
کاِربیکاری

س��ه چهار هفته پیش در همین صفحه، به مناسبت یادکردی از زنده یاد »س��یداحمد سیدنا« از جدول های 
طنز و فکاهی نش��ریه قدیمی »توفیق« گفتیم. توفیقی ها در کنار انتش��ار روزنامه، یک س��ری محصوالت 
جانبی هم در دهه چهل منتشر می کردند که »کتاب توفیق« از آن جمله اس��ت. یکی از کتاب های توفیق، 
»جدول و سرگرمی توفیق« است که بنا داریم گاهی در این ستون، برخی از جدول های آن را منتشر کنیم. 

حل جدول را هم در صفحه هفته آینده خواهیم آورد.

جدول توفيق
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درپرانتزهم،ازسعدياست.

ما مدیراِن خوِب اینجاییم
شهرونِد همین طرف هاییم

»راست کردارهای کاردرست«
این چنین ما و آن چنان ماییم

)تو به »سیما«ی شخص می نگری(
ما مدیِر صداوسیماییم
خادِم ساکناِن پایینیم
چاکِر بچه های باالییم

بس که برنامه هایمان خوب است
در همه خانه ها هویداییم

اولین انتخاِب مامانیم
بهترین انتخاِب باباییم

»ماهواره« کسی نمی بیند
ما فقط الیِق تماشاییم

دوست دارند مردمان ما را
بس که ماهیم، بس که زیباییم

خیرمان می رسد به بیننده
این رسانه است و ما رساناییم
هی نجیبانه راست می گوییم

از دروغ و دغل مبّراییم
نیست از ما کسی سیاست باز

نقش داریم و گرِم ایفاییم
هرچه باشند دیگران دانا
ما ولی در عوض، تواناییم
می توانیم راِه یک شبه را

ظرِف صدسال هم بپیماییم
می توانیم هوشمندانه

گوِش بیننده را بیاالییم
می توانیم در نمای درشت
گاه یک مشت یاوه فرماییم

بودمان از نمودمان پیداست
سازپنهان ُکناِن دنیاییم

ساز پنهان کنیم با گلدان
ضمن حفظ ِسَمت، ُگل آراییم

طرح مان گند هم اگر باشد
مع ذلک، ُمصر به اجراییم

)تنگ چشمان، نظر به »پخش« کنند(
ما ولي پشِت صحنه بیناییم
هرچه و هرکه باِب میل نبود
ما مهیای کشف و افشاییم

هرکه با ما نبوده دشمن ماست
پس طبیعی ست با احّباییم

)هر ُگلی نو که در جهان آید(
سخت پیگیِر خار و خاراییم

»دست در دسِت هم دهیم« اگر،
روی اعصاِب مردمان، پاییم

می توانیم بر مخاطب مان
فلذا، دم به دم، بیفزاییم.

حصار سنگچین دور باغ انگار كوهي بود
و من با دوستم- جعفر- خطر كردیم

و با حسرت به سوي سردرختي ها نظر كردیم
سپس آب دهان مان را فرودادیم

و با چشمان پرسشگر ز هم آهسته پرسیدیم
براي رفتن اندر باغ، آیا هیچ راهي نیست؟

سپس گفتیم: آیا باغبان در باغ...؟
و بعدا پیش خود گفتیم: گاهي هست، گاهي نیست

رفیق من كه از من شعرخوان تر بود
كشید آهي و با من گفت:

چنین اندر كتابي خوانده ام كه روي یك سنگي
نوشته بود رازي مبهم و مغشوش

و شاید روي این دیوار هم رازي است...
به او گفتم:

چطوري مي شود فهمید رازش چیست؟
به من گفت: »این كه آسان است...

همین حاال
شما قالب مي گیري و مخلص مي رود باال

و هر رازي كه آنجا بود مي خواند«
به فكرش آفرین گفتم

شدم شاداب
و كردم پشت بر دیوار و دستان را به هم قالب

و جعفر رفت باال روي دست و شانه ها و كله بنده
و من مي كردم از خوشحالي و شور و شعف، خنده

و جعفر بر سر دیوار مكثي كرد
و از آنجا پرید آهسته اندر باغ

من اندر كوچه ماندم با دهاني از تعجب، باز
و گفتم: هاي! جعفر! هاي!

