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»نطنــز« عــاوه بــر اســم شــهر، اســم یــک محفــل ماهانــه اســت 
و  اســامی  انقــاب  کاریکاتــور  و  طنــز  باشــگاه  همــت  بــه  کــه 
برگــزار می شــود.  انقــاب اســامی«  بــا زیرعنــوان »شــب طنــز 
پیچیــده شــد؟ خــب، ســر راســتش می شــود اینکــه طنزپردازهــا 
کــه اســمش نطنــز اســت  قــرار اســت ماهــی یکبــار در محفلــی 
کــه  دور هــم جمــع شــوند و بخندنــد و بخنداننــد. طنزپــرداز 
از شــاعر و نویســنده  یعنــی  یعنــی همــه رقمشــان.  میگوییــم 
کمدیــن و ترانــه ســرا و خواننــده و... . حتــی  بگیــر تــا اســتندآپ 
کــه در ظاهــر  پــای خیلی هــا  اســت  قــرار  پنهــان  از شــما چــه 
کنیــم. مثــل خیلــی از  طنزپــرداز نیســتند را هــم بــه نطنــز بــاز 
ــداز حســاب نمی شــوند امــا خــب، خاطــرات  ــه طنزپ ک ــرادی  اف
کــه  کننــد  خنــده داری دارنــد و بلدنــد آنهــا را یکجــوری تعریــف 

گــرم، قدمشــان هــم بــر چشــم. ملــت ریســه برونــد. دمشــان 
حســینیه  در   1396 مــرداد  دوم  محفــل،  ایــن  جلســه  اولیــن 
کــرده بودیــم شــصت هفتــاد  هنــر برگــزار شــد. مــا پیــش بینــی 
گفتیــم هشــتاد تــا صندلــی  نفــر بیاینــد. امــا محــض احتیــاط 
بچیننــد. بچــه هــا 100 تــا صنلــی چیدنــد امــا مجبــور شــدیم 60 
کمتــری ســرپا  کنیــم تــا تعــداد  تــا صندلــی هــم از اینــور و آنــور جــور 
ــگاه  ــه را ن ــرپا برنام ــری س ــل نف ــی چه ــم س ــرش ه ــتند. آخ بایس

ــدیم. ــان ش ــرمنده ش ــد. ش کردن
ــعرها و  ــت. ش ــل اس ــان محف ــاب هم کت ــد،  ــش رو داری ــه پی آنچ
کــه در محفــل خوانــده شــد را همــراه بــا یــک بیوگرافــی  نثرهایــی 
ــر  گ ــد. ا ــد ببینی ــا میتوانی ــا در اینج ــر ازطنزپردازه ــی مختص خیل
ــد  ــز باش ــد RQ مجه ک ــکن  ــوژی اس ــه تکنول ــان ب ــی موبایلت گوش
کنیــد و آن  کــد موجــود در انتهــای هــر متــن را اســکن  میتوانیــد 
کــه در نطنــز اجــرا شــده بشــنوید.  اثــر را بــا صــدای صاحبــش 

کــرده! کجــا پیشــرفت  ببنیــد علــم تــا 

مقدمه
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عباس احمدی

اصالتــًا  امــا  اســت  تهــران   1357 زادۀ 
دکتــرای  اســت.  قمــی  ســکونتًا!  و 
منابــع طبیعــی دارد. اولیــن شــعرهای 
دهــه  پایانــی  ســال های  در  طنــزش 
دانشــجویی  نشــریات  در  هفتــاد 
برگزیــده چنــد دوره  چــاپ شــد. وی 
کشــور، طنــز  جشــنواره طنــز مکتــوب 
نیــز  و  طهــران   طنــز  دانشــجویی، 
ــن دوره  ــن در اولی ــد زری ــه قن کل ــده  برن
قندپهلوســت.  تلویزیونــی  برنامــه 
جشــنواره  دوره  دو  دبیــر  ضمــن  در 
و  ک  ارا طنــز  و  روح  ســوهان  اســتانی 
قمپــز  محفــل  برگــزاری  مســئول  نیــز 
ــز  ــعر طن ــه ش ــت. در زمین ــوده اس ــز ب نی
دانشــجویی،  مثنــوی  هــای  کتــاب 
دانشــگاهنامه و مخــزن االشــرار از وی 
از  جنبــه  ایــن  از  و  رســیده  چــاپ  بــه 
شرمســاری  کمــال  جنگلــی  درختــان 

دارد. را 
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ما مردم شاد و اهل حالیم
پیوسته به نطق و قیل و قالیم

یا عازم لندنیم وپاریس
یا راهی جاده شمالیم

هم باد بزن به دست هستیم
هم عاشق جوجه وبالیم

گه راهی شاپ و هایپر استار
گه معتکف گَرندمالیم

ما بچه ناف پرتقالیم
شادیم که انتلکتوآلیم 

هستیم پراز حروف ابجد
تجدید و تجّدد و مجّدد

پس موضع ما مقابل غرب:
تقلید و مقِلد و مقَلد

توصیف سواد ما نگنجد
در ششصدو شصت و شش مجّلد

روشنفکریم و ضَد دینیم
نه مثل جال آل احمد

ما رهرو مشی اعتدالیم
شادیم که انتلکتوآلیم 

نوروز برای ما: والنتاین
نوشابه ما: شراب و شامپاین

سوریه، یمن، حلب به ما چه؟
ما دغدغه مان ُرم است و اوکراین

ما را چه به موج های اروند
عشق است دانوب و ولگا و راین

ارباب بزرگمان: یو اس آ
دارد دو هزار طرح و دیزان

ما پاچه غرب را بمالیم
شادیم که انتلکتوآلیم 

ما معدنی از قر و قمیشیم
گرگیم که در لباس میشیم

هم صاحب ملک شهرداری
هم بیشترین حقوق و فیشیم

بر سینه زنیم گه کراوات
گه واجد شصت سانت ریشیم

بر سفره انقاب هستیم
پا هم نشویم چون سریشیم

ما در پی لقمه حالیم
شادیم که انتلکتوآلیم

نی ظاهر ما شبیه باطن
گه کافر و گاه اند مومن

یک روز کنار درب هیئت

کن یک روز نشسته در اما
مردم همه بیست جفت دارند

ماراست حدود شصت و شش ژن
آن هم چه ژنی قوی و کمیاب

زانها که بَود ز تیره جن

القصه که در حد کمالیم
شادیم که انتلکتوآلیم

تا دست رئیس ما کلید است
بخت همه شما سپید است
هر کس که نموده اختاسی 

در حکم مجاهد و شهید است!
گر نرخ دالر رفته باال

تقصیر رضا شه پلید است
بیکاری و فقر یا تورم

در کشور ما کسی ندیده است

ما ضامن اصل اشتغالیم
شادیم که انتلکتوآلیم 

از روز توافقات برجام
دنیا شده با صفا و آرام

تقصیر دونالد ترامپ بوده
گر نداشت فرجام برجام ا

این بهره و این ربای بانکی
باشد یکی از اصول اسام
واهلل که اینچنین نکردند

ابنای عرب به کوفه و شام

ما میوه این درخت کالیم
شادیم که انتلکتوآلیم

ای عشق هوایی و زمینی
بانوی عفاف: موگرینی

ما واله و عاشق تو هستیم
االن نه، ز دوره جنینی!

