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طنزنویسی ام برای مطبوعات آغازی به یادماندنی داشت: در اوایل دوران دانشجویی 
در زادگاهم مشهد، یادداشتی نوشته بودم که به نظر خودم طنز سیاسی می آمد و 
دوست داشتم در روزنامه خراسان چاپ شود. دوست قدیمی ام »امین« آشنایی در 
آن روزنامه داشت که قبال یک بار با هم دیده بودیمش. با او تماس گرفت و قرار 
شد مطلب را به او برسانم تا چاپ شود و مقدمه ی همکاری. حتی خودم را آماده 
نرسید، و  اینجا  به  بازنویسی اش کنم. کار  آمد  تند  به نظرشان  اگر  بودم که  کرده 
البته قسمت به یادماندنی اش همینجا بود: دم در ساختمان روزنامه نگهبانی جلویم 
را گرفت و نگذاشت بروم داخل، از همانجا با آشنای امین که یکی دو طبقه باالتر 
بود تماس گرفتم تا طرف را که به خود اجازه داده بود ورود استعداِد در ُشرِف ظهور 
خراسان را با تاخیر مواجه کند گوشمالی بدهد. »اشکالی ندارد، بدهید به نگهبانی! 
خبرتان می کنیم.« درست همانجا بود که تصمیم گرفتم طنزنویسی را در سطحی 

دیباچه ی نویسنده
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احتیاطا  البته  بدهم.  نگهبانی  به  را  نوشته ام  دنبال کنم که هیچ وقت مجبور نشوم 
هیچ وقت هم چیزی را، به استثنای آگهی ترحیم، بری چاپ به آن روزنامه نبردم!

چند سال بعد، در پاییز سال 1380، چندماهی پس از آنکه برای ادامه تحصیل 
از مشهد به تهران آمده بودم، دوستی که روزنامه نگار و سابقا هم دبیرستانی ام بود 
به دیدنم آمد. قبل از رفتن طنزنوشته ای را که روی یک برگه کاغذ با مداد نوشته 
بود  واضح  که  لحنی  با  شود.  چاپ  دارم  دوست  پرسید  آمد.  خوشش  و  دید  بودم 
برایم  اهمیتی ندارد گفتم »ای ی ی«. دوستم هم با لحنی که انگار من آن نوشته 
را طوری کنار دستش گذاشته بودم که چشمش به آن بیفتد و واسطه چاپش شود 
گفت »اوم م م م حاال ببینم چه می شود کرد.« )هر دو مشهدی بودیم!( خوشبختانه 
انتشار در یک نشریه دانشجویی  برای  را  بود که قبال آن مطلب  نفهمیده  دوستم 
که برادر کوچکترم در دانشگاه آزاد مشهد منشتر می کرد نوشته بودم و رد شده بود. 
به هر حال آن مطلب در دو هفته نامه ای به نام آذر چاپ شد و از من خواستند که 
برای هر شماره با همان سبک و سیاق طنز بنویسم. اولین بار بود که برای نوشتن 
با آنکه کم بود بسیار برایم لذت بخش بود. عادتی  در مطبوعات پول می گرفتم و 
که سال ها از سرم نیفتاد و حاصلش، از افالس مالی که بگذریم، صدها یادداشت 
طنزآمیز شد که در رسانه های مختلف چاپ شده اند. انتشار بیش از ده کتاب، بعضی 
تألیفی و بعضی ترجمه، همگی در حوزه طنز - که در میان آنها بیشعوری بیش از 
بقیه به چشم آمده - از دیگر کارهایی بوده که در این سال ها انجام داده ام؛ بعالوه ی  
به  کمک  و  مقاالت  نوشتن  قبیل  از  »کناره«.  بازار  اهل  تعبیر  به  کارهای  بعضی 
انتشار این ویژه نامه درباره »طنز« و سردبیری آن برنامه رادیویی در این حوزه و 
البته اجرای استندآپ کمدی. فعالیت هایی که از سال 83 جدی شدند و تا امروز ادامه 
یافته اند به طوری که در مجموع می توان گفت یک دهه اسباب خنده بوده ام. البته 

- به تعبیر محمد قائد - آدم بهتر است اسباب خنده باشد تا مایه عبرت.
این کتاب گزیده ایست از نزدیک به هفت سال طنزنویسی من برای رسانه های 
فارسی زبان که از سال 1383 تا سال 1389 را در برمی گیرد. البته این به آن معنا نیست 
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که نمونه ای از هرچه در این مدت در رسانه ها منتشر کرده ام را در این گزیده آورده ام. 
خط تولید دُر و گهر نداشته ام پس بهتر دیدم کارهایی را نقل کنم که حتی المقدور 
موجب مالل نشود یا دلیل موجهی برای نقل آن باشد. طنزنویس عاقل هم طبعا 

