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ادامه داردتخته سياه طنز

»خس��رو ش��اهاني  ش��رق« )با 
آقامعل��م،  همچ��ون  القاب��ي 
بچه خراسون، ش��ادونه، شاميوه 
خراس��ون، نمدم��ال و...(، متولد 
10 دي ماه 1308 نيشابور، يكي 
از چهره ه��اي شناخته ش��ده در 
طنز اجتماعي مطبوعات معاصر 
بود كه همه چيز مي نوش��ت و البته طنز، وجه مشترك 
اكثر آثارش بود. او مجموعه اي از بهترين داس��تان هاي 
طنز ايراني را با سبك و سياق خاص خودش  و بداعت در 
طرح و فضاسازي خالقانه نوش��ت. معتقد بود: »زندگي 
قصه تلخي اس��ت كه من از اين قصه ها، افس��انه شيرين 
ساخته ام.« انساني صريح اللهجه، نكته سنج، باريك بين، 
خوش محضر و رفيق دوست، كه بيش از 25 عنوان كتاب 
از دوران كاري اش، ب��راي ما به يادگار مانده و بخش��ي از 
آن مجموعه داستان هاي طنز، طي س��اليان در روسيه و 
اروپاي  شرقي مورد استقبال قرار گرفته و ترجمه و بازنشر 
ش��ده اند. در جاي��ي مي گويد: »من افتخ��ار مي كنم كه 

سال ها مردم را خندانده ام و باعث گريه آنها نشده ام.«
ش��اهاني با مرگ زودهنگام پ��درش )علي اصغ��ر( و به 
م��وازات كار در اداره داراي��ي جهت معيش��ت خانواده، 
كار مطبوعات��ي  را در زاهدان با »ن��داي  زاهدان« و »پيام 
 سيروس« )1329-1326( آغاز كرد. پس از آن، با روزنامه 
»خراسان« )به س��ردبيري فخرالدين حجازي( در يك 
دوره مستمر سه ساله از فروردين س��ال 1334 با ستون 
»شوخي و خنده« همكاري داشت. ش��اهاني در دي ماه 
1336 به دعوت صادق بهداد، مدير روزنامه »جهان«، به 
تهران آمد و س��تون طنز اجتماعي »از هر دري سخني« 
را آغاز كرد. آشنايي شاهاني با مهدي اخوان ثالث، يادگار 
همان سال هاس��ت. از س��ال 133۷، عالوه بر كار در اين 
روزنامه، خبرنگار پارلماني روزنامه پست  تهران هم بود. 
در 1338، در تهيه برنامه »گفتني ه��ا« با راديو تهران به 
همكاري پرداخت. روزهاي يكشنبه، در سال هاي 1351 
تا 1355 برنامه اي با عنوان »سيروس��فر« مي نوشت. از 
1338 خبرنگار پارلمان��ي روزنامه كيهان ش��د كه اين 
همكاري ت��ا 1358 )بازنشس��تگي اجب��اري( به طول 
انجاميد و هفته اي يك روز، بين سال هاي 1342 تا 1345 
در اي��ن روزنامه يك صفحه مطلب طنزآمي��ز به صورت 

داستان و مقاله با عنوان »جنجال براي هيچ« مي نوشت 
كه بعدها به »بين دو س��نگ آس��يا« و »مسافرت بدون 
گذرنامه« تبديل ش��د. از مهر 1341 تا خرداد 1358 به 
دعوت عطاءاله اميراني، با »خواندني ها« همكاري داشت 
و در هر ش��ماره خواندني ها، س��ه يا چهار صفحه تحت 

عنوان »در كارگاه نمدمالي« مطالبي مي نوشت كه رنگ 
طنز اجتماعي داش��ت. باس��تاني پاريزي درباره شاهاني 
و اين س��تون مي نويس��د: »ش��اهاني آنقدر خوش قلم و 
شيرين نفس اس��ت كه اگر توي قلم خودنويست عسل 
و مربا بري��زي و روي كاغذ بياوري، در برابر نوش��ته هاي 

