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طنز

سهشنبه  13آذر 1397

وطن ،وطن
که میگن اینه؟!!
ت رضوی علوی
فاطمه سادا

فائزه قرباني

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
سه شنبهها و پنجشنبهها بخوانید

خانه ای خواهم ساخت
خواهم انداخت به جان
پشت آن ده کوره
که ز سختی در آن
گاوها هم به فغان می آیند
چه رسد آدمها!!!
«بامها جای کبوترهایی است»
منتظر مانده و بد بد به کسی می نگرند

دست هر مرد عیالواره شهر
سند مسکن مهری است به نام
مرد مسئول به او
آنچنان می نگرد
که به یک هاله ،به یک مرد فقیر
خاک هم جاذبه مغز تو را می فهمد
و صدای آه و نفرین کسان باز نمی آید باز
پشت آن ده کوره
که در آن وسعت خورشید اندازه سر سوزنهاست
مردمان وارث آز و مرض و آوارگیاند

■■سیدمسعود شجاعی طباطبایی

نگاهي به گونههاي وطنپرستي در ايران معاصر

وطنپرستي پهلوي
در ای��ن نوع برخالف اس��مش ،نه خبری از رضا ش��اه روحت ش��اد اس��ت نه
خدماتی چون احداث خط راهآهن برای كمك به ش��وروی توسط بریتانیا.
گرایش اصلی آنها «مرغهمس��ایهغازبودگی» و «ايران دختر»ي است .از
بنیانگذاران این گونه میتوان رضاپاالني(معروف به رضا ش��صتتير) و
هسته مرکزی با دیدار

کلیه وابس��تگان سببی و نس��بیاش را نام برد.

تاریخی رضاپاالني و آتاتورک و جرقه ذهنی «منم ازین کاله و بندیلکها
موخوام ،پدرسوختهها» شکل گرفت .شعار ابتدايي پیروان این نوع« ،حب
اآلتاتورک تعویضنا» اس��ت که با روی کار آمدن پس��رش به «توپ ،تانک،
فشفشه /بحرین چقدر چندشه» تغییریافت .زدن كراوات فرانسوي و شلوار
دمپاگشاد ايتاليايي از عالقمنديهاي اين گونه است.
وطنپرستيسلبريتي
َکرارکردگیبینالیستی است.
ت
و
بسته
هم
دهندگی
واکنش
به
گرایش اصلی این گونه،
ِ
ِ
از بنیانگ��ذاران این گونه میتوان خیلیها را نام برد که دراینصورت اين صفحه پر
میشود و سردبیر محترم متنمان را ضربوا علی الجدار! خواهدكرد.
هسته مرکزی این گونه نه چندان نادر ،زمانی شکل گرفت که افرادی با چهرههاي آشنا رفتند

درباره گودی کف پای سوسمار آبی ايراني اظهارنظر کردند .پس از مدتی به دلیل

سواحل آنتاليا و
ش��رایط جوی ناپایدار احساس «خودشمارهحسابدادگیمزمن» پیدا کردند .همین امر کافی بود تا
موجودات اين گونه ،برایِ ایران هی احساس تکلیف و تَکرار کنند .اين گونه عمدتاً معتقدند که نباید لی
لی به الالی وطن گذاشت تا براي خودش مردي شود! به همین دلیل بیشترین هجمه ها و شبهه
ها علیه وطن را در استوری  4صبح (ترجیحاً با زمینه مشکی) این افراد میتوان جست.
این گونه به دلیل گستردگی انواع به دو زيرگونه بینامتنی تقسیم میشود:
پارافینيها :عمده تحرکات این زيرگونه زمانی است که از فرانسه به آنطرف یک ترقهای
روشن کردن شمع ،ریختن دو قطره اشک با ریمل

در ش��ود .بر باور سلبریتیان باستان،
 24ساعته اصل ،که خرید قبل عیدش در خط دوم مترو  10تومان است و پرپر کردن گل،
موجب تقویت روح وطنپرستی(سوپر وطنپرستی) میشود و روابط بینالملل را اثر میبخشد.
داعشیها :این افراد به سبک داعش و در حد انتحار ،به وطن عشق میورزند .ردی از خزيدن این زيرگونه
را میتوان پای نامه درخواست تحریم ایران به ترامپ یافت.

