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یادداشت

تالش مجازیستها برای خنداندن

سایهروشنطنزگرام

جدیتزدایی و سیاستزدایی
کنشهای فضای مجازی در ایران
علیرضا جباریدارستانی

روزنامهنگار

هنـــر «طنز» و «طنزنویســـی» زمانی با اقبال

کنشهــای ســالهای اخیــر در فضــای مجــازی جامعــه ایـران ،واجــد

شناخت اصول ادبی ،واجد نکتهبینیهای

در برخــی مــوارد آنچنــان حــاد میشــوند کــه متــن را بــه حاشــیه

وجــوه نمایشــی ،تبلیغاتــی ،ابــزاری و مصرفــی شــده اســت .ایــن وجــوه

مخاطبانش مواجه میشـــود کـــه عالوهبر

افشین حیدری

روزنامه نگار

حواشــی نمایشــی و پرستیژســاز میبرنــد .فقــط کافــی اســت بــروزات

ظریفی باشد و بتواند با چاشنی طنز ،ضریب

فعالیتهــای اجتماعــی و گاه سیاســی کنشــگران ایــن عرصــه را در

نفوذ نقد را بین مردم ارتقا دهد .این روزها با گسترش شبکههای اجتماعی و قدرت اثر آن در جامعه امروز

چنــد نمونــه بــه یــاد آوریــد تــا درک ایــن گــزاره کــه تــا چــه حــد متــن بــه

ایرانی ،شـــاهد شکل جدیدی از پدیده طنز در دنیای مجازی هســـتیم که از مسائل مختلف اجتماعی،

حاشــیه رفتــه ،آســان شــود .مثــا قــرار اســت تعــدادی دختــر و پســر در

فرهنگی و سیاســـی ،جدیتزدایی میکنند .این شکل طنزنویسی در دنیای مجازی ،الجرم دچار نوعی

زمینــه یــک کنــش اجتماعــی با محتــوای «حمایت از حقــوق حیوانات»

بیهویتی از ســـمت خالقانش است اما هســـتند طنزپردازانی که با هویت حقیقی و همچنین متکی به

در اینســتاگرام پســتی منتشــر و بــر ضــرورت مراقبــت از گربههــای

آموزههای طنزنویسی در دنیای مجازی فعالیت میکنند .با سه تن از طنزنویسان جوان درمورد حضور

خیابانــی تاکیــد کنن ـد؛ نمایشــی کــه در کلیپشــان بــه راه میافتــد

طنزنویسان در رسانهها و شبکههای اجتماعی گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.

در کنــار نشــان دادن یــک یــا چنــد گربــه بیچــاره ،واجــد نشــانههای

پررنگــی از ســبک زندگــی تینیجــری بورژواهــای ایرانــی ،نمادهــای

رسانههای طنز جوابگوی فعاالن این حوزه نیستند

پنهانمانــده در الیههــای مختلــف روابــط ایرانیــان ،طــرز حــرف زدن

رضـــا ســـاکی  14ســـال اســـت کـــه در

فضایمجازیوجودندارد.دراینستاگرامیکه

نقدهایطنزرسانههاهمیشهدرشکلدهی

و نقـــد اســـت و در ایـــن ســـالها بـــا

در آن مخاطب به دنبـــال گذراندن وقت آزاد

خصوص پیش آمده که اشـــخاص سیاسی

رســـانهها مشـــغول نوشـــتن طنـــز

رســـانههایی چون گلآقا ،همشـــهری،

محلی برای تفریح و سرگرمی مخاطب است و
خود اســـت چگونه میتوان انتظار داشت که

مردمســـاالری ،قـــدس ،جامجـــم و...

حرفهای تخصصی را درخصوص مســـائل

نویســـندگی برنامـــه «جوونـــی به وقت

اینستاگرام به دنبال اطالع از زندگی شخصی

همکاری داشـــته اســـت .ســـردبیری و
فـــردا» در رادیو جـــوان و مدیریت پایگاه
خبری گلونی از فعالیتهای وی به شمار

میرود .ساکی میگوید یکی از مواردی
که باعث میشود تا همیشه مطالب طنز

با جبههگیریهای اصناف و مســـئوالن
روبهرو شـــود ،سوءتفاهم و فهم نادرست
از درک و منظور نویســـنده و شاعر است

که باعث شـــده تا طنـــز بهعنوان عاملی

مزاحم قلمداد شود.