برادر جان!
چه رازي بود آنجا، هان؟!

و جعفر، آن طرف، با خنده، در حال��ي كه گویا میوه 
مي لمباند

با من گفت:
هال ُمال!

نوشته بود آن باال
كه: هركس روي دوش دیگران باال تواند رفت

رود آن سو و تا آنجا كه جا دارد، بلمباند
حاللش باد اگر رند است و مي تاند!

برخی از مدیراِن »صداوسیما« نخوانند!
روی اعصاِب مردمان، پایيم

غير قابل

تفریحاِت خیلی سالم
و  تفریح��ات س��الم  از  یک��ی 
لذت بخش ما ایرانی ها، فکر کردن 
به پول است. مثال فکر می کنیم 
اگ��ر در قرعه کش��ی ف��الن ُرب 
گوجه فرنگی یا بهمان اپلیکیشن 
موبایلی، یک میلیارد تومان برنده 
ش��ویم، پول مان را چه طور خرج 
کنیم یا چه طور خرج کنیم که ارزش افزوده هم داشته 
باشد و بعدا هم به ما سود بدهد. بر همین اساس، یکی از 
پرکاربردترین چیزها در اطراف ما، ماشین حساب موبایل 
است. فی الفور رقم مربوطه را در ماشین حساب می زنیم و 
در ذهن مان خرجش می کنیم و مرتب حساب می کنیم 
که چق��در از آن باقی مانده اس��ت و چط��ور می توانیم 

مابقی اش را خرج کنیم.
شاید فکر کنید این تفریح س��الم خیلی زود تکراری و 
باعث دلزدگی افراد می ش��ود، اما سخت در اشتباهید. 
به قول دینارالدین ریالی در کتاب »آداب التفریحات«، 
ارزش تفریحات به ژرفای آن هاست نه امکان انجام شان. 
همین که این اعداد و ارقام و حساب کردن شان وقت  ما را 
پر می کند و ته ذهن مان را غلغلک می دهد و موقع جمع 
و تفریق ش��ان ابرو باال می اندازیم و دل مان غنج می زند، 

یعنی این که تفریح سالمی است.
خوشبختانه شتاب اعداد و ارقام خیلی از ما بیشتر است و 
همیشه اتفاقات جدیدی می افتد که ما از تفریح مان دور 
نشویم. مثال خبر می رسد که اختالسی با رقم چندهزار 
میلیارد تومان انجام شده است. ما سریع موبایل هایمان 
را برمی داریم و مش��غول حس��اب کتاب می شویم که 
با این پول، چند س��که می ش��ود خرید یا به هر ایرانی 
چقدر می رس��د. نمونه داغش همین »سلطان سکه« 
است که گفته ش��د او را با دو ُتن سکه دستگیر کردند. 
خب، وقتی این خبر را می ش��نویم شاخک هایمان تیز 

می شود و می نشینیم به حساب کردن. هر سکه حدود 
8 گرم است، پس دو تن سکه چیزی در حدود 250هزار 
س��که می ش��ود. با همین اعداد و ارقام راحت می شود 
چندساعت سرگرم بود و هی حساب کرد که چقدر است 
و چه کارها که می شود با آن کرد. اگر هر سکه 3 میلیون 
تومان باش��د، 250هزار س��که، 750 میلی��ارد تومان 
می شود. یعنی با این پول می شود 30هزار پراید خرید. 
حاال 30هزار پراید یعنی چی؟ یعنی اگر س��لطان سکه 
بخواهد هر روز یکی از این پرایدها را س��وار شود - حاال 
وسط تفریح ما ان قلت نیاورید که س��لطان سوار پراید 
نمی شود- 82  سال طول می کش��د که آخرین پراید را 

