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ادامه داردتخته سياه طنز خط اول

شادروان »عباس فرات« )ملقب 
به ابن جن��ي( به س��ال 1269در 
يزد متولد ش��د. هنوز خردسال 
بود كه ب��ه »انجمن ادب��ي يزد« 
در منزل فرخي  ي��زدي مي رفت 
و بعده��ا ب��ه دارالفن��ون آم��د و 
به مطالعه آث��ار ش��عراي ايراني 
پرداخت. در تهران ب��ه عضويت »انجم��ن ادبي ايران« 
درآمد و پس از مدتي عضو هيات رييس��ه شد. سپس به 
عضويت »انجمن دانشوران ايران« درآمد. پس از آن بود 
كه از طرف »حسين توفيق« به سمت دبيري »انجمن 
فكاهي سرايان ايران« برگزيده ش��د. فرات از نخستين 
همكاران روزنامه فكاهي »توفيق« و فوق العاده شوخ طبع 
و زنده دل بود. لطيفه هايش در جلس��ات توفيق، شهرت 
بسزايي داش��ت و دهان به دهان مي گشت. وقتي قافيه 
جور مي آم��د، از متلك گفت��ن به فلك هم خ��ودداري 
نمي كرد. مي گويند حاضرج��واب غريبي بود و بدو لقب 
»برنارد ش��او ايران« داده بودند. نوراله خرازي )نويسنده 
قديمي »توفيق«( درباره او نوش��ته بود: »لطيفه هايش 
آنقدر ش��يرين اس��ت كه ترياكي را به ش��وق مي آورد و 

ورشكسته را مي خنداند.« 
فرات كه از او بيش��تر به عنوان ش��اعري چيره دست ياد 
مي كنند، نظم نويس شيرين قلمي هم بود كه ساليان دراز 
با امضاي »ابن جني« قلم زني مي كرد. ازجمله فكاهيات 
اوست: »مردي كه دو زن گرفت، دل خون گردد/ حالش ز 
غم و غصه، دگرگون گردد/ هركس كه به دل مهر دو ليلي 
بگزيد/ آشفته تر از هزار مجنون گردد«. او در سرودن شعر 
بسيار س��ريع بود. خود درباره ديوان شعرهايش چنين 
سروده بود: »طبع شد از پي هم شش ديوان/ گشت جان و 
خرد از حيرت مات/ تا فراموش نگردد هرگز/ نام آنهاست 
به ترتيب، فرات: / ثمرات و رش��حات و نغمات/ قطرات و 
لمعات و نفحات!«. ابوالقاسم حالت، درباره ميزان اشعارش 
گفته: »فرات اگر تنها ماده تاريخ هايي را كه ساخته است 

جمع كند، يك كتاب بزرگ مي شود.«

مي گويند فرات به گربه و قليان عالقه مند بود. قليان زياد 
مي كشيد و منت نمي كشيد! با درجه سرگردي از ارتش 
بازنشسته شد. تا آخر عمر حلقه ازدواج نه در گوش كرد و 
نه به انگشت و س��رانجام در آبان سال 1347 درگذشت.  

نمونه اي از اشعار طنز فرات: 
گشت زمستان، بيار آتش و منقل

عيش زمستان به آتش است محول
تا كه شود دور عيش و نوش مكمل
چايي و قليان بده هماره مسلسل

تا كنم از هر جهت بيان مفصل

برگ درختان نهاده روي به زردي
دور مشو دخترك ز شيوه مردي

خوش ُبود اي جفت ماه، عشرت فردي
شد چو مبدل هواي گرم به سردي

محنت ما را به عيش ساز مبدل

گرچه كمي! نرخ خواروبار گران است
بر شكر و قند چشم ها نگران است
گر فقرا را بهار عيش خزان است
باد اميد از چهارسوي وزان است!
مشكل اهل صالح زود شود حل

قند چو نبود، هم از لبو بستان كام
شيره شكر نهفته در لبوي خام

گشت دكان شكرفروش چو حمام
همچو مگس عده اي فتاده در آن دام
شرح بيانش مفصل است نه مجمل

اي شكرين لب! تو را به قند چه حاجت؟
لعل لبت را به قند هست مزيت

گندم خالت برنج را ُبود آفت
در تو شده جمع اي صنم! همه نعمت

تو همه نعمت، من از چه مانده معطل؟

خط اول، به ناِم او كه خداست
و حسابش هم از بقيه جداست

سرحلقه رندان جهان، حضرت 
حافظ فرموده است: »زيركي را 
گفتم اين احوال بين، خنديد و 
گفت / صع��ب روزي، بوالعجب 
كاري، پريشان عالمي«؛ به قول 