وطنپرستي قجري
در این گونه برخالف اس��مش نه خبری از س��وگلیهایِ تپلی و سیبیلوي حرمسراست ،نه ربطی به
سریال بانویعمارت شبکه سه دارد که یک تنه هرچه تصویر از زنان دوره قاجار داشتیم ،شُ ست و برد؛
طوریکه گاهی با خود فکر میکنم شاید واقعاً شاههاي قاجار از خودگذشتگی میکردند و زنهای
زشت را دور خودشان جمع میکردند که هم اعتماد به نفس به آنها بدهد و هم خشونت علیه
زنان را متوقف کنند!
به هرحال ،آنچه واضح و مبرهن است پایهگذاری يك شاخه وطنپرستي در دورهای
که هنوز ابزا ِر تنبیه ،فلک کردن وس��ط میدان شهر بود و نه این قرتی بازیهای
«برو توی اتاق به کار زش��تت فکر کن» ،خودش جای تقدیر و حتی تقدیم
نشان لیاقت از آنها که به ظریف دادند ،دارد! محور اصلي اين شاخه،
مرز ولدادگی است .از بنیانگذاران
اسهالواپسگرا در 
نوعی
ِ
ای��ن گونه میتوان همهفالن ش��اههای قاجار به جز
هسته مرکزی اين

احمدشون را نام برد.
نوع ،ب��ا امضای قراردا ِد فالن ش��کل
گرفت(فالن ،از این بابت که میتوان

ی يا نئوسلبریتي
وطنپرستي زایمان 
گرایش اصلی این گونه حب الخارج و نوعی ویا ِر درونوطنزایی است .از آغازگران این گونه میتوان آن ترانه
که  15سال داشت ،مهناز افشار ،عیال بانوی سام درخشانی و ...را نام برد .شعار پیروان این شاخه “دست به
دست هم دهیم به مهر /تابعیت خویش را کنیم آزاد” است.
این گونه را همچنین میتوان وامدار گونه قجری نیز دانست چراکه معتقدند در حالت کلی در وطن زاییده اند و
این کشورها قبال برای ما بوده است .به عبارتی اینها از روی وطنپرستی مفرط برایاینکه آن کشورها احساس
خودمس��تقلپنداری نکنند ،میروند آنجا هی ایرانی میزایند تا اتباع کش��ور مربوط با هر ونگ نوزاد بفهمند
صاحبوطن اصلی کیست؟!
همچنین خواجه زرالدوله كترهاي در تعريف این گونه
مینویسد (همانطور که از اسمش پیداست زر(فتحه،
کس��ره نمیگذاریم -برداشت آزاد) زیادی می زده پس
کلمهها را حرامش نمیکنیم).

رضا عیوضی

آزمــون
خودزايي
لطفا با حفظ خونسردی به سواالت زیر جواب بدهید
 )1این جمله از کیست؟ «دولت نباید برجام را بزک
میکرد و توقع مردم را باال میبرد»
الف :حسین شریعتمداری
ب :محمود احمدینژاد
ج :گزینه د
د :جواد ظریف
 )2جواد ظریف که بود و چه کرد؟
الف :قالیشویی داشت ،پولشویی کرد
ب :توئیتر داشت ،توئیت زد
ج :انگلیسی بلد بود ،حرف زد
د :مذاکره کرد ،خندید!
 )3سام درخشانی بازیگر سینما و تلویزیون ،زنش
را برد کانادا آنجا بچه زائید .نظر شما چیست؟
الف :حتما بیمارس��تانی که در آلمان مهناز افش��ار بچه
زائیده خوب نبوده
ب :همین که اینها بچهدار میشوند ،خوب است
ج :سگ فحش نیست
د :خدا را شکر حال مادر و بچه هردو خوب است
 )4ازدواج ناگهان�ی ی�ادگار ی�ادگار ی�ادگار امام
چطوری رخ داد؟
الف :باران میآمد ،توی یک نگاه عاشق شد ،رخ داد
ب :داشت عکس سلفی میگرفت با موضوع من و ازدواج
یهویی ،یهو رخ داد
ج :گفت بابا وقتشه ،بابا گفت بپوش بریم ،رفتند ،رخ داد
د :بدون هماهنگی با روزنامه شهروند ،رخ داد
 )5سلبریتیهایی که بچههایشان را میبرند خارج
میزایند  ...هستند
الف :نماد وطنپرستی
ب :باسواد
ج :طرفدار روحانی
د :دارای مدرک حقوغ غذایی

