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پوررشیدی مدیر دفتر طنز اصفهان:

اتراق
گفت مسئولی به فرزندش :پی اتراق باش
مثل بابایت به میز و صندلی سنجاق باش

»»مینا گودرزی

(دوره جديد)

3

پنجاه طنزپرداز کاردرست اصفهانی
می شناسم

خنده هاي بلن د به لطيفه هاي كوتاه

»»مهدي طوسي

گر به دنبال مقام و پست هستی ،مثل من،
عاری از هوش و سوا د و فهم و استحقاق باش
تا رسانی دست خو د را توی بیت المال زو د
کش بیا از هر جهت ،من را بببن! دیالغ باش
کاسبی کن ،نان بازو را بخور دلبندکم
کاسب تحریم شو اندر پی قاچاق باش!
تا شوی شایستهی عنوان آقازادگی
رانت را در حجم باالیش بخور قالتاق باش

د؟
طرف رفته قصابی گفت :آقا جگر داری 

د یا سیاه؟
قصاب گفته جگر سفی 

د تو
این سالطین ،فاتحانی خر دهپا هستن 
کل بانک مرکزی را فتح کن! خالق باش

طرف گفت رنگای دیگه کی می آرید!؟
**

م�ر د با کنای�ه به زن گفت چ�را زنها ،در هر کاری کمت�ر از مردها

کوه مشکلهای مردم را ببین و دم نزن
هی بزن خو د را به خاکی و نفهمی قاق باش

موفق می شوند؟

د تا در
زن در جواب گفت ب�رای اینکه خانم ها،خودشان زن ندارن 

کارها کمکشان کند!

ُجم نخور از پای این سفره که پهنش کر دهایم
توی فعل قورت دادن مثل یک باتالق باش

**

هرکجا دیدی که حرف پول بادآورده بو د
مثل کانگورو بپر در مرکزش ،قبراق باش

د علی روح االمین
»»سی 

لطفا خودتون رو معرفی کنید.
د پوررشیدی هستم.
محم 
*

د گلم
نکتهی پایانیام این است فرزن 
الغری در شأن ماها نیست گر د و چاق باش!

از کی به دنبال طنزپردازی رفتید؟

از دفترچه خاطرات یک آدم تنبل

همین که رفتم سر کار خیلی خوب بو د
شنبه

»»مهدی بیرنگ

د شدم احس�اس کردم که دار د باران
امروز وقتی که از خو اب بلن 
د می آید .با خ�ودم فکر کردم که چقدر خوب اس�ت که
بس�یار شدی 
د که من با راحتی
د دلیلی باش� 
د و همین می توان 
ام�روز باران می آی� 
فکر  و خیال سر کار نروم و احساس نکنم که آدم تنبلی هستم .امروز
د تا با فراق بال سر کار نروم و
اولین باری بو د که باران به کمک من آم 
د که فالنی
مجبور نباشم فردا که می روم سر کار بقیه به همین بگوین 
تو چرا اینقدر تنبل هستی!
البته این را هم بگویم که این اولین باری بو د که باران به کمک من
د تا بی کاری ام را یک جورهایی توجیه بکنم چرا که دفعه قبل که
آم 
د کار خودم را انجام می دادم که به دس�تور
د من نه تنها بای 
ب�اران آم 
د می رفتم بیرون و آبی که توی محوطه حیاط جمع شده بو د
رئیسم بای 
را هم به کوچه هدایت می کردم که این خیلی برایم عذاب آور بود .اما
د که من سر کار نروم و
این بار قبل از رسیدن به سر کار باران باعث ش 
این خیلی خوب بود؛ خیلی .از این بابت از باران متشکرم!....

