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ادامه داردتخته سياه طنز بايگانيشادروان

»محمدعل��ي گوي��ا« )ب��ا القاب 
متنوع��ي همچ��ون بلب��ل  گويا، 
طوط��ي  گوي��ا، گوي��اي  اس��رار، 
بي زبان، خاموش، الل، خط كش، 
زبان دراز، ش��ترمرغ، ش��يرگويا، 
ناط��ق، مهندس الش��عراء، م. گ، 
قصه گ��وي كاكا(، متول��د تيرماه 
1313 كرمانش��اه و فرزند غالمعلي گويا )شاعر و رييس 
اداره فرهنگ كرمانش��اه و اراك( بود. در س��ال 1333 به 
دانشكده هاي معماري و روزنامه نگاري راه يافت و هم زمان 
ب��ا فارغ التحصيلي از رش��ته هاي مهندس��ي معماري و 
روزنامه نگاري )1337(، به اس��تخدام وزارت  مس��كن و 
شهرس��ازي )تا س��ال 1359( درآمد. همچنين از همان 
زمان، مامور تدريس دوره هاي روزنامه نگاري در دانشكده 
علوم شد. اولين اش��عار طنزآميزش را از خالل  سال هاي 
1327 به بعد مي توان در نشريات كرمانشاه و... يافت، اما 
آنچه ميراث او را به عنوان شاعري طنزسرا و روزنامه نگاري 
منتقد در دهه چهل ساخت، تالش بي نظيرش در سرايش 
قطعات نقيضه و نظيره طنز براس��اس وقاي��ع روز بود؛ تا 
جايي كه چندين بار از س��وي حكومت وقت ممنوع القلم 
شد و بارها براي رهايي از سانسور، مجبور به تعويض اسم 
مس��تعارش ش��د. نوحه طنزآميز »عمه ات ب��ه قربانت« 
)مصادف ب��ا قيام خ��رداد 1342( خطاب ب��ه حاكميت، 
از آن جمله اس��ت: »گفتي كه ن��ان ارزان ش��ده، كو نان 
ارزانت/ گفتي كه مجلس وا شود، كو باغ و بستانت/ گفتي 
براندازم بساط بي س��وادي را/ جز وعده، من هرگز نديدم 
توي دكانت/ گفتي به درد و زخم ت��و من مي نهم مرهم/ 
گفتي ز بيكاري نجاتت مي دهم كم كم/ گفتي لباست نو 
ش��ود با بچه ها از دم/ پس كو لباس و مرهم و كار فراوانت/ 
عمه ات به قربانت! عمه ات ب��ه قربانت...!«محمدعلي گويا 
كه در دوره سوم انتش��ار روزنامه توفيق )1337-1350(، 
به دعوت دكت��ر همايون حكمتي، عض��و ثابت تحريريه 
شده بود، اش��عار خواندني و روانش را با س��وژه هاي اكثرا 
اجتماعي و سياسي مي سرود و به سرعت نزد مردم مورد 
استقبال واقع مي ش��د. در وصف هنرش س��روده بود: »با 
سوز دل و ديده خونبار و پريشان/ يك عمر همه شعر ُپر از 
خنده س��رودم/ صد بند به پاي دل سودازده بستم/ تا يك 
ِگره از ابروي خواننده گش��ودم«. داس��تان منظوم ناتمام 
»پري و فري« ب��ر وزن »زه��ره و منوچه��ر« ايرج ميرزا، 
نيز يكي از بهترين آثار دنباله دار او در آن سال هاس��ت. در 
نخستين ش��ماره اكثر س��ال هاي توفيق، قطعات محرر 
محمدعلي گويا زينت بخش صفحات س��النامه روزنامه 
بود: »چهل و هفت سال، روز و شبان/ گوش بر زنگ بودن 