کامران یاری

فرشته موسوی

عمودی:
 .1خوشبوکننده سنتی -از آالت شکنجه بعد از حمام(ویژه
دهه شصتیها) -خیس
 .2از بالیای طبیعی که به واسطه آن سلبریتیها به یک نان و
نوایی میرسند -دوشادوش راننده تاکسیها در تحلیل مسائل
کشور  -در سال ،یکی دو روز هوا اینگونه است ،نهایتا سه روز!
 .3اسباب خودبینی -سینه و دل -بصورت تیمی و خوشهای
در آسمان ظاهر میشود
 .4زمین ترکی -فعل امر عربی!!
 .5رضایت بههم ریخته -تب را میبرد -در حال حل آن هستید
 .6هیچی هم که با کنکور قبول نشوی ،فوقش میروی توی
یکی از اینها ثبتنام میکنی -مهربان
 .7ای��ن کار را نکن ،دهانت «ماچ»ی میش��ود -مس��اوی
عامیانه -در مقابل خیر
 .8از رودهای زاگرس(میدونم یاد معلم جغرافیتون افتادین،
فحش ندین) -از انواع ازدواج -اسباب بازی رفت و برگشتی
 .9قس��متی از پای مرغ« -زمانی به عربی»(البد با اینم یاد
معلم عربیتون افتادین)
 .10کلم��ه تحس��ین و تعجب(اصال هم تابلو نیس��ت از تو
لغتنامه درآوردمش) -خودروی پرتعداد بر ،يعني ظرفيت
آدم زياد دارد ،يعني خيلي آدم تويش جا ميشود.
 .11پو وقتی سر و ته شود -زبان زرتشتیان
 .12تنها فایده مقاالت علمی در اینجا نمود پیدا میکند
 .13بعد از گرانی پوشک ،مامانها فعالیت دستگاه گوارش
کودکان را  ...کردند -مسئول تایپ جمله«لطفا چتهاتون رو
پاک کنید» در گروهها
 .14به احترام روز مجل��س و برای اینکه فکر نکند یادمان
رفته :استاددانشگاه كه در خانه میخوابیده و هشت میلیون
حقوقمیگرفته
ی اس��ت ک ً
ال رو ویبره اس��ت -خودرویی که نام آن
 .15مدت 
از کوههای زاگرس اقتباس ش��ده اس��ت(همزمان یاد معلم
جغرافی و ادبیاتتون افتادید؛ میدونم)

