
مالیات بر خانه های خالی
ای��ن که قرار ش��ده برای 
خان��ه های خالی مالیات وضع 
کنن��د؛ به خ��ودی خود ایرادی 
ن��دارد، ولی من مانده ام حیران 
ک��ه خانه خالی، چه معیارهایی 
باید داش��ته باش��د تا مصداق 

گرفتن مالیات شود؟
دوستان شما را نمی دانم، 
اما دوس��تان بنده از گذشته ها 
اگ��ر کلید خان��ه ای خالی را در 
دس��ت داشتند،چنان قضیه را با 

رعای��ت اصول امنیتی پنهان نگاه می داش��تند که 
همس��ایه ها هم از رفت و آمدش��ان س��ر در نمی 
آوردن��د. ح��ال این که اصواًل در ی��ک خانه خالی، 

چه چیز ارزشمندی می توانست 
باش��د که ای��ن پنهان کاری ها  
را توجیه کن��د، نمی دانم. حال 
با ای��ن تدابیر، ابزار دولت برای 
شناس��ایی  خان��ه ه��ای خالی 

چیست؟ 
آی��ا تعریف خان��ه خالی، 
هم��ان چی��زی اس��ت که یک 
جوان در ذهن دارد؟ خانه ای که 
به علت مستقر نبودن خانواده یا 
مسافرت شان،آنچنان امن است 
ک��ه خروس می توان��د با فراغ خاطر، روپایی بزند و 
الک پشت سیگارش را بکشد؛ یا مکانی است عاری 

از هر آدمیزاده و اسباب و اثاث؟....

چنانچه هدف از این طرح، حمایت از جوانان 
جهت کاهش اجاره و بهای خانه هاست؛ آیا با گروه 
هدف صحبت شده که راضی به این عمل هستند یا 
خیر؟ همچنین تکلیف آن دسته از خانه های خالی 
که اغلب پر هستند، چه می شود؟ مالیات این خانه ها 
برعهده کیست؟ چه زمانی الزم  است که یک خانه 
خالی باشد تا تبدیل به یک مکان شود که مشمول 
مالیات گردد؟ آیا مس��ئوالن ب��ه فرمول خاصی در 

مورد ارتباط زمان و مکان دست یافته اند؟....
و س��خن آخ��ر ای��ن که امید اس��ت ب��ا این 
تدبی��ر مس��ئوالن، کلی��د خان��ه ه��ای خال��ی به 
جوان��ان پرش��ور برس��د و ای��ن اماک��ن ب��ا عدالت 
نیازمندان��ش  اختی��ار  در  بیش��تر  انص��اف   و 

قرار گیرد.

                                             در بيان لوازم و شرايط مناسب براي سرقت ادبي موفق

شکار شعر طنز

آخی��ش ش ش .......مردی��م از خوش��ي! این نش��اط اجتماعي هم 
عجب چیز خوبي بوده است و ما غافل. مدام دنبال نشاط اشتباهي بودیم 
و همچین خیال مي کردیم که نشاط فردي باالترین نشاط هاست. نگو 
این که نش��اط جمعي و اجتماعي هم اگر باش��د معرکه اس��ت.  اگر معرکه 
نبود که یک همچو سازمان عریض و طویلي مثل سازمان ملل، به تازگي 
برنمي داش��ت دس��ت به یک ارزیابي گسترده در راستاي بررسي جایگاه 

نشاط اجتماعي در کشورهاي مختلف بزند. 
حتماً و حکماً انبوه کارشناسان 
کارکشته این سازمان، یک چیزي 
دیدند که دست به همچین کاري 
زدند. درس��ت است که به گزارش 
ف��درال رزرو آمریکا، نرخ بیکاري 
در این کش��ور تا پایان امسال دو 
رقمي مي  ش��ود، اما هن��وز آنقدر  
بیکار که نیس��تند. خداي نکرده، 
م��رض هم که ندارند. فلذا در این 
نشاط اجتماعي البد یک حکمت 
جهاني عام المنفعه اي وجود دارد 

که جایگاهش باید قرص و محکم باشد.
توصيه نش�اط آور: بخند تا دنیا به رویت بخندد......)نیش��ت را 

ببند!...تا این اندازه که نگفتند. همه چي استانداردش خوب است.(
نشاط رودكي وار:

اي بخ��ارا ش�اد باش و دی�ر زي
 طرح شادي سوي مان آید همي

بس�ته پيش�نهادي: از آنجا که طنزنویس��ان بیش از سایر اقشار 
جامع��ه در خصوص شناس��ایي نش��اط اجتماعي، اه��ل بخیه  اند و اصاًل 
خودشان اینکاره اند و هزار ویک راهکار اصولي در راستاي افزایش میزان 
نشاط دارند؛ عجالتًا به چند فقره از عوامل نشاط آفرین، به طور فشرده و 