او، مثل ترنجبين خراس��اني اس��ت در برابر گز خوانسار 
و حكايت زي��ره به كرمان ب��ردن و زعفران به خراس��ان 
آوردن...«. گزيده اي از مطالب »در كارگاه نمدمالي«، در 
سه مجلد )نشر توس، 1380-13۷۷( چاپ شده است. 
عمران صالحي از قول شاهاني در زمان امضاي جلد سوم 
كارگاه  نمدمال��ي نقل قول مي كند كه ب��ه وي مي گويد: 
»حاال مي تواني هر سه جلد را روي هم بگذاري و رويش 

بايستي تا دستت به جايي كه مي خواهي برسد!« 
ش��اهاني با داس��تان طنز »كور لعنتي« )1343( جايزه 
معتبر »پر زّرين« سنديكاي نويس��ندگان و خبرنگاران 
مطبوعات را به دس��ت آورد. مجموعا او پيش از انقالب با 
نش��ريات ترقي، سپيد و سياه، روش��نفكر، نور و ظلمت، 
آس��ياي جوان، اميد ايران، تهران مصور و توفيق و پس از 
انقالب با فكاهيون، جدول كتيبه، گل آقا و آتيه )آخرين 
همكاري در ستوني با عنوان چندوچون 13۷5-1380( 
همكاري مستقيم و غيرمستقيم داشت. فرجام زندگي 
خس��رو ش��اهاني، 20 ارديبهش��ت ماه 1381 ب��ود كه 
به خاطر سرطان پيشرفته معده، در تهران چشم از جهان 
فروبست. خودش معتقد بود: »بعضي ها فرهنگ پيشرفته 
دارند، بعضي ها تمدن پيش��رفته، بعضي ه��ا تكنولوژي 
پيشرفته، ما هم سرطان پيش��رفته داريم!« كمتر كسي 
به خاطر دارد كه شاهاني ش��اعر طنزپرداز هم بود و البته 
خودش را »ناظِم« بدي نيز نمي دانست. نمونه اي از اشعار 

طنز از مجموعه اشعارش »تافته جدابافته« چنين است: 
به روي خنجر عري��ان دوي��دن/ ُدومن فوالد ب��ا دندان 
جويدن// به روي شيشه بشكسته تيز/ به سينه خفتن و 
دايم خزيدن// چو رگبار بهاري فحش و ياوه/ ز جاهل هاي 
هر برزن ش��نيدن// به پش��ت خويش كوه بيس��تون را/ 
ز كرمانش��اه تا مش��هد كش��يدن// به قعر چاه ژرفي پر ز 
شمشير/ همه روزه سحرگاهان پريدن// ميان آتش سوزان 
دوزخ/ بدون »دغدغه« عمري لميدن!// ندانس��ته شنا از 
فرط اجبار/ به كام موج درياها جهيدن// ميان شير و ببر 
و يوز خون خوار/ چو آهوي زبان بسته چريدن// زني ديوانه 
و بدخو گرفتن/ بالي زندگي بر جان خريدن// پياده رفتن 
از ايران به تونس/ به چشم خويش مرگ خويش ديدن// 
ميان »مرسدس بنز« فالن تور/ ز گرما مثل آن »گرمك« 
لهيدن// گواراتر بود در نزد »خس��رو«/ كه ح��رف زور از 

ناكس شنيدن. 

حافظ مي فرمايد: 
ب��ا خرابات نش��ينان ز كرامات 
مالف/ هر س��خن جاي��ي و هر 

نكته مكاني دارد
اي��ن بي��ت را اگ��ر در جاي��ي 
دارد  كس��ي  ك��ه  بخواني��م 
و  مي كن��د  خالي بن��دي 
حرف هاي غيرمعقول مي زند، آن ش��خِص الف زن، 
مي فهمد كه ما فهميده ايم. پس اگر آدِم فهميده اي 
باش��د، يعني اگر ش��عر بلد باش��د و عقل و ش��عور 
داشته باشد، س��اكت مي ش��ود؛ اما اگر اهل شعر و 
نكته سنجي نباش��د، نه تنها س��اكت نمي شود بلكه 
از ما تشكر مي كند كه با ش��عر حافظ، به او دلگرمي 

داده ايم. 
وقتي براي انتقاد يا ش��وخي يا استهزا، سخني بيان 
ش��ود كه در آن صفات و مس��تنداتي باش��د، اما به 
موصوف و مسند اليه، اشاره مس��تقيم نشود، به اين 

