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طنز
خنده هاي آخر سالي
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بررسي اشعار ايرج ميرزا در گفتگو با
شهريار شاهين دژي

»»مهدي طوسي

د دیدنی همـه پس�ت ه ها دربس�ته بو د یهو فاميلمون از
رفتیم عی 
د
جیب کتش یه چکش درآور د نشست کف زمین همه رو شکون 
بزرگوار همیشه مدیریت بحرانش زبانز د بود!
**
اختالف طبقاتی یعنی این کهد چقدر عیدی گرفتی؟
دوستم ازم پرسی با افتخار گفتم  70تومن.د و گفت:امروز رو نگفتم ک ً
ال چقدر گرفتی؟
خندی **
این روزها جمله اي وحشتناک تر از
دارن میان نشنیدم!
**
فرمول عیدی اینه كه طرف هر چقدر خانوا دهي مقابل به بچه هاش
بچ ه ه�اي طرف مقابل
عی�دی دادن رو جمع میزنه تقس�یم بر تعدا د ّ
میکنه بهشون برمی گردونه!
**
د
دش 
قابل توجه آقایان متاهل نفس با د صبا مشک فشان خواه 
د شد!
د و اجناس گران خواه 
د مي آي 
عي 
د دا د
د ورق ليست بـه تو خواه 
همسرت چن 
د
کل اعضای وجودت نگران خواهدش 
ميزنی ساز مخالف دو سه روزى ا ّما
د
دش 
عاقبت هرچه که او گفت همان خواه 
پول را با علف خرس يکى مي دانند!
د شد؟
د که منطق سرشان خواه 
فکر کردي 
د رفت
کل عيدى وحقوقت بـه شبى خواه 
د
دش 
بر سر جيب بغل فاتحه خوان باي 
**
روزهای آخر س�ال اس�ت همین حاال پاش�و با هر کی قهری بهش
د پا
د اخمي كن که یادش باشه که هنوز باهاش قهری عی 
زنگ بزن و ب 
د دیدنی!
نشه بیا د خونتون عی 
**
د نوروز:
توصیههایي برای عی 
امس�ال ب�ا ورو د ه�ر مهم�ان بـ�ه خون�ه ب�ا اس�تفاده از کلمات
چق�در چ�اق ش�دي هیکل�ت بـ�ه ه�م ریخت�ه حی�ف اون هیکلت
چی�کار ک�ردی ب�ا خ�ودت و از قبی�ل این�ا صرف�ه جوی�ی کنی�د!
د
ستا د حفاظت از آجیل و شیرینی عی 
**
با عرض درو د و وقت بخیر عزیزان روزهای  14و  15نخس�تین ماه
سال رو تصور کنید!
**
ا ّولین هفت سین سفرۀ امسالم :
سایۀ آقامونه
دومین سین :سالمتی آقامونه
سومیش  :سانتافۀ آقامونه
چهارمیش :سو د سپردۀ بانكی آقامونه
پنجمیش :سفر خارج ازكشور با آقامونه
ششمیش  :سرمایه آقامونه
هفتمیش  :سرقفلی مغازۀ آقامونه!
**
توﺟﻪ … ﺗﻮﺟﻪ ﺁﺟﯿﻞ ﻫﺎﯾﯽ دﺭ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ دﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ
می رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﺑﻮدﻥ ﻭ دﺍﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ دﭼﺎﺭ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ
ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ م�ی شوﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ دﻭﺭﻩ دﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ
ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺍﺳﺖ  ،ﻭﻟﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺍﻭﻣﺪﯾﺪ ﺁﺟﯿﻞ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ  ..ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻢ!
**
یک لحظه غفلت:
د روز حواستون کامال
موجب یک عمر پشیمانی ست .تـو این چن 
جمع باشه و حتی المقدور از خونتون دور نشین چون هر لحظه امکان
داره لباساتون تبدیل بـه دستمال گردگیری بشه!
**
پارسال کـه سال اسب بو د دعا کردیم شاهزادۀ رویاهامون سوار بر
د بو د دعا کردیم نیمه
د امسالم کـه سال گوسفن 
اسبش میا د ولی نیوم 
د موندم امسال کـه
گمشدم�ون با گوسفن�داش از راه برسه کـه نش� 
د بکنیم .امیدوارم این مطلب حداقل یه
س�ال میمونه چـه آرزویی بای 
د همتون مبارک!
د کوچولو رو لبتون آورده باشه .پیشاپیش عی 
لبخن 
**
د جلوی مهموناتون پیاز بذارین فاز
حاال کـه پیاز گرون شده عی� 
داررهها
**
امیدوارم نخستین سین امسالتون سینی اي باشه کـه توش چایی
میاری واسه خواستگارت!
**
سوپری محلمون پوست پسته میفروشه
کیلوی�ی  10000ه�زار توم�ن ازش پرسی�دم پوس�ت پست�ه چ�ه
صیغه ای دیگه؟
میگه :یکی این که قاطی پسته ها کنی
بزاری جلو مهمون که زیا د نشون بده
دوم ای�ن که بزاری جلو در خونه قاط�ی آشغاال که مردم فکرکنن
پسته خوردین!
**
تاری�خ تم�ام شدن آذوق�ه آجیل عید ،ب�ادام هن�دی  1فروردین
پست�ه  2فروردین ،بادام  4فروردین ،فن�دق  5فروردین ،تخم کدو 11
فروردین ،تخمه ژاپنى  13فروردین
نخودچى  28آبان!
**
نمیدون�م چـه حکمتیه وقتی عیدی میخ�وای میگن دیگه بزرگ
شدي ولی وقتی زن میخوای میگن هنوزدهنت بو شیر میده!
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ايستگاه
برگزيدگان پنجمین جشنواره شعر طنز نوشخند

