
علی اکب��ر  »می��رزا  ش��ادروان 
فرزن��د  دهخ��دا«  )قزوین��ی( 
خان باباخ��ان به س��ال 1258 در 
محله س��نگلج )ته��ران( متولد 
ش��د. نه س��اله بود که پدرش را از 
دست داد. نزد شیخ غالم حسین 
بروجردی و ش��یخ هادی مجتهد 
نجم آبادی، دروس قدیم )ازقبیل مقدمات صرف و نحو، 
فقه، اصول، حکم��ت و کالم( را آموخت و س��پس راهی 
مدرسه علوم  سیاسی شد. چندی بعد به بخارست رفت 
و دوسال دبیر س��فارت ایران در بالکان بود. در این مدت 
با زبان فرانس��ه و دانش های جدید آشنا ش��د. هم زمان 
با نهضت مش��روطیت به ایران بازگشت. ابتدا به کارهای 
اداری مربوط به راه سازی در خراس��ان گماشته شد، اما 

چندی بعد پا در عرصه مطبوعات گذاشت. 
دهخ��دا را عامه طبق��ات جامعه بیش��تر به عنوان یک 
دانش��مند لغوی می شناس��ند. »لغت نام��ه« و پس از 
آن »امثال وحک��م«ش بیش از دیگر آثارش مش��هور و 
زبانزد اس��ت، اما دهخدا در ترجمه، تحقیق، ش��اعری، 
روزنامه نگاری و طنزپردازی، جای��گاه ویژه ای در عرصه 
ادب فارس��ی دارد. مطلع معروف »یاد آر ز ش��مع ُمرده، 
یاد آر« از اوست. او به واسطه آشنایی با فولکلور فارسی و 
ترکی، از پیش گامان ساده نویسی در برابر تکلف متملقانه 
متون اواس��ط عصر قاج��ار، و بنیان گذار طنز سیاس��ی 
در عصر معاصر اس��ت. روزنامه هفتگی صوراسرافیل که 
در آغاز مشروطیت به همت او و جهانگیرخان شیرازی 
منتشر می ش��د، بین آزادی خواهان آن عصر تا به امروز 
اعتبار خاصی داش��ته و دارد. ای��ن ارزش و اعتبار، تنها 
از مقاالت سیاس��ی و اجتماعی آن روزنامه ناش��ی نبود. 
ستون طنز این روزنامه که دهخدا آن  را با عنوان »چرند 
و پرند« و با امضای مستعار »دخو« می نوشت، به گواهی 
معاصرانش پرخواننده ترین بخش روزنامه صوراسرافیل 
بود. نوش��تن درباره عقاید خرافی مردم، نقد سنت های 
بی مایه و رفتارهای غلط جامعه، تالش علیه استبداد در 
راستای توس��عه آزادی بیان و... رویکرد او در این ستون 
بود. همین بس که طی انتشار 32 شماره، حداقل یک بار 
او را تکفیر و بارها و بارها تهدید کردند؛ »آزادی تو خیال 
آزادی توست/ این بهره به افسوِن که می خواهی ُجست/ 
تا دور جهان اس��ت و جهان خواب، تو را/ تعبیر به عکس 
است به تعبیر درست!«. با بسته ش��دن مجلس شورای 
ملی، سرکوب جنبش مشروطه توسط محمدعلی شاه 

و به دار آویخت��ن میرزاجهانگیرخان در باغش��اه، فصل 
تبعید دهخدا به فرانسه و سوییس رقم خورد. سه شماره 
از »صوراس��رافیل« را آنجا منتش��ر کرد. قطعه معروف 
»آکبالی« ی��ادگار این دوره اس��ت که بعدها توس��ط 
محمدعلی افراشته در روزنامه »چلنگر« به »آمیرزا« بدل 
و الگو شد. دهخدا در سال های تبعید سرانجام به ترکیه 
رفت و حداقل پانزده شماره از »سروش« را سردبیری و 
منتشر کرد. با برکناری محمدعلی ش��اه، و دعوت سران 
مشروطه، به ایران بازگشت و نماینده مجلس شد. در کنار 
نمایندگی، در مطبوعه هایی همچ��ون »روح القدس«، 
»آفتاب«، »ش��ورا«، »مجل��س«، »ش��وروی«، »ایران 
کنونی«، »پیکار« و... مقاالتی منتش��ر می کرد. »دخو« 
تنها اس��م مس��تعار دهخدا نبود، البته مشهورترینش 
بود اما او با اس��امی دیگ��ری همچون »اس��یرالجوال«، 
»برهنه خوش��حال«، »جغد«، »خادم الفقرا دخوعلی«، 
»خرمگس«، »آکبالی«، »دمدم��ی«، »رئیس انجمن 
الت ولوت ها«، »سگ حسن دله«، »نخود همه آش« و... 