كار اصطالحا »تعريض« مي گويند. 
در يك جلسه ش��عر، جواني تازه كار، شعري خواند پر 
از غلط وزن و قافيه و معنا، بعد گفت: اين شعر را فالن 
استاد تاييد كرده است. جالب آنكه آن »فالن استاد« 

هم شاعري بود با شعرهاي سست و ناتندرست. 
يكي از بزرگان جلسه گفت: »ذات نايافته از هستي 
بخش/ كي تواند كه شود هستي بخش؟«؛ آن شاعر 
ناش��ي البته ظرافِت اي��ن تعري��ض را درنيافت و به 

خواندِن شعرهاي ُپر از غلط ادامه داد. 
»تعري��ض« اغل��ب در مكالم��ه حض��وري ش��كل 
مي گيرد؛ مثال وقتي كسي ُپرحرفي مي كند، يكي از 

حاضران بگويد: بسياردان، كم سخن است. 
معناي نهفته اين جمله آن است كه: ُپرگويي نشانه 

كم دانشي است. 
اس��تفاده از تعريض براي طنزآفرين��ي در متن، هم 
در جاهايي كه مكالمه هست و هم در جاهاي ديگر، 

ميسر است. 
نمونه تعريض در مكالمه: 

برو اي ايكس از ميخانه بيرون
كه اينجا، جاي گاو و خر نباشد

 )ناصرفيض، املت دسته دار، ص133( 
در اين بيت، مخاطِب شاعر كه »ايكس« است، بطور 
پوشيده به گاو و خر تشبيه شده است. وقتي ساختار 
تشبيه در كالم نباش��د، اما رابطه تش��بيهي برقرار 
باش��د، آن را »تش��بيه ُمضمر« مي نامند. مانند اين 

بيت حافظ كه در آن تشبيه مضمر است: 
يار دارد سر آزردن حافظ، ياران

شاهبازي به شكار مگسي مي آيد
يار قصد آزاِر حافظ را دارد، انگار كه عقاب به ش��كار 

مگس برود. 
بيش��تر وقت ها به كار ب��ردِن ضرب المثل ها، درواقع 
نوعي تشبيه پوش��يده )مضمر( اس��ت. مثال وقتي 
كس��ي مي گويد: يك م��و از خرس كن��دن غنيمت 
است؛ شخص خس��يس را بطور پوش��يده به خرس 
تشبيه كرده اس��ت؛ اما اين تش��بيه چون صراحت 

ندارد، گزنده نيست. 
تعريض هم همين گونه اس��ت؛ مثال وقت��ي در برابر 
كس��ي كه اخمو و بداخالق اس��ت، اين مص��راع را 

بخوانيم: 
خنده آييِن خردمندان است

چون بي خردي او را به صراحت و مستقيم نگفته ايم، 
چندان گزنده نيست كه واكنشي برانگيزد. 

به اين بيت از ناصر فيض نگاه كنيد: 
اين همه موي بي قواره كه چه؟

توي هر كوچه چند سلماني است
 )املت دسته دار، ص38( 

در مصراع اول، جمله پرسش��ي اس��ت اما قصد آن 
پرسش نيست؛ يعني ش��اعر توقع ندارد كه صاحِب 
آن م��وي بي ق��واره، درب��اره فلس��فه آن همه موي 
بي ق��واره اش، به او توضي��ح بدهد. اين پرس��ش به 
قصد انتقاد و س��رزنش اس��ت؛ چنان ك��ه در مصرع 
بعد، جمله خبري، اين قصد را نش��ان مي دهد: توي 
هر كوچه چند س��لماني اس��ت. در اينجا هم، جمله 
خبري براي خبررساني نيست؛ يعني شاعر مي داند 
كه صاحب آن موي بي قواره، نيازي به اين خبر ندارد 
كه: توي هر كوچه چند سلماني است؛ اما مي خواهد 
بگوي��د: چرا ب��ا آنكه اين همه س��لماني هس��ت، تو 

اين همه موي بي قواره داري؟
پشت س��ر اين جمله خبري، يك جمله امري است: 

برو سلماني و موهاي بي قواره ات را اصالح كن!

