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طنازیهای بزرگان!

ادبی

گالیه فاضل نظری
از انتشار شعرش در کتاب درسی

ناگفته هایی از تجربه متفاوت سعدی شیرازی،بهاء الدین خرمشاهی و شفیعی کدکنی در طنز پردازی
گروه ادب و هنر -یکی از راههای بیان ضعفها و عیبها ،استفاده از ابزاری به نام طنز است.
دامن طنز میشود ،اتفاق ًا سخنش بیشتر به
وقتی شاعر یا نویسنده برای بیان منظورش دست به
ِ
دل مخاطب مینشیند و بیشتر هم اثر میکند .طنز اصیل و فاخر ،طنزی است
عین مالحت و شیرینی ،مخاطب را به فکر وادارد اما استفاده
که در ِ
از طنز در گفتار و نوشتار ذوق خاصی هم میخواهد و هر کسی

فاضلنظریازانتشاربیتیازسرودههایاودریکی
از کتابهای درسی دانش آمــوزان گالیه کرد .به
گزارش خبرآنالین ،فاضل نظری ،در اینستاگرام
خود دربــاره تغییرات محتوای کتابهای درسی
نوشت«:بیتیازاشعارمرادرکتابعلوموفنونادبی
رشته علوم انسانی در بخش سوالهای پایان درس
دیدم؛ کاش نبود .یاد کتابهای درسی نوجوانی
افــتــادم .ســالهــای دبیرستان که گاهی بعضی
کتابهاوآزمونهاحالخوش ُعلقهبهشعرراتاسطح
عادتبهمحفوظاتتنزلمیبخشیدند.گاهیحس
میکردمبعضیشعرهاونثرهایکتابدرکمرغبت
ماندنبعضیازمابهادبیاتونشناختنحسلذتاز
شعر و متن ادبی بیتاثیر نیستند .فکر میکردم
بعضیشعرهافقطبراینصیحتکردنمانصیحت
گریزهاانتخابشدهاستوچقدرجایعاشقانههای
عفیفخالیبود.افسوسکهبایدکتابهاراطوری
مینوشتندکهبتوانازآنهاامتحانگرفت.باآنها
کنکور برگزار کرد و در کنار آن ،ما را هم نصیحت و
احتماالهدایتکرد».

انتقاد تند فرزند ملکالشعرا از
دخل و تصرف در کتابهای پدرش
فرزند آخر ملکالشعرا بهار گفت :از آثار بهار تنها
چیزی که در اختیار ماست؛ دیــوان کامل بهار
است؛ که انتشارات توس چاپ میکند و آخرین
چاپ آن هم دو سال پیش منتشر شد .چهرزاد
بهار،درادامه،دربارهوضعیتچاپآثاربهاربهایبنا
گفت:بقیهآثار،متاسفانهدراختیارمانیست.مثال
دوتاازاینآثاردستانتشاراتامیرکبیربودهاست
که آنها هم هر کاری دلشان بخواهد میکنند.
کسی از ما اجازه نمیگیرد .هر کس هر کاری که
دلش بخواهد ،میکند .قرار بود سبکشناسی
شعر بهوجود بیاید؛ حتی مقداری از آن را هم پدرم
نوشت اما به بیماری افتاد و نتوانست کار را ادامه
دهد؛بعدهایکیازاستاداندنبالههمانرانوشت
و به چاپ رساند؛ حتی آن نیمهای را هم که بهار
نوشته بود،به نام خودش منتشر کرد.