سطحي گره خورده است؛ به نظر شما آیا
ج میرزا ضربه زده،
این مسئله به شعر ایر 
دهش�دن و خاص
ی�ا بالعک�س موجب دی 
بودن شعر او شده است؟

د و نقيض ش�عر ایرج
کامال یک خصوصیت ض 

همین است.به نوعی شعر او را خواندنی کرده ،ولی

همین مسئله که دیوان او را خواندنی کرده ،دیوان

د
را از دسترس عموم خارج کرده است و االن شاه 

ج میرزا چاپ نمیشود.
هستیم که دیوان ایر 

عم�ا د خراس�انی در ش�عری که درب�اره ایرج

سروده میگوید" :بس که آسان و روان حرف زنی/
خامطبعان به طمع میفکنی"

یعنی اینقدر ش�عر را روان میگوید ،که همه

د و این ایرادی
د آنه�ا هم میتوانن� 
فک�ر میکنن 

اس�ت که به نوع�ی میتوان به ش�عر ای�رج وار د
ک�رد ،که این حجم از کلمات هزل که در ش�عرش

د
ب�وده خیلی مناس�ب دیوان ش�عر نیست.ش�ای 
اگر خ�ودش ش�عرها را جم�عآوری ،ترتیببندی

د ای�ن ش�عرها را
و تقس�یمبندی میک�رد ،ش�ای 

نمیآورد.

د نفیس�ی» و خیلی از
چ�ون مرح�وم «س�عی 

ج می�رزا را درک کرده
ب�زرگان ک�ه محض�ر ای�ر 

ج میرزا در حالت
د ک�ه ایر 
بودند ،همه اذعان دارن 
صحبتهای روزم�ره و گفتوگوهای خودمانی ،به
ش�دت متین و مودب بو د و لغات را ش�مرده بیان

میک�رد.در محافل جمعی ش�عرهای هزل خو د را
ب�ه گزارش ایبنا هرکس�ی ک�ه از پیا دهروهای

واقف بوده اس�ت؛ یعنی از ای�ن هنر خودش غافل

دستفروش�یها ی�ک کتاب زردرنگ ک�ه روی آن

بیجایی این مس�ئله را ر د نمیکرده اس�ت .ایرج

خیاب�ان انقلاب عب�ور میکن�د ،قطعا در بس�اط

تصویر ایراج میرزاست را دیده است.

