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شعر طنزتخته سياه طنز

نقيضه نويسي، يكي از راه هاي 
طنزآفريني است. در نگاه اول، 
نقيضه نويس��ي خيلي س��اده 
ب��ه نظ��ر مي رس��د؛ چنان كه 
طنزنويس��ان  از  بس��ياري 
كم تجرب��ه، چن��د نقيضه در 
آثارش��ان دارند. از رايج ترين 
ش��يوه هاي نقيضه نويس��ي در نثر، تذكره نوشتن 
است. در هر نشريه و جشنواره اي كه نشاني از طنز 

باشد، حتما چند تذكره طنز هم خواهيد ديد. 
مبتكر تذكره طنز در روزگار م��ا، ابوالفضل زرويي 
نصرآباد است كه از س��رآمدن طنز امروز است. آثار 
موف��ق او مانند هر ش��يوه موفق و ابت��كاري ديگر، 
دس��تمايه تقليد و طبع آزمايي هاي فراوان ش��ده 
اس��ت كه البته هيچ كدام، به پايه و مايه تذكره هاي 

ظريف و رندانه او نيستند. 
»تذكره المقام��ات« را مي تواني��د در مجموعه آثار 

ايشان بخوانيد. 
درباره نقيضه نويسي نيز كتابي ارزشمند از مهدي 
اخوان ثالث در دس��ترس اس��ت به ن��ام »نقيضه و 

نقيضه سازان.«

اما در اينجا مي خواهيم با مرور چند شعر نقيضه از 
ابوالفضل زرويي نصرآباد، فوت و فن نقيضه نويسي 
را از روي دس��ت بزرگان طنز بياموزيم. اين شعرها 
همگي از كتاب »رفوزه ها« نقل مي شود. اين كتاب 
مجموعه شعر طنز است و انتش��ارات نيستان آن را 

منتشركرده است. 

1- رعايت همساني وزن و قالب و ديگر ويژگي هاي 
ظاهري اثر اصلي در نقيضه، به نحوي كه با خواندن 

آن، اثر اصلي در ذهن تداعي شود: 
»طريقت شناسي به ظاهر جهول

ز ديوان طلب كرد اذن دخول
نگهبان كابينه چون گل شكفت

ببردش به ديوان و خنديد و گفت
كه اين ُبلعجب مرد سرگشته اي است

ز حيِث تعقل، دمرگشته اي است«
مي بينيد كه خواندِن همين چن��د بيت، بالفاصله 

بوستان سعدي را به ياد مي آورد. 

2- اش��اراتي به برخي تعابير و تركيب ها و تضمين 
س��طرهاي اثر اصلي در نقيضه، موجب تداعي هاي 

طنزآميز مي شود: 
»بود در اقصاي جابلقا كسي

بود سن و سال او نزديك سي
مبتال چون ما به دردي العالج

داشت در سر، آرزوي ازدواج
از تكاپو گوي توفيقي نُبرد

عاقبت هم طفلكي ناكام ُمرد
بي عروسي بي پلو، بي  »ريم، دارام«
)پس سخن كوتاه بايد، والسالم(«

اگر منتظر نشس��ته ايد كه بگويم اين مصرع آخر از 
ني نامه مثنوي معنوي اس��ت و مثن��وي معنوي از 
مولوي اس��ت و مثنوي شش دفتر اس��ت و ني نامه 
ابيات آغاز دفتر اول اس��ت، خوان��دن اين مطلب را 
رها كنيد و برويد چهارتا كتاب درس��ت و حسابي 
بخوانيد بعد هوس طنزنويس��ي و نقيضه نويس��ي 
كنيد. چ��ون معل��وم اس��ت از آن خوش خياالني 
هس��تيد كه تصور مي كنند با چندت��ا )همي آيد( 
و )رفتن��دي( الب��د نثر كه��ن نوش��ته اند، نقيضه 
پرداخته اند و برگ هاي زّريني ب��ه تاريخ ادب طنز 

افزوده اند!