استارت   بزند.
نگران پی��دا کردن موارد قابل محاس��به هم نباش��ید، 
همین که خبرهای روز را دنبال کنید کلی س��وژه برای 
این تفریحات سالم پیدا می کنید. اگر هم دسته جمعی 
این کار را انجام دهید روش ه��ای خالقانه زیادی برای 
این محاس��به ها پیدا می کنید؛ مثل این که مبلغ مورد 
نظر ش��ما چند کانتینر پول می ش��ود، یا اگر روی هم 
بچینیدش��ان چند س��تون پول تا کره ماه می شود، یا 

چندبرابر خط استوا می شود و...
البته این تفریح، یک روی منفی هم دارد که اصال نباید 
س��مت آن بروید. فراموش نکنید که اصال نباید این کار 
را در مورد دارایی های خودتان یا حقوق تان انجام دهید 
که در آن صورت، یک تفریح کامال ناس��الم می شود که 
حت��ی از مواد مخدر صنعتی و س��نتی و ترکیب ش��ان 
هم خطرناک ت��ر اس��ت و می تواند منجر ب��ه صدمات 
جبران ناپذی��ر روحی و روانی ش��ود و تنه��ا در صورت 
حس��اب کردن دارایی های س��لطان س��که یا جمشید 

بسم اهلل و امثالهم، تفریح سالم به  حساب می آید.
ما که دست مان به پول و س��که و دالر و یورو نمی رسد؛ 

خدا این خوشی ها و تفریحات سالم را از ما نگیرد!

منثور

لطیفه نگاری و حکایت نویس��ی 
طنزآمی��ز، از دیرب��از تاکن��ون 
ادبی��ات  در  موث��ری  نق��ش 
فارس��ی ایفا کرده است. برخی 
نویس��ندگان و ش��عرای معاصر 
نیز، در این کار پیش��گام بوده اند 
که بارها توس��ط دیگ��ران مورد 
اقتباس و الگوبرداری قرار گرفته ان��د. یکی از بهترین 
نمونه ه��ای معاصر در ای��ن خصوص، آث��ار »فریدون 
توللی« است که با نام مستعار »ابوالقرطاس ذوذنبی« 
یکی از سرش��ناس ترین طنزپ��ردازان عص��ر پهلوی 
به ش��مار می رفت. فریدون، فرزن��د جالل خان توللی 
به س��ال 1298 در شیراز متولد ش��د. پدرش از طبقه 
اعیان و اش��راف ش��یراز بود و ب��ه خدم��ت دیوانی و 
پیشکاری میرزاابراهیم قوام اشتغال داشت. عمویش، 
حسین خان نیز به کار تجارت و زراعت اشتغال داشت و 
از رجال سرشناس شیراز بود. دوران طفولیت فریدون 
در محله ای بنام »باغ نصریه« )خیابان مش��یر فاطمی 
سابق( گذشت. در شش سالگی )1304( مادرش را از 
دس��ت داد و به همراه تنها خواهرش، ش��رایط سختی 
را از س��ر گذراند. فقدان مادرش که شاعره بود، سبب 
شد که او به روماتیسم قلبی مبتال شود. از یازده سالگی 
طبع شعرش شکوفا ش��د و اش��عارش مورد تحسین 
قرار گرفت. فری��دون تحصیالت مقدماتی )دبس��تان 
نمازی( و متوسطه را در ش��یراز گذراند. دکتر مهدی 
حمیدی  شیرازی، از اس��تادان مش��هور ادبیات او در 
دبیرس��تان س��لطانی )ش��یراز( بود. پ��س از گرفتن 
دیپلم، فریدون به تهران آمد )1317( و در دانش��کده 
ادبیات دانش��گاه تهران، باستان شناس��ی خواند. سال 
1318، از تلخ ترین س��ال های زندگی فریدون بود که 
با مرگ پ��در و برادرش همراه بود. در همین س��ال، به 
عضویت انجمن سخنرانی دانشس��رای عالی درآمد و 
در جلسات انجمن، اش��عار و نمونه قطعات فکاهی اش 
را می خواند. ب��ا اتمام تحصیل کارشناس��ی )1320(، 
در شوش )خوزس��تان( و فارس به کار باستان شناسی 
و بعدها مش��اوره فرهنگی در دانشگاه شیراز پرداخت. 
مقاالت متعددی از او در حوزه ایران شناس��ی، میراث  
فرهنگی، تاریخ و فولکلور در شماره های مختلف مجله 

