روحیة اجتماعی یک جامعه 
باید به طور دقیق بررسی شــود؛ دغدغه ها، سلیقه ها، نگرانی ها و 
موضوعاتی که می تواند سوژة نوشــتن قرار گیرد، باید با توجه به 

روحیة جامعه بررسی شود.
وی مخاطب شناسی را در ارائة کار طنز مورد تأکید قرار داد و اظهار 
داشت: باید بدانیم اثر طنزی که خلق می کنیم در پایتخت یا مراکز 
استان ها ارائه می شــود یا در شهرستان های کوچک تر. به هرحال 
سالیق، نگرش ها و روحیات در هر جایی متفاوت است و باید در نظر 
داشته باشیم که اگر همه بخواهند مخاطب یک اثر طنز قرار بگیرند 

و در عین حال راضی هم باشند، کار بسیار دشواری است.
طنز یا هجو

کارگــردان فیلــم »ورود آقایــان ممنوع« بــا تأکید بــر اینکه 
خلق آثار طنــز نیاز بــه فرهنگ ســازی دارد، اظهار کــرد: این 

نکتة بســیار مهمی اســت که یک طنزپرداز بداند مــرز توهین 
کجاســت و اگر این تشخیص حاصل شــد، به نظر من باید دست 
 نویســندة حوزة طنز را باز گذاشــت کــه بتواند بــه موضوعات 

متنوعی بپردازد.
جوان با فاصله گذاری بین طنز فاخر و هجو یادآور شــد: وقتی 
به دم دست ترین سوژه های ممکن و نازل ترین مسائل از منظر 
کمیک نگریسته شود، هجو محسوب می شود؛ اما زمانی که یک 
کمدی با یک تحلیل درســت و انتقادی از مسائل خانوادگی، 

فرهنگی، اجتماعی و... طراحی شود، نام طنز می گیرد.  
وی در پایان گفــت: یکــی از چیزهایی کــه در طنزپردازی 
دوست ندارم، جوک ها و شــوخی های قومی است که ساخته 
 می شود و متأســفانه گاهی به فیلم ها و ســریال ها هم سرایت 

پیدا می کند.

رامبد جوان از »طنز مکتوب« می گوید 

فعال سازی 
بخش ترجمه 

و پژوهش

به
اح

مص

ابوالفضل حری، شاعر و عضو هیأت علمی دانشگاه اراک
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 سیدامیر سادات موسوی اهمیت حضور طنزپردازان سراسر 
كشور در كنار هم در جشنوارة طنز مکتوب را حتی از جوایزی 

كه در جشنواره داده می شود، بیشتر دانست. 
این شاعر و طنزپرداز ضمن بیان این مطلب افزود: طنزپردازان 
تهرانی با هم در ارتباط هســتند و از این نظر مشکلی ندارند؛ 
همچنین با استادانی که می توانند تجربیاتشان را به آنها انتقال 
دهند مرتبط اند؛ اما کسانی که در شهرستان ها زندگی می کنند، 
چنین امکانی را ندارند و جشنوارة طنز مکتوب فرصتی را برای 
آنها فراهم می کند که به تهران بیایند و استادان و صاحب نظران 

طنزپردازی را از نزدیک ببینند و تجربیاتی کسب کنند.
سادات موســوی افزود: ایــن ارتباطات موجب می شــود که 
طنزپــردازان جوان در بقیة مواقع بتوانند مســیر خودشــان 
 را طی کنند، کارهای خودشــان را اصــالح و در طنزپردازی 

پیشرفت نمایند.
وی با بیان اینکه ارتباط طنزپردازان در جشنوارة طنز مکتوب 
مفیدترین جنبة این جشنواره است، افزود: از مهم ترین آثاری که 
جشنوارة طنز مکتوب دارد، نفس جمع شدن طنزپردازان نقاط 

مختلف کشور در کنار یکدیگر و تعامل آنها با هم است.