»وقتی ميمون می ش��وم« يک مجموعه داستان طنز 
برای نوجوانان است که از سوی نشر ذکر منتشر شده 
و ماجرای پسری را روايت می کند که وقتی هيجان زده 

می شود به شکل ميمون درمی آيد.
به گزارش مهر، »کاليد«، پس��ربچه ای اس��ت که زود 
از همه چيز هيجان زده می ش��ود. »کلودي��ا«، خواهر 
دوقلويش هميشه کاری می کند تا او به دردسر نيفتد 
اما وقتی کالي��د، يک موز عجيب و غري��ب را در موزه 

علوم می خورد به ميمون تبديل می شود.
کاليد و خواهرش کلوديا، تنها کسانی هستند که اين 
راز را می دانند به همين خاطر کلوديا هميش��ه سعی 
می کند جلوی هيجان زده ش��دن برادر خود را بگيرد. 
اما وقتی کاليد، ش��بح يک دزد را در راهروی مدرسه 
می بيند، مجبور می شود از قدرت ميمونی اش استفاده 
کند تا دزد دستگير شود. آيا کاليد می تواند به زندگی 

عادی خود برگردد و به يک پسربچه تبديل شود؟!
کاليد و ميمون طاليی، کاليد و نمايش��گاه حيوانات 
خانگ��ی، کاليد و همس��ايه جدي��د، کاليد و ش��بح 
مدرس��ه، عناوي��ن مجموع��ه چهارجل��دی »وقتی 
ميمون می ش��وم« نوش��ته »تيموتی روالند« است. 
اين کتاب های طنزآميز برای نوجوانان را اميرحسين 
ميرزايي��ان ترجم��ه و »کتاب های قاص��دک« واحد 

کودک و نوجوان انتشارات ذکر منتشر کرده است.

»وقتی میمون می شوم« 
در کتاب فروشی ها

 )توضيح: در اساطير يونان، 
»كائوس« به معناي آشوب، 
آش�فتگي  هرج وم�رج  و 
اس�ت. ش�ايد ه�م معناي 
كامال  متفاوت�ي دارد! به هر 
حال چه فرقي مي كند؟! به 
قول حافظ: زيركي را گفتم 

اين احوال بين، خنديد و هيچي نگفت!( 

آنچه گذش��ت: ده ها س��ال قبل، يكي از استانداران 
ما يك بار تصميم گرفت »ديوانه نمونه اس��تان« را 
انتخاب كند تا از او قدرداني ش��ود. سرانجام، ديوانه 
نمونه استان انتخاب شد؛ »سهراب جان فلك زده«. 
البته دكتر الفبا- مدير عجيب تيمارستان- مخالف 
بود و مي گف��ت: »هي��چ معلوم نيس��ت چه جوري 
پارتي بازي ك��رده يا چقدر پ��ول داده كه دكترهاي 
تقلبي او را ديوانه نمونه انتخاب كرده اند، آن هم در 
كل استااان! هه! اگر انصاف در كار بود من بايد... هه! 
سر آدم سوت مي كش��د از اين بي انصافي!«... در هر 
حال، براي برگزاري مراس��م قدردان��ي، او را همراه 
با خبرنگارها به تيمارس��تان اصلي در مركز استان 
اعزام كردند و مراسم قدرداني از او، با اهداي هداياي 

ويژه اي برگزار شد. حاال ادامه داستان: 
س��ردبير مجله وزي��ن »بادمج��ان ب��م«، ماهنامه 
فرهنگي، هنري، آش��پزي، كش��اورزي، ورزش��ي، 
اقتص��ادي، اجتماع��ي، سياس��ي، مخصوص چاپ 
آگه��ي و رپرتاژآگه��ي ك��ه در دو صفحه منتش��ر 
مي ش��د، با آقاي الفبا صحبت ك��رد و باالخره قرار 
مصاحبه با س��هراب جان گذاشته ش��د. براي انجام 