▪عبید زاکانی

کمتر کسی است که نام عبید زاکانی به گوشش نخورده باشد.
این شاعر و نویسنده قرن هشتم ،یکی از بزرگ ترین طنزپردازان
ایرانی است که البته استادان بزرگی مانند سعدی شیرازی داشته
است .چند نمونه از آثار طنازانه عبید عبارتند از :رساله اخالق
االشراف ،رساله دلگشا ،موش و گربه ،صد پند و . ...جالب این
که همین عبید زاکانی غزل عاشقانه هم سروده که مطلع
یکی از آنها این است« :جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست/
بیشم مجال صبر و س ِر انتظار نیست» .این ،یعنی طنزپرداز
بودن کسی به معنای آن نیست که او در دیگر مضامین ادبی،
ِ
اثری ندارد یا قادر به طبعآزمایی نیست.
▪بهاءالدین خرمشاهی

شــایــد بـــاورش هــم سخت بــاشــد کــه اســتــاد بهاءالدین
خرمشاهی ،حافظپژوه برجسته معاصر ،نویسندگیاش
را با طنز شروع کرده است .او در زمان انتشار مجله طنز
و کاریکاتور «گلآقا» ،با نام مستعار «بخ بخ میرزا» طنز
مینوشت که یکی از آنها ستونی به نام «سر به سر با خیام»
بود .خرمشاهی در این ستون بر رباعیهای خیام نقیضه
میسرود که یکی از آنها این رباعی
است« :آن قصر که جمشید در او
جام گرفت /بگذاشت به بانک
رهنی و وام گــرفــت /آن گاه
بساخت روی آن یک طبقه /آن
را به اجاره داد و آرام گرفت».
از آخرین آثار طنازانه
خـــرمـــشـــاهـــی
کــتــاب «طــنــز و
تراژدی» شامل
مــجــمــوعــهای
از حــکــایــات و
داســتــانهــای
طنزآمیز اوست.
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موسیقی

بنیامین بهادری
تازهترین اثر خود را منتشر کرد

نمیتواند بیانش را با چاشنی طنز ،شیرین و ملیح کند .در طول تاریخ ادبیات فارسی ،بزرگان
بسیاری در شعر و نثر طنازی کردهاند که در این بین ،عدهای صرف ًا به طنزپردازی شناخته
شدهاند و عدهای به شعر و نثرشان چاشنی طنز را اضافه کردهاند اما طنزپرداز صرف نیستند.
در ادامه به مرور طنزپردازیهای تعدادی از بزرگان ادبیات فارسی در دو دوره کالسیک و
معاصر میپردازیم.
▪سعدی شیرازی

ما سعدی ،شاعر بزرگ قرن هفتم هجری را بیشتر با غزلهای
عاشقانهاش میشناسیم امــا او طناز متبحری هم هست؛
نمونهاش نثر طنازانه او در کتاب گلستان و طنزپردازیهایش
در کتاب بوستان است .پژوهشگران معتقدند سعدی کسی است
راهنمای خوبی
که طنز را از شعر وارد نثر فارسی کرد و به این ترتیب
ِ
برای عبید زاکانی شد .سعدی در اشعار و نوشتههایش بارها از ضعفها،
اصالح
مشکالت و عیبهای جامعه و حاکمان به زبان طنز با هدف
ِ
آنها میگوید .به نمونهای از طنز سعدی در گلستان توجه کنید:
«هندوی نفط اندازی همیآموخت .حکیمی گفت تو را که خانه
نیین(از نی ساخته شده) است ،بازی نه این است».

▪علی اکبر دهخدا

بیش از 40سال از عمر علیاکبر دهخدا صرف نوشتن و تدوین لغتنامه
شد اما این تنها فعالیت این ادیب بزرگ معاصر نبود .او در  14دی ماه
 1276باهمکاریجهانگیرخانشیرازیوقاسمخانتبریزی،نخستین
شمارهنشریه«صوراسرافیل»رامنتشرکرد.دهخدادرایننشریهدرستونی
با نام مستعار «دخو» ،یادداشت طنز مینوشت و بعدها نوشتههای طنز
انتقادیاشدرصوراسرافیلرادرقالبکتابیبهنام«چرندوپرند»منتشر
کرد .او عالوه بر نثر ،در شعر هم طنز تلخ و گزندهای داشت .ویژگی مهم
مردمزمانهودلسوزیبهحالآنهاست.
طنزدهخدا،عشقوعالقهاوبه
ِ
▪عمران صالحی