دوست دارد مخاطب به عمق طنزنوشته اش بخندد نه به خودشیفتگِی سطحی اش. 
از میزان  این گزیده مخلوطی است  برای نقل در  انتخاب طنزنوشته ها  مالک 
برای  اگر  اساس  این  بر  و عمق مطلب.  اهمیت موضوع  تنوع سبک،  خوشمزگی، 
تامین منابع و فکت های یک طنزنوشته ی )به نسبِت سایر کارهای خودم( عمیق تر 
چند هفته وقت صرف شده، به نظرم آمد که برای نقل در این گزیده مناسب است 
هرچند که کمتر از سایر نوشته ها خوشمزه باشد؛ همچنان که اگر مطلبی به نظر 
تحقیق  بدون  و  روز  مسائل  درباره  اگر  حتی  برگزیده ام  را هم  آن  رسید  نمکین تر 
خاصی نوشته شده است. به همین منوال است مالک انتخاب برخی آثار که صرفا 

نشان دهنده ی طبع آزمایی در سبک و شیوه های متنوع اند.
خواننده ی این مجموعه، بیش از هر چیز با بازتابی از دوره ای از تاریخ سیاسی 
ایران معاصر روبرو می شود که گویی مرز بین »جک« و »خاطره« محو شده است. 
دوره ای که بیش از هر چیز با پدیده ای به نام »احمدی نژاد« گره خورد، نامی که 
از یک مصداق به مفهوم تبدیل شد، مفهومی که سیاست را به مضحکه گرفت و 
مضحکه ای که به فاجعه های بزرگی در شئون اجتماعی، اقتصادی، اخالقی و حتی 
روانی ایرانیان ختم شد. مفهومی که تبلورش البته شخصی به نام محمود احمدی نژاد 
نیست.  او و حتی همکاران و همفکرانش منحصر  به هیچ وجه به شخص  اما  بود 
مکرر پیش آمد طنزنوشته ای را برای انتخاب در این مجموعه می خواندم و با حیرت 
از خودم می پرسیدم آیا اخباری که این طنزنوشته بر پایه آن شکل گرفته واقعا اتفاق 
افتاده یا کل ماجرا حاصل خیالبافی و اغراق طنزآمیز من بوده؟! گالیه یک روحانی 
از صلوات نفرستادن »کاله قرمزی« یا شبیه یافتن لوگوی روزنامه »تهران امروز« 
به زنی رقصنده و تحریک آمیز... و صدها نمونه نظیر اینها را باید در دسته جک ها 
گذاشت یا خاطرات؟ و دورانی که با تجمیع بی حد و حساِب دالر و منبر و موشک و 
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رسانه و رجاله در دست چنان خاطره سازانی شکل بگیرد تراژدی محسوب می شود 
یا کمدی؟ هرچه باشد نباید فراموش کرد؛ و به عقیده ام طنز سیاسی اجتماعی فاقد 

کارکردی اساسی است اگر نتواند در حکم نوعی داروی ضدفراموشی باشد1.
این مجموعه همچنین نمایشگر کوشش های کسی ست که با مطالعه و نوشتن و 
تقلید و تمرین و سماجت و احتماال مقداری استعداد، در یکی از بدترین، ناامن ترین 
ایران برای رسانه های فارسی زبان طنز سیاسی و  و یاس آورترین دوره های معاصر 
اجتماعی نوشته است. مایه ی افتخار باشد یا سرافکندگی، حقیقت آن است که در این 
تالش مداوم برای طنزنویسی و ارتقای کیفیت از هیچ شاگردِی استادی و شرکت در 
دوره ای و عضویِت محفلی و انتساب به بزرگی آنقدر بهره نبرده ام که خوبی و بدی 
کارهایم را بتوان پای دیگری نوشت. آنچه هست نشانگر کوشش آدمیست بدون 
هرگونه نبوغ، امکانات یا رابطه ی خاصی، که با آزمایش و خطا به طنزنویسی پرداخته 
است و شاید از این جهت مشوقی برای دیگرانی که از دکه ی نگهبانی روزنامه ی 

شهرشان بیشتر راه نمی یابند؛ تا دست کم زود از رو نروند.