حرف تو برای ماست حجت 
تو مظهر عزت و یقینی

خوب این همه جا، چرا فقط تو 
هی پیش ظریف می نشینی؟

ما نیز عزیز اهل حالیم!
شادیم که انتلکتوآلیم

انتلکتوال ها 

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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یک شب به هوای طلب فوت و فن شعر
رفتم شب شعری مِن استاد ندیده

تا اینکه از این راه شود شعر َتر من
مطلوب دل و دیده اصحاب جریده

دیدم چه مراعات نظیری است در آنجا
گشت عدیده داخل شدم و حیرت من 
کوتاه مردان همگی فاقک تنبان شده 

زن ها همگی مانتوی پندار ]...[
بر بینی شان تیغ عمل خورده و لب ها

کس شده همچو انار ترکیده بوتا
بی فاصله شرعی اندر بغل هم

سام و سحر و سوسن و ساناز و سپیده
گرفتند فی الجمله جویدندی و دادند و 

آدامس و دل و قلوه، فریدون و فریده
که عجب لّفی و نشری است مرتب گفتم 
فردوسی طوسی هم از این سان نگزیده

گاه که به نا من غرق تفکر شده بودم 
گل شاخه بریده آهو بره ای همچو 
با نیت بد زد به دلم چشمک نابی

گفتم: برو ای شاعره خیر ندیده
گاه از سوی دگر هلهله برخاست به نا

گفتم چه شده؟ - حضرت استاد رسیده
آمد به جلو البته بر دوش مریدان

که در نوع خودش بود پدیده استاد 
گوریل از مرتبه پشم زده طعنه به 

کشیده گرم شیره  پیش از جلسه شصت 
که در مملکت شعر گفت  می شد به یقین 

که بر آن نپریده!! یک تپه نمانده است 
کرد به چای خودش و خورد مریدی! تف 

کی داده مراد ای پسر، آب طلبیده؟

لّف و نشر
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القصه نشستیم در ان جمع، ولیکن
کسی صاحب ایده زان خیل ندیدیم 

ترس من از این بود و یقین داشتم این را
کاین عقده بدل می شود آخر به عقیده
از آن طرف محفل یکدفعه به پا خاست

قرتی بچه ای الغرک و رنگ پریده
کرده تتو عین تتَلو بر هیکل خود 

کشیده بر بازوی خود عکس دو تا قلب 
مویش فشن و دور سرش را زده با تیغ

گاو، چریده! که در آن  چون مرتع سبزی 
باالی تریبون شد و آنگاه چنین خواند:

گفت: قصیده!( طرفه غزلی )گرچه خودش 
کرده و پیوند بریده “ای یار وفا 

این بود وفاداری و عهد تو ندیده؟
کوی تو معروفم و از روی تو محروم در 

گرگ دهن آلوده یوسف ندریده”
من داد زدم: آی عمو شعر ز سعدیست!

پیچیدبه خود مثل زن مارگزیده:
کنم از دزدی سعدی! که شکایت  گفتا 

کشیده بر صورت او هم بزنم چند 
گفتم: دهدت عقل، خدا، زد به ماجم

گفته و دشنام شنیده! “رفتیم دعا 

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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سید محمد حسینی

در   1363 اردیبهشــت   14 متولــد 
همــان  از  وی  اســت.  ایــران  شــمال 
دوران طفولیــت بــه شــعر طنــز عاقــه 
نشــان مــی داد امــا طلبگــی را بیشــتر 
ــه  دوســت داشــت. بعــد از مهاجــرت ب
کاس  کنار درس خواندن، در  قــم، در 
هــای شــعر و شــب شــعرهای مختلــف 
کــرد تــا اینکــه توانســت بــه حــد  شــرکت 
در  را  اســتعدادهایش  توجهــی  قابــل 

کنــد. شــعر طنــز شــکوفا 
شــعر  مســابقه  دوره  اولیــن  دبیــر  وی 
کاریکاتــور انقــاب  طنــز باشــگاه طنــز و 

اســامی بــود.
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کیشنا نحن قوٌم انقابی، خستگی فی 
هست هذا االمر پیدا ِمن َسر و َته ریشنا

گرچه ارقام النجومی هست فی فیش الحقوق
انت اما ال تجسس خواهشا فی فیشنا

گیت کُل  با ساُح الگرم نحن رد شویم از 
هیچ مأموری ندارد قدرُت التفتیشنا

خصلٌة نیکو لنا، عمرًا رود از یاِدنا
کُل قوِم الخویشنا موقُع النصب المدیران، 

هست هذا االنقاب، َالپهن مثُل السفره ای
حاضر فیها لنا، َالشیشلیُک المیشنا

کار الزیاد گشته هذا الجسم، َالفرسوده من 
کیشنا الجت اسکی زین سبب، واجب شده فی 

کنیم َالدشمناُن المختلف را َالرصد تا 
لدیشنا هست باالجبار، فوَق الپشت بام اَ

کرده ست َالخدمت به خلق هذه االعضا ز بس 
میدهد حتی شفا، آُب الدهان و البوُقنا

با وجود االینهمه خدمت، ولیکن بازهم
کل یوٍم میزنند از راست یا چپ نیشنا
هست فی دلهاینا هذا التوقع ِمن خدا

لحفظ من آتیشنا کند اَ فی العوض، مارا 

 
االنقالبی الخسته

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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رضا عیوضی

رضــا عیوضــی متولــد 1371 بــا دو متــر 
اســت  وزن  کیلیــو   120 و  مفیــد  قــد 
حقــوق  ارشــد  کارشناســی  مــدرک  و 
بــا  کودکــی  از  وی  دارد.  خصوصــی 
میــان  کــردن چنــد جــک در  تعریــف 
شــد  وارد  طنــز  دنیــای  بــه  فامیــل 
از نشــریات  ولــی نویســندگی را رســما 

کــرد. آغــاز  دانشــجویی 
عیوضــی درســایتها و نشــریات فراوانــی 
کــه همــه شــان  مطلــب نوشــته اســت 
گــر  ا و  بــرد  نــام  اینجــا  تــوان  نمــی  را 
هــم مــی شــد صــاح نبــود. او برنــده 
جایــزه نفــر ســوم نثــر طنــز در جشــن 
کتــاب  ســه ســالگی دکتــر ســام شــد. 
»او یافــت مــرا« ســفرنامه ای اســت از 
کــه  پیــاده روی اربعیــن بــه بیــان طنــز 

ســال قبــل بــه قلــم او چــاپ شــد.
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به نام خدا
صاحب منصبان و مسئولین محترم!

سام علیکم!