و نگران/ ترس از زن��گ محكم تلفن/ كه: نخ��وان يا نگو، 
نخند و نكن!/ بحث در روي جمله ها، كلمات/ بر محمد و 
آل او صلوات!/ چهل و هفت س��ال ترمز و گاز/ توي اين راه 
پر نشيب و فراز/ خنده كردن به ريش چرخ فلك/ همه جا 
با لطيفه و متلك/... / باز هم عهد تازه مي بنديم/ باز بر ريش 
دهر مي خنديم/ من كه هرگز نگش��ته ام تسليم/ مي كنم 
پيش حرف حق تعظيم/ تا زبان ش��ما ُبود توفيق/ در پناه 
خدا بود توفي��ق!«از زمان توقيف ش��دن توفيق )1351( 
تا انتش��ار گل آقا )1369(، گويا در نشريات  طنز و فكاهه  
حضور نداش��ت و صرفا به فعاليت هاي پراكنده راديويي 
مي پرداخت؛ به قول خودش: »طنزي است زندگاني گويا 
كه بايدت/ گريان به خنده بودن و خندان گريستن!« تنها 
چند ماه پس از انتش��ار گل آقا، به اين مجموعه پيوست و 
قريب يك دهه تا پايان حيات��ش )6 فروردين 1380( اين 
همكاري اس��تمرار داش��ت. منوچهر احترامي در كتاب 
يادبودي كه موسس��ه گل آقا برايش منتشر كرد )1382( 
از او با عنوان »يكي از بهترين طنزپردازان چهار دهه اخير 
ايران« ياد كرد. نثر شيرين و در عين حال سنگين و باوقار 
گويا، همچون ستون كوتاه طنز »ماجراهاي آقاهادي« در 
ماهنامه گل آقا )73-1372(، نيز همواره به زبان توده مردم 
بسيار نزديك بود. گويا، با اينكه اشعار كثيري در مراثي و 
مدايح ائمه اطهار و بزرگان تش��يع دارد، اما هرگز خود را از 
حال وهواي طنزنويس��ي خارج نمي ديد و به نقد احواالت 
اجتماعي مي پرداخت: »پروردگارا، از گراني هر جنس كه 
شكايت كردم روز بعدش صد كاالي ديگر گران شد. خدايا، 
روزگاري مويم سياه بود و بختم سفيد، امروز مويم سفيد 
شده و بختم سياه! كه در همه جا بخت ما سياه است جز در 
خريد هندوانه كيلويي 30تومن كه هميشه سفيد است!«  

از اشعار طنز اوست: 
چنان قحط آبي شد اندر وطن

كه لب  تر نكردند زاغ و زغن
چنان گرم شد كوره آفتاب

كه مردم فراموش كردند خواب
توّرم بدان گونه باال گرفت

كه جان، جاي هر نرخ كاال گرفت
چنان هركجا قحطي كار شد

كه »حاج منيزي« نيز بيكار شد!
چنان نرخ شهريه هم  شد فزون
كه دارالفنون گشت دارالجنون

چنان شد فزون قحطي شيرخشك
كه از شرم شد آب در شير، خشك

چنان باري آمد به دوش قلم
كه شد دست و پاي قلم زن، قلم

حاال که هوای تهرون خرابه...»محمدعلي گويا« كه بود و چه كرد
»مهندس رياضی در انجمن شهر گفت: هوای تهران خراب است.«

آميرزا به پيازی:
- قربان، حاال که هوای تهرون خرابه، پس بفرمايين به ما »فوق العاده بدی آب وهوا« هم بدن!

)آنچه می بينيد، طرح جلد شماره 45 روزنامه فكاهي »توفيق« است که در سوم آذرماه 1349 منتشر شد. طراحی 
كارتون به قلم »ناصر پاک شير« در استوديو توفيق انجام شده اس��ت. توفيقی ها در جلد اين شماره، با »عبداهلل 
رياضی« )پيازی( رييس مجلس شورای ملی و »عباس ميرزايی« )آميرزا( نماينده مجلس شورای ملی شوخی 

کرده اند.