و چند توضیح کوتاه درباره این مجموعه:

1- ترتیب قرارگیری طنزنوشته ها در این مجموعه، زمان انتشار آنها است به جز چند 
استثنا که درباره آنها در پانویس ها توضیح داده ام. در پانویِس ابتدای هر یادداشت نام 
رسانه ای که آن طنزنوشته از آن نقل شده به همراه تاریخ انتشار آمده. نام ستونی 
که مطلب زیر ناِم آن منتشر شده حذف شده مگر آنجا که بخاطر دنباله دار بودن 
و سبک خاص نوشته ها الزم بوده که نام ستون و یا مجموعه نقل شود. ستون ها 
مجموعه  این  که  زمانی ای  بازه ی  )انتهای   89 سال  اوایل  تا  که  مجموعه هایی  و 
در  وقوعیه  اتفاقات  از  عبارتند  طنزنوشته ام  آنها  تحت  عمدتا  دربرمی گیرد(  را  آن 
وب سایت گویانیوز، دوربرگردان، از دفترچه خاطرات یک آدم مهم، و نیمه آشکار 

1- شیاف هم البته جزو داروهاست.
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در وب سایت بازتاب؛ زیرگذر در وب سایت فرارو، نامه های سرگردان در وب سایت 
عصرایران، منوریل در روزنامه ی تهران امروز و وب الگ خودم با نام باران در دهان 
نیمه باز. عالوه بر اینهایند نوشته های پراکنده ای که معموال بدون عنوان ستون یا 

مجموعه ای خاص در رسانه های مختلف منتشر شده اند.
2- در دهه هشتاد، بجز ستون طنز روزانه ای که در روزنامه تهران امروز داشتم، و 
نیز نوشته هایی که در وبالگ شخصی ام و وب سایت آی طنز نوشته ام1، باقی نوشته ها 
ُخفیه نویس  محموِد  میرزا  نام ها  این  جمله ی  از  می کردم.  منتشر  مستعار  نام  با  را 

)گویانیوز و رادیو زمانه(، م. ف. )بازتاب(، میم فه )فرارو( و فارو )عصر ایران( بودند.
از  نمونه ای  مجموعه  این  در  شده  نقل  مطالب  کرده ام  سعی  که  هرچند   -3
بهترین نوشته هایم در نوع و زمان خود باشند، به آن معنا نیست که بی نقص و بی نیاز 
از تصحیح می دانم شان. با این حال از تغییر و تصحیحی آنها، جز در حد اصالحات 

1- از سال 1382 در وب الگی به نام »باران در دهان نیمه باز« یادداشت هایی درباره ی موضوعات مختلف 

نوشته ام که بخشی از آنها طنزآمیز بوده اند. این وبالگ در واقع یکی از مجموعه وبالگ هایی بود که برای 

جمعی از روزنامه نگاران و نویسندگان براه انداختم و هرچند جداگانه بودند اما گزیده ای از آنها مجموعا در 

وب سایت »دبش« )با آدرس  debsh.com( به شامیل یک روزنامه دیواری به روز می شد. یارس میردامادی، 

مراد فرهادپور، امید مهرگان، علی معظمی، انوشیروان گنجی و مژگان اینانلو از جمله دوستانی بودند که 

مدتی کوتاه یا بلند در آن جمع بودند. با فروپاشیدن آن حلقه، از سال 1385 وبالگ خودم در آدس فوق 

قرار گرفت. چند منونه از یادداشت های طنزآمیز وبالگی ام به عنوان منونه در این گزیده آثار منترش می شوند. 

وب سایت »آی طنز« )به آدرس itanz.com( را در ابتدا به صورت یک لینکدونی تخصصی طنز در آبان 1385 

راه انداختم. مدیریت آن با من بود اما دسرتسی به بخش مدیریت آن برای طنزنویسان و وبالگ نوسانی که 

انتشار  قابل  بر خود وب سایت،  آن عالوه  بود. همچنین خروجی  فراهم  باشند  آن حلقه  در  داشتند  متایل 

حتی  و  می شد  انجام  داوطلبانه  بطور  همگی  کارها  بود.  نیز  وب الگ ها  و  وب سایت ها  سایر  در  مستقیم 

برنامه نویس آن، نوید مجاهد فقید که با وجود معلولیت شدید جسمی آن را از یزد مدیریت می کرد نیز 

معموال دستمزدی دریافت منی کرد. به مرور و با استقبال از ایده ای که آی طنز بر اساس آن شکل گرفته بود 