مرحوم عمران صالحي؛ حاال حكايت ماست!
اين كه مي بينيد، صفح��ه تازه تاس��يِس »غير قابل 
اعتماد« اس��ت كه اتفاقا خيلي هم قابل اعتماد است! 
قرار اس��ت رفق��اي طنزپرداز م��ا در اي��ن صفحه، از 
صعب روزها و بوالعجب كارها و پريش��اني هاي عالم و 

آدم بگويند؛ منتها با گشاده رويي و گشاده گويي!
هرچند »طنز« در اصل واژه اي عربي اس��ت، اما قرار 

است اينجا با زبان شيرين فارسي، طنز بنويسيم و طنز 
بخوانيم و بساِط نقادي و قنادي را با هم راه بيندازيم. 
هرچه در صفحات ديگر روزنامه، حرف هاي حس��اب 
را به زبان جّد خوانده ايد، در اين صفحه اما حرف هاي 

خيلي حساب را به زبان طنز خواهيد خواند. 
در اين راِه صعب العبور، توكل مان بر خداست كه اصال 
خودش مي خندان��د و مي گريان��د )و اّنه هو أضحك 

و أبك��ي( و اقتداي م��ان بر ب��زرگاِن شيرين س��خن 
سرزمين مان است؛ از حافظ و سعدي و مولوي و عبيد 
و ديگران، تا دهخدا و جلي و حالت و حتي ايرج ميرزا! 
همين اوِل بس��م اهلل، نثار روح ش��ادمان همه ش��ان، 
فاتحه اي بخوانيد؛ خاصه براي سنايي كه فرموده است: 

شكر گويم كه نزد اهل هنر
هزلم از جّد ديگران خوش تر!

»عباس فرات« كه بود و چه كرد

»طنز«م از ِجّد ديگران خوش تر! اين را مي دانيم ك��ه طنز با خنده 
نس��بتي دارد. اما اين نس��بت را با 
چه تعبيري بيان كنيم؟ مي توانيم 

بگوييم: 
- طن��ز، خن��ده آور اس��ت؛ يعني 
كسي كه نوشته طنز را مي خواند، 

مي خندد. 
- طنز، خنده دار است؛ يعني در نوش��ته طنز نشانه اي از 
خنده هست، اما حاصل اين نشانه حتما خنديدن مخاطب 
نيست.  اگر بگوييم: طنز، خنده آور است؛ كار شناخت طنز 
خيلي راحت مي شود. نوش��ته اي كه خواننده را بخنداند 

طنز است و اگر نخنداند، طنز نيست. 
اما وقتي بگوييم: طنز، خنده دار است؛ كاِر شناخت طنز، 
سخت مي شود. اين »خنده« موجود در مطلِب طنز را چه 

طوري نشان بدهيم؟
اين شعرها را ببينيد! در همه آنها نشانه اي از طنز هست : 

1- با وعده پوچ و كشك نسبت داري
يعني كه لياقِت رياست داري

2- تقلب كردم و استاد خنديد
فداي خنده هاي مهربانش!

3- مهاِر ُدم كلفتان دسِت ما نيست
بيا آفتابه دزدان را بگيريم!