مطلبسفارشیکنند؟

اســـت و مطرح کردن مطالـــب تخصصی از

حوصلـــه مخاطب خارج اســـت و خیلی هم
بازخورد نـــدارد .درحالی که در فضای توئیتر

فکر میکنم شـــرایط بهتر و مستعدتری برای
بیان نظرات کارشناسی فراهم است.

وجودآوردهاست،احساسمسئولیتمیکندو

اینســـتاگرام ،نقدهایـــی را به صورت مختصر

فرمول به مردم و مسئوالن نیست بلکه بیشتر

درخصوص کاســـتیهای جامعه با هواداران

اجتماعی برخورد نمیکنند .چقدر موافق

تخصصیتر را در سایت منتشر میکنم.

کاراکتـــری که در اینجا وجـــود دارد ،مطالب

شناسایی مشکالت و ارائه نقدهای منصفانه و
صحیح است .روزنامهنگار طنزنویس همیشه

ســـعی کرده تا به کمک مســـئوالن بیاید و در

جاهایی که مسئول از کمبودهای حوزه خود
غافل اســـت او را تحریـــک کند تا قدمی برای

خیـــر ،با این گفته خیلی موافق نیســـتم .به

در ســـالهایی که در این حوزه مشـــغول

حـــل آن بردارد .نمونههـــای این فعالیتها را

آن پرداخته شـــود و درد مردم است در حیطه

وآگاهکردنمردمنسبتبهمشکالتاطراف

و محیطزیست انجام دادم که بسیاری از آنها

شـــخصه موضوعی را که احساس کنم باید به
کار روزنامهنـــگاری خودم به آن میپردازم .اما

باید بگویم امکان پرداختن به بعضی چیزها در

نوشتنهستیدچقدردرهمراهکردنجامعه

خودموفقبودیدوبهنوعیتوانستیدباقلم
خودتاثیرگذارشوید؟

خودم در این سالها برای حفظ ابنیه تاریخی

مورد توجه مســـئوالن امر قرار گرفت و به حل
آن پرداختند.

غفلت رسانههای انقالبی از طنز
چهار ســـال است که مجموعه

باشگاهطنزنویسانانقالبرادر

فرهنگیانقالبراهاندازیکرده

ثابتیادرروزهایخاصیصفحاتوستونهای
طنزدارندکههموارهموردتوجهمخاطبانخاص

خودهستند.باتوجهبهفعاالنبااستعدادیکه
در ایـــن حوزه داریم و همچنین نیاز مخاطبان
به نقدهای درست و کاربلد باید سعی کنیم تا

روزبهروز بر گستره تعداد رسانههای طنز کشور

ســـالهای گذشته نشـــریهای را با عنوان

که با اســـتقبال هم روبهرو شد ،چرا دیگر

جنس طنـــز مطبوعاتی با طنز کتاب فرق

وقایع تهرانیه در مترو منتشـــر میکردید
منتشرنشد؟

میکند؟

تغییرمدیریتیدرشهرداریباعثشدتامثلهر

ســـه سال از انتشار آن 600شماره و بهصورت

نوشتاریسادهوقابلفهمارائهشوددرحالیکه

نشریه دیگری انتشار آن متوقف شود .درمدت

روزانه در مترو منتشـــر کردیـــم که در آن زمان
بازخوردهای خوب مردم و نکاتی که پیشنهاد

میدادند کالس درس خیلی خوبی برای من و
سایر همکارانم بود .این توجه مردم که نشان از

نویسندهاستکهسعیشدهتاحدامکانبازبان
متن کتاب بیشتر به مسائل فلسفی و عمیقتر
میپردازدومخاطبیکهبهسراغکتابهایاین

حوزه میرود ،آشـــنایی اندکی با ادبیات دارد و

میتواند با متن آن ارتباط برقرار کند.

تخصصی،فعالیتهایرسانهای

که همیشـــه رعایت احترام در

در بیـــان مطالـــب خود اســـتفاده

در ســـالهای اخیر کلیپهایی که

برنامههای طنز تهران است و

توجهمردمقرارگرفته،بیشتربهاشعار

پیشـــرفت طنزنویسی انجام

طنز اختصاص داشته است.

و بسیاری برنامه دیگر را برگزار

مهدیفرجاللهیرابایدیکیاز

مطمئنا وقتی باالترین مقام کشور

روزنامـــه وطن امروز ،ســـایت راه طنز از کارهای وی در

نسبت به مسائل مطرح شده بازخورد جالبی دارند و لبخند

ادامهمیخوانید.