برای دیدن پاسخ جدول ،کد  QRزیر را
اسکن کنید

افقی:
 .1هدیهای مناسب برای کودک دلبند و ايراني! شما
 .2نویسنده و غزلس��رای انقالبی و خالق «از نخلستان تا
خیابان» -یکی از قلهای پایتخت
 .3معل��م فیزیکمان خودش را کش��ت تا فرقش را با نیرو
حالیم��ان کند -مقاب��ل کاتد قرار میگی��رد -این روزها
هفتتپهاش معروف است
 .4دیوانه -دهخدا به بازو میگوید -یک خودمانی
 .5عالمت گذاش��تن روی چیزی -امر ب��ه نباریدن(خُ ب
ممکن است یک نفر به نباریدن امر کند ،به ما چه)
 .6شاید الغر نکند ولي حداقل الغر نشان میدهد که!
 .7پهلوی چای -فراهم کردن -خودش را دارد
 .8یک ویژگی در سگ(البته سگ فحش نیستا فقط گاهی
اینجوری میشود)  -اشک آسمان  -فصل رنگارنگ
 .9این نه -از حیوانات اهلی که فحش نيست
 .10به جان خودم این ش��ام نیست مادر من ،نهایتا پیش
غذا -حرف مفعولی -شنكش مو!
 .11چیزی که زیاد هست ،البته برای آقازادهها -بدون آن
نباید به آب زد
 .12هم در این بادیه هس��ت ،هم در آن بادیه -فقط کمی
تپل است که با یک رژیم مختصر حل میشود
 .13محلي براي عبور موتورسوران و پارك خودرو -همه ما
با واکسنهایش خاطره داریم
 .14قس��متی از پ��ای فوتبالیس��تها که همیش��ه رو به
پارگیست و همش خدا رحم میکند -کنار یار -مخالف
 .15صریح و بیپرده -نویسنده مجموعه داستانهای کوتاه
«شعر به انتظار تو» -عدد اول

جایخالی را با اسامي مختلف پر کرد بدون اینکه معنای جمله تغییری کند ).شعار پیروان این شاخه« ،نون
و پنير و وافور  /وطن نش��و ازم دور» بود .اين ش��اخه خيلي در قيدوبند «مرز» و «خاك» و اينها نبودند ولي
وطنپرست بودند چه جور!

وطنپرس��تی خيلي چيز باكالس و ُمد روزی اس��ت و خيلیها ،هرچند بويی از آن نبرده باشند يا از
ش��صت كيلومتري آن هم عبور نكرده باشند ،بازهم دلشان میخواهد تاجايی كه الزم نباشد از پاي
«چيز»ی بلند ش��وند ،پُز وطنپرس��تی َدركنند و آروغ وطندوستي بزنند .حتي ديده شده بعضيها
درحالي كه خون جوانان وطن را از چاقوي جيبيش��ان پاك ميكنند ،يا اطالعات حس��اس كشور را
 Compress and Emailميكنند با دس��ت ديگرش��ان كامنت «عشقم وطن» پاي پُست مريم
رجوي ميگذارند ،به جان عزيزتان!
به همين بهانه ،به بررسي مختصر چند نوع وطنپرستي دوره معاصر ميپردازيم.

روی هر شانه هر رهگذری
چشمه ای از هنریست!

پشت ده کوره ،مسکن مهری است
خانه ای باید ساخت!...

وطن امروز

از دیرباز ساخت برنامههای پر محتوا یکی از دغدغههای فراموش شده صدا
و سیما بوده و پیوسته این رسانه ملی از نداشتن برنامه خوب رنج میبرده و عرق سرد
میریخته ،ما که نمی توانستیم این رنج کشیدن را ببینیم تصمیم گرفتیم راهکارهایی را برای
ساخت یک برنامه خوب ارائه دهیم:
برای یک برنامه خوب ،مجری حرف اول ،آخر و حتی وسط را می زند ،بنابراین در انتخاب مجری به مواردی
که در اینجا اشاره میکنیم دقت کنید.
 .1سعی کنید استعدادهای جدید را در این حوزه کشف کنید ،جلف بودن ،یکی از مهمترین خصوصیات یک مجری موفق است .اینها را
در عروسیها(بعد از ساعت يازه شب) ،مهمانیها(موقع خداحافظي) و حتی مسافرتها به راحتی میتوانید پیدا کنید.
کم کم روزی چند مرتبه با مادر ،پدر ،برادر ،خواهر ،همسر ،فرزند ،فامیل
 .2از جوانانی استفاده کنید که نسبت به فنون جدل مسلط هستند و ِ
نزدیک ،فامیل دور ،جیگر ،ببعی ،گابی و ...درگیریهای لفظی داشته و بر آن فائق آمدهاند.
 .3در جمعهای خانوادگی ،نیمه خانوادگی و غیرخانوادگی شرکت کنید و آنهایی را که در کلکلهای جمعی کم نمیآورند ،شکار کنید(منظورمان
از شكار ،زندهگيري است البته) .آنهايي كه ايرادهاي بنياسرائيلي به غذا ميگيرند و آخر سر هم بيشتر از بقيه ميخورند در اولويت هستند.
 .4در میادین شهری بخصوص جنوب شهر کمین کنید و التترین آن ها را شناسایی و به عنوان مجری به برنامه ببرید .نگران ظاهر و
تیپ آن ها نباشید با یک دست کت و شلوار و یک دور آرایشگاه به اصل خود بازمیگردند.
کودکی متفاوتی داشتهاند ،از همان دماغ آویزانها و بچه تخسهایی که هیچ کس
 .5حتما از مجری هایی استفاده کنید که
ِ
حریفشان نبود و هر چقدر کتک میخوردند ،میگفتند دردمان نیامد .اینها مجریهای موفقی خواهند بود و در تخریب
فرد مقابل آنچنان عمل ميکنند که بيل مكانيكي با معدن سنگ نميكند.