سادات موسوی دربارة داوری در جشنواره های طنز اظهار داشت: 
به نظر من با هر معیاری هم به این موضوع بنگریم، باید بپذیریم 
که در داوری ها تفکرات خاص و ســلیقة ویژة داوران قطعاً در 
انتخاب آثار برگزیده دخیل خواهــد بود و این امر ناگزیر اتفاق 
می افتد؛ از این رو  فکر می کنم که شرکت کنندگان باید با سعة 
صدر بیشتری با موضوع برخورد کنند و  فکر نکنند که اگر در 
جشنواره ای رتبه ای نداشتند، به این معنی است که ارزش های 

آنان نادیده گرفته شده است.
این طنزپرداز ادامه داد: از سوی دیگر طنزپردازان باید در نظر 
داشته باشند که با کســب یک رتبه در جشنواره، نباید مغرور 

شویم و فکر کنیم که کار تمام شده است.
وی افزود: باید حواسمان باشد که حتی اگر در جشنواره ای اول 
می شویم، باز هم در آن اثر برگزیده خطاها و کمبودهایی وجود 

دارد و احساس نکنیم که این جایگاه حتماً مال من بوده است.
سادات موســوی همچنین تصریح کرد: ضمن آنکه به گونه ای 
نباشد که اگر زمانی در جشــنواره ها رتبه ای کسب نکرده ایم، 
فکر کنیم که ارزش های ما نادیده گرفته شده یا مثاًل داوران با 

سوء نیت به کارهای ما نگاه کرده اند.

وی در پیشنهاد به مسؤوالن دفتر طنز حوزة هنری برای بهتر 
برگزارکردن جشنوارة طنز مکتوب گفت: دفتر طنز حوزة هنری 
باید تالش خود را بر این امر معطوف کند که طنزپردازانی را که 
چهره و نام آشنا نیستند، اما توانایی باالیی در طنزپردازی دارند، 
از نقاط مختلف ایران شناســایی کند و به جامعة طنزپردازان 
معرفی ســازد تا فرصتی برای بروز و ظهور استعدادهای آنها 

فراهم آورد.
سادات موســوی افزود: همچنین باید تــالش کنیم که بین 
طنزپــردازان تعامــالت خوبی شــکل بگیرد، طنزپــردازان 
شهرستان ها بتوانند با چهره های کشوری آشنا شوند و خطوط 
و ایده های کلی و مورد نیاز خود را کسب کنند. این به نظر من 
مهم ترین اتفاقی است که می تواند در هفتمین جشنوارة طنز 

مکتوب رخ دهد.
سیدامیر سادات موسوی بیش از 2 سال است که در زمینه طنز 
فعالیت دارد و با دفتر طنز حوزة هنری نیز همکاری داشته است. 
وی در جشــنوارة طنز تهران رتبة اول را در زمینة شعر کسب 
کرده است. موسوی با نشریه ها و سایت هایی همچون »سایت 

لوح« یا »سایت دفتر طنز حوزة هنری« نیز همکاری دارد.

یکی از اعضای هیأت انتخاب داستان کوتاه هفتمین جشنوارة طنز مکتوب گفت: در داستان های 
کوتاه طنز مشکل روایت داریم و از این رو توانایی رعایت منطق روایی در داستان کوتاه طنز مورد 

توجه ما بود. 
رضا ساکی، طنزپرداز و عضو هیأت انتخاب داستان کوتاه در هفتمین جشنوارة طنز مکتوب با بیان این 
مطلب افزود: در برخی داستان های طنز اصاًل قصه ای تعریف نمی شود و داستان ها بیشتر به نوشته های 

طنز شبیه هستند.
ساکی در مورد سطح کیفی آثار داستانی طنز گفت: در این دوره به نظرم کارها به نسبت دوره های گذشته 

بهتر بود؛ اما مشکل اینجاست که باید به یک روایت سالم در داستان نویسی برسیم.
این طنزپرداز با تأکید بر مؤلفة قصه گویی و رعایت منطق روایی در ارائة یک داستان طنز استاندارد، گفت: 