كه دارالفنون گشت دارالجنون
طنزنوي��س، ب��ا رخداده��اي 
مختل��ف س��روكار دارد و براي 
طنزهايش از آنها الهام مي گيرد. 
تاريخ��ي،  رخداده��اي  ه��م 
اس��اطيري و افس��انه اي و هم 
وقايع روز. طنزنويس شتاب زده، 
اغلب به اولين چيزي كه درباره 
وقايع به ذهنش مي رس��د، رضايت مي ده��د و آن را 

مضمون طنزنويسي مي كند. 
مثال مي شنود كه: »تخم مرغ گران شده است«؛ اولين 
چيزهايي كه به ذهن مي رسد گزاره هايي است از اين 

دست: 
- خوش به حال مرغ ها!

- االن فقط آقازاده ها مي توانند نيمرو بخورند. 
- آه روياي نيمرو خوردن!

- برويد از چين تخم مرغ وارد كنيد. 
بعد از اي��ن گزاره ها، ك��ه انديش��ه و درون مايه طنز 
ش��تاب زده را تامين مي كند، نوبت اف��زودن نمك و 
چاشني اس��ت. با چه چيزهايي مي توان متن بانمك 
نوشت؟ شوخي هاي دم دس��تي با دوگانه هايي از اين 
دست: »مرغ/ خروس«، »زن/ مرد«، »فقير/ پولدار«، 

»گراني/ ارزاني«، »مردم/ مسووالن.«
بعد هم كم��ي مزه پراكني ب��ا اس��تفاده از تبادرهاي 
كلمات »تخم- خوردن« و... تمام شد؛ طنز شتاب زده 
آماده است؛ گاهي به نثر و گاهي به نظم. پس منتشر 
مي ش��ود و خوانده مي ش��ود و موج��ي از لبخندها و 
قهقهه ها و خنك ش��دن دل ه��ا و بازنش��رها و... طنز 
شتابزده به همان س��رعتي كه توليد و منتشر شده، 

فراموش مي شود. 
   

ب��راي طنزنويس، هر رخ��دادي بهانه و دس��تاويزي 
است براي فضاسازي و آفرينش س��اختار و نمادها و 
ش��خصيت ها و تيپ ها و گفت وگوه��اي خالقانه كه 

حاصل انديشه و نگاه خاص اوست. 
بنابراين، متن طنز، بازنويس��ي رخداده��ا و افزودن 
واكنش ها، حرف ها و نگاه هاي تكراري و عوامانه به آن 

نيست. 
هر حادثه اي، هرچند ساده، تلنگري است براي بيان 
آشكار شدن ذهنيات انسان ها. واكنش افراد نسبت به 
آنچه در دنياي بيرون اتفاق مي افتد، نشان مي دهد كه 

در دنياي درون شان چه مي گذرد. 
براي طنزنويس، تمام رخداده��ا و حادثه ها و خبرها، 
تنها از همين جنبه اس��ت كه اهميت دارد. بنابراين، 
ممكن اس��ت كه خبر ورود يك كالغ به يك جلس��ه 
س��خنراني، زمينه س��از آفرينش طنزي خواندني و 
به يادماندني باش��د و مثال خبر رسوايي يك اختالس 

بزرگ، اصال به كارش نيايد. 
طنزنوي��س، تحليلگر سياس��ي و اجتماعي نيس��ت 
كه خود را مكل��ف بداند در برابر ه��ر خبري واكنش 
نش��ان بدهد و موضع گيري كند؛ يعني ش��گردهاي 

طنزنويسي را به خدمت تحليل خبرها دربياورد. 
طنزنوي��س، روايت گر اس��ت و از هر رخ��دادي، چه 
واقعي باشد و چه س��اخته تخيل، روايت خود را دارد 
با تصرف هايي خالق. كسي كه متن طنز را مي خواند، 
طبعا مي داند ك��ه در چنين متني، نه ب��ا گزاره هاي 
خبري و علمي مواجه اس��ت و نه با ن��گاه تحليل گر و 

منطقي و مستدل. 
اغراق و مبالغه و جابه جايي و حتي تحريف كلمات و 
جمالت، از تكنيك هاي طنز است. اين است كه برخي 
طنزنويسان حرفه اي، گاهي كه به نقل خبر نياز دارند 
آن را جدا از متن مي نويس��ند تا خوانن��دگان بدانند 
كه خبر واقعي و معمولي و منطقي، يك چيز اس��ت و 

جمالت خبري در متن طنز، چيزي ديگر است. 
اگر طنزنويس آنقدر خالقيت و نگاه متمايز نداش��ته 
باشد كه بتواند فراتر از روال معمول و شناخته شده و 
تكراري و عوام پس��ند، به رخدادها و خبرها نگاه كند، 
بيش از آنك��ه طنزنويس باش��د، كارمن��د خدماتي 
مخاطبان پرشمار و كم حوصله و شتابزده است كه تنها 
وقتي مطابق پسند مشتريانش مي نويسد، از آثارش 

استقبال مي شود.