اين كار، سردبير مرا انتخاب كرد. 
وقتي كه به تيمارستان ش��هرمان رسيدم، در فلزي 
زنگ زده و نيمه پوسيده آنجا هنوز تعمير نشده بود. 
آن وقت ها اين در، يكي از معدود شاهكارهاي هنري 
شهرمان به حس��اب مي آمد. روزي روزگاري، گويا 
در اواخر سلطنت احمدشاه قاجار، يك نقاش آواره 
قهوه خانه اي، شكل يك ش��كارچي با تير و كمان و 
انگش��ت به دهان و يك آهوي تيرخورده و بهت زده 
را روي در كش��يده بود كه ح��اال به خاطر تصادف و 
برخورد وانت بار، هردوش��ان كج وكوله ش��ده بودند 
و البت��ه از خيلي س��ال قب��ل، رنگ  روي ش��ان هم 

بود. پريده 
من از البه الي در به زحمت گذش��تم. مواظب بودم 
كه تكه پاره هاي فلز، دس��ت و بال��م را زخم نكنند و 
لباس هايم تكه پاره نشوند. در محوطه تيمارستان، 
وانت بار مش��كي و خاك آلوده، زير س��ايه درخت ها 
بود. راننده هم كنار وان��ت، روي زمين لميده بود و 
زير لب آوازي زمزمه مي كرد. ته وانت بار و س��قفش 
پر از گنجش��ك هايي بود كه تا م��را ديدند، پريدند. 
راننده با نيم نگاهي به من از جا برخاس��ت. خميازه 
مفصلي كشيد و چشم هاي قي كرده اش را با مشت 
ماليد. سالنه س��النه به طرفم آم��د و گفت: كبريت 

داري؟
داشتم، دادمش. راننده س��يگار از پشت گوش خود 

برداشت و آتش زد. پرسيد: تو ديوانه اي؟
گفتم: نمي دانم، نه به گمانم. 

ترس��يدم كه تا بيايم و ثابت كنم ك��ه از ديوانه هاي 
آن جا نيستم، مدتي گرفتار بشوم. 

- پس چه كاره اي؟
راننده پرسيد و دود سيگار را به صورتم دميد. 

گفتم: مطبوعاتي هستم. 
خنديد و گفت: خب، پي بگ��و پس! همان ديوانه اي 

و خودت خبر نداري... بگو ببينم؛ فالني نيستي تو؟
گفتم: چرا، هستم. 

راننده با حركت س��ر گفت: جن��اب الفبا منتظرت 
هستند. باهات كار دارند. 

گفتم: ولي من بايد با سهراب جان مصاحبه كنم. 
گفت: وقتي الفبا فرمايش مي فرمايد كه كارت دارد، 

نه و نو نبايد باشد... هنوز كه وايستادي! ِد برو ِد!
مرا به طرف داالني تاري��ك و باريك هل داد. صداي 
قدم هاي��م در آن داالن مي پيچي��د كه ان��گار انتها 
نداشت. ترسيدم. برگشتم. راننده دم داالن ايستاده 
بود. غريد: ِد ب��رو نفله! و ااّل هرچي ديدي از چش��م 

خودت ديدي!
خواه ناخواه ب��ه راه افت��ادم. داالن دايما مي پيچيد 
و تاريك ت��ر از قبل مي ش��د. از اطراف��م صداهايي 

مي شنيدم كه بلند و آهسته به هم مي گفتند: 
- طرف دارد از ترس مي ميرد... 

- بعله، آنكه بعله... 
- دارد مي رود پيش الفبا... 

- خودم مي دانم، معلوم نيست سيگار دارد؟!
- خب بپرس!... 

ص��داي آب مث��ل شرش��ر نه��ر در داالن تاري��ك 
مي پيچيد. مي ترس��يدم و نمي فهميدم كه اين همه 
صداها از كجاست؟... سايه هايي تاريك تر از تيرگي 
داالن در دور و ب��رم راه مي رفتند. حت��ي چندبار با 
سايه ها به هم برخورديم و حس كردم كه انگار بايد 
آدمي زاد باش��ند. اما آيا ديوانه نيستند؟ ديوانه هاي 

خطرناك؟... 
بي رمق شدم. عرق س��رد س��رتاپايم را پوشاند، باز 
به زحمت ب��ه راه افت��ادم. داالن پيچ خ��ورد و حاال 
روشنايي روز در فاصله اي نسبتا دور، چشم هايم را 
زد. همان وقت يكي از سايه ها از پشت تخته سنگي 
صاف و بزرگ، برخاست. مردي بود وحشي شمايل 

و بوي چرك مي داد؛ »دكتر الفبا«!... 
اينك��ه آنجا چ��ه گذش��ت، خيلي مفصل اس��ت و 
بماند براي يك وق��ت ديگر... در هر ح��ال، با اجازه 
دكتر الفبا، مدير تيمارستان ش��هر، خبرنگار مجله 
»بادمجان بم« -كه من باشم- به ديدار سهراب جان 
فلك زده مي رود تا با او گفت وگو كند كه معلوم شود 
س��هراب جان چه كار كرده و چه زحماتي كش��يده 
تا شده است »ديوانه نمونه اس��تان« و افتخار شهر 

كوچك ما. 
طبيعتا ادامه دارد

كائوس/ 4 طنزنويسي و تعريض
مصاحبه با ديوانه نمونه استان

اسماعيل   اميني
محمد  علي  علومي

شادروان

می زنم باز هم صدا: باران!
آی باران، بيا، بيا باران!

دی به آخر رسيد و بهمن شد
نرسيدی چرا، چرا باران؟!
هيچ جايی تو را نمی بينم

پس کجايی؟ بگو کجا باران؟!
خبر از ابر و رعد و برقی نيست

نيستی؛ چيست ماجرا، باران؟!
نه که رگبار، دست کم نم نم
مدتی باش پيش ما، باران!

هم هوا گند و هم زمين خشک است
به زمين آی از هوا، باران!

آی داّلِک آسمان، بشتاب!
کيسه کو؟ ليف کو؟ هال، باران!

باز پرشور، هی ببار و بشور
از تِن شهر چرک را، باران!

پاک کن از هوای آلوده
از سِر شهر تا به پا، باران!
نه فقط از هوا، که از اهوا

از کژی، حيله، ناروا، باران!
هی بشور و ببر که پاک شود

از دغل کاری و ريا، باران!
گر نشد از دروغ، اما از

خشکسالی شود رها، باران! ...
گور بابای »ناکسان« اصاًل!
»عاشقان« زنده اند با باران

تو بيا تا که عشق جان گيرد
با همان بوی آشنا، باران!
عاشقان باز هم قدم بزنند

زير تو، توی کوچه ها، باران!
گفته »سهراب« مدِح زيِر تو را

چه لطيفی تو، مرحبا، باران!
دوست دارم زيارتت بکنم

السالم عليک يا باران!
مدتی می شود که دل تنگم

خسته ام، خسته، پس لذا باران؛
مرحمت کن بيا که َپر بکشم

از کنار درخت تا باران
چتر را بسته ام که تا بزند

بوسه بر روی »مجتبی«، باران ...
ای خدای َودود، قسمت کن
چای و سيگار در پساباران!

انجمن ه��اي ادب��ي از قديم االي��ام رس��مي به اس��م 
»مطروح��ه« داش��ته اند. غالبا بزرگ ت��ر محفل، يك 
بيت شعر را به عنوان »مطروحه« مطرح مي كرده و از 
شاعران حاضر در صحنه مي خواسته كه در همان وزن 
و با همان رديف و قافيه، شعر بگويند و در جلسه آينده 
بخوانندش. يك جور مشِق شاعري بوده و تمريني براي 
بهتر سرودن. ما هم در ستون »طنز مطروحه«، بيتي از 
يك شاعر بزرگ را براي رفقاي شاعرمان مي فرستيم و 
از آنها مي خواهيم كه از يك بيت تا چند بيت، بر همان 

سبك و سياق بگويند؛ منتها طنزپردازانه. 
خواجوي كرماني- عليه الرحمه-: 

به بوستان جمالت، بهار بسيار است
وليك با ُگل وصل تو خار بسيار است

جواد زهتاب: 
بساز با من و كم ناز كن، وگرنه برو!

چرا كه يار در اين روزگار بسيار است
جواد نوري: 

بگو به دولتيان؛ اندكي عمل بكنيد!
عمل كم است برادر! شعار بسيار است

محمود بني نجار: 
ميان آگهي روزنامه سرگرميم

نخور تو غصه برادر! كه كار بسيار است
محسن طاهري: 

اگر به دوره ما بود حضرت خواجو
سروده بود كه اينجا نگار بسيار است!

سعيد طاليي: 
سوار مترو نشو كاين قطار خارجكي
كرايه اش كم و نرخ فشار بسيار است!

عبدالرضا قيصري: 
به رغم مدعياني كه اغتشاش كنند
گروه معترِض جنبه دار بسيار است

عبداهلل مقدمي: 
 )به بوستان جمالت بهار بسيار است( 
اگرچه مثل تو در روزگار بسيار است!

عبدالحسين انصاري: 
به هوش باش و نكن باد در دك و پوزت!

گلم! قيافه شش در چهار بسيار است
چراندِن دوسه تا غاز، كشك سابيدن

ببين چقدر در اين شهر كار بسيار است!؟
صابر قديمي: 

بهار من نه بهاِر »مموتي و رفقا«ست!
در اين خزانكده، وهِم بهار بسيار است

بايگانی

تدابیِر سیل آسا!
»نخست وزير در اهواز گفت: ما برای مبارزه با سيل، تدابيری انديشيده ايم.«/ جرايد

سيل زده ها:  قربان، چيکار کنيم؟
عصايی: هيچ نگران نباشين، اسم هفت کچل رو بنويسين زير ناودون بذارين بارون بند مياد!

)آنچه می بينيد، طرح جلد روزنامه فكاهي »توفيق« است که در 1۷ بهمن ماه 134۷ منتشر شد. طراحی كارتون در 
استوديو توفيق انجام شده است. توفيقی ها در جلد اين شماره، با نخست وزير وقت -صدراعظم عصايی؛ اميرعباس 
هويدا- شوخی کرده اند. سيلی که در کارتون به آن اش��اره شده، سيل استان خوزستان در ششم بهمن ماه 134۷ 

است که به اهواز و برخی ديگر از شهرها و روستاهای اين استان، خسارات فراوانی وارد کرد.(

عمادالدين  قرشي

يك خبر

در همين زمينه

شعر طنز

طنز مطروحه

قصیده بارانیه
نیستی؛ چیست ماجرا، باران؟!

عمل كم است برادر! 
شعار بسیار است

بگويم يا نگويم؟

سعيد   بيابانكي

هرچه دارم از َنود دارم، بگويم يا نگويم؟
از شما کلی سند دارم، بگويم يا نگويم؟

عکس هايی از غضنفر داشتم؛ آن ها بماند!
عکس هايی از صمد دارم، بگويم يا نگويم؟

چيزهايی ديده ام از قدبلنداِن دو متری
خود اگر يک متر قد دارم، بگويم يا نگويم؟

من از آن يارو که اسمش را نمی گويم، بدانيد
پوستِر صد در نود دارم، بگويم يا نگويم؟

ای مدير بوق! آن شب پشت گوشی ياد داری،
گفته بودی نامزد دارم؟ بگويم يا نگويم؟
از عرب های قطوِر نفتی دشداشه بر تن

عکس با بّشار اسد دارم، بگويم يا نگويم؟
تو اگر اين پنج روز و شش ز من پرونده داری

من برايت تا ابد دارم، بگويم يا نگويم؟
فيلم های سينمايی داری از من، اين که خوب است!

فيلم های مستند دارم، بگويم يا نگويم؟

من از آن شاعر که اسمش را... بماند، يادم آمد
يک جوِک بسيار بد دارم، بگويم يا نگويم؟

قهرمانی بی نظيرم، از المپيک جهانی
جاِم پرتاب لگد دارم، بگويم يا نگويم؟

نائل شدن به اوِج نفهمي... 

مسلم   حسن شاهي

دوران درك نيست كه دوران مدرك است
نائل شدن به اوج نفهمي مبارك است!

ما از كتاب و مدرسه فيضي نبرده ايم
شكر خدا كه كار شما روي غلتك است!

با حرف مفت، مزرعه را بيمه كرده ايم
صدها كالغ پشت سر هر مترسك است

بر باد رفته را به تماشا نشسته ايم
تنها نماد شادي مان بادبادك است
آتش بگير تا كه بداني چه مي كشم

شاعر در اين زمانه به دنبال فندك است
من گريه هاي واقعي ام پشت صحنه بود
از درد خنده كردم و گفتند دلقك است!

طرح/ عمران صالحي

»خسرو شاهاني« كه بود و چه كرد
آقامعلم در كارگاه نمدمالي

مجتبی احمدی