مشخصه های زبانی و تکنیکی باید در روایت قصه و در ساختار داستانی رعایت شود. 
وی در ادامه اظهار کرد: به صرف واردکردن چند شخصیت کمدی، طنز شکل نمی گیرد؛ به همین دلیل 
گاهی داستان های ما شبیه توصیف یک اتفاق است و به گونه ای گزارشی شکل می گیرد؛ همانند آنچه 

در گزارش های ژورنالیستی می خوانیم.
وی به ویژگی های طنز خوب اشاره کرد و گفت: اجتماعی بودن و خنده داربودن که می تواند از یک لبخند 
تا قهقهه را شامل شود، انسانی بودن طنز و داشتن دغدغة کردار و رفتار درست انسانی از ویژگی هایی 

است که می تواند اثر طنز را ماندگار کند. 
ساکی در پایان گفت: بهتر است طنز دربارة دروغ باشد تا دروغگو. طنز باید به مفهوم هایی بپردازد که 

باعث تعالی انسان می شود. 

سید امیر سادات موسوی

عضو هیأت انتخاب هفتمین جشنوارة طنز مکتوب: 

جشنواره طنز 
مکتوب

ایجاد انگیزه 
در طنزنویسان

فرهاد ناجی، طنزپرداز این جشنواره 
را بهترین جشنواره در زمینة طنز 
مکتوب دانست و گفت: این جشنواره بسیار 
مفید و موجب ایجاد انگیزه برای طنزنویسان 
جوان اســت؛ همچنین مالکی بــرای آنها 

محسوب می شود تا خود را محک بزنند. 
وی ادامــه داد: از لحــاظ متنوع بــودن 
بخش های موضوعی  که کوتاه نوشت به آن 
اضافه شده، اتفاق بسیار خوبی است. طنز 
فقط برای خنداندن نیست. طنز باید معنا و 

مفهوم خاصی داشته باشد.
ناجــی تأکید کــرد، جایگاه طنــز هنوز 
مشخص نیســت و افزود: طنز در جامعه 
مهجور واقع شده، هنوز عامة مردم با طنز 
آشنایی کامل ندارند. لطیفه و موضوعات 
خنده دار در حوزة طنز محسوب نمی شود 
و باید چارچوبی برای آن در نظر گرفت تا 
مخاطبان زیادی را جــذب خود کند. در 
موضوعات مختلف طنــز اصیل کم وجود 
دارد و جایگاه وسیع در سطح جامعه ندارد. 
طنز به معنای انتقاد است؛ انتقاد در جامعه 
امروزی به مسائلی که اتفاق می افتد و به 
همین دلیل باید ظرفیت مسؤوالن و مردم 
باال برود تا واکنش های تندی در برابر طنز 
نشان ندهند. این محصول آموزش اصولی 
طنز است. در واقع طنز واقعیتی است که 

بیان می شود برای اصالح کردن. 
این طنزپرداز پیشنهاد کرد تا در نشریات به 
طنز بپردازیم و گفت: تعداد نشــریات را در 
کشور افزایش دهیم، صابری فومنی)گل آقا( 
عقیده داشت، اگر می خواهید میزان درک و 
فهم مردم را متوجه شوید، به تعداد نشریات 
طنز موجود نگاه کنید. وجود نشریات طنز 
در جامعه به عالقه مندان در این زمینه کمک 

شایانی خواهد کرد. 
وی در آخر گفت: امیدوارم که جشــنواره 
برای پیشرفت در زمینة طنز گام های خوب 
و مؤثری بردارد و این گونه جشــنواره ها 
را در شهرســتان و اســتان های مختلف 
 هم برگــزار کنند تا اســتعدادهای جوان 

شناسایی شوند. 
فرهاد ناجی متولــد 1362 در مازنداران 
است. وی طنز را به طور جدی از سال 87 
شروع و در دورة چهارم طنز مکتوب مقام 
سوم را کسب کرده است. تحصیالت ناجی 

کارشناسی کامپیوتر است. 