3- رعاي��ت ويژگي ه��اي س��بكي اث��ر اصل��ي در 
نقيضه سازي. البد مي پرس��يد ويژگي هاي سبكي 
چيست؟ بفرماييد، اين هم توضيح مختصر اما غير 

مفيد، به قول قدما ايجاِز ُمِخلِّ معنا: 
»ويژگي هاي س��بكي يعن��ي ويژگي ه��اي زباني 
)اعم از واج��ي، واژگاني، صرفي، نح��وي(، بالغي و 

محتوايي.«
نگران نباشيد؛ اين توضيح مختصر را در يادداشت 

بعدي مفصل توضيح مي دهم. 
حاال اين چند بي��ت را هم بخوانيد و تا يادداش��ت 
بعدي فك��ر كنيد كه اين ابيات، نقيضه ش��عر كدام 

شاعر است. 
»خلق گفتند كه از جام، دو خط باقي ماند

ياوه گفتند، قدح، خالي با ساقي ماند
هفت منهل نكند سيراب اين قافله را
رو به كم حوصلگان وانه اين قافله را

ُشرْب  تصفيق است، ما صحرا، ساغر خالي
از سه ُخم، يك ُخم خشكيده، دوديگر خالي

بار بربنديد، اين خشكي پايان دارد
راه، صعب است، بيابان، هان، ُثعبان دارد.«

طنزونقيضهنويسي

اسماعيل اميني

غيرقابل

ای عزيزان که در آن دنياييد
همه تان خانم يا آقاييد

اين که خفته است محمدحسن است
آری، اين مرقد مرحوم من است 

مدتی بنده هم از لطف خدا   
زنده بودم چو شما در دنيا 

شهرت بنده حسام الدين بود 
مذهب شيعه مرا آيين بود 

پی يک لقمه نان، داخل صف 
عمر من بيهده گرديد تلف 

کار من غصه و غم خوردن بود
روز و شب آرزويم مردن بود 

يک شب از بس غم بی جا خوردم    
آخر آن سان که شنيدی مردم 

ُمردم و آمدم اندر ته گور 
حال فارغ شدم از شّر و شرور 
پوشش ما همه يک پيرهنه  
مثل پيراهنه؛ اسمش کفنه 

همه هستيم سبک سير چو باد
باد هم نيست چو ماها آزاد 
همه نوريم و سراپا جانيم   

آنچه در وهم نيايد، آنيم 
نيست در رهگذر ما سّدی  

يا که بهر گذر ما حدی 
می کنيم از در و ديوار گذر  
از دل کوه گذر همچون در 

چون کبوتر همه در پروازيم 
همه مان هم دل و هم آوازيم 

بی هلی کوپتر و بی طياره
ما به سيريم به هر سياره 
مرده ما ز شما زنده تره    
از شما بی خبران باخبره 

ما در اينجا همه با هم خوبيم
پيش هم محترم و محبوبيم 
کامال امن و امان است اينجا  

بهترين جای جهان است اينجا

مناظرهکلهپاچهوپيتزا

به کّله پاچه، پيتزا گفت با ناز:
منم نسبت به تو بسيار ممتاز
مد روزم؛ سفارش می دهندم

خوراک ايرلند و ايسلندم
تو اّما آب زيپويی هشلهف

ابوالچربی، مگس پهلو، مزخرف
جماعت رو به موت از هضِم ُکندت

تو آِل بويه ای از بوی تندت
طرفدار تو بی هوش و حواس است

تيليت پرمالطت بی کالس است
خالصه مال عهد بوق هستی

الهی وربيفتی، بس  که پستی!
به او فرمود کله پاچه داغ:

عزيزم! نيستی انگار در باغ
made in italy !ابوالخوشمّزگی

تو از کی آمدی در اين حوالی؟
تو ای حّماله االمراِض ناجور

نگير اين قدر در انظار، فيگور
زلم زيمبو! ژيگولو! مجمع القاچ!

نده اين قدر به ويروس ها ماچ!
مسير هضم تو صعب العبور است

تو را هرکس که خورد اهل قبور است
شمای استريِل وارداتی!

نمی دانم چه هستی، قاتی پاتی!
گمان کردم مقوايی ست جنست
ولی مانند دمپايی ست جنست

تو که جر خورده ای از پشت و از رو
خودت را کرده ای در جعبه ای تو
به جای ظاهرآرايِی خود، داش!