نیز طنز می نوشت و می سرود.
معدود اش��عار طنز دهخدا، برخالف طنزهای منثور 
فراوان��ش، متکلف و ادیبانه اند. دو قطعه »ان ش��اءاهلل 
گرب��ه اس��ت« و »دانم دان��م« از نمونه ه��ای عال��ی 
طنزسرایی او هس��تند. مجموعه »چرند و پرند« که 
نخستین بار به صورت کتاب در س��ال 1341 توسط 
»سازمان کتاب های جیبی« منتشر شد، چندین بار 
تاکنون تجدید چاپ شده و بارها الگوی طنزنویسان 
در دوره های مختلف بوده است. دهخدا، به یک تعبیر 
معلم و راهنمای اکثر طنزنویس��ان صاحب نام ایران 
اس��ت که پس از او، قدم ب��ه این عرصه گذاش��تند و 
معدود طنزنوی��س محبوب سیاس��ی در مطبوعات 
ایران می توان نام ب��رد که از دهخ��دا تأثیر نپذیرفته 

باشند.
وي س��رانجام در هفت��م اس��فند 1334 در خان��ه اش 
درگذش��ت و پیکرش در ابن بابویه )ش��هرری( به خاک 

سپرده شد. از طنزسروده هایش چنین است:
چند گویی نبود یك غمخ��وار / خواج��ه را گاه جان 
سپردن او، / بهر میراث خوارگان َاسفا، /  زآن همه درد 
و رنج ب��ردن او / غله تیم و حاص��ل ده را، /  هفته و روز 
برش��مردن او / چو ز بحر محیط، بوتیمار / خواجه را 
مال خود نخوردن او... / خواجه، همچون دگر لئیمان 
ُمرد /نسزد بیش یاد كردن او / بهترین كار خواجه در 

همه عمر /  هیچ دانی چه بود؟ ُمردن او!

مصدق به روایِت محصص»علی اکبر دهخدا« که بود و چه کرد
چند روز پیش در خبرها آمده بود که خیابانی در تهران به نام مرحوم »محمد مص��دق« تغییر نام خواهد داد. از این دخوی نابغه

سویی، چهاردهم اسفندماه که گذشت، پنجاه ویکمین سالمرگ این سیاست مدار سرشناس ایران بود؛ و ضمنا 
در آستانه 29 اسفندماه، »روز ملی شدن صنعت نفت ایران« هم هستیم. به همین مناسبت ها، »مصدق به روایت 
محصص« را منتشر کرده ایم. زنده یاد »اردش��یر محصص« )1387-1317(، طراح، نقاش و کارتونیست نام دار، 

مرحوم مصدق را در سال 1369 به شیوه خاص خودش طراحی کرده است.

عمادالدين  قرشي
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ادامه داردمكتوب طنز

کت��اب »ل��ب خ��ط قرم��ز« مجموع��ه طنزهای 
مطبوعات��ی و داس��تان های کوت��اه »اس��ماعیل 
امینی«، از س��وی انتش��ارات س��وره مهر منتش��ر 
ش��د.امینی درباره این مجموعه گف��ت: تعدادی از 
نوش��ته های کتاب »لب خط قرم��ز« را از نثرهایی 
که در مطبوعات نوشتم، انتخاب کردم؛ آن هایی را 
انتخاب کردم که خیلی زمان مند نیس��تند و فقط 
مصرف روزمره ندارند و می توانند ماندگار باش��ند.