کشــور، مــا جمعــی از  ک در  ح دولتــی شــدن تریــا بدنبــال طــر
کننــدگان  مصــرف  حرفــه ای،  کننــدگان  مصــرف  معتــادان، 
ســنتی کش ها،  خفت کش هــا،  مفت کش هــا،  تفریحــی، 
وارد  صنعتی کش هــا،  و  ســنتی  همزمــان  صنعتی کش هــا، 
مخبــران،  داران،  آشــپزخانه  میکس کننــدگان،  کننــدگان، 
فروشــان،  خــرده  فروشــان،  عمــده  حمل کننــدگان، 
از  اعــم  ســاقی ها  ســرنگ داران،  شــیره کش خانه داران، 
بــا  مرتبــط  مشــاغل  صاحبــان  ســایر  و  ماشــینی  موتــوری، 

می کنیــم صــادر  را  زیــر  بیانیــه   ک،  تریــا
ــریعا  ــه، س ــن بیانی ــم ای ــای مه ــه بنده ــت ب ــا عنای ــت ب ــد اس امی

اقدامــات الزم را مبــذول فرماییــد
ک خیلــی مهــم اســت.  کــه تریــا بــر همــگان واضــح و آشــکار اســت 
گرچــه  کامــل جســم و روح، ا ک ایــن مــاده مقــوی، غــذای  تریــا
و  تلــخ  بــوی  و  رنــگ  ایــن  پــس  در  امــا  دارد،  ســیاه  ظاهــری 

مشــتی. دنیایی اســت  ناخوش آینــد، 
خواهشــمندیم  صاحب منصبــان  و  مســئولین  شــما  از  فلــذا 
گفتــه دیگــر، هرچــه زودتــر  بنــا بــه دالیــل ذیــل و ده هــا علــت نا
کــه  ایــن مــاده منصــرف شــوید و همانطــور  کــردن  از دولتــی 
کنید. ج  کار خــار ح را از دســتور  خودتــان خــوب بلدیــد، ایــن طــر

فرهنگ ســازی  دارد،  فــن  و  فــوت  ک  تریــا توزیــع  یــک/ 
ســازی های  شــبکه   و  زیرســاخت ها  بــه  نیــاز  می خواهــد. 
دارد.  عمومــی  معابــر  و  پارک هــا  و  محــات  در  گســترده 
کنیــد از داخــل اداره  کــه شــما اراده  همینجــوری الکــی نیســت 
ک برســد.  کل معتــادان تریــا یــک دکمــه را بزنیــد بعــد یکهــو بــه 
گرفتــن ایــن  ک بــدون در نظــر  ــا ــرای توزیــع تری ــه اقــدام ب هرگون
مهــم موجــب خواهــد شــد تــا حوادثــی مشــابه آنچــه در هنــگام 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد و طبیعت ــاق بیفت خ داد اتف کاال ر ــبد  ــع س توزی
نحیف تــر بــودن جســم معتــادان نســبت بــه مــردم عــادی حتمــا 

میــزان مــرگ و میــر باالتــر خواهــد بــود

دارد.  ریــزه کاری  نیســت.  شــوخی بردار  ک  تریــا آقایــان!  دو/ 
گــرم  یــک  می خواهــد.  بــاال  تمرکــز  و  دقــت  آن  بســته بندی 
ــور می شــود! چــه قتــل  ــور آن ــی این ــور آن ور بشــود، یــک زندگ این
گــرم اتفــاق  کــه در ایــن حرفــه بــه خاطــر نیــم  و جنایت هایــی 

می افتــد.
کــه امــروز یــک حرفــی زده شــود فــردا  مثــل ســخنرانی نیســت 
نبــوده  فــان  فــان  از  فانــی  منظــور  بگویــد  بیایــد  ســخنگو 
گرمــش  ک یــک  بهمــان بــوده، آب از آب هــم تــکان نخــورد. تریــا

کتــاب دارد.  هــم حســاب 

کافــی  کارشناســی  کــه مطالعــات  ســه/ چــون روز واضــح اســت 
ک دولتــی،  ــا ــه تری ک ح انجــام نشــده اســت. چــرا  روی ایــن طــر
بــازار ســیاه و دو  بــرای راه افتــادن  تنهــا عاملــی خواهــد شــد 
ــم  ــال ه ــد از چندس ــوالن دالالن. بع ک و ج ــا ــدن تری ــی ش نرخ
ح  طــر تصویــب  دنبــال  می افتیــد  شــما  خــود  همیــن  دوبــاره 
ک و مثــل بنزیــن و دالر دودش را مــای  کــردن تریــا تک نرخــی 

می خوریــم. بیچــاره 

 
بیانیه جمعی از صاحبان 

مشاغل مرتبط با تریاک
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بخــورد  شکســت  گــر  ا ح  طــر ایــن  کــه  کنیــد  دقــت  چهــار/ 
کــه  چــرا  برگشــت  قبــل  حالــت  بــه  راحــت  خیلــی  نمی تــوان 
ــه  ــن رفت ــده از بی ــاد ش ــی ایج ــبکه های مردم ــاخت ها و ش زیرس
و  هزینــه  صــرف  مســتلزم  آن هــا  دوبــاره  شــکل گیری  و  اســت 
گاهــا پیــش آمــده بــرای اینکــه یــک  کــه  زمــان زیــاد اســت. چــرا 
گیــر شــود چندیــن  نفــر بتوانــد بعنــوان ســاقی در یــک محلــه جا
نســل از خانــواده او بــه زنــدان افتــاده، اعــدام شــده یــا در رقابــت 
کشــته شــده اند. خــودش هــم چــه  کننــدگان  بــا ســایر توزیــع 
کــه در انتظــار مشــتری در پــارک خوابیــده اســت و از  شــب ها 
گــر ایــن  دســت ســگ ها بــه ایــن ســو و آن ســو خزیــده. حــال ا
کــردن دوبــاره آن بایــد مدت هــا  عرصــه خالــی شــود بــرای پــر 
بشــود ســاقی  فــردا  از  نفــر  یــک  کــه  نیســت  اینطــور  و  بگــذرد 
محلــه و تمــام. ایــن مســئله بــا انتصــاب آقازاده هــای شــما در 

دارد. فــرق  مختلــف  مدیریت هــای 

پنــج/ مــا نمی توانیــم سرنوشــت مان را بــه دســت مســئولینی 
ک ایــن مــاه را، وســط مــاه بعــد توزیــع  گهــان تریــا کــه نا بســپاریم 
کننــد! آخــرش هــم بیاینــد تلویزیــون صــاف صــاف تــوی چشــم 
ک،  کننــد و منــت بگذارنــد و بگوینــد شــب توزیــع تریــا مــا نــگاه 

شــب مصیبــت عظمــای ماســت

ک دولتــی بشــود.  کردیــم و قــرار شــد تریــا شــش/ فرضــا مــا قبــول 
دلــش  مســئول  فــان  آقــازاده  فــرداروزی  و  آمدیــم  آن وقــت 
کنــد.  ک، از ایتالیــا لبــاس دخترانــه وارد  خواســت بــه جــای تریــا
بزرگــوران!  بکشــیم؟  دخترانــه  لبــاس  چیســت؟  مــا  تکلیــف 
ــه نیســت. بحــث بحــث  ک ــم و ســامتی مــردم  بحــث روغــن پال

ک اســت. تریــا

ــان نکنیــد.  کاغذبازی هــای خودت گمــرک و  هفــت/ مــا را اســیر 
ک را از زمین هــای  کــه داریــم تریــا بگذاریــد خودمــان بــا اصولــی 
کشــاورزی افغانســتان، دستچین شــده، تــر و تــازه بــه دســت 

کننــده برســانیم. مصــرف  

هشــت/ آقایــان مســئول! بگذاریــد همیــن بســته های یکــی دو 
ک را سیاســی نکنیــد. چــرا  ــا ــد. تری ــرای مــا بمان ک ب ــا گرمــی تری
ک  ک و ســرنگ بفرســتید تــوی روســتاها. تریــا می خواهیــد تریــا

را حزبــی نکنیــد.

