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  جھانگير: فرستنده

  ٢٠١١ مارچ ٢٩
  

  به آن دلقکی که اين روزھا فکر می کند طناز است
 
 برسد که بخنديم به آب و چه زيبا می شود آن ھنگام فرا«: دربخشی از ترانه اش چنين می خواند)١(» ويکتورخارا«

که به جای گيتار با تبر به استقبالش آمدند و دست ! و او خودش آن قدر خنديد به خراب آباد جھان» ھوای خراب

ی که ظاھری ئخنده ھا. با گلوله پاسخ گفتند... و خنده ھايش را که! ھايش را قطع کردند و خواستند زبانش را ھم

ھمان سان ... خنده ھائی تلخ، گزنده و غمگين. ز و ترانه ھايش جاودانه ماندندنبودند ولی در روح شعرھايش، آوا

به عمق می   ديگراين نوع خنده ھا، ازسوئی ترا می خندانند و ازسوئی... از آن برخوردار بود» چارلی ولگرد«که

ی شکل می گيرد و درست اين جا است که طنز به مفھوم واقعی وعين... تر لمس کنی وو بيشتر ببينی تا بھ برندت

  .مشخص می کند» ھجو«و» ھزل«ھمين جا ھم، مرز خود را با 

طنز؛ موقعيتی را ايجاد می کند تا طنزنويس به نابه سامانی ھای اجتماع بپردازد و اگر ۀ اگر بپذيريم نگاه نقادان

 آن وقت به خوبی می بپذيريم طنز به وارونه نگريستن ارزش ھای قراردادی ودر بيش تر موارد بی پايه توجه دارد،

توانيم اين مرز را مشخص کنيم و حد وحدودش را بشناسيم وبه راحتی پی خواھيم برد آن چيزی که در جوامع بسته 

معرفی می شود جز ويران کردن روح و ذھن يک ملت، جز » خنده«و در قالب» طنز«و سطحی نگر به عنوان

  . نمی تواند باشد» جوک«و» وھج«مخاطب و در يک معنا جزۀ پائين آوردن ذوق و سليق

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

برخوردی سطحی با تراژدی .  فراموشی لحظه ئی انسان از نابه سامانی ھای اجتماعی است-  به طور کلی-»ھجو«

برای گريز لحظه ای خود به آن » کار«ۀ ساعت ھا در گير روابط جابرانای ديده آن چيزی که انسان رنج . زندگی

. را فراموش کند» غم نان«و» کار«شايد که مدتی ھرچند کوتاه درد معيشت . پناه می برد و باالجبار می پذيرد

ينی چشم ھايت ايراد اگر نمی ب. زندگی زيباست ای زيبا پسند«:به اين انسان در رنج گفته می شود ازسوئی ديگر اما؛

، بين درآمد و خرج ھای زندگی، بين حتا زن و »کارفرما«و» کار«بين ۀ و او که دراين روابط سودجويان» دارد

 ھيچ زيبائيی نمی بيند تا بتواند زيبائی پسندی اش را ثابت کند؛ در -پولی است  چرا که روابط آن ھا به شدت-مرد

  ...! طنز زندگی. ی تلخ پديد می آيدجا خود، طنزض می کند که در اين اين ھا را کشک بادمجان فرۀ نھايت، ھم

عريان ديدن بی چون و چرای  تيغ ھوشياری،ۀ راه رفتن برلب به مفھوم واقعی،» طنز«.اما، اين ھا نيست» طنز«

ه ديدن بل، ديدن با عينک نقد و حتا دوبار. خنداندن صرف ھم نيست» طنز«.  است- و نه ماورائی-پديده ھای مادی

اين خنده اما، سيلی . است و چون مسايل را عريان می بيند، باعث خنده می شود نه چون انبساط خاطر می آورد

تر قضاوت کرده و می آورد تا ھم، بھتر ببيند و ھم، بھسختی است که انسان تنيده شده در سيستم طبقاتی را به خود 

يک روی آن، لب خند است و روی ديگرش . ی دو رويه استاه طنز به مفھومی، آئين«. به تحليل پديده ھا بپردازد

طنزآور، تنھا به خاطر ۀ طنز آور با گرفتن يک لب خند، از ما انتقام می کشد و انتقام جوئی نويسندۀ زھر و نويسند