این طنزپرداز افزود: تعداد دیگری از نوش��ته های 
این مجموعه، داس��تان کوتاه است؛ یک قالب دیگر 
ک��ه در این کتاب به چش��م می خ��ورد، کار خودم 
اس��ت و آن هم گفت وگوهای انتزاعی است؛ یعنی 
مناظره هایی بی��ن چیزهایی که ح��رف نمی زنند؛ 
به عنوان مثال مناظره بین برج آزادی با برج میالد، 
یا مناظره بین اس��کناس کهن��ه و ن��و.وی درباره 
محت��وای کتاب »لب خ��ط قرمز« گف��ت: دعوای 
این کتاب س��ر این بوده اس��ت ک��ه آن چیزهایی 
که خط قرمزهایی برس��اخته اس��ت و م��ورد نظر 
سیاس��ت مداران اس��ت، در نظام اعتقادی و فکری 
ما اعتباری ن��دارد. این مدرس ادبی��ات ادامه داد: 
این کتاب می خواهد این را نش��ان دهد که ما خود 
حریم هایی داری��م که آن ها مربوط ب��ه بنیان های 
اعتقادی و مقدس��ات واقعی ماس��ت؛ کتاب »لب 
خ��ط قرم��ز« می گوی��د آن مقدس��ات جعلی که 
سیاست مداران درس��ت کردند، برای طنزپردازان، 
جامع��ه و متفک��ران اهمیت��ی ندارد.نمون��ه ای از 

طنزهای این کتاب را بخوانید:

»عریضه نویسی از طویله«
خرها مشاغل کاذب ندارند

خرها ب��ا آن که داخل آدم حس��اب نمی ش��وند اما 
خیل��ی از انحراف��ات و کج رفتاری ه��ای آدمیان را 
ندارند. مثالً  خرها هیچ وقت بی کار نیس��تند و از آن 
مهم تر مش��اغل کاذب ندارند؛ ن��ه در کنار خیابان 
بس��اط سیگار فروش��ی دارند، نه لیدر باشگاه های 
فوتبال می ش��وند ، ن��ه دالل��ی بلدند ک��ه بروند از 
قراردادهای چرب و ش��یرین پورسانت بگیرند و نه 
آن قدر عقل و شعورشان می رسد که مشاور چندتا 
بنگاه اقتصادی گردن کلفت باشند و با پیمانکاران و 

مشتریان آن بنگاه دل بدهند و قلوه بستانند.
نه دلواپس می ش��وند و نه تجمع غیرقانونی برگزار 
می کنند و نه انتق��اد و اعتراض بدون شناس��نامه 
مط��رح می کنن��د. اص��ال ً راس��تش را بخواهی��د، 
خرها هیچ وقت ب��ه هیچ چیز اعت��راض ندارند که 
هیچ، حت��ی از هیچ چی��زی انتقاد ه��م نمی کنند؛ 

سربه زیرند و پابه راه و صبور و سرسنگین!
عبور از خط قرمز؟ هرگز!

تشویش اذهان؟ بعید االمکان!
نشر اکاذیب؟ حاش��ا و کال! کاًل تکذیب می شود از 

بیخ و ُبن!
ب��ا این هم��ه، هیچ ک��س قدرش��ان را نمی داند و 

هیچ وقت از زحمات آن ها قدردانی نمی شود.
من خودم بارها دیده ام که از عوامل تولید برنامه ها 
و س��ریال های موف��ق و حت��ی ناموف��ق و درپیتی 
تقدیر می ش��ود، از بازیگر و نابازیگر، از نویس��نده و 
کارگردان و تهیه کننده و خواننده تیتراژ، از دالل ها 
و کارچاق کن ه��ا و ربایندگان لقمه ه��ای چرب و 
پروژه های ن��ون وآب دار تقدیر می ش��ود، اما هرگز 
از هیچ خری تقدیر نمی ش��ود؛ با آن ک��ه خرها در 
اغلب فیلم ها، به ویژه فیلم  ها و سریال های تاریخی، 

نقش های کلیدی را بازی می کنند.
خر ها حتی اگر از بی کاری، دچار افس��ردگی بشوند و 
از گرسنگی شکم ش��ان به قار و قور بیفتد، عقل شان 
آن قدر قد نمی دهد ک��ه از راه خرید و فروش مقاالت 
و پایان نامه های دانشگاهی، کسب و کار راه بیندازند. 
حاال ش��ما وس��ط دعوا نرخ تعیین نکنید و نفرمایید 

ک��ه خ��ر کج��ا و فعالیت 
علمی و پژوهش��ی کجا؟ 
در َمَثل مناقش��ه نیس��ت 
برادر ج��ان! مگر این همه 
داللی که در کن��ار مراکز 
دانش��گاهی نعره می زنند 
ک��ه : مقال��ه و پایان نامه و 
پروژه خریداریم، همه شان 