برو قدری به فکر باطنت باش
شما وضعی بالتکليف داری

و بی اصل و نسب تشريف داری
ولی من ساخِت اين سرزمينم

اگر خوبم بدم، کاًل همينم
برو سوسول! کمتر اّدعا کن

مقاديری اصالت دست و پا کن
من و ديزی به هم سازيم فردا

که بنيانت براندازيم درجا!

بوقنزن!

)اي كه از كوچه معشوقه ما مي گذري(
بچه خوابيده، برو، وقت سحر بوق نزن
قرص خواب پدرم تازه اثر كرده در او
تا سحر ناله زد از درد كمر، بوق نزن

يك زن حامله در آن طرف كوچه ماست
پا به ماه است و پر از خوف و خطر، بوق نزن

تو كه راننده آژانسي و بسيار شريف
مشتري را نكن اين گونه خبر، بوق نزن

گر چه تكريم پدر بر همه واجب شده است
بابت عرض ارادت به پدر بوق نزن

شب دامادي خود، گرچه خودم هم زده ام
تو ولي اي گل من، شاه پسر! بوق نزن
تيم محبوب شما برده، مبارك باشد
شادماني كن و از جات بپر، بوق نزن

بسته اي بار سفر را، به سالمت، اما
نيمه شب آمدي از سير و سفر، بوق نزن
توي اين عصر پر از تكنولوژي، تا پسرت

بگشايد سر شب روي تو در، بوق نزن
جان من شعر مرا توي ترافيك نخوان

به تِه قصه رسيديم، دگر بوق نزن

علی اکبر  »مي��رزا  ش��ادروان 
طاه��رزاده )صاب��ر(« متول��د 
 1862 م��ه  م��اه  س��ی ام 
قم��ری(   1279( مي��الدی 
)از ش��هرهای  در ش��اماخی 
قديمی ش��يروان آذربايجان(، 
ش��اعر بزرگ ملی آذربايجان 
قفقاز و س��راينده فکاهي��ات اجتماع��ی و انقالبی 
و هم��کار کهن��ه کار روزنام��ه مالنصرالدي��ن بود. 
پ��درش مش��هدی زين العابدين، پيش��ه اش بقالی 
و مرد دينداری ب��ود. در هشت س��الگی، صابر را به 
مکتب فرس��تاد و پس از داير شدن مدارس جديد، 
در دوازده س��الگی صابر را به مدرس��ه ای فرس��تاد 
که انجمن ايالتی باکو تأس��يس کرده ب��ود. در آن 
زمان، س��يدعظيم ش��يروانی ش��اعر اين مدرسه 
به تعلي��م زبان ه��ای آذربايجانی، فارس��ی و عربی 
مش��غول بود. صابر در ضمن تحصيل، اشعار حکيم 
نظامی، فضولی و ش��عرای ديگر را مطالعه می کرد 
و خود نيز ش��عرهايی می س��اخت و نمونه اش��عار 
فارس��ی را ترجمه می کرد. پس از دوسال، پدرش 
بنا ب��ه مالحظاتی، صابر را از رفتن به مدرس��ه منع 
کرد و به کار در دکانش گماش��ت. اين امر س��بب 
رنجيده خاطری فرزند شد تا جايی که پدرش دفتر 
اش��عارش را نيز پاره کرد، اما شوق صابر به سرودن 
از بين نرف��ت. صابر که تا بيست ودوس��الگی دنبال 
کار و پيش��ه ای نرفته بود و اوقاتش اغلب با کتاب و 
شعر می گذش��ت، در 188۴ ميالدی برای زيارت، 
سفری به مش��هد، س��بزوار، نيشابور، س��مرقند و 
بخارا ک��رد و مدتی ه��م به کربال رفت و س��رانجام 
در بازگش��ت با بلور نس��اء )دختری از خويشانش( 
ازدواج ک��رد. پس از چن��دی زندگ��ی اش به علت 
کثرت اف��راد خانواده )ک��ه در عرض پانزده س��ال 
صاحب هش��ت فرزند دختر و يک فرزند پسر شده 
بود( دچار اختالل ش��د و از س��ر ناچاری در س��ال 