کمتر شاهد مقاومت در انتشار محتوای طنز باشیم .حتی

میزنند ،میتواند در رویکرد مســـئوالن هم تاثیر بگذارد و
در روزگار فعلی که به برکت شـــبکههای اجتماعی ،مردم

تولید هجو و فکاهه که توســـط افـــراد زیادی صورت

دارای صفحات شخصی هستند با حجم انبوهی از مطالب

طنزواقعیبرایمردموجودنداشتهباشد،اینموضوع

مشکل کرده است.

طنزروبهروهستیمکهمقابلهکردنباآنرانسبتبهگذشته

برنامههای طنز رادیو ،نشریات

که من روی خطقرمز مینشینم اما

رنگینمیشوم.بدونشکاگرکسی
چارچوبها و حدود خود را بشناسد و

مکتوبازقبیل گلآقا ،سهنقطهومجالترشد آموزش

طنزنویس چارچوبها و حدود خود را بشناسد و بداند

بیان کند .زندهیاد کیومرث صابری میگفتند وقتی شما

که چه شـــکلی حرکت کند ،هیچوقت دچار مشکل

نمیشود .گفتوگو با وی را در ادامه میخوانید.

 بهعنوان نویســـندهای که در اینستاگرام هم حضور
دارید،میخواستمبدانمچقدرارائهمطالبتخصصی

طنزپرداز این است که مشکالت و مسائل را با زبان متفاوت
مطلبی را درمورد فردی مسئول مینویسید باید بهگونهای

باشـــد اگر آشنایی از آن فرد با مطلب روبهرو شد ،احساس

خجالتنکند.

روزنامه یا شـــبکههای اجتماعی .بـــه هر حال هر کدام از

در زمینه اســـتفاده نکردن از موادمخدر یا حمایت از کار و

را برای آنها قائل بود.

همانطور که یک پزشک بعد از اخذ دوره عمومی تخصص

آنها برای خود ،مخاطبان خاص خودش را دارد و طنزپرداز

هجوهمیشه باتمسخرو لودگیهمراه است درحالی که در
که در میان مردم وجود دارد هر نوع مطلب فکاهه و هزل را

میگیرد ،طنز هم بعد تخصصی ادبیات اســـت و فرد بعد

طنز فاخر با این موضوعات روبهرو نیستیم و شاید تعریفی
طنزمینامندوکمترشدنمرزهاباعثشدهتادچارچنین

مشکالتیشویم.دراینجاوظیفهمنطنزپردازاستکهسعی
کنم با تهیه خوراکهای زیاد برای مخاطب آنها را از دنبال

کردن این مطالب سخیف برحذر دارم.

درتولیدمطالبنشریاتچقدرتوجهبهمشکالتمردم
رادنبالمیکنید؟

از آشنایی با اصول نوشتن ،میتواند وارد این حوزه شود.

البته باید گفت که چطور میتوان در نبود ســـتون طنز در
در رسانههای ارزشی و حزباللهی در این سالهای اخیر

از قبیـــل روزنامه ،صداوســـیما و ...را کنار بزنند و مطالب

رسانههاانتظارداشتکهطنزپردازرشدکند.البتهاینرشد
کمتر وجود داشته است.

هنرجوهاییکهدرباشگاهطنزانقالبپرورشمییابند

تفاوت طنز مطبوعاتی با گونههای دیگر طنز در این است
مشکالترابهمسئوالنگوشزدکندکهالبتهاینمهمنیازمند

دورههای آموزشی میتوانند متن بنویسند ،کتاب منتشر

هوشـــمندی و نگاه حرفهای نویسنده به موضوع است تا
ریشههای مشکالت را هر چه بهتر شناسایی کند .مثال در

شرایطبداقتصادیاالن،طنزنویسممکناستاینموضوع
را در کاهش ارتباط با دنیای فعلی مطرح کند که برخالف
اصل موضوع شاید مخاطب را دچار گمراهی کند درحالی

که این آدرس اشتباه دادن است.

آن رسانه باشد .دراین سالها شکلگیری بستر اینترنت و
اپلیکیشنهایارتباطیکهروزبهروزهمبرتعدادآنهاافزوده

چقدرمستعدوتوانمندجهتورودبهبازارکارهستند؟

که براساس سوژههای روز مشخص میشود تا در حد خود

باید با هنر خود به دنبال تولید محتوا براساس ویژگیهای

افرادی که در این حوزه هســـتند رســـما بعـــد از گذراندن

و در رسانههای فعالیت کنند.