یک شنبه

د شده و ب�روم بیرون تا با
ام�روز می خواس�تم از توی تش�کم بلن 
د که احساس کردم که خوابم
اتوبوس بروم سر کار اما نمی دانم چی ش 
می آی�د .با خودم گفتم آدم با کمبو د خواب برو د س�ر کار اصال اتفاق
دو
د کارایی الزم را داشته باش 
خوبی نیس�ت و باعث می شو د که نتوان 
همین مس�ئله باعث می شو د که از کار بی کار بش�وی برای همین هم
چشم هایم را بستم و با خودم گفتم با اتوبوس بعدی می روم سر کار و
وقتی رسیدم سر کار به رئیسم می گویم که اتوبس توی مسیر خراب
د و به همین دلیل دیر آمدم.البته این بهانه بهانه تکراری بو د و زیا د
ش
از ای�ن بهانه اس�تفاده کرده بودم برای همین هم ب�ا خودم فکر کردم
که االن بخوابم بهتر اس�ت .وقتی که بیدار شدم با یک نقش�ه درست
و حس�ابی می روم سر کار و جوری توجیه می کنم که رئیسم دلش به
حالم بسوز د و چیزی نگوید!....
د شدم فکر کردم که وقتی رسیدم سر کار بگویم
از خو اب که بلن 
که با ماشین تصادف کردم و افتام توی جوی آب و تا زمانی که اورژانس
د که من سالمم و اتفاقی برایم نیفتاده کمی زمان برد.
د بکن 
د و تایی 
بیای 
حت�ی فکر کردم که ب�رای این کار خودم را بین�دازم توی جوی آب و
لباس هایم را خیس بکنم تا دروغم واقعی به نظر برسد!

دو شنبه

امروز از خواب که بیدار شدم بر خالف همیش�ه س�ر حال بودم و
احساس کردم که می توانم به راحتی بروم سر کار.
اما با خودم فکر کردم که آدم وقتی که س�ر حال است بهتر است
به تفریح کردن بپرداز د نه اینکه برو د س�ر کار و وقتش را با کاری که
اصال دوست ندار د تلف بکند!
د که همین االن گوشی ام
نشستم و فکر کردم و به این نتیجه رسی 
را بردارم و برای س�اعت ها بروم توی فضای مجازی و با فضای مجازی
حال بکنم .خوبی فضای مجازی این اس�ت که کس�ی به کس�ی کاری
د که تو تنبلی یا ک�ار می کنی و متخصص
ن�دار د و کس�ی هم نمی دان 
هس�تی یا بی س�واد .برای همین هم هس�ت که من زندگی در فضای
مجازی را بیشتر از فضای واقعی دوست دارم.
امروز تمام وقتم را توی فضای مجازی گذراندم و از این بابت خیلی
لذت بردم!

سه شنبه

د
امروز قبل از اینکه از خواب بیدار بشوم از اداره به من تلفن کردن 
د اگر یک دقیقه دیر بیایی اخراجت می کنیم .برای همین هم
و گفتن� 
بو د که امروز به خاطر اینکه اخراج نشوم رفتم سر کار و سعی کردم از
د از اینکه بیس�ت دقیقه ای پشت
کارم لذت ببرم اما نمی دانم چرا بع 
د شدم .امروز
میز نشس�تم خوابم بر د و با صدای همکارم از خواب بلن 
همین که رفتم س�ر کار نکته مثبت�ی در زندگی ام بو د با اینکه خواب
بودم اما همین که رفتم سر کار خیلی خوب بود!

از آن دسته شاعران طنزپردازی هستم که
از کودکی دنبال شعر و ادبیات جدی بودم.
*
ولی حدودا س�ال  ۸۷به طنزنویس�ی روی
آوردم و طنز ،ه�ر روز برایم از جدی  ،جدی تر
شد!
*

با چه نشریاتی همکاری دارید؟

ماهنام�ه طن�ز نیمروز بیش�تر و کمتر؛ خط
خطی و بی قانون و…
*

مطالب کدام طنزپ�ردازان را دنبال
می کنید؟

در مجموع دنبال کننده خوبی نیس�تم ولی
از شاعران طنزپرداز معاصر می توانم عجالتا از
ناص�ر فیض  ،ابوالفضل زروی�ی نصرآبا د  ،رحیم
رسولی و… نام ببرم.
نویس�ندگان طن�ز ،لیس�ت بلندباالت�ری
هستند.
د
از آیدی�ن سیارس�ریع گرفت�ه ت�ا وحی� 
میرزای�ی و احمدرض�ا کاظم�ی که همش�هری
خودمان هستند.
م�ی توان�م حداق�ل بیس�ت ن�ام دیگر هم
بنویس�م که توی ای�ن اوضاع گران�ی و تورم از
حوصله مخاطب خارج است!
*