»سپیدوس��یاه«، »اندیش��ه نو«، »یغم��ا«، »وحید«، 
»آین��ده«، »س��خن«، »راهنم��ای کتاب«، »ش��رق 
میانه« و... منتشر شده اس��ت. در دفاع از هویت ایرانی 
س��روده بود: »ننگ اس��ت دیده بر در بیگانه دوختن/ 
منت به جان خریدن و عزت فروخت��ن«. از توللی که 
در س��ال 1322 با مهین دخت فریود ازدواج کرد، سه 
فرزند دختر به نام های نیما )به سبب عالقه اش به نیما 
یوش��یج(، فریبا و رها به یادگار مانده اس��ت. مدخلی 
درخصوص ش��رح حال و آث��ار علمی و ادب��ی اش، در 

دایره المعارف »بریتانیکا« ثبت است.
مطبوع��ات عص��ر پهل��وی در پیدایش و رش��د طنز 
مطبوعات��ی معاص��ر نق��ش موثری داش��ته اس��ت. 
پس از باز ش��دن نس��بی فض��ای مطبوع��ات پس از 
ش��هریور 1320، یک��ی از ش��اخص ترین چهره های 
طنز مطبوعاتی سیاس��ی، توللی اس��ت. او راهگشای 
دوباره نقیضه نویس��ی طنز بر نثر کالس��یک )متأثر از 
مرزبان نامه، مقامات حمیدی و گلس��تان س��عدی( به 
شیوه »التفاصیل« بود. قطعات التفاصیل، برای اولین بار 
)1322( در روزنام��ه »اقیانوس« )به امتی��از ابوتراب 
بصیری و مدیریت دکتر حمیدی  ش��یرازی( در ستون 
فوائداالدب منتش��ر ش��د. از ش��هریورماه همان سال، 
قطعات التفاصیل در روزنام��ه »فرودین« که به همت 
عبداله عفیفی و جعفر ابطحی در ش��یراز نشر می شد، 
منتشر شد. اگرچه طنزهای اولیه توللی، بیشتر شوخی 
بود ت��ا انتقاد، اما ش��یوه ابت��کاری او در ن��گارش، نظر 
همگی را جلب کرد. طنز توللی، از این منظر رشد کرد 
و به مرور جنبه سیاس��ی و اجتماعی و فرهنگی یافت. 
این روزنامه به خاطر انتش��ار برخی قطعات التفاصیل، 
در آذرم��اه 1320 توقیف ش��د. پ��س از آن، توللی در 
روزنامه »سروش« )به امتیاز عفیفی( در تیرماه 1322، 
بار دیگر به چاپ التفاصیل پرداخ��ت. در همین ایام، او 
قطعه »خطاب به ملت ایران« را با مطلع »تا س��ر ارباب 
جفا نشکنی/ طوق غالمی نتوانی شکس��ت« را سرود. 
در پایان همین س��ال، تولل��ی به خاطر انتش��ار قطعه 
»خواجه«، هم��راه با دو تن از دوس��تانش به بس��تک 
الر تبعید ش��د که از آنجا فرار کرد و مخفیانه به شیراز 
بازگشت. برخی از نمونه های التفاصیل، در روزنامه های 
»رهب��ر« و »ایران  م��ا« نیز منتش��ر ش��دند. قطعات 