میشـــود ،میتوانند محدودیتهای رسانههای سنتی
نویسندگانوشاعرانراخیلیراحتوبدونپردهبامخاطبان

خود به اشتراک بگذارند؛ البته نباید میزان الیک و نظرات
مثبت مخاطبان را مالکی برای خوب بودن اثر دانســـت

چون ممکن است همان نظر از جانب کارشناسان و داوران
مورد تایید نباشد.

 در این ســـالهایی که نویسندگی و کار اجرا کردید تا

فر د یا تخریب شخص خاصی داشته باشید؟

تخریب رقیبشـــان شد که چون جنبه منفی داشت آن را

قبول نکردم.

تاییدوابرازعالقهایکهرهبرانقالبنسبتبهمتنهای

طنز در دیدارهای ســـالیانه با ادیبان دارند ،چقدر در

ممیزیهای مسئوالن فرهنگی کشور تاثیر گذاشته
است؟

مطمئنا این دیدارها تاثیر دارد و طنز را در جامعه گسترش

میدهـــد اما این موضوع هم باید مد نظـــر قرار گیرد که

چون بعضی مدیران قدرت تشـــخیص سره از ناسره را در

اقبالقرارگرفتنانیمیشنهای«دیریندیرین»ازکلینهادها

عمـــران صالحی ،زندهیاد منوچهـــر احترامی ،ابوالفضل

و خیلی از متنهای فاخر اجازه چاپ و انتشار را نگرفتند.

که اصال خیلی از آنها ستون طنز نداشتند.

جنونآمیــز ایــن روزهــای طبقــه متوســط شــهری در ایـران بــه «کــول
بــودن» ادغــام شــود ،فضــا را بــه طــرز حادتــری اگزجــره میکنــد.
نمونههــای اعــای ایــن کنشهــای اگزجــره را در جریــان وقــوع

زلزلــه کرمانشــاه و پسلرزههــای متعاقبــش در فضــای مجــازی شــاهد

بودیــم؛ همچنیــن در جریــان همــه مشــکالتی کــه ایــن ســالها بــرای
هموطنانمــان بهوجــود آمــد ،اعــم از گرانیهــا و فقــدان امنیــت
خودروهــا ،خریــد و فروشهــای بیمنطــق دالر ،ســکه ،خــودرو و

مســتغالت ،نزاعهــا ،خشــونتهای خیابانــی و ...کــه جــان و مــال

عــدهای از هموطنانمــان را بــا مخاطــرات جــدی مواجــه کــرد ،و
هرکدامشــان بهتنهایــی میتوانســت در یــک فضــای مجــازی/
سیاســی و اقتصــادی ســازنده فراهــم کنــد ،چطــور بــه بهانههــای
ی و بانمکبــازی بــدل شــده و بــه ایــن واســطه امکانــات
جوکســاز 

از ســاختارها و ســوژهها را از بیــن بــرده اســت.

مــورد ســتایش قــرار میگیــرد و گفتــه میشــود در فضایــی بســته کــه

راه انتقــاد مســدود اســت ،مــردم بــه طنزهــای انتقــادی روی میآورنــد؛
گاهــی هــم در همیــن مســیر ،هــر منتقــدی بــه ایــن نــوع کنشهــای
طنازانــه و کمیــک بــا اتهاماتــی ازجملــه «ســتایندگان غــم و غصــه» و «با

خودشــان هــم قهــر» و ...رانــده میشــوند و آن پدیــده «کــول بــودن» به

هــر قیمتــی بیشــتر و بیشــتر عمــق مییابــد .امــا آنچــه در ایــن منطــق
نیمـهکاره مغفــول میمانــد خلــط بیــن ایــن کولبــازی خنــک بــا کار

طنــز انتقــادی کامــا برنــده و ســوزاننده اســت! کارهایــی کــه اتفاقــا

بــه دلیــل دارا بــودن وجــوه نــاب سیاســی و جدیــت اخالقمدارانــه و
آرمانخواهانــه انســانی ،برّنــده و ســوزانندهاند.