ک باشد دلم در عشق تو بی با
ک باشد  شب دوری تو غمنا

کنج لبهایت برایم  عسل از 
ک باشه شبیه شیره تریا

برای شنیدن صوت این متن کد QR را 
اسکن کنید.
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محمدحسین مهدویان

محمدحســین مهدویــان دهــم مــرداد 
بــا  همزمــان  وی  شــد.  متولــد   1369
شــعر  تعلیــم  بــه  رشــد،  مراحــل  طــی 
کــه  گمــارد و طولــی نکشــید  هــم همــت 
یــک چیزهایــی در  نــه،  متوجــه شــد 
وجــود خــودش دارد! عبــاس احمــدی 
روز  او شــبانه  مــراد  و  پیــر  کســوت  در 
برایــش انــرژی نهــاد تــا بــا مخ زنــی، وی 
را از تحصیــل در مقطــع دکتــری رشــته 
علــوم قــرآن و حدیــث منصــرف و بــه 
یادگیــری الفبــای طنــز ترغیــب نمایــد و 

ــد! باالخــره موفــق ش
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شرم و حیا قدر سر سوزن ندارند
که حتی قدر یک ارزن ندارند عرضه 

چیزی به نام عقل، غیرت، رحم، انصاف
قطعا، یقینا، مطلقا، اصا ندارند 

این پادشاهان عرب، عشقی به غیر از
لم دادن و لمباندن و لندن ندارند
شکر خدا این پادشاهان سعودی

بیش از صد و هشتاد و اندی زن ندارند

کار فانند از بس همیشه غرق در 
میلی به عکس و فیلم مستهجن ندارند

که آن ها را ببینی خ وقتی  از نیمر
کوهان دنبه و ]...[ ندارند غیر از دو 

که گردن زدن  کردند با  طوری صفا 
گردن ندارند گویا خوِد ملعونشان 

تا غزه و صنعا و بحرین و یمن هست
کاری به شعر من ندارند وهابیان 

کرامات سعودیه

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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مهدی پیرهادی

دهــه شــصتی، اســفند ماهــی، طلبــه 
ســطح دو حــوزه علمیــه. تخلــص اش 
»ســپیدار« اســت، امــا در هیچکــدام از 
نیــاورده!  را  اش  تخلــص  شــعرهایش 
کتابچــه ای از بداهــه ســرایی  ظاهــراً 
هایــش بــه چــاپ رســیده، امــا هنــوز بــه 

ــیده! ــودش نرس ــت خ دس
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کهکشان آنطرفی که دلبری رعنا آمد از  دوش دیدم 
چیزهایی عجیب میفرمود از زمین و زمان آنطرفی

قصه هایی شنیدنی میبافت.جمعیت:جیغ،سوت،کف،هورا
اینوری ها تمام دیو سیاه و خودش پهلوان آنطرفی

گفت اصا شما نمیدانید من فقط میشناسم اینها را
کمر مهوشان آنطرفی از شکوهش به لرزه می افتاد 

رفت از بین ما پدر خوانده -های های اشکهای تمساحی-
پاچه خاری نمود مقداری بهر صاحبقران آنطرفی

وعده میداد و نیش لبخندش خبر از صدق وعده ها می داد
خ میزد برای هر دو طرف در دهانش زبان آنطرفی چر

کًا سایه شوم جنگ را دیدم بار خود بسته می رود 
گفتمان آنطرفی هیچ چیزی ندیده ام مثل قدرت 

کوزت گهان دختری هویدا شد غرق مظلومت شبیه  نا
گران آنطرفی روزی اش راحال می بلعید از لباس 

 
آنکه دم میزد از فقیر و ضعیف صاحب خانه ی ولنجک بود

می َبرد شور و شوق خدمت را لذت آب و نان آن طرفی
این یکی تیغ رزم میسازد آن یکی نعل اسب و میخ االغ

مثل آهنگران اینطرفی مثل آهنگران آنطرفی

که توی دایرکتم آدمی آنوری پسند آمد صبح دیدم 
وعده ها و وعید ها میداد تا نیافتم به جان آنطرفی

کاری نمیبرد از پیش بعد اصرار او و انکارم ،دید 
ی بر فان آن طرفی

َ
ی بر فان این طرفی ،گفتم أ

َ
گفت أ

کهکشان آنطرفی

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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علی سلیمیان

فامیلــم  ســلیمیان  و  علــی  نامــم 
هابیلــم  ی  ذریــه  از  کــه  شــکر  صــد 
کنــد  اینطــور معرفــی مــی  را  خــودش 
دارد! در 28  گــرم  انصافــًا دمــش  کــه 
بهمــن 1365 بــه دنیــا آمــده. از همــان 
کودکــی احســاس می¬کــرده  عنفــوان 
و  باشــد  خوبــی  شــاعر  توانــد  مــی 
باالخــره از اواخــر ســال 1394، ســعی 
کــه هســت. کــرده شــاعر خوبــی باشــد؛ 
تقریبــًا در بیشــتر قالــب هــا شــعر مــی 
ســراید، مثــل ترانــه، غــزل، رباعــی... 
کشــد. امــا طبعــش بیشــتر بــه غــزل می 
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برقص دلقک دوران، برقص مست و پریشان 
برقص و پای بکوبان، برقص و دست بیفشان

برقص و لرزه بینداز توی هیکل نحست 
برقص بین خیابان، برقص بر سر میدان

که در پیچ و تاب رقص بیفتد   چنان برقص 
به لطف لرزشت از سر عقال و از پا تنبان! 
تمام خلق جهان خیره می شوند زمانی 

که می شود شکم و ]...[ تو سلسله جنبان 

کت و شلوار؟  چه فرق دارد دشداشه ی تو با 
کمی عوض شده پاالن که خر، همان خر و تنها 

به جشن جهل شما دعوتند پوزه درازان 
اخوتی است میان سگان زرد و شغاالن 

کنار فرنگی چه همطرازی ننگی، عرب 
کنار مستر شیطان! نشسته دلقک سلمان، 

کفو یهود است به وزن و قافیه حتی سعود 
و می شود عربستان به نقطه ای غربستان! 