ام پي تري شده اشاره مي شود. العاقل یکفیه االشاره:
1� توجه به بهداشت رواني: باید روان مردم را بهداشتي کرد. 
نواره��اي آرامبخش در اختیارش��ان ق��رار داد که موزیک مالیمي در آنها 
ضبط ش��ده باش��د و افراد با گوش دادن به آن دچار حالت بس��ط و نشاط 
ش��وند. چیزي که بیگانه ها به آن اصطالحًا ریلکسیش��ن مي گویند که 
بیخود مي گویند. همین بس��ط و نش��اط خودمان بهتر اس��ت. آنها زیادي 
ریلکس هس��تند. در فرهنگ ما اگر طرف مش��کل داشته باشد و مرخص 

باشد، مي گویند طرف راحت است.
2� افزايش ميزان ارش�اد: وجود گش��ت هاي ارشاد در سطح 
خیابان ها خبر از اجراي طرح انضباط اجتماعي و افزایش امنیت و آرامش 
 جامعه مي دهد که با مشاهده آن خیال مردم راحت مي شود و دغدغه هاي

 آنه��ا باب��ت ناامن��ي بر طرف مي گردد. فقط مي مان��د ناامني رانندگي در 
سطح خیابان ها و عدم رعایت حقوق یکدیگر که خودش به مرور راست 
و ریس مي ش��ود. این چیزهاي اخالقي را بیرون نمي توان کرد، االاّ به 

روزگاران.
3� برگزاري مجالس ختم: هر مجلس ختمي که براي فوت 
بهنگام یا نابهنگام یکي از دوستان و آشنایان برگزار مي شود، اطرافیان 
متوف��ي آنق��در گریه مي کنند که کاماًل خالي مي ش��وند. در نتیجه آماده 

 

مي شوند که روزهاي بعد بیشتر با نشاط باشند و به کارهاي ورثه بخندند. 
پس باید گریه را جدي گرفت و دانست که آخر هر گریه اي صد خنده اي  

است/مرد آخربین، مبارک بنده اي است و از این جور حرفها.
4� تكري�م ارب�اب رجوع: بای��د قوانین اداري طوري در عمل 
خوب اجرا شوند که احترام ارباب رجوع حفظ شود و هرچند از قوم پارس 
اس��ت ،اما  احس��اس پاس کاري به او دس��ت ندهد. پاس دادن فقط در 
فوتبال خوب اس��ت. روح ارباب رجوع را باید با برخورد زیبا و قش��نگ، 

ماساژ داد. بعید است کسي به روح اعتقاد نداشته باشد.
5� برگزاري مجالس ش�ادي: تجربه نشان داده است که در 
ایجاد نشاط اجتماعي، برپایي مجلس شادي و تمرین شادماني جمعي و 
س��وق دادن مرده به این س��مت نیز مفید و مؤثر مي باش��د. مجلسش اگر 
 عروسي و دامادي باشد، چه بهتر. با این کار، به تدریج بساط قرص هاي

 نش��اط آور نی��ز برچیده مي ش��ود. آنچه بد اس��ت، ذغ��ال خوب و رفیق 
ناباب است.

از فرمايشات ما !

جای خالی نشاط اجتماعی!

طنزستان
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات
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 محمود سلطانی /آذین رضا رفيع

 دکتر علی ساالریان

بر خدا و بر و بچه هاي اهل طنز که پوش��یده نیس��ت، پس بر ش��ما هم 
پوش��یده نماند که اصل ش��عر »شکارطنز«، از آِن همرزم من )در جبهة طنز 
علی��ه باط��ل( واتفاقًا همنام و نافامیل من یعني آقاي »محمود یاوري زاوه« 

است با مطلعي چنین:

یاران، ز من شکست کمر، زیر بار قسط
روزم سی�اه ش�د هم�ه در روزگار قسط
 اس��ناد و مدارکش هم در یکي از ش��ماره هاي گذشتة مجلة طنز مجلة 
به تاریخ پیوس��تة »بچه ِمَش��د« در آرش��یو موجود است. به خصوص آرشیو 

مشهدي هاي اهل ادبیات طنز! 
آنچ��ه بای��د بگویم تا به عنوان یک هنرمند باذوق و خوش س��لیقه، نه 
به عنوان یک دزِد راحت طلِب رانت خورندة ویژه خوار معرفي شوم؛ این است 
که من این شعر را برداشته و ردیف آن را که »قسط« بوده، کرده ام »طنز«. 