1890 ميالدی، دکان صابون پزی داير کرد.
صابر در نهان و آش��کار، با تمام مش��غله اش دلبسته 
ش��عر بود و قطعاتی می س��رود، اما بايد اش��اره کرد 
که نخس��تين اش��عارش را به صورت نوحه و مرثيه 
می ساخت و پس از آن به مرور سروده هايی فرهنگی 
به نظم درآورد و س��رانجام در س��ال 190۵ميالدی 
)128۴قمری( به جستارهای سياسی پرداخت. در 
سال ١٩٠٣، ش��عرش در مجله روس شرقی منتشر 
می شود و مدتی بعد هم اشعارش را به مجله حيات 
می فرستد. يک س��ال بعد، زمانی که مدت کوتاهی 
از عمر روزنامه مالنصرالدين می گذش��ت، به سبب 
دگرگونی ه��ای قفقاز، به اي��ن روزنامه پيوس��ت و 
از همان س��ال تا س��ال 1911 ميالدی اشعارش در 
آنجا منتشر می شد و صابر بدل به يکی از کوشاترين 
هم��کاران تحريريه مالنصرالدين ش��د. س��ال های 
1908 تا 1910 ميالدی پرش��ورترين دوره هنری 
و ادبی زندگی صابر اس��ت و قريب يک س��وم اشعار 
وی در اين دوره سروده شده اس��ت. ايران و عثمانی 
مهم ترين موضوع اشعار اين دوره او هستند. دوستی 

عمادالدين   قرشی

روزه وکال!»طنزپردازی به زبان ساده« بررسی شد
نشست نقد و بررسی کتاب تازه منتشرشده »طنزپردازی 

به زبان ساده« اثر مرحوم محسن سليمانی، برگزار شد.
به  گزارش خبرگ��زاری کت��اب ايران )ايبن��ا(، مصطفی 
رحماندوس��ت در اين نشس��ت، با تاکيد بر اينکه جامعه 
ما به ن��گاه طن��ز و ريزبينانه ني��از دارد، ب��ه ويژگی های 
محسن سليمانی و آثارش اش��اره کرد و گفت: »محسن 
س��ليمانی فرد اخموي��ی نبود ام��ا در عين ح��ال يواش 
می خندي��د و هيچ وقت قهقه��ه نمی زد. آثار س��ليمانی 
برای مدرسان دانش��گاه و همچنين اهل قلم در آموزش 
داستان نويس��ی و طنز نويس��ی بس��يار مفيد بود. کتاب 
»اس��رار و ابزار طنزنويسی« او س��ال ها به من کمک کرد 
تا در زمان تدريس در دانش��گاه، کالس هاي��ی را به طنز 
اختصاص دهم و در اين زمينه از اين کتاب به عنوان منبع 
برای آموزش دانشجويان اس��تفاده های زيادی کردم. تا 
اينکه کتاب »طنزپردازی به زبان ساده« به دستم رسيد 
و بعد از مطالعه آن ديدم که چقدر ارزشمند است و مرحوم 

سليمانی به چه نکات ظريف و مفيدی اشاره کرده است.«
اين ش��اعر و نويس��نده ادامه داد: »اصول طنز نويس��ی و 
داستان نويسی در آثار سليمانی بيان شده؛ در کتاب های او 
يک شاه کليد به دست نويسنده تازه کار داده می شود که 

برايش مفيد و راه گشاست.«
رحماندوس��ت افزود: »س��ليمانی در 
کتاب »طنزپردازی به زبان ساده« همه 
مراحل طنزپردازی را نشان داده است. 
زمانی که اين کتاب را خواندم بسيار از 
آن لذت بردم؛ چراک��ه اين کتاب فقط 
آموزش طنزنويسی برای نويسندگان 
نيست و می تواند راهنمای طنزنويسی 
برای ساير افراد جامعه نيز باشد. در اين 
کتاب، استندآپ کمدی، حرکات طنز، 
طنز متقابل دونفر با ه��م و تمام فنون 
طنز را می بيني��م و به هرک��دام از اين 