گفتوگوي انتقادي بوقلمون با گوسفند

نه به هليم صبح جمعه
بوقلمون :به! چه سری ،چه دمی ،عجب
پایی!
گوسفند :بعععع! چی میگی؟ اون مال
کتاب فارسی سوم دبستان بود .تازه اون زاغ
بود نه گوسفند!
بوقلمون :غیرقابل قبوله
گوسفند :چی؟؟
بوقلمون :هیچی بابا! میگم آخه تو چیت
بیشتر از منه؟
گوسفند :پشمم! هار هار هار!
بوقلمون :مسخره! منظورم اینه که چرا
تورو میکشن مردم کمپین حمایت از
حیوانات می زنن و در ستایش نگاه معصومت
شعرها میسرایند؟ واال من هرچی تو چشمات
نگاه میکنم دوکیلو قی میبینم سه پر كاه!
گوسفند :بععععععله خوب ما اینیم دیگه،
تو چرا ناراحتی؟!

 .6آخرین خصوصیت یک مجری خوب ،شرکت در رويدادهای سیاسی و موضعگیریهای
سیاسی است ،البته از نوع روشنفکری ،هر چقدر مجری معترضتر باشد ،کالس
کار برنامه شما باالتر میرود.
سحر فتحی

■■علیرضا باقری

محمدامین میمندیان

 آقا این چه مملکتیه؟ ادعای آزادیتونم میشه! +چی شده خانم؟ چرا شلوغش میکنین؟
 بچم آقا! بچم رو نمیذارن بیاد تو کشور .میگن اقامت نداره. +خب طبق مدارکتون ایش�ون اصال اینجا به دنیا
نیومده که تابعیت بگیره.
 توی راه اینجا که بوده! +یعنی چی؟
 ببین آقا! من ش��ش ماهه باردار بودم .قرار بود برا کادوپیشاتولد بچهم ،بیام اینجا بزامش .خب؟
 +خب!
 یهو یه فیلم کمدی آبکی پردرآمد بهم پیش��نهاد شد.خب؟
 +خب!

برنامه
است و
مجرياش!

اعظم محمدی

 هیچی دیگه فیلمبرداری س��ه ماه طول کش��ید .اصالپالن آخر رو که گرفتیم بچه عین بروسلی لگد میزد.
 +خب!
 خب ما سریع رفتیم ترکیه و سریع نشستیم تو هواپیماکه بیایم اینجا .این بچ��ه احمق زد و تو هواپیما به دنیا
اومد .االنم نه ترکیه کادوی اقامت بچه رو میده نه شما.
 +خب بچت�ون روي آبهای آزاد به دنیا اومده .تو
مرز هیچ کشوری نیست.
 خب من االن کادو چی بدم به بچه؟ االن یکساله بچهبالتکلیف تو هواپیماست.
 +ببینین یه جزیره نیمه متروکه هست زیر همون
جایی که بچه به دنیا اومده .میتونم اقامتشو موقتا
اونجا بزنم.