»فرزندان ايرانيم«، مجموعه طنز داس��تاني- روايي 
»داوود اميريان« از دوران نوجواني اش در جبهه هاي 
جنگ، به چاپ بيس��ت وپنجم رس��يد. اي��ن كتاب 
كه شامل شصت س��كانس داستاني اس��ت، از سوي 
انتشارات سوره مهر منتشر ش��ده و همواره جزو آثار 
پرفروش اين انتش��ارات براي گروه س��ني كودك و 
نوجوان بوده است. به گزارش پايگاه خبري سوره مهر، 
بخش زيادي از كتاب »فرزندان ايرانيم« به خاطرات 
اميريان از زماني برمي گردد ك��ه براي آموزش و اعزام 
به جبهه، به پادگان 21 حمزه سيدالشهدا مي رود. او 
اين خاطرات را با زبان طنز نوشته و با استفاده از طنز 
كالم و موقعي��ت، تلخ تري��ن روايت ه��ا را خواندني و 
جذاب كرده اس��ت؛ به ويژه در اين اثر، فضاي خشك 
و خش��ن جنگ براي مخاطبان نوجوان، خواندني و 

شيرين ترسيم شده است. 
اين كتاب براي  گروه سني نوجوانان و با زباني داستاني 
نوش��ته ش��ده و در 60 فصل  متن و يك فصل نامه ها 
تدوين شده است. ش��رح دوران كودكي، دستكاري 
شناس��نامه براي اعزام به جبهه به علت كمي س��ن، 
خاطرات تل��خ و ش��يرين دوران آموزش��ي در كنار 
ديگر افراد اعزامي كه اكثرا همسن وس��ال نويس��نده 
بوده اند، خشم شب و دس��تپاچگي  نوجوانانه و پديد 
آمدن لحظ��ات به يادماندني، حض��ور در كالس هاي  
عقيدتي، غافل گيري و خلع س��الح نگهبانان توسط 
مس��ووالن گروهان ها و درگيري بچه هاي آسايشگاه 
با مس��ووالن طي ي��ك برنامه از پيش تعيين ش��ده، 
تنبيه ها و تشويق ها و... موضوع خاطرات مجموعه  طنز 

داستاني- روايي »فرزندان ايرانيم« است. 
»رفاقت به س��بك تانك«، »گ��ردان قاطرچي ها«، 
»كودكستان آقامرس��ل« و »خمپاره هاي فاسد« از 

ديگر آثار طنز داوود اميريان است.

چاپ بيست وپنجِم »فرزندان ايرانيم«

)توضيح: در اس�اطير يونان، 
»كائوس« به معناي آش�وب، 
آش�فتگي  هرج وم�رج  و 
است. ش�ايد هم معناي كامال 
 متفاوتي دارد! به هر حال چه 
فرقي مي كند؟! به قول حافظ: 
زيرك�ي را گفتم اي�ن احوال 

بين، خنديد و هيچي نگفت!( 

آنچه گذشت: ده ها سال قبل، يكي از استانداران ما يك بار 
تصميم گرفت »ديوانه نمونه استان« را انتخاب كند تا از او 
قدرداني شود. سرانجام، ديوانه نمونه استان انتخاب شد؛ 
»سهراب جان فلك زده«. براي برگزاري مراسم قدرداني 
او را آم��اده كردند تا همراه ما خبرنگارها به تيمارس��تان 