بخش های دیگری به آن اضافه شدند. از جمله بخشی به نام »آی طنزنیوز« که چه از جهت ظاهر گرافیکی 

و چه محتوا، تقلیدی طنزآمیز از سایت های خربی اصولگرایان بود و در این دو مجموعه منونه های متعددی 

از آن نقل شده اند. در سال های 87 و 88 که اوج دوران فعالیت این سایت بود بیش از ده طنزپرداز ایرانی 

و افغان از نقاط مختلف ایران و خارج از ایران با آن همکاری می کردند و بخش قابل توجهی از محتوای آن 

تولیدی و دست اول بود. در روز چهار خرداد 1388 از شامیل جدید وب سایت در دفرت کوچکی که حوالی 

میدان ولی عرص تهران برای آن کرایه شده بود، حضور جمعی از طنزپردازان رومنایی شد.
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و  تغییر  کردم.  خودداری  متن ها،  کردن  کوتاه  موارد،  معدودی  در  نیز  و  ویرایشی 
بازنویسی متن ها، حتی اگر صرفا به منظور ارائه ی کاری بهتر به مخاطب امروزی 
باشد، به نظرم نه از لحاظ اخالق حرفه ای مجاز است، و نه پسندیده از منظر ارائه 
کارنامه ی شخصی - که یکی از اهداف جمع آوری طنزنوشته  ها تحت این مجموعه 
است. سلیقه ی امروزی ام در حد انتخاب و عدم انتخاب طنزنوشته ها برای حضور در 

این مجموعه اعمال شده، نه بیشتر.
4- در همکاری با رسانه های آنالین مشکلی وجود دارد که در رسانه های چاپی 
تجربه نمی شود: در یک رسانه ی چاپی مطلبی باالخره یا چاپ می شود و یا نمی شود. 
وقتی چیزی چاپ شود، حتی در تیراژ بسیار پایین و به صورتی سانسور شده، آن مطلب 
رسما و به صورتی معین چاپ شده و قابل ارجاع است. در رسانه های آنالین ممکن است 
مطلبی منتشر شود اما بعدا حذف شود و یا تغییر داده شود. در این صورت هیچ مطلب 
معینی وجود ندارد که به طور قطعی قابل استناد و ارجاع باشد )به همین خاطر است که 
در مطالب علمی از مولف خواسته می شود در صورت ارجاع به مطلبی آنالین، عالوه بر 
مشخصات معمول مطلب، زماِن دسترسی به آن را هم قید کند(. این تغییرات، از حذف 
گرفته تا دستکاری مطلب، به کرات در مورد نوشته های من اتفاق افتاده است، بطوریکه 
وقتی پس از سال ها و با استفاده از آرشیوهای آنالین به بعضی مطالب خودم دست 
می یافتم، شک داشتم که آیا ین مطلب همانی است که در تاریخ انتشارش منتشر شد یا 
بعدا دستکاری شده است. همینطور مطمئن نبودم که آیا باید مطلبی که در وب سایتی 
منتشر شده و بعدا حذف شده را به عنوان منتشر شده در آن وب سایت نقل کرد یا نه. 
در چنین مواردی تا آنجا که ممکن و قابل تشخیص بوده در پانویس ها در مورد حذف 

و یا تغییر مطالب توضیح داده ام، ولی بهرحال باید بطور کلی نیز آن را در نظر داشت.
5- عمده طنزنوشته های این کتاب، بخاطر ارجاعات زیاد به شخصیت ها و وقایع 
و واقعیت های سپهر سیاسی اجتماعی ایران معاصر، برای کسی که آشنایی اولیه با 
این فضا، به خصوص در بازه ی زمانی دهه هشتاد، نداشته باشد قابل درک نیست. 
سعی کرده ام در ابتدای هر مطلبی که نیازمند توضیحی و یا دانستن پیشینه ای است  
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که طنز بر اساس آن نوشته شده، با اضافه کردن پانویس توضیحات الزم را یادآورِ 
خواننده ای شوم که سال ها بعد از انتشار، آن را می خواند. با این حال اگر در درون 
خود یک مطلب، توضیح و یا خبری که طنزنوشته بر پایه ی آن شکل گرفته وجود 

دارد، از نوشتن توضیح در پانویس خودداری کرده ام.
6- از بعضی نوشته ها و حتی ستون های ثابتم هیچ نمونه ای در این گزیده آثار 
نیامده است. بعضی از آنها، صرفا در بافتارِ فضا و زمان خود قابل درکند. بعضی هم، 
با در نظر گرفتن مالک های چهارگانه ای که پیشتر ذکرشان رفت، به نظرم ارزش 