 خوبه بزن .به خدا زی��ر چندهزاردالری که باید روزانهبابت بلیت و پرستار بدم دارم میزام.
 +خواهشا اینجا نزایین.
 حب الخارج زایماننا ولی چشم! +پ�س من کارای اقامت�ش رو میکنم .فقط بهتره
اس�م بچه رو هم ع�وض کنین و از اس�امی بومی
جزیره بذارین.
 مث ًال چي؟
 +زارتونيباد
 نه اصال! اسمش اسم تکتیرانداز ارتش هخامنشیه .منعاشق وطنمم .اسم بچم حتماً باید ایرانی باشه.
 +خود دانید .خدانگهدار!
 -بدرود!

يك و دويستي!

پ ُلپ بابا
ُل 

م��ن در وس��ط ب��اغ خ��ودم بنشس��تم
ه��ر روز موبای��ل ت��ازهای در دس��تم
سیر اس��ت شکم همیش��ه ،اما در خواب!
م��ن کارگ��ر ی��ک و دویس��تی هس��تم

ب��ا اینک��ه آب داغمان ،آبیاس��ت رنگش
شادیم! نو شد ش��یر و مغزی و شیلنگش
باب��ای بعضیه��ا «اقام��ت» کادو داده
بابای من «لُپ لُپ»! فدای دس��ت تَنگش

زه

را آرا

ست هنیا

فه

یمه ا

نوری

پروتست

خارج!
زیبات��ر از آفت��اب ای��ران ،ماه��ش
بیه��وده ک��ه نیس��تند خاطرخوا َه��ش
رفتن��د ب��ه خ��ارج ک��ه ب ِزاین��د! بل��ه!
از ب��س ک��ه تمی��ز ب��وده زایش��گاهش!
مص

طفی

ص
احبی

میسای��ز س��لبریتی! کج��ا میلول��ی؟
هه ه��ه! مث�لا ب��ه کار خود مش��غولی؟
الل��ی! ک��ه فرانس��ه  -کعب�� ه آمال��ت -
ی��ک وق��ت دیپورت��ت نکن��د ،گوگولی!
فهیم

ها
نوری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

بوقلمون :چرا ناراحتم؟! واقعا گوسفندی
یا خودتو زدي به گوسفندي؟ عید قربان
که میشه کال ۲۰۰هزار تا گوسفند قربوني
ميشن .ترانه و پروانه وشهره وهدیه براتون
مجلس عزا میگیرن اما تو روز شکرگزاری
آمریکا ۴۶ ،میلیون بوقلمون میکشن هیچ
کس صداش درنمیاد ،نه ب َِردی ،نه تامی ،نه
آنجلینایی  ...هیشکی ،هیشکی(گریه و زاری
میکند)
گوسفند :الهییییی...بیا بغلم
بوقلمون :نمیخوااااام .تبعیض جانوری تا
کی؟ تا کی گوسفند آری بوقلمون نه! تاکی
ما باید شاهد این بی عدالتیها باشیم؟
گوسفند:خب من چیکار میتونم برات
بکنم؟!
احساس مسبب
بوقلمون :هیچی! بی
ِ
تبعیض .نمیخوام کاری برام بکنی تو دماغتم
نمیتونی باال بکشی ببعی ِ گوسفند!!
گوسفند :ببین یه آشنا دارم
میگم برات هشتک «نه به هلیم
بوقلمون صبح جمعه» بزنه ،یه
ِ
جا هم جلوي وانت برات سراغ
دارم اکازیون ،اونم مهمون
خودم باش.
بوقلمون :برو بابا! اینا برای
من پدر و مادر و ۲میلیون
عمه و  ۴میلیون خاله نمیشه
 ...غیرقابل قبوله ...غیرقابل
قبوله(با چشمی گریان محل را
ترک میکند)

سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه :فروغ زال
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون :كامران ياري
دبیرفني :اميرحسن محمدپور
صفحه بندی :مجتبی ساالری
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محمدرضا شهبازی