اصلي در مركز استان اعزام شود. حاال ادامه داستان: 
مام��وران تيمارس��تان ب��ه دس��تور دكتر الفب��ا -مدير 
تيمارس��تان- بدو آمدن��د و س��هراب جان را طناب پيچ 
كردند تا در طول راه به خودش و به ديگران آسيب نرساند. 
س��هراب جان، بهت زده اطرافش را نگاه مي كرد و تندتند 
پلك مي زد تا جلو اشك هايش را بگيرد و نمي توانست... 
يكي از خبرنگاران جوان همشهري اعتراض كرد كه: اين 

كار، درست و انساني نيست. 
دكتر الفبا با خشم و خروش گفت: »در عوض ديوانه تان 
هم ديوانه نمونه نيس��ت. هيچ معلوم نيست چه جوري 
پارتي بازي كرده 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! س��ر آدم س��وت 
مي كش��د از اين بي انصافي!«... اين را گفت و در سوتش 
دميد و بنا كرد دور باغچه تيمارستان دويدن. گنجشك ها 
ترسيدند و گريختند، پررررر... پركش��يدند و در آسمان 
سوخته از آفتاب دور شدند. زيردستان دكتر الفبا دنبال 
او مي دويدند، چيزهايي گفتند و ش��نيدند و برگشتند. 
گفتند كه: آمبوالنس بنزين ندارد و پنچر هم هس��ت، تا 

شروع مراسم وقتي نمانده، ناچار بايد با وانت بار برويد. 
دكت��ر الفبا، دورتر كنار حوض خزه بس��ته تيمارس��تان 
ايس��تاده ب��ود و ب��ا نيش��خند نگاه م��ان مي ك��رد. ما 
مطبوعاتچي ها بايد كه به هر حال با افتخار ش��هرمان به 
مركز استان مي رفتيم و از مراسم قدرداني از سهراب جان 

فلك زده گزارش تهيه مي كرديم. 
دو مام��ور قلچماق تيمارس��تان آمدند و س��هراب جان 
دست وپابس��ته را ب��ه ت��ِه وانت بار پ��رت كردن��د. به ما 
مطبوعاتي ها هم گفتند: خودتان را بجنبانيد، سوار شويد، 

زود!
و ما زود س��وار شديم، ته وانت نشس��تيم. راننده و آن دو 
مامور در كابين وانت بار مشكي و خاك آلود قراضه، روي 
صندلي ها نشس��تند و راننده گازش را گرفت و راه افتاد. 
وانت بار به در فلزي تيمارستان خورد. در از جا كنده شد 
و ما به عقب شوت شديم، اما شانس آورديم و طوري مان 
نشد. از شهر كوچك ما تا مركز استان، دويست كيلومتر 
راه اس��ت، آن هم همه اش در بّر و بيابان. در اين فاصله، از 
بس ما به ب��اال و پايي��ن و اين طرف و آن ط��رف افتاديم، 
همه مان سرگيجه گرفتيم. طوري كه وقتي به تيمارستان 
اصلي و محل برگزاري مراس��م رس��يديم، هرك��دام از 
ما مطبوعاتي ها، گي��ج و منگ به طرف��ي راه افتاد. يادم 
اس��ت كه يك مطبوعاتي جوان با خودش حرف مي زد و 
دس��ت مي جنباند. گاهي هم مي خنديد و اخم مي كرد. 
بعضي وقت ها از ترس دس��ت روي صورتش مي گرفت و 
خطاب به شخص نامشخصي مي گفت: »حق با شماست؛ 
ش��ما بايد ديوانه نمونه انتخاب مي ش��ديد، فلك ش��ده 
كيست!؟ جناب الفبا...«. يكي ديگر از همراهان مان رفت 
ميان جوي كنار خياب��ان و در آت و آش��غال هايي مثل 
قوطي نوشابه و كاغذ و بسته هاي سيگار و سرنگ نشست. 
باريكه آب متعفن را به هم م��ي زد و با صداي ناهنجارش 
ترانه كودكانه اي مي خواند: »ماهي شدن چه خوبه/ حاالم 
تنگ غروبه/ صداش ك��ن و صداش ك��ن/ از توي جوب 
رهاش كن.« يكي  ديگر پا به فرار گذاشت و ِد برو كه رفتي؛ 