پروفسورند؟

»مکتوب طنز س��ه نقطه« از س��ال 93 ش��روع به 
انتش��ار کرد، و اکنون پ��س از وقفه ای دوس��اله، 
دوباره به روی دکه های مطبوعاتی بازگشته است. 
نخس��تین ش��ماره از دوره جدید مجله سه نقطه، 
با عن��وان »پیش ش��ماره 1�« همین روزها راهی 
دکه های مطبوعاتی و کتاب فروشی ها شده است. 
در این ش��ماره، به س��ردبیري امی��د مهدي نژاد، 
نویس��ندگانی چون ام��راهلل احمدج��و، مجتبی 
احمدی، اسماعیل امینی، احسان حسینی نسب، 
مرتضی درخشان، احمد دهقان، احسان رضایی، 
محس��ن رضوان��ی، محمدرضا زائ��ری، ابوالفضل 
زرویی نصرآب��اد، عزت اهلل ضرغام��ی، فهیم عطار، 
احس��ان محمدی، ه��ادی مقدم دوس��ت، احمد 
ملکوتی خواه و... قلم  زده اند و گفت وگوی مفصلی 
با س��روش صحت نیز در مجله منتشر شده است. 
همچنین، ع��الوه بر فصلی مفص��ل از مجله که به 
بهاریه های نویس��ندگان مختلف اختصاص دارد، 

س��ه نقطه ی��ک پرونده 
وی��ژه نی��ز ب��ا موض��وع 
»جدایی« منتش��ر کرده 

است.
پیش ش��ماره  اولی��ن 
در  س��ه نقطه،  مجل��ه 
250 صفح��ه و با قیمت 
تومان منتش��ر  15هزار 

شده است.

»لب خط قرمز« منتشر شد

»مکتوب طنز سه نقطه« منتشر شد

)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 گذش��ت: »بهروز از راه رس��ید و گ��رم و صمیمی، 
س��هراب جان فل��ک زده بغل ک��رد. بعد هم دس��ت او را 
محکم گرفت و به راه افتاد. در خانه باز ش��د و وارد شدند. 
جمیله خانم به استقبال ش��ان آمده بود. بهروز گفت: این 
شاخه شمشاد که می بینی، فلک زده هستش، آره!«. حاال 

ادامه روایت سهراب جان فلک زده و ادامه داستان:
بهروز گفت: »این شاخه شمش��اد که می بینی، فلک زده 
هس��تش، آره! هنرمند هم هس��تش. قدم روی چشم ما 
فقیرفقرا گذاشته اند! بدو زن، تیز و بز برو میوه آماده کن! 
موز و خیار که هستش. نیستش؟ جمیله خانم درحالی که 
س��ر و گردن تاب م��ی داد، گف��ت: »پیش پای ش��وما 

شرف یاب شده بودندش، نامه هم تقدیم کردندش، آره!«
بهروز دست مرا رها کرد و برافروخته و حیرت زده پرسید: 
»نامه؟! به ت��و؟!« جمیله خانم با لبخن��دی کوتاه گفت: 
»نامه به شما هستش، س��الم عرض کردند، التماس دعا 

دارندش!«
بهروز م��را کنار خ��ود روی مبل قدیمی نش��اند که فورا 
صدای قرچ وقروچش درآمد. جمیله خانم با ظرف میوه و 
شیرینی و چای برگشت. آن ها را روی میز گذاشت و رفت.

پرده ها را کشیده بودند و آن اتاق بزرگ نیمه تاریک بود. 
در همان نور کم و پژم��رده، جابه جا گل های کبود و تیره 
کاغذدیواری دیده می شد که شکل های تکراری و زشتی 
داشت. گلبرگ های زمختی که به دشنه یا به نیش عقرب 

می مانست!
در این فاصله، بهروز یک موز و دو نارنگی برای من پوست 
گرفته بود و آن ها را به زور در دهان��م تپاند. هرچه گفتم 
نمی خواهم، بهروز می گفت: »د ن��ه د، درویش! بخور که 
دیگر این جورش را پی��دا نمی کنی فلک زده! تعارف نکن 
که مال غریبه نیستش؛ مال ریفیق قدیمی ت هستش. د 

بخور د، فقیر! آهان، آره، خوب شدش!«
بهروز وقتی که از میوه خوراندن به من دس��ت برداشت، 
دست هایش را با دس��تمال کاغذی روی میز پاک کرد. 
گفت: »نفرمودی غرض از تشریف آوردنت چی هستش. 