4- شب در هوِس آن كه به خوابت بينم
مي خوابم و از بخِت تو بيدارترم )محمد قهرمان( 

5- زميِن سوخته ام، نااميد و بي بركت
كه جز مراتع نفرت نمي چريد از من )حسين منزوي( 

6- كافران از بِت بي جان چه تمتع دارند
باري آن بت بپرستند كه جاني دارد )سعدي( 

7- ز ُخرده گيري روِز حساب آزادم
ورق س��ياه چنان كرده ام كه نت��وان خواند )طالب 

آملي( 
8- آن پادشه خوبان، آن دلبِر ترسايي

تنها ش��د و تنها ش��د، داد از غم تنهايي )بهاءالدين 
خرمشاهي( 

9- از آب هم مضايقه كردند كوفيان
خوش داش��تند حرمِت مهم��اِن كربال )محتش��م 

كاشاني( 
10- پيرواِن حكمِت خيراالمور

در مياِن راه خنجر مي زنند )سيدحسن حسيني( 
در اين ش��عرها، نش��انه هايي از »خنده« وج��ود دارد. در 
برخ��ي از آنها خيلي س��اده و زودياب اس��ت؛ مثال وقتي 
كه مي خوانيم: »مهاِر ُدم كلفتان دس��ِت ما نيس��ت/ بيا 
آفتاب��ه دزدان را بگيريم«، هم مي خندي��م و هم دل مان 
خنك مي شود كه طنزنويس به دزدهاي بزرگ و صاحب 
مناصب، نيشي زده و آنها را»ُدم كلفت« ناميده و از اينكه 
دزدهاي ُخرده پا به جاي آنها مجازات مي شوند، انتقاد كرده 

است. 
اما در برخي ش��عرهاي ديگر، نوعي نگاه خاص به زبان يا 
موضوع ديده مي شود كه نيازمنِد تامل است. مثال وقتي 

محمد قهرمان مي گويد: 
شب در هوِس آنكه به خوابت بينم

مي خوابم و از بخِت تو بيدارترم 
بدبختي و بي خوابي عاش��ق و خوش بختي معشوق را در 
يك كلمه، جمع كرده است؛ »بيدار«. عاشِق بيچاره بيدار 
است چون دور از معشوق اس��ت. بخِت معشوق هم بيدار 
است؛ او نه اعتنايي به معش��وق دارد و نه از دوري ناراحت 
اس��ت. اما اينكه ش��اعر مي گويد: »از بخِت تو بيدارترم«، 
تلخي و شيريني را با هم دارد؛ بدبختي من از خوش بختي 
تو بيشتر است. اين وضعيِت طنزآميز، خنده آور نيست، اما 
مسخره است. به ويژه نوع روايِت شاعر از آن ، كه رندانه و با 

ظرافِت زباني و بياني است. 
    

در بيِت حسيِن منزوي: 
زميِن سوخته ام، نااميد و بي بركت

كه جز مراتع نفرت نمي چريد از من
از روي نش��انه هايي كه در ش��عر آمده است )زمين، 
مرتع، نمي چريد( پي مي بريم كه شاعر، عده اي را كه 
برايش ناخوشايندند، به چارپايان تشبيه كرده است. 
در اين جا خنده موجود در ش��عر، بر اثر تجسِم تصويِر 

آن تشبيه، آشكار مي شود. 
    

البد توقع نداريد كه يكايك اين بيت ها را شرح بدهم 
و بگويم كه چگونه مي توانيم رگه هاي طنز را در آنها 

كشف كنيم. 
اما يك نكته را مي توان گفت؛ خنده در نوشته طنز، گاهي 
در خوِد موضوع اس��ت، گاهي در زبان و كلمات مطلب 

است و گاهي حاصِل نوِع نگاه و بياِن نويسنده   است.

نشس��ت جايگاه طنز در ادبيات، با س��خنرانی گيتی 
صفرزاده و محمدرضا آتشين صدف در قم برگزار شد. 
صفرزاده در اين نشست گفت: چند سالی است که اقبال 
به ادبيات داستانی طنز زياد شده، اما بايد ميان طنز و 
گونه های ديگر شوخ طبعی فرق گذاش��ت؛ »طنز« از 
دو جهت با گونه های ديگر مثل فکاهه و هزل، متفاوت 
اس��ت؛ يکی اينکه لزوما از طنز، قهقهه نمی خواهيم و 
بيشتر يک لبخند درونی مقصود ماس��ت و دوم اينکه 
هدف طنز، تخريب و تمسخر نيست؛ بلکه طنز مانند 
چاقوی جراحی است که يک خوش نيتی در آن موجود 
است؛ يعنی ما انتظار کشتن از آن نداريم بلکه هدفش 
بهبودی است. آتشين صدف نيز در ادامه اين نشست، از 
ضرورِت رفتن داستان نويسان به سمت طنز گفت، به 
اهميت حضور طنز در ادبيات داستانی اشاره کرد و نبود 

آن را نقصی در اين گونه ادبی دانست.