۱۱

یکی از مهمترین طنزپردازان معاصر ادبیات فارسی که تأثیر به سزایی
بر جریان طنزپردازی فارسی گذاشت ،عمران صالحی است .این شاعر
و نویسنده بزرگ ،زبان مردم کوچه و بازار را وارد طنز کرد« :در کنج
پیادهرو درختی /با دست دراز و قامت خم /میگفت به عابری شتابان/
در راه خدا به من کمک کن» .از جمله آثار طنز صالحی میتوان به این
کتابها اشاره کرد« :حاال حکایت ماست»« ،مال نصرالدین»« ،یک لب و
هزار خنده» و «کمال تعجب»؛ البته فعالیت عمران صالحی تنها به طنز
محدود نمیشود .او در ترانهسرایی ،سرودن غزل عاشقانه ،تصحیح
متون فارسی و ترجمه هم فعالیت داشت.

▪شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی عالوه بر اینکه ادیب و پژوهشگر
برجستهای اســت ،شاعر بینظیری هــم هست .یکی از
ویژگیهای مهم شعر شفیعی کدکنی طنز خاص و رندانه
اوست؛ به عنوان نمونه به این رباعی که مفهوم تقابل سنت و
مدرنیته را به طنز میکشد ،توجه کنید« :این مدعیان که هر
دروش /آری گله
چه دیدند ن َُوش /کردند به داس کهنه خود َ
را چو روی واپس آری /بی شبهه بز لنگ شود
پیشروش» .بخش دیگری از طنز وی در
َ
شعر ،به سالهای دهه  40تا پیروزی
انقالب اسالمی برمیگردد .او در این
دورهازسازوکارهایمتنوعطنزتخریبی
استفاده میکند .به یک نمونه از
طنز او که در دفتر «خطی ز
دلتنگی» آمده است ،توجه
کنید« :پیش از شما ،به
سانشما ،بیشمارها/
ِ
باتارعنکبوتنوشتند
روی بـــــاد /کــایــن
دولــــــت خــجــســتــه
جاویدزندهباد»!

بنیامین بهادری ،قطعه «راحت» را پس از حدود
سه سال دوری از فضای موسیقی ،تولید کرد .این
قطعه با ترانهای از فرید احمدی که پیشتر همه
ترانههای آثار بهادری را سروده بود ،منتشر شده
است .بعد از منتفی شدن اجرای بهادری در ویژه
برنامه ماه عسل امسال ،خبر رسید که او قصد
تولیدیکریلیتیشو راباموضوعخانوادهوزندگی
شــخــصــی خــــود در شــبــک ـههــای ایــنــتــرنــتــی
دارد .ریلیتیشو ،عنوان برنامههایی با موضوع
نمایش زندگی شخصی چهرههای مطرح است
کهعموم ًا،چنینتولیداتیمخاطبانزیادیدارد.

کنسرت علی زندوکیلی
در تاالر وزارت کشور
عــلــی زنــدوکــیــلــی خــوانــنــده مــوســیــقــی پــاپ
کشورمان روز چهارشنبه  ۲۹آبان ماه ،تازهترین
کنسرت خــود را در تــاالر بــزرگ وزارت کشور
برگزار میکند .به گزارش مهر ،این خواننده،
اردیبهشت و خــرداد امسال کنسر تهایی را
در بــرج میالد برپا کــرد .برپایی کنسرت علی
زندوکیلی در تــاالر بــزرگ وزارت کــشــور ،در
شرایطی است که به نظر میآید با توجه به تحریم
برگزاری کنسرت پاپ در برج میالد توسط اغلب
تهیهکنندگان و برگزارکنندگان کنسرت در
تهران ،به دلیل افزایش نرخ اجــاره بهای این
سالن ،مخاطبان از ایــن پس شاهد برگزاری
کنسر تهای بیشتری در تــاالر بــزرگ وزارت
کشور باشند« .میان تاریکی»« ،عبور از مه»،
«دشت جنون»« ،همنشین درد»« ،یادی به رنگ
امروز»« ،تماشای صبا»« ،چون رقص آب» و «روی
بی تکرار» آلبومهایی هستند که از این خواننده
در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