هنوز هم از او خط و خبري نيست!
ماموره��اي گردن كلف��ت آمدن��د و اول طناب ه��اي 
س��هراب جان را باز كردند و بعد ما چن��د نفر مطبوعاتي 
را ب��ه زور پس گردني و اردنگ��ي به داخل تيمارس��تان 
مركز اس��تان راهنمايي كردند... باغ باصفا و سرس��بزي 
ب��ود. فواره ها ب��ا صدايي دلنش��ين و م��داوم از البه الي 
چراغ هاي رنگارنگ، آب به اس��تخر مي ريختند. بلبل ها 
آواز مي خواندند و نس��يمي معطر مي وزي��د. مدعوين بر 
صندلي هاي راحت و نرم نشسته بودند و از آنها با چاي و 
شربت و شيريني پذيرايي مي شد. در رديف اول، مقامات 
برجسته استان نشسته بودند. همه ش��ان اخمو بودند و 
شكم هاي گرد ورقلمبيده ش��ان را در بغل گرفته بودند و 
به ندرت با نفر بغل دستي خود، آهسته چيزي مي گفتند 
و مي شنيدند و سرمي جنباندند، باز همان چهره اخم آلود 
را به خود مي گرفتند. من آن وقت ها مي خواستم پزشكي 
بخوانم و مطالعاتي در اين زمينه داش��تم؛ با ديدن چنان 
نگاه هاي گرفته و قيافه هاي پر از بي��زاري به اين نتيجه 
رسيدم كه احتماال همه شان مريضي هاي ناجوري دارند 
و چون كه نمي ش��ود اين جور مريضي ها را مثل سردرد و 
دندان درد به همه گفت، حاال طفلكي ها دارند براس��اس 
وظيفه، درد جان فرسايي را تحمل مي كنند تا وقتي كه 
اس��تاندار بيايد، مراسم برگزار ش��ود و بعد اينها في الفور 
بروند به دكتر و معالجه ش��وند؛ اما تا آن وقت چاره اي جز 

تحمل درد نيست. 
و چقدر تعجب كردم، وقتي ديدم كه اس��تاندار با عجله 
آم��د و جماعت اخمو ناگهان ُگل از گل ش��ان ش��كفت؛ 
اخم هاشان باز ش��د، چهره ها غرق تبسم شد و همه شان 
با اس��تاندار و با همديگر گرم گرفتند؛ ماچ و بوس��ه به راه 

انداختند، گفتند و خنديدند. 
من تا آن لحظ��ه دل تو دلم نبود؛ چ��ون كه اين جور 
دردها باعث بي حوصلگي و دعوا، مرافعه مي شود كه 
خب... به خير گذشت و نشد و من نفسي به آسودگي 
كشيدم و نشس��تم. بقيه اش را كه خودتان مي دانيد، 
هم��ان ص��دا زدن س��هراب جان فل��ك زده و مدال 
حلبي به س��ينه اش نصب كردن و اهداي 10 كارتن 

پفك نمكي و چيپس و باقي قضايا... 
 طبيعتا ادامه دارد

كائوس/ 4طنزنويسي و نگاه خاص به رخدادها
ديوانه نمونه در مركز استان

اسماعيل   اميني

عمادالدين  قرشي

محمد  علي  علومي

هرگز نميرد آن كه شده پوستش كلفت

روح اهلل احمدي

در اين جهان بگو كه چه بود اتهام ما
آلوده كرده است هوا را كدام ما؟

تقصير چيست؟ خودروي تك سرنشين؟ موتور؟
بنزين بي مالحظه؟ پست و مقام ما؟

انگار كار اصغر فرهادي است اين
پاياِن باِز وضِع كميك و درام ما

از بس هواي ما دغل است و سياه كار
كفتر شبيه زاغ شده روي بام ما!

اين جا هوازيان همگي دودزي شدند
فرقي نمانده بين خواص و عوام ما

وقتي كه ما هواي كسي را نداشتيم
بايد شود هواي خدا هم حرام ما

آلوده است دست خاليق به خون هم
گير است در محاكمه پاي تمام ما

اي تو! تويي كه باعث آلودگي شدي
بر عمه تو باد درود و سالم ما!