نشست »جايگاه طنز در ادبیات« 
برگزار شد

اس�اطير  در  )توضي�ح: 
يونان، »كائوس« به معناي 
ه��رج وم��رج  آش�وب، 
 و آش�فتگي اس�ت. شايد 
هم معناي كام�ا  متفاوتي 
دارد! به ه�ر حال چه فرقي 
مي كن�د؟! به ق�ول حافظ: 
»زيركي را گفتم اي�ن احوال بي�ن، خنديد و 

هيچي نگفت!( 
ده ها س��ال قب��ل، در زماني ك��ه تاري��خ دقيقش 
يادم نيس��ت، يكي از اس��تانداران ما، آدمي موقر و 
متواضع و خوش اخالق، فكرهاي عجيب به ذهنش 
مي رس��يد و كارهايي مي كرد ك��ه به گمانم در دنيا 
بي س��ابقه بود و همين موضوع باعث س��ربلندي و 

افتخار مردم استان ما، در سراسر كشور مي شد. 
ايشان يك بار تصميم گرفت »ديوانه نمونه استان« 
را انتخاب كند تا از او قدرداني ش��ود. بقيه مقامات 
عاليرتبه اس��تان، كه آنها هم مقاماتي خوش اخالق 
و متواض��ع و نابغه بودن��د اما خودش��ان هم قبول 
داش��تند كه از اي��ن لحاظ ه��ا هرگز به گ��رد پاي 
استاندار نمي رس��ند، اينها در ابتدا خيال كردند كه 
جناب استاندار مزاح مي فرمايد )مالحظه بفرماييد 
كه اين ط��رح، بس��يار عجيب ي��ا به ق��ول معاون 
اس��تاندار، خيلي نبوغ آميز بود(؛ بنابراين، جماعت 
مقامات با احتياط لبخند زدن��د و البته وقار و ابهت 
را حتي در همي��ن هن��گام فراموش نكردن��د، اما 
وقتي كه نگاه شان به قيافه اخم آلود استاندار افتاد، 

فهميدند كه موضوع اصال شوخي بردار نيست. 
مدتي بعد يك گردهم آيي )يا به قول فرهنگستان؛ 
ي��ك »هماي��ش« يعن��ي هم آم��دن( در ت��االر 
اجتماع��ات تش��كيل ش��د و از م��ا خبرن��گاران و 
گزارش��گران مطبوعات در سراسر استان دعوت به 
ش��ركت ش��د تا اهميت اين كار را به آگاهي عموم 

برسانيم. 
در يك تاالر نيمه تاريك، اس��تاندار با كت و ش��لوار 
تيره و ب��ا حالت��ي غ��م زده و در عين ح��ال موقر، 
پش��ت تريبون رفت و حدود نيم ساعت- حاال چند 
دقيقه اي كمتر يا بيشتر- شعرهايي از لسان الغيب 
حافظ و سعدي خواند و از قول حكيمان گفته هاي 
پرمغز نقل كرد و همه را ب��ه نيكوكاري دعوت كرد 
و از ب��دكاري بر حذر ك��رد و توصيه ك��رد كه همه 
خوش اخالق باش��ند و بعد، نمي دان��م چرا، ناگهان 
عصباني ش��د و آرزوي م��رگ براي اي��ن و آن، به 
خصوص براي جناح مخالف كرد و نفرين ها بر زبان 
آورد مثل اينك��ه: اميدوارم داغ رقيب��ان بر جيگرم 
بنشيند و الشه نحس ش��ان بر تخته مرده شورخانه 
بيفتد و آب خوش از گلوي ش��ان پايين نرود و روز 
خوش نبينند... و س��پس اصل موضوع را در دو سه 
جمله بيان كرد: »ديوانه ها م��ال همين جامعه اند. 