  )٢(» .نابودی پرپر می زنندۀ آگاھی ما است به ارزش ھا و باورھای مان که در ورط

ی که به عنوان طنز، با کلی کبکبه و دبدبه به جامعه امخدر و مست کننده ۀ بينيم، آن مادبا اين وصف است که می 

ش ھياھو و جنجال به پا می گردد و نيز تبليغات وسيعی که گوش فلک را کر می کند، به درد  می شود و پيرامونءالقا

زيکی، روحی و دن به نقائص فآيا به راستی خندي .ھمان فکرھای سطحی توليد کنندگان چنين اباطيلی می خورد

 که به حد غيرانسانی پائين آمده می تواند نام طنز را با خود به يدک بکشد؟ چه گونه فکری پيشرو، یاخالقی انسان

 که تمام -»کار«می تواند مفھوم طنز را به مسائلی عصبی و عقده ھائی که در جامعه و در شرايط بد اقتصادی و 

بروز ندارند، منحصر کند؟ آيا به راستی اين ارضاء شخصی، خانه خالی طنز را در  امکان - وقت انسان را گرفته

 محدودند به روابط مبتذل خانوادگی، آن ھم با تبليغ و اً جدول جامعه پر می کند؟ آيا نا به سامانی ھای جامعه واقع

لحظه ھای سبز زندگی تان .. .تلقين نصايح خشک و بی معنی نظافت دست و پا و بدن، بخند تا دنيا به رويت بخندد و

  ... سبزتر کنيد؟ و-خنده ھائی که بيش تر نعره ھای مستانه اند  کدام خنده؟- با خنده- کدام زندگی؟-را

ۀ اين ھا در نھايت، امکان داشتن فکری وسيع را از مخاطب می گيرند و او را در حبابی از عوامل اميدوار کنندۀ ھم

با اين معضالت پا به دنيای طنز و » چارلی« چرا از خود نمی پرسيم آيا .تخديری و ماورائی محصور می کنند

دائی «کمدی گذاشت و ماندگار شد و اينک يکی از نوابغ جھان به شمار می آيد؟ از نمونه ھای وطنی و در ادبيات 

 می پردازد و چرا که با نفی ارزش ھای اشرافی، به چون و چرا.  در دل مردم جا می گيرد که به حق» جان ناپلئون

  .زوال يک طبقه را نشان داده و به اين ترتيب امکان تفکر وسيع را برای مخاطب فراھم می کند

 که اين روزھا بسيار شاھدش - بايد توجه داشت؛ پرداختن به مسايل روبنائی و موج سواری کردن دراين آشفته بازار

د مخاطب، خود را راضی نشان دھد، اما بی شک  شايد برای مدت محدودی کسانی را سرگرم کند يا سبب شو-ھستيم

چه، اگر غير از اين باشد بايد در . چند صباحی به طول نخواھد کشيد و خيلی زود به فراموشی سپرده خواھد شد

  !ساحت طنز شک کرد
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 يعنی روبنا که در زيربنا به عنوان شرايط اقتصادی. ما به شرايط کم تر فکر می شودۀ آن چه ھست، در جامع

وقتی به وضوح، روابط مافيائی قدرت و ثروت، رانت خواری و . فرھنگ، اجتماع و روابط آدم ھا تاثير می گذارد

 غير از شاھديم، نگاه طنز داشتن چه معنائیرا در امر فرھنگ و به طور کلی مسايل جامعه ... رشوه خواری ھا و

 در -سفانه جای خالی آن، به شدتأتر اين روابط می تواند داشته باشد؟ نگاھی که متبه سخره گرفتن ھر چه بيش

  !حس می شود -ادبيات و ھنر کشورمان

  :پانوشت 

  .از چيلیآزادی خواه ۀ شاعر، گيتاريست و خوانند. ١

مجموعه مقاالت خسروگلسرخی شاعرو منتقد مردمی که به خاطر » ن دشنه ودلدستی ميا« به نقل ازکتاب . ٢

    .١٥٢ص ١عقايدش تيرباران شد، به کوشش کاوه گوھرين، ج 

    كيوان باژن  توسط ١٠:٣٤ ساعت١٣٩٠ ]حمل[دوشنبه يکم فروردين نوشته شده در 

  