بفرما که سراپا گوشم.«
و من تمام هن��ر بازیگ��ری را ب��ه کار گرفت��م، با لحنی 
احساساتی و دو قطره اشک در گوشه های چشم، گفتم: 
»بهروز خان! ای دوس��ت قدیمی و صمیمی! دوس��تی و 
محبت از دنیای ما رفته؛ کم هستند جوانمردهایی مثل 
تو... ش��ما که همه جا ذکر خیرتان است. یکرنگی و صفا، 

مهر و وفا، مروت و فتوت در شما...«.
بهروز خیره به من گفت: »این حرف ه��ا رت بگذار کنار، 

رک و راست بگو چقدری قرض می خواهی؟«
گفتم: »هرچه بیشتر، بهتر. ولی به تمام مقدسات قسم که 

پولت را فورا پس می دهم.«
بهروز یک موز دیگر را پوست می گرفت. آن را به طور کامل 
در دهانم گذاش��ت. گفت: »بخور و گوش کن. پول مول 
یوخدی! )کف هر دو دس��ت بر هم مالید( اگر هم داشتم 
حتی به پدرم هم پول قرض نمی دادم. آره. ولی اگر جیگر 
داش��ته باش��ی، که به نظرم داری، وارد بیزینس خودم 

می کنمت درویش جان! فلک زده!«
با دهان پر به سختی پرسیدم: »چه کاری هست؟«

بهروز نفس عمیقی کشید و به پشتی مبل تکیه داد. نگاه 
از من می زدید. گفت: »چطور بگویم که نترس��ی؟ ببین 
کاکا! مثل کار خودت؛ همین سیگارفروش��ی هستش، 
منتهای مراتب دوس��ه درجه باالتر، جماعت اسمش را 
بد درکرده اندش که دس��ت زیاد نش��ود! ولی درآمدش 
اووفف، عالی هستش! خالصه کنم؛ خرید و فروش بنگ 

و حشیش افغانی!«
س��رتاپا از ترس لرزیدم. عرقم زد. به زحم��ت و با لکنت 

گفتم: »ولی... قاچاق؟.. من؟...«.
بهروز از ته دل خندید. محکم ب��ر زانوی من می کوبید و 
البه الی خنده هایش می گفت: »بنگ و حش��یش که... 
هه هه... قاچاق... هاهاها... نیس��تش ک��ه... هه هه هه...«. 
طوری بلند می خندید که همسرش آمد و او نیز غش غش 
خندید درحالی که اصال نمی دانس��ت موضوع چیست! 
با نگاهی به او تازه متوجه شدم که چقدر بچه سال است. 

عروسک کوچکی هم به دستش داشت.
جمیله خانم گفت: »بهروز خان! این دوست شما خیلی 

بامزه هستش.«
بهروز، همچنان خنده کنان گفت: »آره، از همان بچگی 
بامزه بودش، باهوش بودش، همیشه شاگرد اول بودش، 
هنرمند بودش، خالصه همه چیز بودش و تازه فلک زده 
هم بودش! هاهاه��ا... معلم ها که هی��چ، همه اهل محل 
می گفتند باالخ��ره فلک زده یک روزی پخی می ش��ود؛ 
طبيعتا ادامه دارد شدش این!... هه هه هه!«. 
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محمدعلی    علومی

غیر قابل

رفقای همراه، سالم.
چهارده هفته اس��ت که صفحه »غیر قابل اعتماد« را 
در روزنامه راه انداخته ایم تا »طنز« بنویسیم و »طنز« 
بخوانیم. رفقای شاعر و نویسنده و طنزپردازمان هم، 
در این چند هفته همراهی مان کرده اند و آثارش��ان را 
برای چاپ و انتشار به ما سپرده اند. گفتیم خوب است 
این فراخوان طور را در گوشه صفحه بیاوریم و بگوییم 
اگر رفیِق دست به قلِم طنزنویسی در گوشه ای از این 
مرِز پرگهر و خاِک پرشکر داریم و از او بی خبریم، قدِم 
قلمش روی چش��م ما و صفحه طنِز پنجشنبه های 
»اعتماد«. شما می توانید شعر طنز، نثر طنز، داستان 
طنز، کارت��ون و کاریکاتور، یا هر چی��ز دیگری از این 
دست را، برای انتشار در »غیر قابل اعتماد«، به یکی از 

نشانی های زیر بفرستید:
tanz.etemaad@gmail.com  :ايميل

@mojtabahmadi :تلگرام

فراخوان طور!
فراخوان

بايگاني

شعر طنز

مادر نمونه سال!

کسب تکلیف

مادر نمونه: مادر وطن!
»مادر نمونه سال با همکاری دانش آموزان مدارس انتخاب می شود.«/ جراید

دانش آموز به »هیأت ژوری«: آقا، ما از این مادرتر گیر نیاوردیم! چون جارو می کنه، بچه داری می کنه، ظرف شویی 
می کنه، و آخر برج ها هم که خرج و دخلش جور نمی شه، به زاییدن می افته!؟

)آنچه می بینید، تصویر جلد شماره 38 روزنامه فکاهی »توفیق« اس��ت که 22 آذر ماه 1345 منتشر شده. این 
کارتون از آثار »استودیو توفیق« است. توفیقی ها در جلد این شماره، با برخی از مردان روزگار خودشان شوخی 

کرده اند! ما هم آن را در آستانه روز بزرگداشت مقام »زن« و روز »مادر«، منتشر کرده ایم.(

خواستم شعری بگویم خالی از معنا نباشد
شعر طنزی که زیادی بی خود و بی جا نباشد

پیش استاد ازل رفتم برای کسب تکلیف
گفت: احسنتم! فقط طنز تو بی پروا نباشد!

گفتمش: لطفًا بگو که خط قرمزها کدام اند؟

گفت: خط قرمز این ورهاست، آن ورها نباشد!
گفتم: از جنس خراب نارفیقان شعر گفتم

گفت: باید نکته های جنسی اش پیدا نباشد!
گفتم: از ویالی زیبای لب دریا بگویم؟

گفت: ویال باشد اما صحبت از ژیال نباشد!
گفتم: آیا می توان معشوقه ای را کرد توصیف؟
گفت: پس خیلی لوند و خوشگل و رعنا نباشد!

گفتم: اصاًل می نویسم قصه لیلی و مجنون 
گفت: مجنون را نمی دانم، ولی لیال نباشد!

گفتم: از اینجا و آنجا می شود کرد انتقادی؟
گفت: از آنجا بگو جانم، ولی اینجا نباشد!
گفتم: آیا از دهان باز ملت در غم نان...؟

گفت: دقت کن که بیش از حد دهانش وا نباشد!
گفتمش: پس می شود آن البه ال چیزی بگویم

گفت: آری، چیز ناجوری ولی آن ال نباشد!
گفتم: آیا می توان گیری به مسئوالن مان داد؟

گفت: چون هاگیر و واگیر است، پس گیرا نباشد!
...

گفتم: آخر روشنم کن این که باشد یا نباشد؟
گفت: این طوری بگو عشقم! نباشد یا نباشد؟!

...

)آنچه می بینید، بخشی از صفحه 4 شماره 38 روزنامه فکاهی »توفیق«، منتشرشده در آذرماه سال 45 است که طرح 
جلدش را هم در همین ستون گذاشته ایم. شعری که در این صفحه نشریه با عنوان »مادر نمونه سال« منتشر شده، از 

سروده های طنزپرداز سرشناس، مرحوم »ابوالقاسم حالت« است که آن را با نام مستعار »شوخ« منتشر کرده(.
صحبت از مادر نمونه چو شد / یک نفر بین جمع، کرد سؤال:
»چه کسی مادر نمونه ُبَود / بزن از بهر من، یکی دو مثال«

گفتمش: »مادر نمونه کسی است / که به دامن بپرورد اطفال
صبح تا شب ز دست فرزندان / رنج و غم بیند و عذاب و مالل
خون خوَرد هر زمان و دم نزند / هرچه بیند ز بچه ها جنجال

بچه ها، حق خدمت او را / نشناسند قدر یک مثقال
دامنش را دهند زود از دست / حرمتش را کنند هی پامال

گر ببینند از او کمی سختی / همه گویند ترک او فی الحال«
این سخن ها رفیق من چو شنید / گفت: »دیگر بس است قال و مقال

پس، از این حیث، مادِر وطن است / بهترین مادِر نمونه سال!«

مهران حسينی