حقوق شان بايد محترم شمرده شود. والسالم.«
گف��ت و در مي��ان تش��ويق هاي خ��اص مقامات 
و حاض��ران، در حال��ي ك��ه همه تمام ق��د جلوش 
مي ايس��تادند و دست بر س��ينه تعظيم مي كردند، 
اس��تاندار با لبخندي گ��رم رف��ت. بالفاصله يكي 
از معاون هاي��ش، م��ردي ميانس��ال و مش��هور به 
خوش اخالقي و تواضع، پش��ت تريبون ايس��تاد و 
س��ينه صاف كرد. كيف پاره اش را ب��از كرد و چند 
برگه كاغذ بيرون آورد. نگاهي ب��ه اطراف انداخت 
و كف دس��ت باريكش را بر پيش��اني اش كش��اند 
و عرق هاي��ش را پاك ك��رد. آه كش��يد. ظاهر زار و 
نزارش هر بيننده اي را به رق��ت مي آورد. صورتش 
پوش��يده از تكه ابري سياه و س��فيد و قهوه اي رنگ 
و چرك بود. كت و ش��لوار نيم دار خاكس��تري اش 
به تنش گش��اد بود. معاون ب��ا بالتكليفي اطرافش 
را نگاه مي كرد. س��رانجام تصمي��م گرفت صحبت 
كند. او نيز مثل اس��تاندار حدود نيم س��اعت شعر 
از لس��ان الغيب حاف��ظ خوان��د و كالم حكيمان را 
نقل كرد و افزود: »ب��ه قول حكيم ب��زرگ ابوعلي 
س��ينا كه مي فرمايد: دوست دارم ش��مع باشم در 
دل ش��ب ها بسوزم/ روش��ني بخش��م به جمعي و 
خودم تنها بس��وزم، به عرض مي رس��انم كه جناب 
اس��تاندار، اين مقام وارس��ته و بزرگ��وار، اين ُگلي 
ك��ه در كوير روييده اس��ت ت��ا مش��ام جان مان را 
عطرآگين سازد، اين مرد مردان، اين نمي دانم چي 
و چي، ايشان هم دوس��ت دارند شمع باشند در دل 
شب ها بس��وزند. يك بار به من فرمودند كه فالني! 
مي خواهم طرح بزرگي اجرا نمايم، هس��تي يا نه؟ 
عرض كردم كه اي��ن حقير فقير س��راپا تقصير در 
خدمت شما هس��تم كه ُگلي هس��تيد كه در كوير 
روييده ايد تا مش��ام جان م��ان را معط��ر فرماييد. 
ايش��ان فرمودند ك��ه فالن��ي! مي خواه��م ديوانه 
نمونه اس��تان را انتخاب نماييم ام��ا هركي هركي 
كه نيس��ت! اين ديوانه بايد اطالعات زيادي داشته 
باش��د، بايد بتركاند!... بعد فرمودند ك��ه فالني! به 
خاطر زحمتي كه مي كش��ي، از بابت اضافه حقوق 
و فالن و بهمان، ذره اي دلواپس نباش كه دارمت!«

معاون نگاه��ي به جماعت انداخ��ت و در حالي كه 
منقلب ش��ده بود، آه كش��ان اف��زود: »متوجه كه 
هس��تيد؟ فرمودند دارم��ت! از بس كه اي��ن ُگلي 
كه در كوير ل��وت و نمك رويي��ده، بانمك و معطر 
هستند، از بس كه متواضع هس��تند؛ نفرمودند كه 
فالني! چش��مت چهارتا! وظيفه داري پرسشنامه 
تهيه كني، ت��ا كي مفت مي خ��وري و مي خوابي و 
جون گن��ده مي كن��ي؟ برعك��س، فرمودند چي؟ 
فرمودند دارمت! من هم ش��ش ماه و هفتادوهشت 
روز و ش��صت ودو س��اعت و نودون��ه... -نگاهي به 
س��اعتش انداخت و گفت: - حاال ش��د صد ثانيه، 
ش��بانه روز زحمت كش��يدم، ع��رق از هفت بندم 
سرازير ش��د تا اين پرسش��نامه ها را تنظيم نمودم 
-كاغذها را س��ر دس��ت گرفت و در هوا تكان داد- 
رفت��م خدمت ش��ان، جن��اب اس��تاندار مالحظه 

فرمودند، فرمودند عالي است.«
طبيعتا   ادامه دارد

كائوس/ 1طنز و خنده
طرح شناسايي ديوانه نمونه استان

اسماعيل   اميني

محمد  علي  علوميمجتبی احمدی

شادروان

شعر طنز

بخور بخور 

سعيد   بيابانكي

همان قدر خون جگر خورده باشد
هر آن كس كه نان هنر خورده باشد

يقينًا كه او مي شود طنزپرداز
اگر شاعري مغز خر خورده باشد
به آغل فقط مي رود چشم بسته

همان خر اگر چوب تر خورده باشد
رود از طويله به آغوش قصاب
اگر بره اي ضربدر خورده باشد

همانقدر از بره ها فحش خورده است
هر اندازه انسان جگر خورده باشد

نيازش به قرص قمر اضطراري است
مريضي كه قرص كمر خورده باشد!
بدانيد حالش خراب است هركس