نظر شم�ا درباره محاف�ل طنزی که
در کش�ور و اصفهان برگ�زار می شو د
چیست؟
محافلی ک�ه در آن ادبیات طنز(شعر و نثر)

ارائه می شو د برای من بس�یار شریف و محترم
هستند.
بیشتر از هر محفل دیگری که به اسم “طنز”
هست.
در این وانفسا که هر چیز سخیفی را به اسم
د این نوع محافل،
طنز به خور د مردم م�ی دهن 
د مخاطب خاص و محدودی دار د ولی هم
هر چن 
قابل گسترش هست و هم قابل ارتقاء.
چ�ون معتق�دم م�ی ش�و د شی�وه ه�ا و
ف�رم ه�ای خالقانه تری ب�رای ای�ن محافل به
وجو د آور د که مخاطبان گسترده تری را جذب
کند.
*

از ک�ی به عن�وان مدی�ر دفتر طنز
اصفهان منصوب شدید؟
د ۱۳۹۶
اگر اشتباه نکنم اسفن 
*

فعالیت های دفتر طنز را بفرمائید.

س�ه س�تون مه�م برنامه ه�ای دفت�ر طنز
د از؛ حلقه طنز نصف جهان و نشس�ت
عبارتن� 
طنز آوران نصف جهان که به ترتیب چهارشنبه
ه�ای اول و دوم ماه در خان�ه هنرمندان برگزار
د
می شو د و شب طنز فصلی و عمومی خنداخن 
که در س�الن سوره حوزه هنری اصفهان برگزار
می شود.
ب�ه جز این س�تون ه�ا ،عم�ارت دفتر طنز
یک س�ری در و پیکر و دی�وار و تراس هم دار د
ک�ه می ش�ود؛ برنام�ه های�ی پیرام�ون طنز با
همکاری شبکه رادیوی�ی اصفهان ،چاپ کتاب
طنزپ�ردازان اصفه�ان ،فعالیت ه�ای فضاهای
مجازی و جش�نواره ه�ا و برنامه های عمومی با
مشارکت سایر ارگان ها.
*

تعدا د طنزپ�ردازان اصفهانی حدودا
چقدر است؟

شرح عكس
»»بازيكن استقالل :بلند شو سيد جالل !......بازي هنوز تمام نشده كه!

د از نفوس و مسکن
د بای 
دقیقا نمی دانم.شای 
استعالم بگیرم!
ول�ی ب�ه نظ�رم ح�دو د  ۵۰طنزپ�رداز
کاردرس�ت می شناس�م که آثارشان قابل ارائه
است.
*

د طنزپ�رداز در
تاکن�ون چن� 
کالس های طنزپردازی اصفهان پرورش
یافته اند؟

در اصفه�ان متاس�فانه تاکن�ون آم�وزش
م�دون و نظ�ام من�دی در رابط�ه ب�ا آم�وزش
طنزنویس�ی صورت نگرفته اس�ت ول�ی تقریبا
هم�ه طنزپ�ردازان اصفه�ان به خاط�ر حضور
د کوتاه مدت در برنامه های طنز اصفهان،
هرچن 
د و ی�ا پرورش پیدا
د شده ان 
یا به طن�ز عالقمن 
کرده اند؛ یعنی آموزش غیر مستقیم.
*

د طن�ز در اصفه�ان را چگونه
رش� 
می بینید؟

در س�الهای اخیر گرایش�ی فزاین�ده ای به
طنز و طنزپردازی در کل کش�ور به وجو د آمده
است.
اصفه�ان هم به عنوان نص�ف جهان! از این
قاعده مستثنی نیست.
د هم
بخاط�ر همی�ن در س�الیان اخی�ر شاه 
رشدکم�ی و کیف�ی طنزپ�ردازان و ه�م تع�دا د
برنام�ه ه�ای طنز در اصفه�ان بودی�م و به نظرم
د با س�رعت بیش�تری در حال پیشرفت
این رون 
است.
*

در پایان اگر نکته ای هست بفرمایید.