کتاب�ی ک�ه ج�زو کتابه�ای ممنوع�ه ب�ه

نب�وده و اصطالح�ا میش�و د گف�ت که ب�ا تواضع
قصیده مانندی در خطاب و اندرز به پسرش دار د و
در میانه همین قصیده ایرج این مسئله را اینگونه

د
د و ش�ای 
ص�ورت قاچ�اق ب�ه ف�روش میرس� 

د که:
بیان میکن 

این دیوان ش�اعری اس�ت که او را س�عدی زمان

نیست به دیوانم بین و دفتر"

د
بس�یاری از مخاطب�ان کمت�ر جدی ش�عر ندانن 
میخوانند!

ن دژی رفتی�م و با
به س�راغ ش�هریار ش�اهی 

این پژوهشگر ،نویسنده و اس�تا د ادبیات فارسی
ج میرزا به
ک�ه کتابی هم درباره زندگی و آث�ار ایر 

"سعدی عصرم ،این دفتر و این دیوانم /باورت

د ک�ه من س�عدی زمانم.
یعنی مط�رح میکن 

پ�س خو د ایرج ه�م این را در مس�ئله روانگویی

یدانسته است.
م 

د و از دیگ�ران هم خواه�ش میکر د که
نمیخوان� 
این کار را نکنند.بنابراین میبینیم که این سکوت،
وقار و متانت با آن هزلها در ش�خصیت ایرج یک

پارادوکس ایجا د میکند.

چ�را فق�ط به دنب�ال هجوی�ات ایرج
بروی�م؟ ایرج اش�عار اخالقی ،عاش�قانه،
اجتماعی ،انتقادی و … هم دارد ،چرا به
سراغ آنها نرویم؟

د «االنس�ان حریص علی
البته از قدیم گفتهان 

د ایرج به این مس�ئله خوب واقف
م�ا منع»؛ ش�ای 

بوده ،از همین اصل اس�تفاده کرده و باعث ش�ده

نام «نامآور ناش�ناخته» نوشته است ،گفتوگویی
داشتیم که در ادامه میخوانید:

*از ای�رج میرزا به عن�وان بزرگترین
ش�اعر طنز و هجو س�راي مش�روطه یا د
میشو د و هم در شعر ملکالشعرای بهار
و هم در نق�ل قولی از مظاهر مصفا ،ایرج
میرزا س�عدی زمان نامیده شده است؛ به
نظر ش�ما دلی�ل این نامگ�ذاری و قیاس
چیست؟

کاریکلماتور

ای�ن س�عدی زم�ان ب�ودن ،نظ�ر اس�تا د

ش�فیعیکدکنی هم هس�ت و او هم ایرج میرزا را
یداند.
سعدی زمان م 

بیش�ترین مس�ئلهای که ما از سعدی در ذهن

داری�م و او را ب�ا آن ویژگ�ی میشناس�یم ،بحث
روانگویی و سهلممتنع بودن شعر او است.