موضوعات به اندازه کافی پرداخته  شده است.«
اين نويسنده و شاعر در ادامه بيان کرد: »سليمانی در اين 
کتاب شوخی نويسی را نيز مطرح کرده و به تفاوت شوخی 
با طنز اشاره کرده و گفته است طنز به واحدهايی تقسيم 
می شود و شوخی کوچک ترين واحد طنز است. با ديدن 
برخی از برنامه ه��ای تلويزيونی می بينيم طنزنويس��ان 
ما اصول علمی و آکادميک کار را بلد نيستند، اين کتاب 
می تواند برای آن ها منبع مفيدی باشد. سليمانی در اين 
کتاب بيان کرده اس��ت که طنز نويسی يک هنر است که 
اول بايد فن��ون آن را آموخت و س��پس به دنبال هنرش 

رفت.« رحماندوس��ت همچنين گفت: »م��ن حتما اين 
کتاب را سر کالس های دانشگاه تدريس می کنم و مطالعه 
آن را به دانش��جويان توصيه می کنم. اميدوارم انتشارات 
س��روش تالش کند اين کتاب به خوبی توزيع ش��ود و به 
دست اهلش برسد، به دست تمام کسانی که خسته اند و يا 
می خواهند خاطرات شان را بنويسند. حداقل فايده ای که 
اين کتاب می تواند برای اهل قلم داشته باشد اين است که 
حتی اگر نخواهند طنز بنويسند می توانند نقد آثار طنز را 

به خوبی ياد بگيرند.«
مجيد باللی، مدير انتش��ارات س��روش، نيز در ادامه اين 
نشست گفت: »هميش��ه در جامعه می گوييم شهيدان 
زنده اند چرا که آن ها گران قدرترين گوهرش��ان را در راه 
دفاع از وطن شان از دست داده اند. نويسندگان هم هميشه 
زنده اند چون يک نويسنده عزيزترين دارايی اش را که عمر 
و وقتش است، صرف خلق آثار ماندگاری کرده که سال ها 

بعد از او جاويدان می ماند.«
وی اف��زود: »نويس��ندگان آثارش��ان را در قالبی عرضه 
می کنند که برای قرن ها سرمش��ق بش��ريت است. البته 
متاسفانه امروزه کمتر نويسندگانی داريم که کتابی خلق 
 کنند که تا صدسال بعد از عمرشان هم ديگران درباره آن 
بحث و گفت وگو  کنن��د. امروزه عمق 
کتاب ها کم شده و نويسندگان جديد، 

وسواس نويسندگان قديم را ندارند.«
باللی در ادامه، به کتاب »طنزپردازی 
به زبان س��اده« اش��اره ک��رد و گفت: 
»کاری که محسن س��ليمانی در اين 
کتاب انجام داده، از جنس��ی است که 
تا سال ها نيازی ندارد کسی چيزی به 
آن اضافه کند و کتاب کاملی در حوزه 
طنز پردازی اس��ت. دليل اينکه من به 
اين کتاب جذب ش��دم اين اس��ت که 
طنز يکی از نيازهای عمده ما در جامعه 
است. در کشور ما شادی کم وجود دارد که داليل متفاوتی 

دارد. مردم ما نسبتا عصبی و تندمزاج شده اند.«
وي اف��زود: »طنزگويی يکی از نيازهای جامعه ماس��ت. 
طنزپردازی از طرفی س��بب باالبردن ظرفيت جامعه نيز 
می شود. طنز شاه کليدی است که می توان به وسيله آن در 

هر حوزه ای وارد شد بدون اينکه کسی مانع شود.«
کتاب »طنزپردازی به زبان س��اده« )علل خنده و فنون و 
تمرين هايی برای طنزنويسی( اثر مرحوم محسن سليمانی 
را »انتشارات سروش« منتشر و هم زمان با سی ويکمين 

نمايشگاه بين المللی کتاب تهران، عرضه کرده است.

»عده ای از وکال روزه می گيرند.«
بادمجون: آقا، مخالفت با لوايح هم روزه رو باطل می کنه؟

پيازی: روزه رو نه، ولی وکالت دوره آينده رو بله!

)آنچه می بينيد، تصوير جلد شماره 3۴ نشريه »توفيق« هفتگی است که در 21 آبان ماه 13۴9 منتشر شده. اين 
کارتون از آثار »ناصر پاک شير« کارتونيست توفيق اس��ت. توفيقی ها در جلد اين شماره، به مناسبت ماه مبارک 
رمضان، با مجلس و وکاليش ش��وخی کرده اند. »بادمجون« در کارتون های توفيق، نماينده مجلس و وکيل بم 

است؛ »پيازی« هم، مهندس عبداله  رياضی، رئيس مجلس شورای ملی.(

شعرسنگقبر!