به احترام زمان، شعر هجو بنده تمام است 
گرچه هجو سعودی نمی پذیرد پایان!   ا

رقص عربی

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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ناهید رفیعی

25شــهریور ســال 1348 در مشــهد، بــا 
ــا  ــه دنی ــا حــرم، ب کوچــه ب ــه یــک  فاصل
آمــد. از بزرگتریــن آرزوهایــش ایــن بــود 
کــه یــک هفتــه دیــر تــر بــه دنیــا مــی آمــد 
ــر  ــا مجبــور نمــی شــد یــک ســال زودت ت
تاریــخ  تهــران  در  بــرود!  مدرســه  بــه 
حــوزه  شــعر  محافــل  در  و  خوانــده 
هنــری از ســال هــای 72 و  73 شــرکت 

ــرده. ک
برنامــه  یــک  بــرای  نویســندگی 
رادیویــی در رادیــو شــیراز و نویســندگی 
کیهــان  انتشــارات  روز  زن  مجلــه  در 
وی  دارد.  اش  کاری  کارنامــه  در  را 
همچنیــن از برگزیــدگان چهاردهمیــن 
همایــش ادبــی ســوختگان وصــل بــا 
موضــوع شــهدای مدافــع حــرم بــود.
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گوشي ال جي مشکي وخفن داشتم یك 
کاما بي خبر بودم زدنیاي مجازي 

خوب مي خوابیدم وحالم حسابي خوب بود
فکر وذکرم مشکات همسر محبوب بود

زیر پاي من نشست اما رفیق ناخلف
گوشي نفتي شده عمرت تلف گفت با این   

گفت بي خود نیست شوخ وشنگ وخندان نیستي
گفت:بي اینترنت انسان نیستي بي تعارف 

بي خبر مي ماني از اخبار ایران وجهان
بي نصیب از فوت وفن ومکر واسرار زنان
عاقبت قانع شدم ،رفتم سفر با جیب پر

X4  گشتم سوي خانه با موبایل باز 

از همان شب باز شد درهاي دنیا روبه من
من پریدم توي یك دنیاي پرشور و خفن

ویچت و واتس اپ و الین وفیس بوك وتلگرام
که جنس تازه اي دارد مدام توي بازاري 

به !چه بازاري!تمام جنس هایش جور بود
بعضي از برنامه هایش البته ناجور بود

در اینستا ظاهرا بازارخیلي داغ بود
پیج هاي مخزن االسرارخیلي داغ بود

چند تا عطسه زده دیشب رئیس جام جم
مادر زیدان نکرده چایي اش را زود دم

دکمه ي باالئي پیراهن آقاي ایکس
نیست با جادکمه ي پائیني آن فیکس فیکس

به گمانم دير بود!
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شعري از مادر زن میرزا قلم پیدا شده
در نشست دوحه فیلي توي فنجان جا شده

کوسه ي پیر از زبان یك نهنگ خاطرات 
داده خرچنگي به اختاپوس پیر اعان جنگ

پیج هایي از طرفداران خاص ربنا
الیك وکامنت از هواداران پشت ماجرا
از اینیستا دل بریدم ،آمدم من تلگرام
گرام دیدم آنجا عکس هایي از رفیقان 

صغري بیگم مادر صفدرعلي ،یا لللعجب!!!
گر او را ببیند اینچنین مشتي رجب!! واي ا

 
کناري رد شدم دزدکي توي تلگرام از 

گروه جور وواجور اد شدم گهان درصد  نا
له جین گرها وسفالي سازهاي ال کوزه 

لهاي خبره ي خر توي چین صفحه ي دال

کان تتلي تي قبل از ماجرا سینه چا
صفحه ي داغ هواداران پشت ماجرا

کاسه لیس ها صفحه ي نقد پسا برجام 
شب نشیني سیاسي باحضور سیس ها

کودکي میرزا بچه ننه عکس هاي 
عکس بند ناف جد  انشقاق السلطنة

کره هاش عکس سلفي االغ مش حسن با 
عکس هاي دختر دیوانه از ناخن پاش

کردم بعد از آن برنامه ي دیوار را باز 
تا ببینم جنس هاي توي این بازار را

کفش مادر مرحوم قد قد سلطنة لنگ 
پالتوي پشم شتر، اما فقط باالتنه

کیف چرم قهوه اي بي دسته اما شیك وپیك
ساعت دیواري خواب وبدون تاك وتیك

صادرات موي اسب مرده وموش وزغن
شانه وشال وکا مویي براي مرد وزن

غ وجان آدم خاص تر الغرض از شیر مر
جنس هایي از نخ ابریشمي حساس تر

خسته از بازار برگشتم،گمانم دیر بود
کلهم درگیر بود چون حواس پنجگانه 

همسر محبوب خوابیده بدون چاي وشام
که افتاده است باز از پشت بام خواب مي بیند 

نه اتو دارد لباسش ،نه غذایش حاضر است
شکر!از اقبال نیکوي من او هم شاعر است!

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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سید اکبر سلیمانی

ــدری لنــدن(  در شهرســتان لنــده ) ناپ
بــه  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان 
دنیــا آمــد. تحصیــات اش مهندســی 
مکانیــک اســت.  بــه شــغل خبرنــگاری 
کنگــره هــای شــعر  مشــغول اســت. در 
کــرده. مثــل  کســب  رتبــه  و داســتان 
نفــر اول جشــنواره ملــی شــعر رضــوی 
جوانــه هــا و نفــر اول جشــنواره شــعر 

رضــوی اقــوام ایرانــی.
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کذب است، نه هم چاخان است گزاف است، نه  نه 
گر هست ملک سلمان است در جهان مردی ا

کاری و خونریزی نیست کتک  اهل دعوا و 
گردان است خود او ورنه به تنهایی یک 

کالج و آن دانشگاه دکترا دارد از این 
که عامه ی ما خرخوان است چشم بد دور 

شرق و غرب اینور و آنور همه می دوشند اش
کلهم هیکل این شاه فقط پستان است

کمر کرده و قر داده  گر  رقص شمشیر ا
فکر آینده اسام و مسلمانان است

فوتبالی شده ضد مسی و یارانش
پیش چشم ملکه توی نخ زیدان است!

کسی اصا نتواند بزند زیرابش
در شنا _ شیرجه خود صاحب صد عنوان است

کشوری ساخته رویای بشر، عین بهشت
که انتخابات در آن یکسره در جریان است

که در عرصه ی حذف تروریسم دیرسالیست 
دشمن نمره یک داعش و الفرقان است

که نگو، بسکه همه »گلزار«است سینمایش 
هر هنرپیشه ی آن عین خود »رادان« است

که زده پوزه ی »تارانتینو« فیلم هایش 
کران است  در همه جای جهان، حاضر و در ا

بانوانش همه شوماخر مادرزادند
رتبه اول فرمول یک نسوان است !

که نامش عربستان باشد حقش این نیست 
که برازنده ی آن، نام دموکرستان است !