ادبی و هنری الزم برای نقل دوباره ندارند.
یک  در  سیاسی  طنزنویس  عنوان  به  من  جدی  حضور  اولین  اینکه  با   -7
از  است،  بازتاب  وب سایت  با  همکاری ام  به  مربوط  فارسی زبان  پرمخاطب  رسانه 
طنزنوشته های منتشر شده ام در این وب سایت، و به خصوص ستون نسبتا مشهور 
نکرده ام.  انتخاب  گزیده  این  در  انتشار  برای  زیادی  نوشته های  »دوربرگردان« 
مهمترین دلیل آن است که هر دوربرگردان معموال متشکل بود از چند طنزنوشته ی 
کوتاه که بر مبنای اخبار روز نوشته می شدند. به نظرم رسید ارزش ادبی و هنری آن 
نوشته ها کمتر، و وابستگی شان به خبرهای روز بیشتر از آن بود که مناسب نقل در 

این گزیده و ارائه به مخاطب امروزی باشند.

پیش از انتشار این مجموعه از دوستان و همکارانی خواستم تا آن را بخوانند 
و از نظرات شان بهره مند شدم. خانم ها رویا صدر و پریسا مینوچهر و آقایان حسین 
باستانی و حسین ستاره و بویژه دکتر حمیدرضا خوشکردار از سر لطف بخش هایی 
از این مجموعه یا تمامیِ  آن را خواندند و نکات مفیدی را گوشزد کردند. از همگی 

و نیز مجموعه همکاران در انتشارات روزنه سپاسگزارم.

محمود فرجامی       
        پاییز 1397





امروز1 صبح، مجلس خیلی خسته کننده بود. داشتند بودجه تصویب می کردند و با دکتر، 
حسابی صحبتمان گل انداخته بود. هر دو تایمان مصمم بودیم که باید سال آینده سال 
ارزانی باشد و فراوانی و حذف بی کاری و اعتیاد و از این جور چیزها. چند تای دیگر از 

1- 8 اسفند 1383، بازتاب

رشوع همکاری من به عنوان طنزنویس در سایت بازتاب از زمستان 1383 و با نوشته هایی تحت عنوان »از 

دفرتچه خاطرات یک آدم مهم« بود که تا چهارده شامره ادامه یافت )پس از آن به شیوه ها و سبک های 

مختلف و معموال زیر نام ستون »دوربرگردان« می نوشتم(.  معموال در هر شامره، در قالب خاطره نویسی و با 

تقلید از سبک نوشتاری و گفتاری سیاستمداران شناخته شده ی روز، طنزی سیاسی شکل می گرفت بطوری که 

دنبال کننده ی معمولی مسائل سیاسی روز می توانست از روی قرائن و اشارات مطلب، مصداق یا مصادیق 

این خاطرات ساختگی را پیدا کند. این یادداشت و یادداشت بعدی به عنوان منونه ای از آن سلسله مطالب 

در این گزیده آورده می شوند.

در زمان انتشار این یادداشت مجلس هفتم، پس از حذف گسرتده ی نامزدهای اصالح طلب توسط شورای نگهبان 

تازه ساِز  )در ساختامن  بود  اکرثیتی محافظه کار/اصولگرا تشکیل شده  با  استصوابی«  با مستمسک »نظارت 

مجلس(. از شعارهای آن ها، و در ضدیت با دولت اصالح طلب محمد خامتی، این بود که اصالح طلب ها تعمدا 

مانع ارزانی و رفاه مردم هستند و مجلس هفتم با طرح و تصویب قوانینی در حامیت از اقشار آسیب پذیر 

به طور رضبتی گرانی ها را مهار خواهد کرد. از جمله طرح های عجیب آنها »طرح تثبیت قیمت ها« بود که 

مانع گران  کردن بنزینی می شد که در آن ایام هر ساله با شیبی مالیم گران می شد و البته بسیار پایین تر از 

نرخ جهانی، حتی در کشورهای صادرکننده ی نفت، بود. جالب این که احمد توکلی، مناینده ای که مدعی 

صاحب نظری و دکرتی در اقتصاد بود از رسدامداران این طرح بود. 

نمایندگی مستضعفان با اعمال شاقه1
)از دفترچه خاطرات یک آدم مهم(