اجتماع 
طنزپردازان 

عامل پیشرفت

جشنواره 
راه حلی برای 

استانداردسازی
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طنز منظوم
رشد بیشتري دارد

ابوالفضل زرویی نصر آباد شــاعر و 
طنزپــرداز پیشکســوت معاصر 
کشورمان که خود سابقة مدیریت و برگزاری 
محافل ادبی را  عهده دار بوده، دربارة  برگزاری 
جشنوارة طنز مکتوب گفت: اگر طنز مکتوب 
را متشکل از دو بخش نظم و نثر بدانیم، آنچه 
که وجهة بیرونی یافته و رشد بیشتری داشته، 

طنز منظوم یا شعر طنز بوده است.
زرویی نصرآباد، طنزپرداز برجستة کشورمان 
اظهار داشــت: از میان دو شاخة نظم و نثر در 
طنز مکتوب آنچه مردم را بیشتر به خود جذب 

کرده، بخش منظوم بوده است.
این طنزپرداز پیشکسوت ادامه داد: از استقبال 
مردم از برنامه های شب شــعر طنز یا حتی 
مطالــب طنزآمیزی که از طریــق بولوتوس 
میان مردم مبادله می شود، مشاهده می کنیم 
که شعرهای طنز بیشتر رشــد یافته و مورد 

پذیرش مخاطبان قرار گرفته است.
زرویی نصرآباد با بیان اینکه در عرصة انتشار 
کتاب های طنز هم رشد خوبی داشتیم، افزود: 
برخالف گذشــته که در حوزه های پژوهشی 
کمتر کار می شــد، در  ســال های اخیر در 
زمینة مبانی تئوریک طنــز کارهای خوب و 

ارزشمندی انجام شده است.
وی ادامــه داد: اگــر چه بــه برخــی از آثار 
منتشرشده در حوزة طنز، حتی کارهایی که 
خود من منتشر کرده ام، انتقاداتی وارد است، 
انتشار این آثار بارقه های خوبی است که نشان 
می دهد، پژوهش در عرصــة طنز هم جدی 

گرفته می شود.
زرویی نصرآباد همچنین گفت: خوشبختانه 
داستان ها و رمان هایی که داعیة طنز دارند، 
در دورة اخیر پررنگ تر ظاهر شده و مورد توجه 
قرار گرفته اند. وی در پایان گفت: به طور کلی 
فکر می کنم در طول ســال های اخیر ادبیات 
طنز مکتوب ما در هر دو شاخة طنز منظوم و 
طنز منثور خیلی خوب ظاهر شده و پیشرفت 

داشته است. 

عباس حسین نژاد طنزپردازی را حرکت بر لبة 
تیغ توصیف کرد و گفت: چه در گذشته و چه 
در آینده همیشه حساسیت نســبت به طنز وجود 
داشته و دارد؛ اما قدر مسلم این است که هر چیزی به 

مرور زمان تکرار شود، نهادینه خواهد شد.
داور مرحلة نهایی بخش کوتاه نوشت جشنواره دربارة 
کوتاه نوشــت اظهار داشــت: عنوان کوتاه نوشت با 
توسعة شــبکه هاي اجتماعي ایجاد شد و همة انواع 

کوتاه نویسي را زیر پوشش قرار مي دهد. 
وی با بیان اینکه پیامک یکي از برجسته ترین مظاهر 
کوتاه نوشت است، تصریح کرد: کوتاه نویسي طنزآمیز 
در واقع همان جوک یا لطیفة عوام است که مورد توجه 

همة اقشار جامعه می باشد.
حسین نژاد طنزپردازی را حرکت بر لبة تیغ توصیف 
کرد و گفت: چه در گذشــته و چه در آینده همیشه 
حساسیت نسبت به طنز وجود داشته و دارد؛ اما قدر 
مسلم این است که هر چیزی به مرور زمان تکرار شود، 
نهادینه خواهد شد. طنز در حال نهادینه شدن است؛ 
از این رو حساسیت های زیادی که امروز نسبت به طنز 
وجود دارد، کم کم در جامعه موجودیت خودشان را 
از دست می دهند. من این را به فال نیک می گیرم و 
فکر می کنم گام بسیار بلند و خوبی است. امیدوارم در 

آینده گام های بلندتری برداشته شود.