به پست امير قطر خورده باشد
بر او مي زنند از قفا حد شرعي

اگر يك نفر »اينقدر« خورده باشد
نمي دانم آيا كه حكمش چگونه است

اگر يك نفر »آنقدر« خورده باشد. !
عزيزم! بدان طنزپرداز بايد

نمك خورده باشد، شكر خورده باشد
حقوقش زياد است قطعا هر آن كس

كه نان حقوق بشر خورده باشد
در آينده خواننده اي مي شود توپ

هر آن كس كه مرغ سحر خورده باشد!
رفيق تبردار بوده است بي شك

درختي كه خيلي تبر خورده باشد
به دنبال اموال ملت نگرديد

اگر يك نفر معتبر خورده باشد
مديري نمونه است قطعا كسي كه
ز هفتاد ميليون نفر خورده باشد... !

ُپز دادي

راشد انصاري

سالياِن مديد پز دادي
هرچه زورت رسيد پز دادي
ذره   ذره َقميش ِول كردي

اندك  اندك شديد ُپز دادي
هم به نسِل قديم خنديدي
هم به نسِل جديد پز دادي

بعِد عمري فشار و زوريدن!
با دو شعر سپيد، پز دادي

بر سِر سفره همسرت تا گفت
از برنج حميد، پز دادي!
در شب قدر با دوتا قطره

كه ز چشمت چكيد، پز دادي
تا به كارت سريع تر برسند
پس به نام شهيد پز دادي
به رفيِق قديمي خود كه، 

روي هر تپه ديد! پز دادي... 
چون اميدت به ماِل مردم بود

به مِن نااميد پز دادي...

 به دشمن چه حاجت است؟

سيداكبر ميرجعفري

... در كوچه اي كه نام جديدش عدالت است 
نام فروشگاه بزرگش صداقت است 

اجناس آن به قيمت روز است و از قضا 
جنسي كه هيچ وقت ندارد، خجالت است 

از اين فروشگاه كالهي خريده ام
روي سرم كاله گشادم چه راحت است!

بر سردرش نوشته: تمام فروشگاه 
مال شما، نه مال مِن بي بضاعت است

البته گفته اند رييس عزيز آن
از مجريان طرح سهام عدالت است 

بيگانه با سواد و كتاب است و گفته است: 
در زندگي مطالعه دل غنيمت است!

حتي كتاب هديه نگيرد، چراكه او
طبعي كريم دارد و اهل مناعت است 
سگ نه، شغال بوده و ما گربه ديده ايم

زيرا كه اصل در ده ما بر برائت است
آن كس كه مي دود پي يك لقمه حالل 

انگار قهرمان دوي استقامت است
اهل تالش باش كه البته نسبي است 

چيزي كه مطلق است فقط استراحت است 
بگذار دوستان، پدر از ما درآورند

وقتي رفيق هست، به دشمن چه حاجت است؟
گفتم: چقدر منتظر يار بوده اي؟

ناليد و گفت: چار الي پنج ساعت است
آرام مثل بچه آدم نشسته ايم

غوغا چرا؟ عزيز من! اينجا صدا   قط )ع( است

يك دقیقه اي

سيدعلي    ميرافضلي

بس كه كار ما زياد و وقت ما كم است
هرچه هست و نيست

ظرف يك دقيقه روبه راه مي شود: 

كسب و كار، يك دقيقه اي
خواندن كتاب و خوردن ناهار

خواب و خلوت شبانه، يك دقيقه اي است. 

از طلوع تا غروب
هرچه هست و نيست

در اداره و ميان كوچه و حياط خانه، يك دقيقه اي است. 

شعر و داستان و سينما كه جاي خود
عشق هم در اين زمانه يك دقيقه اي است. 

راز خوشبختي
ليال، جنون نداشت

مجنون، فنون آه كشيدن بلد نبود
آن دو كنار هم

تا سال هاي سال
خوشبخت  زيستند.

بايگانی

چراغ جادو!
نشريه »توفيق«، هفته نامه معروِف فکاهی و طنزآميز ايران بود که طی س�ه دوره پرفرازونشيب، از 
سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۵۰ خورشيدی، با آثار طنزنويسان و کاريکاتوريست های مختلف به دست مخاطبانش 

رسيد. در اين تصوير که روی جلد مجله منتشر شده، توفيقی ها با نخست وزير وقت شوخی کرده اند.

عمادالدين  قرشي

يك خبر