دشمنان چشم ندارند ببینند چنین
کچری و مامان است شیخ خوش طینت ما ال

نوبل صلح ملک سلمان
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سازمان ملل اما زده توی پرشان
گپ بهتان است گفته پشت سر شیخ اینهمه 

ک یمن می ریزد  نیست بمب اینکه سرخا
گوجه و بادمجان است جعبه جعبه هلو و 

 دریکی ریخته او  پشمک حاج عبداهلل
دیگری لب به لب از مسقطی و سوهان است

گر از پرخوری آنجا مردند عده ای هم ا
شیخ ما را سننه؟ این عوض احسان است؟!

گویند چنین است عربستان و چنان اینکه 
کیهان است ! کذب محض است، فقط زیر سر 

گفت خطا برقلم صنع نرفت شیخ ما 
که آن ایران است غیِر یک مورد ناجور 

آی...دست از سر این بنده خدا بردارید
او خود از داغ فلسطین و یمن داغان است

                                                 
قهر را خط زده از ملک سلیمانی خویش

نوبل صلح فقط حق ملک سلمان است !

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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محمد حسین فیض اخالقی

در  مذهبــی  فــوق  خانــواده  یــک  در 
از  کــه  همانگونــه  آمــد.  دنیــا  بــه  قــم 
نــام خانوادگــی او پیداســت در محضــر 
»مدرســه  در  فیــض«  »ناصــر  اســتاد 
کــرده و همانقــدر  اســامی هنــر« تلمــذ 
اســتاد  گرد  شــا اســت،  قمــی  کــه 
از  هســت.  هــم  احمــدی«  »عبــاس 
دیگــر اســاتید و دوســتان هــم عمومــا 
کمــال،  در تلگــرام تــا زمــان رســیدن بــه 

اســت. کــرده  اســتفاده 
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طنز یک ذهن باز می خواهد
یک زبان دراز می خواهد

گمان مرد خوب ایرانی بی 
زن خوب و بساز می خواهد

زن خوب و بساز هم جز پول
غ و پیاز می خواهد نان و مر

کافی نیست غ و پیاز  نان و مر
که باز می خواهد! کم نیاور 

خ -یادم آمد پیاز با آن نر
گریه جانگداز می خواهد!-

که او دختر است، پی در پی چون 
از پسر امتیاز می خواهد

آنچه دارد نیاز و الزم هست
یا ندارد نیاز می خواهد

نهصد و شصت سکه جای خودش
کربا با حجاز می خواهد

بهترین جای شهر، خانه خوب
خودروی سقْف باز می خواهد

اهل حیوان خانگی هم هست
گراز می خواهد! گربه،  موش، 
که با خدا هم هست تا بگوید 

مهر با جانماز می خواهد
اینهمه درد، قابل هضم است

از پسر هم جهاز می خواهد!

کروفر، یخچال ک و ما کفش تن تا
مبل با قهوه ساز می خواهد
کمی معترض شود شوهر تا 

کند قهر و ناز می خواهد می 

شوهرش هم در این میان صبر از
درگه بی نیاز می خواهد

زنان طلبکار

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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فهیمه انوری

ِگل و ِشــل بارانهــای آبانمــاه ۶۸  وســط 
دوران  شــعرهای  دفتــر  آمــده.  بدنیــا 
مفقــود  را  اش  راهنمایــی  و  ابتدایــی 
زیــر  را  اش  شــعری  ســابقه  تــا  کــرده 
کارشناســی آمــار  ســوال نبــرد. تــرم ســه 
ــع  ــان موق ــرده و هم ک ــی، ازدواج  ریاض
کــرده و  گرفــت درســش را رهــا  تصمیــم 

ســراغ آشــپزی بــرود!
دانشــجوی دکتــری اســت و  یکســال 
انقــاب  طنــز  باشــگاه  بــا  کــه  اســت 

کنــد. مــی  همــکاری  اســامی 



28

شبی خواب دید ابن عبدالعزیز
که ))گشته تنش زیر پا ریزریز

که: »کودن بمیر! شنید او نهیبی 
))»)this is(سزای اراجیف مفتت، دیس ایز

چو برخاست، خوابش ز یادش برفت
کنیز گرم شد با شراب و  سرش 

دم موسم حج شد و آمدند
گرد میز دوباره شغاالن، همه 

کنیم که: »امسال هم شیطنت ها 
و داریم با اهل تقوا، ستیز«

ملک، شب به قصر آمد و شام خورد
بخوابید آن مردک پست هیز

به خواب آمدش دربدر جد او
و در آستینش یکی چوب تیز

گر یک نفر هم از ایرانیان ا
شود در حجاز، اتفاقی، مریض،

از آن ملت تیزخشم و جسور
کتک میخوری، میشوی سورپریز 

 
به یاد آور آن مستراح طات!

فرو میکنندت در آن، سینه خیز
گفت: کوفت،  چو بیدار شد، بر سرش 

گریز؟!« »من پیرمرد و قوای 

به یاد آمدش خواب شب های پیش
گفت: »خوردیم چیز...« خودش با خودش 

اندر احواالت ناخوش اين 
روزهای ملک!سلمان بن 

عبدالعزيز

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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مصطفی صاحبی

متولــد  )ع(،  رضــا  امــام  محلــه  بچــه 
ســال 1373. پــدرش خیلــی دوســت 
برعکــس  شــود؛  دکتــر  او  داشــت 
حتمــًا  او  کــه  داشــت  اصــرار  مــادرش 
همیــن  بــرای  شــود.  مهنــدس  بایــد 
مهندســی  لیســانس  مصطفــی 
ــادرش  ــدر و م ــا دل پ ــت ت گرف ــکی  پزش

بیــاورد. دســت  بــه  با هــم  را 
کــه وارد حــوزه  یــک ســال مــی شــود 
شــعر طنــز شــده. اولیــن شــعر طنــزی 
ــا ایــن  ــاره ازدواج بــود و ت گفــت درب کــه 
دربــاره  هــم  شــعرش  آخریــن  لحظــه 
هنــوز  خــودش  امــا  اســت.  ازدواج 
قصــد ازدواج نــدارد و فعــًا مــی خواهــد 

بدهــد. تحصیــل  ادامــه 
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گفت« کنعان  که پیر  »شنیده ام سخنی خوش 
گفت! کن به هر چه مامان  در ازدواج عمل 

کام ناب خودش را ادامه داد و سپس
گفت کمی هم از اثر ازدواج آسان 

گفتم به مادرم لطفا سریع رفتم  و 
گفت: بگیر یک زن عالی برام االن، 

ز قوم و خویش برایت زنی بگیرم اووف!
گفت گان  به ما ز خوشگلی دخترعمه مژ

کم نیست   گزینه های مناسب برای ما 
گفت کمی ز دختر همسایه های  میان* 
کیس خوب رفتیم و  به خواستگاری یک 