التفاصیل، پس از انتش��ار در ش��یراز، به خاطر گرایش 
او به برخی اح��زاب، بالفاصل��ه در روزنامه های تهران 
)از جمله »خورش��ید ایران«( بازنش��ر و دست به دست 
می ش��د. هرچن��د بعده��ا او از این جانبداری دس��ت 
برداشت )1326( و در نقد این جریانات، آثار متعددی 
سرود: »المنه هلل که از این شعبده جستیم/ جستیم و ز 
هم رشته تزویر گسس��تیم/ آن بت که به ما آیه تعظیم 
همی خوان��د/ از بتکده کندیم و فکندیم و شکس��تیم/ 
آن وسوس��ه دیدیم و از آن حلقه بریدیم/ آن سفسطه 

خواندیم و از آن دمدمه رستیم....«
استقبال از انتشار التفاصیل، در جو سیاسی آن سال ها، 
غیرمنتظره ب��ود. ملک الش��عرای بهار به آث��ار توللی 
عالقه مند ب��ود و نکاتی را ب��ه او در مکاتباتی )1324( 
متذکر شده بود. توللی بعدها ضمن اظهار تشکر، نامه 
ملک الش��عرای بهار را در مقدمه اولین چاپ التفاصیل 
)1324( آورد. در دومین چاپ کتاب )1348(، توللی 
کتابش را به عبدالرسول پرویزی تقدیم کرد. توللی در 
مقدمه کتاب، اهدافی همچون مبارزه با هیات حاکمه، 
بیدار کردن زحمت کش��ان و انتقاد از تذکره نویس��ان 
کوته فکر و شعرای چاپلوس و برنامه های ضدفرهنگی 
را از علل انتش��ار این مجموعه برش��مرد. »کاروان«، 
عنوان کتاب دیگری از توللی در ادامه شیوه التفاصیل 
است که در سال 1331 منتشر شد. پس از مرداد سال 
1332 و با غارت منزلش، برای مقطعی به تهران کوچ 
کرد. پس از انتشار التفاصیل، توللی نخستین مجموعه 
اشعار جدی اش »رها« را منتش��ر کرد )1328( که با 
استقبال منتقدان و نس��ل جوان روبه رو شد. برخی از 
اشعار این مجموعه به سایر زبان ها ترجمه شدند. پس 
از این مجموعه، در س��ال 1340، دیگر مجموعه های 
ش��عری او از جمله »نافه« )شامل ش��عر نو(، »پویه« 
)ش��امل غزل و قصیده( و »ش��گرف«، یک��ی پس از 
دیگری منتشر شدند. توللی در سال های پایانی عمر، 
بیش��تر به س��رایش غزل و نوش��تن قطعاتی به شیوه 
التفاصیل پرداخ��ت و همه آثارش بن��ا بر وصیتش در 
اختیار ایرج افش��ار قرار گرفت. سال ها بعد، به کوشش 
همسرش )مهین توللی( مجموعه »بازگشت« از میان 
اشعار منتشرنش��ده توللی در اختیار عالقه مندان قرار 
گرفت. در دهه پنجاه، حداقل دو بار س��کته کرد و در 

بستر افتاد. قریب یک سال پیش از مرگ توللی، شایعه 
فوت او از رادیوهای فارسی زبان انگلیسی پخش شد و 
به سرعت تکذیب شد. پیام های تسلیت بسیاری برای 
او مخابره شد... اما سرانجام آن روز تلخ فرارسید. توللی 
که در اثر نامالیمات زندگی و بیماری، درهم شکسته و 
منزوی شده بود، در نهم خرداد 1364، دیده از جهان 