تو در تعجبي كه چطوري نمرده ايم!
اين است كل محتويات پيام ما: 

گوگرد، جيوه، سرب، دي اكسيد نيتروژن
هستند ُقوت غالب هر صبح و شام ما

مادرپياله! دوِد تو را سر كشيده ايم
اي بي خبر ز لذت سرب مدام ما

تا ما در اين شرايِط آلوده زنده ايم
كربن به ُشش فرو شد و دنيا به كام ما

هرگز نميرد آنكه شده پوستش كلفت
»ثبت است بر جريده عالم دوام ما«

باعث تقويت كل قوايي، چايي!

عبداهلل مقدمي

مانده ام در كف ديدار، كجايي؟ چايي!
بر لبم كي بشود باز بيايي؟ چايي!

قوتي مانده اگر، از كرم هّمت توست
باعث تقويت كل قوايي، چايي!

به همين قل قل كتري و سماور سوگند
بهترين غلغله ارض و سمايي، چايي!

»به جهان خّرم از آنم كه جهان خّرِم توست«
عالم از درد پر است و تو دوايي، چايي!

عشق كشك است در آ ن جا كه تو باشي، خود تو
سبب بوي خوش باد صبايي، چايي!

مي و معشوق سِگ كيست، به درگاه شما؟
يار مي گويم و منظور شمايي، چايي!

»در همه دير مغان نيست چو من شيدايي«
كه بجويد سِر هر جشن و عزايي چايي

قطع هر مرحله با پير مغان كردم، گفت: 
پسرم آب حيات است خدايي چايي

ساقيا! خرقه گرو گير و بريز از قوري ت
تا بشويد برد اين زهد ريايي، چايي
ما كه رسواي جهانيم، بده فنجاني

تا كه جان را بدهد بلكه جاليي چايي
ساق سيمين و قد سرو نداري؟ باشد!

قهوه چي! تا به خماران بنمايي چايي... 
... قهوه خانه همه دربست غالمت باشند
ذكر ياران همه اين زمزمه: چايي! چايي!

   
»بر سر تربت ما چون گذري«، قربانت
برسان ديدي اگر بود به جايي، چايي

دلبر باسواد من

اكبر ميرجعفري

دلبر باسواد من مي خواست
روي من اندكي حساب كند

و پس از ثبت نام در كنكور

رشته اي خوب انتخاب كند

دلبرم گفت قصدم از تحصيل
كسب علم است، پول و مدرك نيست

گفتم اي خوب! من كه مي دانم
ذره اي در صداقتت شك نيست

 
گفت: »دندانپزشك اگر باشم 

چقدر درمي آورم ماهي؟«
بعد ترسيدم انتخاب كند

رشته دلپذير جراحي
   

ويژگي هاي رشته ها را گفت
تا برايش من انتخاب كنم
مثال فيزيوتراپي چيست؟

مدركش را چگونه قاب كنم؟ 

گفتم:  اي دلربا كه در هر حال 
از همه همگناِن خويش سري

تو به زيبايي عجيب خود
هركسي را ز عقل و هوش بري

 
پس براي تو بي گمان خوب است

رشته بي نظير هوش بري
تا بدون دوا مريضت را 

در اتاق عمل ز هوش بري!
 

حال اما دوباره غمگينم
نازنينم چرا ز من دور است؟
نكند باز درس مي خواند؟!

نكند باز پشت كنكور است؟!

خيرالموجودين

سيدعلي ميرافضلي

و به اين ترتيب،
مارمولك از مورچه سريع تر مي دود

و ملخ از پروانه دلفريب تر.
خوردن همبرگر را
دهاني گشاده بايد

نه لباني غنچه
و به اين ترتيب،

درخت عرعر بلندتر از اقاقي است
و ميمون از آهو شايسته تر.

و به اين ترتيب،
تو  بهتر از همه مي فهمي

و آمده اي
كلمات را از معنا نجات بدهي

و ما را از رستگاري.

شعر طنز

يك خبر

طرح/ محمد صالح رزم حسيني هاشورها