بـه زرویی

نمیآم�د...
ب��ه زرویی نمیآمد مالنصرالدین باش��د.
در مجل��ه گل آق��ا مطالبی گل ک��رد که نام
مالنصرالدین بهعنوان نویسنده پایش بود .هم
خود عنوان غلط انداز اّ
مل و هم قوت و کیفیت
آن متنها باعث میشد که کسی باور نکند ،آنها
را کسی به جوانی ابوالفضل زرویی نوشته باشد؛
آن هم وسط آنهمه طنزنویس اسم و رسمدار
که س��ابقه کار و ...داشتند .خودش هم بعدها
تعری��ف کرده بود از تعج��ب مخاطبان وقتی
میفهمیدندمالنصرالدینهماوست.
به زرویی نمیآمد آنقدر بتواند در قالبها و
با لحنهای مختلف بنویسد و بسراید .کسی که
«تذکره المقامات» را با آن نثر قدیمی و چفت
و بست دار نوشته و به قدری آنطور گل کرده
و باعث ش��ده بود تا بعد از آن هرگونه تالش
دیگران برای نوش��تن تذکره عبث جلوه کند،
چیزهایی نوشته بود در «غالغه به خونه اش
نرسید» که در نگاه اول سادگیاش مثل پتک
میخورد توی صورت مخاطب .کسی که هم
غزلهای استخواندار میگفت و هم شعرهای
سهل و ممتنعی مثل منظومه مشدی حسن
و کتاب «اصل مطل��ب» .طنزپردازی که هم
طنز میسرود و شب شعر در حلقه رندان را راه
انداخت ،هم اشعار آیینی و مراثیاش در شب
شعر رندان تشنه لب سوزناک بود.
اما ب��ا همه این احوال ،نوش��تن «ماه به
روایت آه» دیگر واقعا به زرویی نمیآمد .اتفاق
غیرمنتظ��رهای بود برای خیلی از ما ،اینکه او
یک نثر آیینی بنویس��د و به آن قوت و قدرت
هم بنویسد.
اینه��ا ب��ه زروی��ی نمیآمد چ��ون او را
نمیشناختیم .رفتار بدون ادعا و متواضعانهاش
هم باعث شده بود خیلی جلوی چشم نباشد.
در آخری��ن گفتگویی که از او چاپ ش��د -در
مجله س��ه نقطه -جایی میگوید«:گفتم چرا
آنق��در طنز را مفلوک میبینید؟در پزش��کی
یک نفر باید هفت س��ال هش��ت سال درس
بخواند تا پزش��ک عمومی شود و بتواند برای
سرماخوردگی شما دارو تجویز کند .بعد باید
ب��از درس بخواند تا متخصص ش��ود و بتواند
درباره مشکل قلب شما یا جهاز هاضمه شما
تصمیم بگیرد .بعد باید فوق تخصص بخواند تا
در مورد فالن مشکل آئورت شما نظر بدهد .آن
فوق تخصص قلب البته میتواند داروی سردرد
و س��رماخوردگی هم تجویز کند .حرف این
است که طنز نویس آن فوق تخصص را گرفته
است .شاعر طنزپرداز در وهله اول شاعر است.
میتواند مثل سعدی شعر جدی هم بگوید .گو
اینکه االن کس��ی زیاد به این قائل نیست که
طنزسرا باید اول شاعر باشد بعد طنزسرا»...
زروی��ی خ��ودش مص��داق و نمون��ه کام��ل
طنزپ��ردازی بود که قب��ل از طنز ،متخصص
ادبیات است و اس��تخوان ترکانده در مطالعه
و پژوهش.
اما در آخ��ر ،به زرویی نمیآمد که وقتی
خبر درگذشتش منتشر میشود بنویسند در
 49سالگی . ...زرویی آنقدر به گردن طنز حق
داشت و آنقدر برای طنز و طنزپردازها بزرگی
کرده بود که فک��ر میکردیم االن باید هفتاد
هشتاد سالی داشته باشد...

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzym_ir :
ایتاtanzym_ir :
بلهtanzym_ir :