گفت به ما ز شرط و شروط و فان و بهمان 

هزار و سیصد و هفتاد و پنج تا سکه
گفت  برای مهریه سال تولد ایشان 

گوش من: پسرم بگفت مادرم این را به 
گفت! گرگ تیز دندان  بهای جان تو را 

که مهریه را قسم به جام جهانی، بدان 
گفت! به ما  زیاد تر از آن عیال زیدان 

 تمام مهریه ی خانواده شان بوده
گفت : بدون عمه شان صد هزار تومان، 

ک بر سرت پسرم!  کنی خا گر قبول  ا
گفت  ح زندان  کار و شر کمی ز عاقبت 

گوش ولی افاقه نکرد، آن زمان سپردم 
گفت در این قضیه تماما به هرچه  شیطان 

کنج زندان و  کار من آخر به  کشید 
گفت! تمام قافیه ها را جناب سروان 

پدر ز بنده در آمد در این قضیه لذا
گفت  کن به هرچه مامان  در ازدواج عمل 

گفته می شود  کوچه، میان  *در لهجه مشهدی به 

کیس مناسب

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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محمدرضا شکیبايی زارع

ــال  ــاه س ــرم تیرم گ ــای  ــی از روزه در یک
در  آمــد.  دنیــا  بــه  تهــران  در  1375و  
کــه نامــش  همــان چنــد روز اول بــود 
کــه  گذاشــتند و از آنجــا  را محمدرضــا 
معلــوم بــود آدم صبــوری اســت، نــام 
گذاشــتند  خانوادگــی اش را شــکیبایی 
)البتــه بیــش از ربــط داشــتن بــه صبــر، 
نــام خانوادگــی اش بــه تصمیــم جــد 
بــه  مرحومــش بســتگی دارد(. وقتــی 
کــرد  گریــه مــی  دنیــا آمــد آنچنــان بلنــد 
کردنــد قــرار اســت الاقــل  کــه همــه فکــر 
روزهــا  بــازار  و  هــا  مغــازه  تبلیغاتچــی 
شــود. امــا دســت روزگار او را بــه وادی 

ــرد. ک ــرت  ــازی پ ــز و طن طن
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در معرکه ها وه چه خریدار زیاد است
دل، دلبر و دلبردن  و دلدار زیاد است

گر یار پریچهره نداری غم نیست ا
کوچه و بازار عوضش یار زیاد است در 

گر مانده ای، ای دوست عمیقا بیکار ا
کن  این را و بگو »کار زیاد است« تکرار 

گر داخل بازار کم شد ا امروز شکر 
گوشه ی انبار زیاد است که در  صد شکر 

کنسرت کوره ِده غمزده  چون نیست در این 
کتک خورده و بیمار زیاد است معتاد و 

گر حل نشده مشکل انبوه جوانان 
ناشکر نباشید، سمینار زیاد است

فهمید دلم بعد بگم های چپ و راست
کشور ما مخزن اسرار زیاد است در 

کند این غصه و غم را دل خواست فروکش 
کند قافیه ی آر زیاد است اما چه 

کردم گله  کم خود  در سفره ای از سهم 
که ندا آمده »َبردار زیاد است« دیدم 

که از این سفره بچاپم من قصد ندارم 
کنم واقعًا انگار زیاد است اما چه 

َبردار زیاد است

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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 امیر معظمی گودرزی

آخریــن  در  گــودرزی  امیرمعظمــی 
در  بروجــرد،  ،در  اســفند73  روزهــای 
کــه مــادرش داشــت خانــه  روزهایــی 
ــه جهــان  ــده ب ــی میکــرد یکهــو دی تکان
ــا خواجــه  گشــود. از چهــارده ســالگی ب
حافــظ رفیــق شــد و هــوای خــواب آلود 
گرفــت. تــا 22ســالگی شــعر  شــیراز اورا ا 
گفــت، تــا بلکــه مــادرش  عاشــقانه مــی 
برایــش آســتین بــاال بزنــد. تقریبــا یــک 
کــه متاهــل شــده بــرای  ســال اســت 

همیــن بــه شــعر طنــز روی آورده!
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هست نامم جاسم  و رزمنده ای ایرانی ام
گر تو made این آمریکایی ، بنده آبادانی ام
کباب گردیده  صورتم از بوسه ی خورشید 
کباب و جوجه ی لبنانی ام عاشق شامی 

گرم خوزستان فافل می خورم در هوای 
مست از ادویه ی تند بلوچستانی ام

گشته از توانم روسیاه خ  آفتاب سر
کنم من شیر خوزستانی ام روسیاهت می 

کودکی ست پنجه بوکسم یادگار روزگار 
من در آبادان خودم یک رستم دستانی ام

کنم اندر دمای شصت و پنج چای هم دم می 
من جوان روزگار روغن حیوانی ام

ک سالم مانده ام در غبار و ریزگرد و خا
ک سالم مانی(( ام !!! من رییس مرکز )) در خا

انقابی بودم و یک انقابی مانده ام
گرچه بعد از سالها در شرکتی پیمانی ام

کنم تا دم جان دادن از ایران حمایت می 
هموطن با همت و خرازی و تهرانی ام !!

گاو مغز ! گویی بیا با ما بجنگ ای  راست می 
کهدانی ام کله ات را آخور  کنم آن  تا 

کنند ارتش بی مایه ات را پاره پوره می 
چند تن از نوجوانان دبیرستانی ام

کن گری های ترامپ ات ناز  هی برو با خل 
کله هویج زشت می ترسانی ام؟ هی! از آن 

کن نامه ام را چندبار ای بی مروت دوره 
تا بفهمی و بدانی من یل ایرانی ام 

وزير دفاع آمریکا در 
مصاحبه با یک نوجوان 

دبیرستانی ، خواستار 
تغییر نظام در ايران شد.

و اینک رجز خوانی یک 
آبادانی برای جیمز متیس : 

برای شنیدن صوت این شعر کد QR را 
اسکن کنید.
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ناصر جوادی

قوچــان  در   ۱۳۷۰ خــرداد   ۲۷ متولــد 
اســت امــا اصالتــا هــم قوچانــی اســت! 
بــود  ریاضــی  عاشــق  نوجوانــی  در 
بــرای همیــن رشــته ادبیــات و علــوم 
کــرد و بــه تدریــج  انســانی را انتخــاب 
مهــر ادبیــات در دلــش نشســت و در 
تصمیــم  خوانــد.  حقــوق  دانشــگاه 
گرفــت وکیلــی شــود خبــره تــا داد همــه 
مظلومــان عالــم را از ظالمــان بگیــرد 
درونــش  رونالدینیهــوی  باردیگــر  امــا 
فعــال شــد و راه طنــز نویســی در پیــش 

درآورد! را  خیلی¬هــا  داد  تــا  گرفــت 
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن داســتان 
جشــنواره  دوم  نفــر  پیرنــگ،  کوتــاه 
کوتــاه »نقطــه ســر خــط« و  داســتان 
نفــر اول جشــنواره »طنــز داغ مشــهد«  

بــوده.
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تعبیــر خوابــش  کتــاب   ابــن ســیریش در  اعظــم  گــزار  خــواب 
»توهمــات الچرتیــه« فصــل خــواب هــای اجتماعی_اقتصــادی 

کارمنــدی  گشــوده در تعبیــر خــواب هــای  بابــی 
کــه در ترافیــک  کارمنــد در خــواب باجناقــش را دیــد  گــر شــخص  ا
ــردا  ــه ف ک ــت  ــن اس ــر آن ای ــرده تعبی ک ــر  گی ــوس  ج چال ــر ک ــاده  ج