تشکر می کنم از رسانه محترم شیرین طنز
که در حوزه اطالع رسانی پیرامون اتفاقات طنز
تالش می کند.

»»شيرين طنز

یه بارم بابام کنتور گاز رو دس�تکاری کرد،روزی  ١٣٠٠تومن اداره

د به ما پول می داد!
گاز بای 
**

یارو ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻏﺶ ﻏﺶ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ
ﻣﯿﮕﻦ:ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟

ﻣﯿﮕﻪ:رفتم مغازه اذيتشونم کردم

میگن:چی کار کردی…؟

میگه:ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺨﺮﯾﺪﻡ
**

امروز یه پشه یه ربع بی حرکت نشسته بو د رو میز ناهار خوری

منم سریع زدم لهش کردم!!

د باال سرم گفت:
د از چن دقیقه یه پشه دیگه اوم 
بع 
اگه مردي با من مبارزه كن! او بچه بود!
**

د بعضی هام مثل م�ا لنگه به لنگه
دنب�ال نیمه گمش�دتون نگردی 

آفریده شدن!
**

د
افس�ر :خان�م شم�ا با س�رعت غی�ر مج�از رانندگی م�ی کردی 

د برم ،من معلم هس�تم االن کالس�م دیر
خانم :خواهش می کنم بزاری 
میشه

افس�ر :معل�م؟ ی�ه عم�ر منتظ�ر ای�ن روز ب�ودم ،ح�اال ش�روع

ک�ن هزار ب�ار بنوی�س "م�ن دیگه با س�رعت غی�ر مج�از رانندگی

نمیکنم"!
**

دق�ت کردین بعض�ی اوقات بچه های کالس ب�ا میز و نیمکت یک

آهنگ هایی می سازن که بتهوون هم نمی تونه اونا رو بسازه!
**

سر ناهار دستم خور د به بطری آب همش ریخت تو غذای بابام.
د زیر گوش بچه ش!.....
هر کی بو د یه چک می خوابون 

ولی بابام نز د فقط بشقابشو با بشقابم عوض کرد!....
**

 روال دع�وا تو مدرس�ه تو ده�ه شصت به این شکل ب�و د که اول

د تک
د جدام�ون می ک�رد .بع 
هم�و مث چ�ي میزدی�م  ،ناظ�م میوم 

د زنگ
ت�ک هممون�و مث چي می�زد .ما ناظ�م رو جدا می کردی�م .بع 

د بابا هم مث چي میزدم�ون ناظمه جدامون
م�ي خور د بابامون میوم� 
می کرد!
**

آقای فراموشکار میره دکتر میگه آقای دکترمن فراموشی گرفته ام.

دکتر میگه:چندوقته این بیماری رو دارین؟
آقای فراموشکار میگه:کدوم بیماری؟

**

مش�تری شکم�وی هتل ،به رس�توران رف�ت تا صبحان�ه بخورد.

خدمتكار پرسید:

د قربان؟»
«برای صبحانه چی میل داری 

مش�تری گفت«:پنجاه تا تخم مرغ برای�م نیمرو کنید! ...برای من

نوشیدنی چی می آورید؟»

پیش خدمت گفت«:برای شما یک نوشیدنی خوب داریم:هواشناسی

اعالم کرده امروز صبح سیل می آید!
**

د اسم
مسافر تاکس�ی به راننده گفت":آقای راننده ،شما می توانی 

چندتا از شاعران مهم ایران را بگویید؟"

رانن�ده گفت«:بل�ه قرب�ان ...حافظ ،س�عدی ،فردوس�ی ،مولوی،

عط�ار ،خاقانی »...مس�افر حرف رانن�ده را قطع ک�رده گفت«:خیلی

ممن�ون ...م�ی خواس�تم س�ر خاقان�ی پیاده ش�وم ،اس�مش را یادم
رفته!

**

یه پسره به دوستش میگه:بیا بریم دریا.

دوستش میگه:نه اگه غرقشم مامانم منو میکشه!