كتاب طنز

محمدحسن قاضی حسامی محوالتی

حسين   گلچين

احمد آوازه

»میرزا علی اکبر طاهرزاده« که بود و چه کرد

ماهرمضانشدننهجان!

بی نظير بين جليل محمدقل��ی زاده )صاحب امتياز 
روزنامه مالنصرالدين( و صابر س��بب ش��د تا هر دو 
هنرمند، ب��ه دفاع از حقوق کارگران و قش��ر محروم 

جامعه در مقابل حاکمان دولتی و... بپردازند.
س��روده های طنز صابر که به لحاظ سبکی واقع گرا، 
تحول خواه و ساده اس��ت، در روزنامه مالنصرالدين 
ب��ا نام ه��ای مس��تعاری چ��ون »هوپ ه��وپ«، 
»آغالرگوله ي��ن )متبس��مِ  گري��ان(« و »ابونص��ر 
شيبانی« چاپ می ش��د و هرچند در جريان جنبش 
مشروطه در ايران آثار و اش��عارش در ايران خوانده 
می ش��د و بر نويس��ندگان و روش��نفکران ايران اثر 
زيادی داش��ت، اما برخی فکاهياتش ک��ه با امضای 
مس��تعار و گاه��ی بدون امض��ا به چاپ می رس��يد 
مشکل س��از بودند. م��ردم احس��اس می کردند که 
اين اشعار جزو س��روده های صابر نيس��ت. اين بود 
که تيره��ای طعن و لع��ن و خصومت از هرس��و به 
سمتش نش��انه می رفت، حتی تهديد به مرگ شد و 

زندگی اش روزبه روز ناگوارتر در فقر سپری می شد.
از س��ال 1907 مي��الدی، او پس از اخ��ذ ديپلم در 
تفليس، به باکو رفت��ه و با روزنامه زنب��ور همکاری 
می کند. حوال��ی 1908 ميالدی مدرس��ه ای را در 
ش��اماخی افتتاح کرد، اما بيش از يک سال نتوانست 

آن را اداره کن��د. در مقطع ديگر و در س��ال 1910 
ميالدی، زمانی که به قصد يافت��ن کار به باکو رفته 
بود، در مدارس نفتی همان جا مشغول تدريس شد 
و کماکان با فرس��تادن مقاالت پراکنده با مطبوعات 
همکاری می کرد يا در چاپخانه ها اش��تغال داشت. 
در همين س��ال، همکاری اش را با نشريات گونش و 
حقيقت آغاز می کند. مجل��ه گونش، صفحه طنزی 
به نام پاالندوز منتش��ر می کند که آثار صابر در اين 
صفحه، با نام های نيزه دار و جوالدوز، مورد استقبال 
قرار می گيرد. اين شاعر بزرگ در اواخر سال ١٩١٠ 
ميالدی به بيماری ورم کبد )و به روايتی سل( مبتال 
شد و به شاماخی بازگشت. در سال ١٩١١ ميالدی 
برای معالجه بيماری به تفليس می رود اما درمان ها 
کارگر نبوده و او در همان س��ال )1290 قمری( در 
باکو چشم از جهان فرو می  بندد. صابر را در قبرستان 

هفت گنبد شاماخی به خاک سپرده اند.
صاب��ر عموما ب��ه ترک��ی ش��عر می گفت و ش��ايد 
به همي��ن دليل اس��ت ک��ه بزرگ ترين ش��اعران 
فارسی گوی طنز مش��روطه نيز کس��انی بودند که 
زبان ترک��ی را می دانس��تند و از گنجينه اش��عار او 
بهره برده بودند. مجموعه اش��عار صاب��ر که عمدتا 
در روزنامه مالنصرالدين منتش��ر ش��ده بود، به نام 

»هوپ هوپ نام��ه« )1912 مي��الدی( باره��ا در 
آذربايجان )شوروی و ايران( چاپ شد. بعدها بخش 
آذربايجانی »هوپ هوپ  نامه« توس��ط احمد شفائی 
به فارسی ترجمه شد. نمونه ای از اشعار صابر چنين 

است: 
»ماه رمضان ش��د ننه جان/ نان و گوش��ت ارزان شد 
ننه جان/ خواب من دروغ ب��ود ننه جان/ هرچه ديدم 
دروغ بود ننه ج��ان/ ننه ج��ان خواب ب��ودم خواب 
ديدم// مش��روطه به پا ش��د ننه جان/ عيش فقرا شد 
ننه جان/ خواب من دروغ ب��ود ننه جان/ هرچه ديدم 
دروغ بود ننه ج��ان/ ننه ج��ان خواب ب��ودم خواب 
ديدم// کوچه قشنگ اس��ت ننه جان/ شهر ما فرنگ 
اس��ت ننه جان/ خواب من دروغ بود ننه جان/ هرچه 
ديدم دروغ بود ننه جان/ ننه جان خواب بودم خواب 
ديدم// حمام تميز اس��ت ننه جان/ بشکن بريز است 
ننه جان/ باز حمام خراب اس��ت ننه ج��ان/ بََلدی به 
خواب اس��ت ننه ج��ان/ ننه جان گري��ه مکن، غصه 
مخور// نان ش��کری می خرم واس��ه ت/ چ��ادر زری 
می خرم واس��ه ت/ تا تو فکر رخت می کنی ننه/ منو 
س��ياه بخت می  کنی ننه/ ننه جان گريه مکن، غصه 

مخور.«
صابر حکايت »چوپان دروغ گ��و« را اين گونه به نظم 

کشيده است:
زد شبانی به کوه روزی داد:

»گرگ، گرگ آمده! کنيد امداد«
سوی ُکه رفت اهل قريه همه

تا رهايی دهد شبان و رمه
مضطرب چون بديدشان چوپان
خنده ای کرد و گفت: »ای ياران!

فکر کرديد کاين حقيقی بود؟
بوده ام سردماغ، شوخی بود!«

بازگشتند خلق و آن چوپان
باز يک روز کرد داد و فغان:

»گرگ، گرگ آمده« بزد فرياد
خواست بار دگر ز خلق امداد

باز کردند اهل قريه هجوم
باز هم شد دروغ او معلوم
روزی، اما به راستی آمد

چند گرگ و به گله خود را زد
هرچه فرياد کرد و ياری خواست

هرکه بشنيد گفت: »نْبَود راست!«
زين سبب، گرچه ندبه کرد بسی

اعتنايی به او نکرد کسی
رمه را گرگ برد و خورد و دريد

وآن شبان هم جزای خود را ديد
آن شبان دروغ گو، ديديد

راست گفت و کسی از او نشنيد
کن حذر از دروغ، چون که خدا

ننگرد بر دروغ گو ابدا
بين مخلوق حرمتش نُبَود
عزت و قدر و قيمتش نبود

سوخت مال دروغ گو يکسر
هيچ کس هم نکرد از او باور.

رفقای همراه، سالم.
چندين هفته اس��ت که صفحه »غير قابل اعتماد« 
را در روزنام��ه راه انداخته ايم تا »طنز« بنويس��يم 
و »طن��ز« بخواني��م. رفقای ش��اعر و نويس��نده و 
طنزپردازمان هم، در اي��ن چند هفته همراهی مان 
کرده اند و آثارش��ان را ب��رای چاپ و انتش��ار به ما 
س��پرده اند. گفتيم خوب اس��ت اين فراخوان طور 
را در گوش��ه صفحه بياوري��م و بگويي��م اگر رفيِق 
دست به قلِم طنزنويس��ی در گوش��ه ای از اين مرِز 
پرگهر و خاِک پرش��کر داريم و از او بی خبريم، قدِم 
قلمش روی چش��م ما و صفحه طنِز پنجشنبه های 
»اعتماد«. ش��ما می توانيد ش��عر طن��ز، نثر طنز، 
داس��تان طن��ز، کارت��ون و کاريکاتور، ي��ا هر چيز 
ديگری از اين دس��ت را، برای انتشار در »غير قابل 

اعتماد«، به يکی از نشانی های زير بفرستيد:
tanz.etemaad@gmail.com  :ايميل

@mojtabahmadi :تلگرام

فراخوانطور!
فراخوان