فروبست. او را در حافظیه شیراز به خاک سپردند.
قطعه »اختالس« از کت��اب »التفاصیل« توللی چنین 
است: »... و اختالس بر وزن اسکناس، اندر لغت سرقت 
را گویند و اخص آن س��رقت دیوانیان اس��ت از خزانه، 
و در تس��میه این کلمه عقاید متفاوت اس��ت. زمره ای 
کتاب��ت آن با »صاد« ک��رده و ریش��ه آن را »خلوص« 
دانس��ته اند و حجت ایش��ان این که مامور مختلس را 
ارادت و اخالص چنان است که کیسه خویش از خزانه 
دیوان فرق ننه��د و جدایی در میان��ه نبیند. چنان که 
شاعر فرماید: خلوص نیت و اخالص چون به پیش آمد/ 
ز جیب خویش منه فرق، جیب دولت را/ ببر ز کیس��ه 
دیوان و قصر و کاخ بس��از/ به خویش راه مده خواری و 
مذلت را؛ گروهی دیگر اختالس را از »اخالل حواس« 
گرفته و ب��ه همین علت مختلس��ین را از سیاس��ت و 
مجازات معاف دانس��ته اند. ]قطعه[: ز اختالل حواس 
است اختالس، ای دوس��ت/ که هوشیار، بدین کار تن 
نخواهد داد/ جنون محض ُبَود، ورنه مرد روشن رای/ تن 
از برای یکی پیرهن نخواه��د داد! خواجه علی طفیلی 
در رس��اله »مصباح المختلس��ین«، اختالس اندک را 
تحریم فرموده و حجتی که آورده این است که چنین 
مختلس را یارای ارضای فراتران خود نیست و گاه باشد 
که مغرضین بر وی حس��د برند و به زندان��ش اندازند. 
]قطعه[: در پی دانه مرو همچو کبوتر که تو را/ عاقبت 
بهر یک��ی دانه ب��ه دام اندازند/ صید کن، ش��یرصفت، 
نیم بخور، نیم ببخش/ تا به هرجا که روی بر تو س��الم 
اندازند!... و بر مختلس است که در امر اختالس، همت 
بلند دارد و از مس��روقات خویش، بخش��ی گران نثار 
فراتران کن��د و بقیت آن به نام خوی��ش و پیوند به کار 
ابتیاع ضیاع زند و عمر در ش��ادکامی به س��ر آورد که 
گفته اند: تو دزدی می کن و در کیس��ه انداز/ که دزدان 
راست در این ره سرودی/ اگر دزدی نباشد در ادارات/ 

در استخدام دولت، نیست سودی!

عمادالدينقرشی

»فریدون توللی« که بود و چه کرد

عباسمحموديان

راز سر دیوار
ابوالفضلزرويینصرآباد

طبیب نسخه درد مرا چنین پیچید:
دو وعده خوردن چایی به وقِت چاییدن

معاونی که مشاور شده است می داند 
چقدر شغل شریفی است کشک ساییدن
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات 

بخواست جام می و گفت: ژاژ خاییدن
حکیِم کاردرستی به همسرش فرمود:

شنیده ایم که دردآور است زاییدن...
بد است زاغ کسی را همیشه چوب زدن 

جماعِت شعرا را مدام پاییدن
خوش است یومیه اظهار فضل فرمودن 
زبان گشودن و ُدر ریختن... »مشاییدن«

صبا به حضرت اشرف ز قول بنده بگو:
که آزموده خطا بود آزماییدن

تمام قافیه ها ته کشید غیر یکی 
خوش است خوردن چایی به وقت چاییدن!

قافيه های تنگ
سعيدبيابانکی

مجتبیاحمدی

طرح/عمرانصالحی

رفقای همراه، سالم.  چندین هفته است که صفحه »غیر قابل اعتماد« را در روزنامه راه انداخته ایم تا »طنز« بنویسیم 
و »طنز« بخوانیم. گفتیم خوب اس��ت این فراخوان طور را در گوش��ه صفحه بیاوریم و بگوییم اگر رفیِق دس��ت به قلِم 
طنزنویسی در گوشه ای از این مرِز پرگهر و خاِک پرشکر داریم و از او بی خبریم، قدِم قلمش روی چشم ما. شما می توانید 

  tanz.etemaad@gmail.com   :آثار طنز خود را برای انتشار در »غیر قابل اعتماد«، به این ایمیل بفرستید

فراخوان طور!
فراخوان

طرح/محمدرفيعضيايی

ُتو دزدی می کن و در کیسه انداز!