وی همچنین گفت: البته از جشــنوارة طنز مکتوب 
توقع می رود که این بهبودی ها با ســرعت بیشتری 
اتفاق بیفتد؛ اما به هر حال گام های مثبتی برداشته 
 شــده اســت که امیدواریم هرچه زودتــر به کمال 

خودش برسد.
این داور بخش کوتاه نوشــت جشنوارة طنز مکتوب 
دربارة آثار دریافتي طنز مکتوب اذعان داشــت: در 
هر جشــنواره حتي اگر یک طنزنویس کشف شود، 
مي توان گفت که آن جشــنواره موفق بوده و ارزش 

برگــزاري دارد؛ حال آنکه 
جشنواره هاي برگزار 
شــده در بخش طنز 
مکتوب بیش از این 
طنزنویس به جامعة 

طنز کشور معرفي کرده 
است. 
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دبیر هنری هفتمین جشنواره سراسری طنز مکتوب گفت: باید از طنزی حمایت 
کرد که بتواند در جامعه ای با مختصات جامعة اسالمی- ایرانی گسترش یابد. 

 ناصر فیض، دبیر هنری هفتمین جشــنوارة سراســری طنز مکتــوب در مورد اهداف 
برگزاری جشــنوارة طنز مکتوب گفت: حمایت از طنزی که با مردم و مخاطب ارتباطی 
خوب برقرار کند و همة معیارهای جامعه ایرانی – اســالمی را داشته باشد؛ همچنین به 
محض خواندن آن مشخص شود، نویســندة اثر در کشوری زندگی می کند که اعتقادات 
 و اخالقیــات بر آن حکمفرماســت، از اهداف هفتمین جشــنواره طنز مکتوب اســت.

نویسندة کتاب »نزدیک ته خیار« گفت: در هفتمین جشنوارة سراسری طنز مکتوب اثری 
که شناســنامة یک طنزپرداز ایرانی و مسلمان را بر 
 خود داشته باشد، قطعاً مورد توجه خواهد بود.

فیــض در ادامــه تصریح کــرد: در این 
جشــنواره اثر طنزی مورد توجه است 
که با تمســخر دیگران، لبخنــد را به 
لب مخاطب نمی نشــاند، بلکه نمایانگر 
توانایی ها و ظرفیت هــای ادبی ادبیات 

فارسی است.
جشنوارة سراسری طنز مکتوب با سابقة شش 
دوره برگزاری و با رویکرد خلق آثار مکتوب 
طنز متناسب با شأن و جایگاه ادبیات فارسی و 
اعتقادات و ارزش های اخالقی در کنار روح 
شوخ طبعی سالم، 25 و 26 شهریورماه به 
همت حوزة هنری به هفتمین ایستگاه 

خود رسید. 

ناصر فیض، دبیر هنری هفتمین جشنواره سراسری طنز مکتوب: 

جدول برنامة كارگاه های هفتمین جشنوارة طنز مکتوب
مکان: حوزة هنری
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ه 6

شنب
یک

ساعت 15

سالن سلمان هراتی:

كارگاه مقاله

سالن اوستا:

كارگاه نمایشنامه و فیلمنامه

آیین اختتامیه: 26 شهریور 1391، تاالر اندیشة حوزة هنری )ساعت 17(
ان

اس
شن

كار
      

گاه
ید

د

10 صبح

سالن سلمان هراتی:

كارگاه داستان كوتاه و كوتاه نوشت

سالن اوستا: 

كارگاه شعر

ابوالفضل زرویی نصر آباد 
شاعر و طنزپرداز

عباس حسین نژاد داور بخش كوتاه نوشت جشنواره طنز مکتوب:


