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شعر طنزدر همين زمينه

اش�اره: ديروز که گذشت، 
هفده�م مردادم�اه ب�ود و 
»روز خبرن�گار«. ب�ا ادای 
احترام ب�ه روز نامه نگاراِن 
دان���ا و راس���تي��ن، 
و  کاربل�د  خبرن�گاراِن  و 
س�خت کوش، بدين وسيله 

اين چارپاره به بعضي ها تقديم می شود.

بس که تقویم ها ورق خوردند
نوبِت رفتن بهار رسید

رد شدیم از میانه مرداد
باز »روز خبرنگار« رسید

از همین روی، جشن می گیرند
بعِد تبلیغ ها و دعوت ها

می شود ذره ذره سالن، ُپر
از جوان ها و پیشکسوت ها

حتمًا این روِز خوِب فرخنده
می تواند بهانه ای باشد

تا مگر خویش را نگاه کنیم
شکِل آیینه خانه ای باشد

ما شدیم و شد آن چه شد، آری!
با بد و خوِب روزگار، شدیم
زندگی در مسیر جاری بود
ما از این رو خبرنگار شدیم،

تا که گاهی به گوِش مسئوالن
برسانیم حرف مردم را

خشتی از جنِس واژه برداریم
تا بسازیم »رکِن چارم« را

)هر ُگلی نو که در جهان آید(
به همه بلبالن خبر بدهیم
به درختاِن ایستاده شهر
خبر از رفتِن تبر بدهیم

چشِم بیدار مردمان باشیم
در سمینارها، همایش ها
نشود باِب میِل خط بازان

تیترها، عکس ها، گزارش ها

خبِر افتتاح اگر باشد
بنویسیم: افتتاح شده

خبِر اختالس اگر برسد
بنویسیم: افتضاح شده!

بی محابا دروغ ننویسیم
تا مگر داغ تر شود گیشه
نفروشیم تیترهامان را
به ریاپیشگاِن بی ریشه

با دغل، ناگهان بغل نکنیم
خبِر تازه سیاسی را

به حقیقت هم اختصاص دهیم
گفت وگوهای اختصاصی را

قصدمان بوده هر صدایی را
بازتابنده مثل کوه شویم

از چپ و راست، باد اگر برسد
نکند مثِل آن گروه شویم:

عده ای که همیشه با بادند
جهِت باد، مبهم است ولی

ظاهراً جسم شان اگر صاف است
روح شان تا کمر، خم است ولی

گاه بحِث »کتاب« اگر باشد
رایگان دوست های »ُبن« طلب اند!

گاه حرِف »کباب« اگر بشود
این جماعت، همه، »ژتون« طلب اند!

بوده کّل خبرنگاری شان
اّدعایی که در دهن دارند
وقت تقسیِم هدیه ها اما

کارت در جیِب پیرهن دارند

یک وجب، صفحه شان نشد ُپر با
این همه اّدعای توخالی

عوضش زرت و زرت می بندند
»آگهی نامه« های پوشالی

هی کپی می کنند از هر سو
مرِد میداِن سخِت مونتاژند!

هست آغوِش بازشان همه جا
عاشق یک بغل رپرتاژند!

در پی امتیاز نشریه اند
با تقاضای خاله خانباجی!

توی هر حوزه ای سخنران اند
دکترای علوم وّراجی!

...
بگذریم از زیاده، شاید هم
ما در آیینه، عیِن ایشانیم

)هرچه گفتیم جز حکایِت دوست
در همه عمر از آن پشیمانیم(

تیترها می رسند و می افتند
رسم دنیا همیشه این بوده است

عاقبت، آنچه تیتر خواهد شد
خبِر داِغ روِز موعود است...

گفته بودند که این آن بشود، شد؟ ِد نشد!
مشکِل این همه، آسان بشود، شد؟ ِد نشد!

نیِش مردم بشود باز و لب و لوچه شان
مثِل این پستة خندان بشود، شد؟ ِد نشد!

فکِر نان هم که نکردند، به جایش اقاًل
قیمِت خربزه ارزان بشود، شد؟ ِد نشد!
هرکجا کلبة َاحزان، بشود مسکِن مهر

هرچه گرمابه، گلستان بشود، شد؟ ِد نشد!
»ای که از کوچة معشوقة ما می گذری«
وعده دادی که اتوبان بشود، شد؟ ِد نشد!
آرزو کردم اگر ساِل سگ و میمون رفت

بعِد سگ، نوبِت انسان بشود، شد؟ ِد نشد!
گرِگ بی بّته که شنگوِل مرا با خود ُبرد

تازه می خواست که چوپان بشود، شد؟ ِد نشد! ...
یک نفر بود و »بگم« گفت، که شد ُقلدِر شهر

مثاًل تا که رضاخان بشود، شد؟ ِد نشد! 
چون هویدا بشود پیله که هر ایرانی

صاحِب خودروِی پیکان بشود، شد؟ ِد نشد!
ناخدا باشد و نوحی که پسرهاش بدند

بکشد لنگر و طوفان بشود، شد؟ ِد نشد!
...

سهِم نفتی که فقط بوی بدش از ما بود
بر سِر سفرة ما نان بشود، شد؟ ِد نشد!
خانه ای درخور او باشد و بیرون نرود

فیل اگر وارِد فنجان بشود، شد؟ ِد نشد!
نیمة ُپر که نشد، گرچه تالشش را کرد

نیمة خالِی لیوان بشود، شد؟ ِد نشد!
دارد امید که َبهمان بِکند، رفت و نکرد

ریزعلی رفته که دهقان بشود، شد؟ ِد نشد!
بوده پاِپی به همه عمر شدیداً پدرم

پسرش طاهِر ُعریان بشود، شد؟ ِد نشد!
یک نفر خواست ارسطو بشود، شاعر شد

حافظ و سعدِی دوران بشود، شد؟ ِد نشد!
شعِر ما نزد شما اهِل نظر می بایست

ُبردِن زیره به کرمان بشود، شد؟ ِد نشد!

برای »روز خبرنگار«
با دغل، ناگهان بغل نکنیم!

غیر قابل

بنیاد ویرایش فوري لغت نامه های فارسی
برخ��ی کلم��ات سال هاس��ت 
ک��ه در معنایی غی��ر از معنای 
خودش��ان و کامال اشتباه به کار 
رفته اند و فارس��ی زبانان معنای 
اصلی ش��ان را فراموش کرده اند 
و عم��ال معن��ای دوم، ج��ای 
معن��ای اصلی  را گرفته اس��ت. 
برای رفع این مش��کل باید فورا نهادی تاسیس شود 
و ویرای��ش جدیدی ب��ر روی لغت نامه ه��ای موجود 
انجام ش��ود. از آن جایی که کاش��ف این موضوع بنده 
هس��تم، قبل از ارائه توضیحات این موضوع، گربه را 
دم حجله می کشم و اعالم می کنم اگر بنیاد ویرایش 
لغت نامه های فارس��ی تاسیس ش��ود و مدیرعاملی 
مادام العمر آن را بنده بر عهده نداش��ته باشم، خودم 
را با یک چهارلیتری بنزین -حاال بس��ته به نیاز کمتر 
یا بیشتر- جلوی این سازمان آتش خواهم زد. با ذکر 
این تذکر، نمونه های��ی از ویرایش ه��ای الزم بر روی 

لغت نامه ها را عنوان می کنم:
    بازنشسته

بازنشس��ته علی رغم تعریف عمومی ک��ه میان مردم 
دارد، کسی نیس��ت که کارش تمام شده و آردهایش 
را بیخته و الکش را آویخته اس��ت، بلکه بازنشس��ته 
عبارت از فردی اس��ت که مثال مدیر جایی بوده و بنا 
به دالیلی باز هم در همان صندلی مدیریت نشس��ته 
است. یعنی شما خیال می کنید که آقای مدیر بعد از 
مدت ها خدمت و بسی رنج بردن در این سال سی، به 
خانه می رود و استراحت می کند، در حالی که این طور 
نیست و شما وقتی به اتاق ایش��ان تشریف می برید، 
می بینید که آقای مدیر قبال روی صندلی اش نشسته 

بود و اآلن هم باز همان جا نشسته است.
    دالر

ممکن است شما خیال کنید دالر واحد پول آمریکای 
جهان خ��وار و کلمه ای وارداتی اس��ت، ام��ا کامال در 
اشتباهید و این کلمه اصوال واژه ای کامال فارسی است 
که امروزه به واحد پول آن کشور ملعون گفته می شود. 
دالر از کلماتی اس��ت که طی سال ها دچار ساییدگی 
ش��ده و صورت قدیمی آن »دالرام« بوده، همان طور 
که دیگران هم اش��اره کرده اند که در ش��عر س��عدی 
علیه الرحمه آم��ده: »هرکه دالرام دی��د از دلش آرام 

رفت/ چشم ندارد خالص، هرکه در این دام رفت«.
امروزه با ش��نیدن باال رفتن ن��رخ دالر، حال مردم بد 
می شود و دچار حالت های شبه افسردگی می شوند، 
اما اش��تباه می کنن��د و اگر معنای حقیق��ی کلمه را 
بدانند، با ب��اال رفتن ن��رخ آن، وجد عارفان��ه ای پیدا 

می کنند.
    سانسور

سانسور واژه ای است که از آسانسور مشتق شده و باید 
ضمن ش��ناخت آنها، فرق ش��ان را بدانیم. سانسور به 
معنای حذف کردن و خط قرمز کشیدن روی محتوای 
نامناسب نیست، بلکه سانس��ور یعنی این که شمای 
خواننده یا بیننده به وسیله آن خیلی راحت تر حرکت 
می کنید. مثال وقتی باید فیلمی را ببینید که دوساعت 
طول می کشد، با سانسورهای هوشمندانه مسئوالن 
مربوط، همان فیلم را در یک س��اعت ونیم می بینید و 
زودتر متوجه داس��تان آن می ش��وید و وقت تان تلف 
نمی شود. در حقیقت سانس��ور برایتان کار آسانسور را 
می کند. حاال اگر آسانسور باعث شود شما سر از جای 
دیگری دربیاورید احتماال به خاطر اشتباه در فشردن 

دکمه آن است و ربطی به اصل ماجرا ندارد.
    یارانه

یک کلمه دارای اش��تباه معنایی دیگر، یارانه اس��ت. 
یارانه اصال به معنای کمک و یاری مالی نیس��ت بلکه 
صورت اصلی آن »یاری؟ نه« بوده ک��ه به مرور زمان 
»ی« به »ا« تبدیل شده و به صورت »یارانه« درآمده 
اس��ت. مثال وقتی صحبت از یاران��ه کاغذ مطبوعات 
می ش��ود، مخاطب تصور می کند که قرار است برای 
تهیه کاغذ به مطبوعات یاری رسانده ش��ود، اما باید 
توجه داش��ت که معنای آن این اس��ت: »یاری کاغذ 
مطبوعات؟ نه«. حاال اگر به اش��تباه برخی اوقات این 
کلمات به جای هم به کار رفته اند، دلیل نمی شود که 
این اش��تباه ادامه پیدا کند، بلکه باید هرچه سریع تر 

کلمات در معنای واقعی خودشان به کار روند.
البته بررسی های بیشتر و ارائه نسخه کاملی از ویرایش 
لغت نامه ها، احتیاج به تاس��یس بنیاد مذکور -قطعًا 
ب��ه مدیرعاملی بن��ده- دارد که امیدوارم مس��ؤوالن 
امر هرچه س��ریع تر اقدامات الزم را مبذول دارند که 
شیفتگی خدمت خالصانه، در حال از پا درآوردن این 

بنده حقیر است.

منثور

از  محم��دی«،  »محمدامی��ن 
طنزپ��ردازان مهم عص��ر پهلوی 
اس��ت که اطالع��ات چندانی از 
زندگی اش در دس��ت نیس��ت. از 
میان عکس ها و شواهد مکتوب، 
می دانیم ک��ه جوانی س��بزه رو و 
مهندس ب��وده ک��ه در کارخانه 
روغن کشی ورامین اش��تغال داش��ته. تاریخ تولدش را 
1298 )و به روایتی 1301( ذکر کرده اند. پرویز خطیبی، 
یکی از سردبیران توفیق )در دوره دوم( او را انسانی صدیق، 
درستکار، جدی و در عین حال بسیار شوخ طبع، زنده دل و 
رفیق باز به یاد می آورد. شاید همین خصوصیات بوده که او 
را بعدها به مقاماتی باال، ازجمله عضویت در هیئت مدیره 
»سازمان اتکا« می رساند. ردپای همکاری مطبوعاتی اش 
با مجالت و نشریات طنز و فکاهی، ما را به چند عنوان نظیر 
»توفیق« )دوره دوم(، »علی بابا«، »حاجی بابا« و »چلنگر« 

می رساند.
محمدی، خود در خالل مکاتبات با دوس��تانش، از نحوه 
ورودش به توفیق )در زمان س��ردبیری ابوالقاسم حالت( 
چنین می نویسد: »در سال 1317، شیفته توفیق فکاهی 
بودم. آن زمان، دفتر توفیق در س��نگلج و خیابان س��په 
)حوالی گذر تقی خان( بود. یک��ی از روزها مطالبی را که 
نوش��ته بودم، با ترس و لرز تا دفتر توفیق آوردم و آن را از 
درزی ک��ه روی در ایجاد کرده بودند تا پس��تچی کاغذ و 
مطبوعات را از آن س��وراخ به هش��تی توفیق بیندازد، به 
داخل هش��تی پرتاب و به س��رعت مراجعت کردم. چند 
روز گذش��ت. روزی دیگ��ر مطلبی نوش��ته ب��ودم، ولی 
به محض این ک��ه آن  را به داخل هش��تی انداختم، در باز 
ش��د و پیرمردی موس��فید و خندان )حس��ین توفیق، 
موسس روزنامه( دنبالم دوید و گفت: کجا می ری؟ بیا تو 
کمی حرف بزنیم...« و این چنین پای محمدی به توفیق 
بازمی شود. اولین برخوردهایش در تحریریه، با ابوالقاسم 
حالت )خ��روس  الری، هدهد می��رزا(، نورال��ه خرازی 
)سبزه قبا(، محمدعلی افراشته )پرستو چلچله زاده(، پرویز 
خطیبی )دارکوب(، عباس ف��رات )ابن جنی(، غالمرضا 
روحانی )اجنه(، احمد سروری )جن بوداده(، محمدحسن 

رهی  معیری )شاه  پریون(، ملک حجازی )قلزم( و... شکل 
می گیرد. همان طور که پیداست، اکثر توفیقیون نسل اول، 
اسامی پرندگان یا جنیان! را به عنوان نام مستعار انتخاب 
می کردند، لذا نام مستعاری که محمدی هم در این دوره 
برای خود انتخاب می کند »طوطی« اس��ت. دوس��تی 
دیرینه محم��دی و حال��ت، از انته��ای دوره اول توفیق 
این چنین شکل می گیرد و زبانزد همگی می شود. پاتوق 
آنها، کافه شایان )حوالی چهارراه حسن آباد( بود که پس 
از کار در مجله در آنجا گعده می گذاشتند. به قول حالت، 
»اگرچه گفته اند کبوتر با کبوتر، باز ب��ا باز، ولی نمی دانم 
دوس��تی و رفاقت »طوطی با خ��روس  الری« را چگونه 

توجیه کنم!«.
ب��ه   )1317-1332( توفی��ق  انتش��ار  دوم  دوره 
صاحب امتیازی محمدعلی توفیق، س��ال های ملتهبی 
اس��ت که بارها روزنامه توقیف می ش��ود و گاه با عناوین 
و امتیاز دیگر نش��ریات همچون »ی��زدان«، »بهرام« و 
»زندگی« منتشر می ش��ود. در این دوره، توفیق پنج بار 
تغییر سردبیر می دهد که از شماره سی ودوم سال 1322 
نام »محمدامین محمدی« ذیل مدیر داخلی و از شماره 
سی وپنجم همان س��ال به عنوان سردبیر توفیق می آید. 
در سالنامه )1321( ابوالقاس��م حالت در قطعه ای که به 
توصیف تحریریه می پ��ردازد، محمدی را چنین خطاب 
می کند: »محمدی آن که هس��ت، طوطی شکرش��کن/ 
گلشن توفیق راست، بلبل شیرین سخن...«. ایده ستون 
»رادیو توفیق« با شعار »اینجا رادیو توفیق، بر شنوندگان 
گرامی ما دروغ باد!« از آن اوس��ت و به  فراخور هر شماره، 
داستان طنز، سرمقاله و نثرهای متعدد فکاهی از او منتشر 
می شده است. با این که محمدی اهل شعر و سرودن نظم 
نبود اما در سرمقاله های انتقادی اش آن قدر نکات ظریف 
یافت می شده که خواننده آن روزها را مجذوب خود کند. 
نوشته هایش، به خاطر ارتباطش با دستگاه های دولتی و 
نیز به واسطه تیزبینی خاصی که مختص خودش بوده، 
ضمن س��ادگی و روانی، از عمق و اس��تحکام خوبی نیز 
برخوردار بوده است... اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. 
محمدی، گرایش های چپ داشت و در برخی شماره ها، 
به وضوح مطال��ب جانب دارانه و تندی می نوش��ت که از 

آشوب ها و تحرکات اغتشاش آمیز حمایت ضمنی می کرد. 
همین امر به مذاق خوانندگان خ��وش نمی آمد و اغلب 
مکاتباتی اعتراض آمیز با مجله صورت می گرفت. نهایتا 
در »یزدان« مورخ 18 مهرماه 1324 آگهی »بنا به عللی، 
از این تاریخ اینجان��ب )محمدامین محمدی( هیچ گونه 
مس��ئولیتی در روزنامه توفیق نخواهم داشت« منتشر 
می شود و محمدی به خاطر سرمقاله ای که در توفیق )28 
شهریور 1324( نوشته بود و تلویحا از قتل یکی از مالکین 

فئودال توسط دهقانی دفاع کرده بود، برکنار شد.
پس از مدتی س��کوت و قطع ارتباط ب��ا مطبوعات، در 
س��ال 1325، محمدی ب��ه دعوت محس��ن هنریار به 
»علی بابا« پیوس��ت. بار دیگر در مهرماه س��ال 1328، 
به پیش��نهاد پرویز خطیبی به »حاجی باب��ا« )خیابان 
فردوسی، روبه روی سفارت انگلیس( رفت و سردبیرش 
شد. سرمقاله های شیرینش را این بار با امضای »وردست 
حاجی« می نوشت. از سال 1329، محمدی بار دیگر با 
افراشته و مطبوعه اش »چلنگر«، وارد عرصه مطبوعات 
سیاسی فکاهی ش��د. مهم ترین تفاوت این دوره کاری 
محمدی، تمایز ش��یوه کاری چلنگ��ر از توفیق بود که 
به جای روش تش��کیالتی در توفیق، به سیاق محفلی 
در کنار افراشته، جلی، سنگسری، شاهانی، معتضدی، 
شهبازی، نوح و... در چلنگر مدیریت می شد. در چلنگر، 
محمدی مطال��ب را ب��رای آخرین بار ش��خصا کنترل 
می کرد و خودش به چاپخانه می ب��رد تا در غلط گیری 
و کنترل چاپش، نیز ناظر باش��د. محم��دی در چلنگر 
عالوه بر »طوطی«، بیش��تر با امضاه��ای »واقع بین«، 
»الکی خ��وش«، »می��م«، »مام« ش��ناخته می ش��د. 
سلسله مقاالت طنز »نامه های مصور سرهنگ« به قلم او 
بود. همین طور در چلنگر بیشتر داستان طنز می نوشت. 
در همان سال ها )1331( کتاب »مکتب نو« )مجموعه 
شانزده داستان کوتاه مش��ترک افراشته و محمدی( از 

مطبوعه چلنگر منتشر شد.
با فرارسیدن کودتای 28 مرداد 1332 و توقیف چلنگر، 
محم��دی از مطبوعات فاصله می گیرد و به اش��تغال در 
حوزه صنعت مش��غول می ش��ود. حوالی س��ال 1339 
همکاری پراکنده ای با توفیق در دوره س��وم انتش��ارش 

داشته که آن هم دیری نمی پاید. پس از این حضور، حتی 
با وقوع انقالب و دعوت دوس��تانش، باز هم به حضور در 
مطبوعات تمایلی نشان نمی دهد و به کلی ناپدید می شود. 
اوایل دهه هفتاد شمس��ی، مکاتبات پراکنده ای از او که 
مقیم پاریس و در بس��تر بیماری ب��وده، با عباس توفیق 
و پرویز خطیبی در دست است. نهایتا خبر درگذشتش 
در اردیبهشت ماه س��ال 1373 از بیمارستانی در پاریس 

مخابره   می شود.
از نمون��ه یادداش��ت های طن��ز سیاس��ی محم��دی، 

»لکه گیری« را می خوانیم:
پیش از این که طرز »لکه گیری« را به ش��ما بیاموزیم، بد 

نیست تذکر بدهیم که »لکه« بر چند قسمت است:
لکه سیاس��ی: این لکه از آن لکه هایی اس��ت که بر دامن 
هرکس بنشیند اثرش تا مدت زیادی از بین نمی رود. مانند 
لکه آقای »غالم فروبر« ): اش��اره به غالمحسین فروهر، 
رایزن اقتصادی وقت ایران در سوییس و وریز راه در کابینه 

احمد قوام( که از رجال لکه دار عصر خود بوده است!
لکه اجتماعی: با این که »لکه اجتماعی« به مراتب از »لکه 
سیاسی« زننده تر است، ولی چون بیشتر جنبه شخصی! 

دارد لذا مانع اشغال به مقامات عالیه نیست!
لکه بدنی: این لکه از لکه اجتماعی چندان به دور نیست. 
معموال کس��انی که لکه اجتماعی دارند از لکه های بدنی 
یا به عب��ارت دیگر، از »خال ه��ای مصنوعی« بی نصیب 

نیستند  !
در گفتار امروز نظر ما بیش��تر روی دو نوع لکه اخیر است 
و اینک طرز لکه گیری آنها: مقداری »آس��ید دوچاقو« را 
با »سولفات دوچماق« درهم ریخته، بر آن اندازه زیادی 
»آکسید دوریش« اضافه کنید، س��پس مخلوط فوق را 
چندی در مج��اورت »آتش هوچی گ��ری« نگه دارید تا 
خوب گداخته شود، آن گاه آن را کم کم در محلول »نیترات 
دوملی« فروببرید و چون از این کار فارغ ش��دید، کمی از 
آب »قنات« روی محل لکه بمالید و بالفاصله یک آمپول 
»توصیه« هم تزریق کنید، آن وق��ت خواهید دید که اثر 
ظاهری لکه های فوق الذکر کامال از بین می رود و جنس 
لکه دار! برای نگه داری در باغ بهارستان ): اشاره به مجلس 

شورای  ملی!( از هر حیث آماده می شود.

عمادالدين قرشی

»محمدامین محمدی« که بود و چه کرد

سردبیر گمنام توفیق

عباس  محموديان

ِد نشد!
حميد  نيک نفس

صبح دیروز داخل اتوبوس 
صاف رفتیم بلکه خواب کنیم

مثل یک پادشاه تا مقصد 
یک نفس خواب مستطاب کنیم

بی خیال شلوغی و این ها
هرچه جز خواب را جواب کنیم

ناگهان گفت مرِد راننده:
باید امروز اعتصاب کنیم!

این چه وضعی است؟ باید این دفعه 
یک آنارشیست انتخاب کنیم!

گفت مرد جوان دانشجو:
کاش فکری برای آب کنیم
من خودم یک مهندس آبم

تا به کی کار فاضالب کنیم؟
پیری از منظر مناظره گفت:
یکدگر را چرا خراب کنیم؟

چه قَدر زشت می شود وقتی 
دوست را کم خرد خطاب کنیم

جای توضیح منطقی حیف است
اسب توجیه را رکاب کنیم
داد زد یک نفر که: ما باید 
نقشه فتنه را بر آب کنیم

یک سفارت برای عبرت شان 
باید از بیخ و بن خراب کنیم!
مرد اصالح کرده ای هم گفت:
دشمن خویش را مجاب کنیم

ما فقط طالب مذاکره ایم
باید از جنگ اجتناب کنیم

ما چرا دشمنان ملت را 
متوجه به انقالب کنیم؟

خواهری با صدای نازک گفت:
رفع تشویش و اضطراب کنیم

وارداِت ماتیک را آزاد
مملکت را پر از گالب کنیم

یک برادر به بنده گفت: اخوی!
فکِر این معضل حجاب کنیم

تا به کی با وجود این آتش
این دل جوجه را کباب کنیم؟

بنده گفتم که: آخرش باید
شرح این طنز را کتاب کنیم
که چرا جای خواب اول صبح
بی خود ایجاد التهاب کنیم؟!
به گمانم که باید از هر حیث

روی خواِب سحر حساب کنیم!

از بس که ما خوبیم و یک نسِل قدم داریم
در حین جنگ نفت، جنگ آب هم داریم

آن قدر در حمام و استخر آب می ریزیم
بعد از دو روِز آفتابی باز نم داریم

سی درصدش آب است شیر تازه، از این رو؛
در موضع دندان عقل اغلب ورم داریم

هرگز نخواهد شد کسی مسموم با نیترات
عمری ست با آِب ُکلر عادت به سم داریم 
برخی به شعر خویش جوی آب می بندند

دریایی از این نوع، در شعر عجم داریم 
برخی درون شعر، راه آب می بندند!

از این نمط، ترکیب بند محتشم داریم 
از بس گل آلود است، دشمن را نمی بیند؛

این آب هم مانده کدام از ما علم داریم!
گرچه به ما یک ظهر کلی آبرو دادی

یا حضرت عباس! ما هم آب، کم داریم

اتوخوابات!

َجنگ آب

عبدالرضا   قيصری

حسين رضوی فرد

مجتبی   احمدی

زیرنویس طرح:
در این کشور، قانون روی سبیل سرمایه داران می گردد. رجوع شود به سرمقاله.

)آنچه می بینید، تصویر یکی از جلدهای دوره دوم انتش��ار نش��ریه فکاهی »توفیق« اس��ت که چهارشنبه دوم 
 اسفندماه س��ال 1323 منتشر ش��ده. این کارتون، از آثار حسن توفیق اس��ت. توفیقی ها در جلد این شماره، به 

زد و بندهای مالی و فساد اقتصادی و از این قبیل مسائل عادی در دوره خودشان اشاره کرده اند.(

روی سبیل سرمایه داران!

محمدی )باال(، ابوالقاسم حالت )چپ(