آنچــه در فضــای مجــازی ایرانــی بهعنــوان شــوخی بــا رخدادهــای

عمومــا فاجعهبــار کــه پــر از وجــوه جــدی ،سیاســی و اجتماعــی
هســتند ،رخ میدهــد نهتنهــا عــاری از آن جدیــت سیاســی موجــود در

کــه بــه خــود میگیــرد و نشــان از عــاری بــودن اندیشــه جــدی در پــس
نابودکننــده وجــه پررنــگ سیاســت و مواجهههــای طبقاتــی در زندگــی
جمعــی «جدی ـتزدا» و «سیاس ـتزدا» اســت و عمومــا حکــم مصــرف

پیشنهادی از ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها مبنیبر

خیر ،این موضوع تا به حال برای من اتفاق نیفتاده اســـت

سفارشکارآمدکهمحتواییشبیهآنهامیخواهیمدرحالی

میســازد .بهویــژه اگــر ایــن وجــه نمایشــی و جدیتزدایــی کنشهــای

وضعیــت مصیبتبــار ادامــه داد.

همچنین در انتخابات ریاســـتجمهوری دوره پیش هم

افراد متخصص بهرهمند است ،دیده شده که نگرشهای

و آن را باید مرهون زحمات اســـاتیدی چون ناصر فیض،

ســلبریتی ،مســئوالن چهــره فرهنگــی و عامــه مــردم درگیــر خــود

تولید ایرانی با انتشار کتاب،نمونههایی از این کارها بودند.

بدونشکاگرطنزپردازانقالبمیخواهیمراهینداریمجز

اینکهفضایفعالیتراایجادکنیم.چندسالپیشوبامورد

بســیار زیــادی دارد و تقریبــا همــه مــا را اعــم از نخبــه ،هنرمنــد،

مخــدری را دارد کــه بــا آن بتــوان در مجــاورت مصیبــت و ســختیهای

حاال پیش آمده به علت گفتن یا نوشتن مطلبی با شما
برخوردی صورت بگیرد؟

کنشهــای اینچنینــی در فضــای مجــازی کشــور مــا ســطوح و تنــوع

توجهبهاهمیتموضوعازآناستقبالکردم.فرهنگسازی

آنهادرزمرهطنزفاخرادبیقرارنمیگیردوبایدمرزمشخصی

جناب زرویی نصرآباد ،طنز بعد تخصصی ادبیات اســـت و

مخاطــب صــورت نمیگیــرد.

کنونــی .بــه همیــن دلیــل آنچــه در اینجــا دیــده میشــود یــک کنــش

طنزنویسان؟

به نظرم با هر رســـان ه میتوان برای انتقال پیام به مخاطب

طنزهمیشهسختترازسایرقالبهایادبیاستوبهقول

زدوده شــده و هیــچ القــای معنــاداری درخصــوص امــر مذکــور بــه

بسیارپیشآمدهکهنهادهابرایتقویتموضوعیونهادینه

شدن آن درمیان جامعه از همفکری ما استفاده کردند و با

اســـتفاده کرد .حاال این رسانه میخواهد سایت باشد یا

جدیتــی از امــری بهغایــت جــدی نظیــر «حفــظ حقــوق حیوانــات»

آنهــا اســت ،هــم محوکننــده وجــه جــدی حیــات اجتماعــی اســت ،هم

مطمئنا اینکه در روزگار فعلی با حجم زیادی از تولیدات با
درونمایه طنز روبهرو هستیم ،امری بدیهی است ولی همه

خواهنــد مانــد .متــن چنــان بــه حاشــیه رانــده میشــود کــه هرگونــه

تاحاالپیشآمدهکهسفارشمطلبید رراستایتمجید

در رســـانهها خیلی به طنز توجه نمیشود ،دلیل این

موضوع کمتوجهی مدیران رسانههاست یا تعداد کم

بــا آنچــه «بایــد» درخصــوص حقــوق حیوانــات رعایــت کــرد ،ناتــوان

یــک اثــر طنــز اصیــل اســت ،بلکــه در اشــکال لــوده ،پــوچ و مضحکــی

ونقدهایاجتماعیدرآنجابااستقبالمخاطبانروبهرو
میشود؟

میرانــد کــه تیزتریــن افــکار و نگاههــا از ارتبــاط دادن آنچــه میبیننــد

کنـــم .زندهیاد منوچهـــر احترامی

بداندکهچهشکلیحرکتکند،دچارمشکلنمیشود.هنر

و پـــرورش را در کارنامه خود دارد و معتقد اســـت اگر

حقــوق حیوانــات» و در اینجــا مثــا گربههــای خیابانــی را بــه حاشــیه

گاه در ایــن زمینــه ،روحیــه تیــز و طنــاز و احتمــاال هوشــمند ایرانیهــا

داشت با این عنوان بیان میکردند

میدهد.سالهانویسندگیدر

دیــدن چنیــن کلیپــی چنــان مســاله اساســی و متنــی «حمایــت از

باعث شده همیشه از ادب و احترام

حساسیتهای نوشتن طنز وجود

بهگفتهخودشهرکاریرابرای

تازهتریــن رنگهــا و مدلهــای مــو ،ســاعت ،کفــش ،کتــاب و. ...