اداره را بپیچانــد و بــه ســمت شــمال بشــتابد.
گیــرد؛  کــه از اربــاب رجــوع رشــوه مــی  کارمنــد در خــواب دیــد  گــر  ا
کــه از ایــن چیــزا  کارمنــد خارجــی را دیــده مــا  قطعــا خــواب یــک 

نداریم! 
کارمنــد در خــواب رئیــس اداره اش را دیــد منتظــر تعبیــر آن  گــر  ا

کنــد! نمانــد و در همــان  خــواب پاچــه خــواری را شــروع 
خ  کــه دو نفــر او را بــه ســمت دوز کارمنــد در خــواب دیــد  گــر  ا
کــه  کار در رو تــا او باشــد  می برنــد حــق اش اســت مــردک زیــر 

کنــد!  کاری  کــم  قطعــی سیســتم را بهانــه 
کارمنــد در خــواب لیســت خریــد منــزل دیــد ، یعنــی مهمــان  گــر  ا
از آنچــه در خــواب مــی بینــد بــه او نزدیــک تــر اســت! و دهانــش 

آســفالت اســت!
کــه بــه دیــدن او مــی  کارمنــد در خــواب فرشــته مــرگ را دیــد  گــر  ا
گرفتــن اجــاره مــی آیــد پــس  آیــد یعنــی فــردا صاحــب خانــه بــرای 

بــاز هــم دهانــش آســفالت اســت!
دارنــد  کــه  دیــد  را  کــی  خا ای  جــاده  خــواب  در  کارمنــد  گــر  ا
آن  و  نیســت  کار  در  ای  جــاده  کــه  یعنــی  میکننــد،  اســفالت 

شــود! مــی  آســفالت  دم  دمــا  کــه  اوســت  دهــان 
ــد  کارن ــران مشــغول  کارگ ــه واقعــا  ک ــد  کارمنــد در خــواب دی ــر  گ ا
کار  بــه  اســت  بهتــر  کننــد،  مــی  اســفالت  را  و دارنــد دهانــش 
ــا آزاد راه تهــران  کارمنــد را ب کنــد احتمــاال دهــان  آنهــا اعتــراض 
گرفتــه انــد، وگرنــه ایــن حجــم از آســفالت شــدن  شــمال اشــتباه 

ــت! ــی نیس ــان طبیع ده

تعبیر خواب های کارمندی 
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کارمنــد در خــواب مســافرت دور دنیــا را دیــد، بــی خــود  گــر  ا
کارمنــدی ســفر دور ســرویس بهتداشــتی خانــه  دیــده بــا حقــوق 

هــم نمیشــود رفــت!
کــه بــر میــز رنگینــی نشســته و دارد  کارمنــد در خــواب دیــد  گــر  ا
گوســفندی،  ماهیچــه  اعــا،  شیشــلیگ  بوقلمــون،  کبــاب 
کــه بــا  سوشــی بــا ســس ســویا میخــورد، تعبیــر آن ایــن اســت 
شــکم پــر از املــت دمــر خوابیــده و خــواب نــا مربــوط مــی بینــد.

کارمند در خواب پیاز دید ، آرزو بر جوانان عیب نیست! گر  ا
توانــد  مــی  تــا  دیــد  را  آرامــش  رنــگ  خــواب  در  کارمنــد  گــر  ا
نیســت! آن  از  خبــری  بیــداری  در  کــه  چــرا  کنــد  نگاهــش 

کنــد و قــول بدهــد  کارمنــد در خــواب پنبــه دانــه دیــد، حیــا  گــر  ا
کــه دیگــر خــواب مخصــوص شــتر هــا را نبینــد!

ــا ســاقی  کــه مشــغول حــرف زدن ب ــد  کارمنــد در خــواب دی ــر  گ ا
کــه یــک هــو پلیــس ســر میرســد اصــا نترســد، ایــن ســاقی  اســت 

از نــوع مجــاز دولتــی اســت!  
کارمنــد در خــواب صــدای دریافــت پیامــک را دیــد، تعبیــر  گــر  ا
کــرد  کــه بــه جنــس دولتــی نمی شــود اعتمــاد  آن ایــن اســت 
احتمــاال ســوخته قاطــی اش داشــته وگرنــه صــدای دریافــت 

پیامــک دیدنــی نیســت شنیدنیســت! 
را شــنید، چیــه  گوشــی  کارمنــد در خــواب صــدای آالرم  گــر  ا

کنــم؟  تعبیــر  رو هــم  گوشــی  آالرم  نکنــه منتظریــن 
کارش! که تعبیر نداره، صبحه دیگه باید پاشه بره سر  آالرم 

برای شنیدن صوت این متن کد QR را 
اسکن کنید.
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زهرا فرقانی

وحــدت  روز  دقیقــًا   ،1362 آذر   27
حــوزه و دانشــگاه بــه دنیــا آمــد. بــرای 
همیــن تحصیــات دانشــگاهی خــود 
را بــا حفــظ عاقــه بــه حــوزه، تــا مقطــع 
کارشناســی ارشــد عمــران ادامــه داد. 
ورود  بــا   ۸۸ ســال  از  را  شــعر  دوران 
بــه حــوزه هنــری تهــران و در حضــور 
 ۹۱ ســال  از  کــرد.  آغــاز  فــن  اســاتید 
شهرســتان  صبــح   جلســات  وارد   ،
ــاز از حضــور بــزرگان بهــره  ادب شــد و ب
بــرد.  تــا اینکــه ایــن اواخــر بــا شــعر طنــز 
ایــن  کل ســرمایه ی  بــه  آشــنا شــد و 
وادی  در  و  داد  کــف  از  تلمــذ  ســالها 
گردیــد.  طنــز و هــزل و هجــو ســرگردان 

شــاد. روحــش 
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پیاده آمده بودی سواره برگشتی
چهار سال چزاندی، دوباره برگشتی

به لطف بیست و سه ملیون برنده ی خوش شانس
کم شماره برگشتی به رغم این فئه ی 

به بوسه صاف نمودی دهان منتقدان
کند با قداره برگشتی خدا به خیر 

که برده ای آوار دولت قبلی چنین 
بدون هسته ای و ماهواره برگشتی 

هزار سال عقب راند و قفل ها زد او
کلید هزاره برگشتی سپس تو مثل 

کلید صنعت نفت  به غرب برده ای اینک 
که رهن نمود و اجاره، برگشتی همین 

ز شاهکار جدیدت قرار با توتال
به دوره ی قجر بی قواره برگشتی

کودک برجام، بیست سی ، را خوب بگو به 
که چنین تکه پاره برگشتی نخوانده ای 

گرچه خیر تو یک ذره هم به ما نرسید ا
بدون حاجت هیچ استخاره برگشتی
کاری، نه مسکن مهری کارخانه و  نه 

کاره برگشتی؟ چگونه ای همه و هیچ 

روز از نو روزی از نو 

 QR برای شنیدن صوت این متن یا شعر کد
را اسکن کنید.
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قیمت: 1000 تومان