همین!
 آري، اه��ل ادب و هن��ر و علم االجتماع مي دانند که مبادرت به همین 
کار آسان هم، صد البته که ذکاوت مي خواهد. زمینة طنزاندیشي مي خواهد. 
جس��ارت مي خواه��د. آگاهي به ش��رایط زمان و م��کان مي خواهد و خیلي 
چیزهاي دیگر می خواهد که صدالبته خیلي ها ندارند) و به جایش چیزهای 

بهتری دارند(.
 از آن گذش��ته، هر ش��عري را که نمي توان برداش��ت ردیف آن را 
براي مثال از»من فقیرم« به »من که س��یرم« تغییر داد و کاري را کرد 
که من کردم. لذا شما این سوداها را از سر به در کنید. زیرا شعري را که 
مي خواهید � بااجازه یا بي اجازه � مورد دستبرد قرار داده و با اندک تغییري، 
تغییرکاربري و تغییر مالکیت دهید، البته که باید از حداقل ش��رایط الزم 

براي دستبرد نیز برخوردار باشد. 
 همین ش��عرباختة صدراالش��اره،یعني آقاي یاوري زاوه � که خدایش 
خیر دهاد � اگر طنزاندیش و طنزپرداز نبود، ش��عري را که براي »قس��ط« 
گفته بود، هرگز ظرفیت الزم براي »طنز« را نمي داش��ت و چنین دس��ت به 

دست نمي شد.
 ت��ازه، این پنجاه درصد قضیه اس��ت. نیم��ة دیگر قضیه، همانا مربوط 
به دس��تبرد زننده مي ش��ود که ایضًا او هم باید و ش��اید که اهل بخیه باش��د؛ 

یعني ویژگي هاي صاحب اثر را داش��ته باش��د که خوش��بختانه در این مورد 
خاص، حتمًا داش��ته و توانس��ته از پس این ارتکاب بربیاید که دس��تبرد و 
حاصل دخل و تصرف او در ش��عر دیگران، چنان موجه و مقبول افتاده که 
در مرداد ماه یکهزار و س��یصد و نود و یک شمس��ي، در ش��صتمین ش��مارة 
مجلة »بچه مش��د« به چاپ رس��یده است. آري هر دزدي را، دزدي نشاید و 

هر مالي را، دزدي نباید. 
غرض، هشداری هم باشد برای سرایندگان آینده تا در انتخاب ردیف 
شعر خود، بیش از پیش مراقبت داشته باشند که همانا سارقان و مفت بران 

در کمین اند. خب حاال با خیال راحت، برویم به سراغ شکار طنز. 

ش��كار ط�نز
یاران، مرا شک�ست کمر زیر بار طن�ز 

روزم سیاه شد همه در گی�ر و دار طن�ز
بسیار خانه ه�ا که ش�د از طنز بر فن�ا

یارب که بود آن که نمود ابتک�ار طن�ز؟
خود را مکن دچار، که بیچاره مي ش�وي

غافل مشو که خوش خط و خال است مار طنز
هرگز مب�اد آن که گرفت�ار آن ش�وي 

بازن��ده اي همیش�ه ب�دان، در قمار طنز
شد بي قرار و خانه به دوش و فرار کرد

هرک�س ک�ه ب�ود اول سر، بي قرار طنز
طنز آخرش روانة زن�دان کن�د ت�و را 

با ما مگرد تا نش�وي زار و خ�وار طن��ز
پرهی�ز ک�ن ز طنز و برادر، برو نطن�ز 

پ�ا را ز راه نق���د من��ه در م�دار طن�ز
عمري که آفتاب ل�ب ب�ام خوانده ان�د 

حیف است حیف اگر بشود صرف کار طنز
خوشبخت باشد آن که نیفتاده هیچگاه 

در داِم پی��ِر رن��ِد پ���در در بی�اِر طن�ز
یک قامت تکیده و یک اِشک�م بزرگ 

سرمای�ة کس�ي که ش�ده دوستدار طنز
از مردگان بپرس که گویند بهتر است 

ص��د مرتبه فش�ار لََح�د از فش�ار ط�نز
»پل بسته اي که بگذري از آبروي خویش« 

گ�ر شان�ه خ�م کني پسرم، زیر بار طنز
در نزد ما که تج�ربه داریم بي شم�ار 

نق�د خزان عزیزتر است از بهار طنز
» محمود یاوري« کم�رش زیر بار قس�ط 

ُخرد و خمی�ر گشت�ه و من از فشار طنز
»آذین« از آن قضیه چو آگ�اه شد، فت�اد 

در دام طن�ز و ب�ار دگر شد شک�ار طنز! 