از این دیدگاه میشو د گفت کمتر کسی توانایی

ج میرزا را در میان معاصرها دارد.
رقابت با ایر 

ج میرزا هم به این مس�ئله
به نوعی خ�و د ایر 

آئین اختتامی�ه پنجمین دوره جشنواره «شع�ر طنز نوشخند» با
معرفی برگزیدگان در بخشهای مختلف ،در ایالم برگزار شد.
ب�ه گ�زارش شيري�ن طنز ب�ه نق�ل از ايبن�ا در ایلام ،اختتامیه
د با حضور جمع�ی از شاعران،
پنجمی�ن جشنواره شعر طن�ز نوشخن 
هنرمن�دان ،مسئ�والن استان�ی و عالقهمن�دان ب�ه شع�ر در سال�ن
آمفیتئات�ر اداره فرهن�گ و ارش�ا د اسالمی شهرستان ایلام برگزار
شد.
در ابت�دا ،عم�ران خودآم�وز ،مدیرکل فرهنگ و ارش�ا د اسالمی
است�ان ایالم ضمن خی�ر مقدم ب�ه مهمانان حاض�ر در مراسم ،گفت:
خوشبختان�ه جشنواره شعر «نوشخند» با تالش و جدیت شورای شعر
و ادب است�ان و استقبال عالقهمندان به شعر ب�ه پنجمین دوره خو د
د کمی و کیفی آث�ار رسیده به
د رش 
د و الحمداهلل هرس�ال شاه 
رسی� 
دبیرخانه این جشنواره هستیم.
در ادام�ه ،برگزیدگان این جشن�واره در دو بخش ُکردی و فارسی
د و سپس ظاهر سارایی از شاعران مطرح ایالم
به شعرخوانی پرداختن 
د ولیبیگی
د شع�ر را به حضار تقدیم و احم 
ب�ه عنوان مهمان ویژه چن 
خواننده ایالمی نیز قطعه موسیقی ُکردی «شیرین» را اجرا کرد.
توگوی کوتاهی با
آک�و حسینپور دبیر اجرایی جشن�واره در گف 
ایبن�ا گفت :در مجموع  40اثر از شاعران طنزپرداز استان به دبیرخانه
د ک�ه داوران در بخش ُکردی سه نفر را برگزیده و
جشنواره ارسال ش 
دو نف�ر را شایسته تقدیر ،و در بخش فارسی هم چهار نفر را شایسته
تقدیر دانستند.
ُ
وی ب�ا بیان اینکه زبان ک�ردی در ایالم جایگاه رفیعی دارد ،گفت:
د آثار فاخ�ری بودیم که المانهای
خوشبختان�ه در بخش ُکردی شاه 
شعر طنز را به خوبی رعایت کرده بودند.
فره�ا د شاهمرادیان از داوران این جشنواره نیز ضمن شعرخوانی،
بیانی�ه هیئ�ت داوران جشن�واره را قرائت کر د ک�ه در آن به ضرورت
برگ�زاری کارگاهه�ای تخصصی شعر طن�ز جهت ارتق�ا سطح کیفی
جشنواره در سالهای آتی اشاره شده بود.
وی برگزیدگان جشنواره را به شرح ذیل اعالم کرد:
د
د ش�اه مرادیان،امی� 
بخ�ش ُک�ردی :ابراهی�م هدایتی�ان ،احم� 
ظاهری،سمیه مهری،زیبا یوسفی
خ محمدی،یل�دا
بخ�ش فارسی:پوی�ا صداق�ت ،مهرش�ا د شی� 
نیکوسرشت،سمیه رستم پور
پایانبخش این مراسم اهدای جوائز به برگزیدگان جشنواره بود.

ج
*مس�ئله دیگ�ری که در ش�عر ایر 
میرزا مور د بحث است ،این است که شعر
ج میرزا خیلی با مس�ائل به ظاهر
طنز ایر 

شرح عكس
»»بيرانوند :بابا آقاي برانكو گفت اگر خسته اي نيم ساعتي بخواب من چه كاركنم!

که خیلیها اش�عار او را از بر داشته باشند .از این
لحاظ واقعا شاعر توفیقمندی است که شعرش در

حافظهها آمده است0.

»» ابوالقاسم صلح جو

برای لحظۀ دیدار ،به جمع آوری چشم پرداخته ام!*
چوب رفاقت اش را می خورد!
 آدم معتاد،ِ
*
د دادم با چشمک!
 تا جواب سوالم را از چشمت گرفتم ،رسی *
 "تار"های صوتی ام را ،در سکوت کوک می کنم!*
 "کچل"ام کر د تا به”اصالح” تن دادم!*
 چون عیارخنده اش باال بود ،چشمش به اشک نشست!*
 عمرنگاهم ،در”بند”چشمت گذشت!*
 تانگاهم به آب”افتاد” ،نجات غریق زیرآبی رفت!*
 فقط به آدم لوچ ،نگاه”چپ”می کنم!*
 "تازی ِر بغل اش زدم"“ ،شانه”اش افتاد!*
 چون درشادی”غرق”شده بود ،بجای ختم برایش مجلس جشنگرفتند!
*
 تا دراز می کشم ،خواب درچشمان ام”می نشیند”!*
 سرعت نگاهم ،چشم راست ام را”چپ”کرد!*
 -نگاه گرمی داشت“ ،داغ”دیده بود!