مطالبهگــری جــدی سیاســی و اجتماعــی بهمنظــور اصــاح بســیاری

همیشه در سوالهایی که پیرامون

میشـــود .پـــای ثابـــت اکثر

و احتمــاال پــر از خودنمایــی مبتنیبــر جدیدتریــن مدهــای لبــاس و

حقیقــی «معقــول» بســتری را بــرای مطالبــات منطقــی اجتماعــی و

زرویـــی نصرآباد و ...دانســـت که

مســـئوالن فرهنگی را نسبت به

اینهــا را اضافــه کنیــد بــه اصطالحــات ظاهــرا «کــول» بچــه پولدارهــا

فضــای مجــازی بــا فرهنــگ عمومــی ،بــا روحیــه طنازانــه و تمایــل

درطنـــز مطبوعاتی ،موضوعـــات روز مدنظر

صحبتها و کارهـــای او دیده

از دیدار با ایشان بیرون آمده و مورد

آموزشـــی ،نشستها و محافل

چقدر در کار شما خلل وارد کرده است؟

روزنامههای کشور هم بسیاری از آنها به صورت

بیفزاییم.

دیدارهای نویسندگان و شاعران

طنز عوض کند؟

است.مجموعهایکهکالسهای

میگیردباعثشدهتامرزمشخصیدرانتخابمطلب

درخواستهاجوابمثبت دهند.

طنزنویسان بااخالقی دانست

بـــا رهبری چقدر توانســـته نظر

مجموعه دفتر مطالعات جبهه

حوزه مطبوعات به شمار میآید .گفتوگو با وی را در

و حزبی خود از ما طنزپردازان بهرهبرداریهای

درحال حاضر مجله خطخطی و ســـهنقطه را

پیشنهاد تخریب کاندید ریاستجمهوری را رد کردم

محمدرضا شهبازی نزدیک به

میکند .انتشار ضمیمه راه راه

عادیاستولیاینکهکسیبخواهدبادرخواست

سیاســـی کند ،فکر نکنم همکاران من به این

البته ســـعی کردم همواره و تا آنجا که فرصت

و شـــرایط اجازه دهد در صفحه شخصیام در

درخواســـت مطلبی را درمـــورد فعالیتهای

همیشـــه طنزپرداز در مواجهه با مسائلی که

گفت که وظیفه او حل مشکالت جامعه و ارائه

ت میکنند جوابگوی نیاز مخاطبان
فعالی 

داریم که مجالت تخصصی طنز هســـتند؛ در

مطلب سفارشی درجهت منفعتهای گروهی

درصفمقدممنتقدانقرارمیگیرد.البتهباید

 تعداد نشریات تخصصی که د ر زمینه طنز

این موضوعی که گفتید تا حاال برای من اتفاق

خودشان داشتند که در عالم تبلیغات ،امری

حساسیتهاییرادرکشور،شهرومحلهخودبه

من کمک بزرگی بوده و مدام از آنها یاد گرفتم.

هست؟

نیفتاده اســـت ولی پیش آمده که ســـازمانی

فالن بازیگر و ســـرگرمیهای مخصوص خود

طنزنویسان فعال در شبکههای اجتماعی

اینموضوعهستید؟

برایمنفعتهایشخصیازشمادرخواست

کشور دنبال کند .بیش از هر چیز مخاطب در

درمیان بگذارم ولی با توجه به محدودیتهای

خیلـــی منتقدانـــه و جدی با مشـــکالت

به افکار جمعـــی تاثیرگذار بودند ،در این

فهمباالونکتهبینیآنهاداردهمیشهدرکارهای

لــوس و اســتفاده حــاد از واژگان خودســاخته غربی-ایرانی خواهد بود.

ارزیابـــی متون طنز ندارند بهطـــور کلی با هر متن طنزی

مقاومت میکنند .البته حتی در شـــوراهایی که از حضور

شخصی،جایخودرابهارزیابیهایکارشناسیدادهاست

موجــود در حیــات کنونــی «شــنگول» شــد ،مصائــب را تــاب آورد و بــا

