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طنز
خنده هاي نمكي

»»مهدي طوسي

حتی اگه من خونه نباشم و کنترل تلويزيون گم شه
مامانم زنگ می زنه بهم میگه پاشو ببین کنترل زیرت نیست؟!
**
مورد داشتیم توی پروفایلش محل سکونت رو زده بوده انگلستان
بعد کاشف به عمل اومده :
سر صف سبد کاال بطری روغن خورده تو سرش از هوش رفته !
**
ایرانسل بهم پیام داده :
چیه داداشی ناراحتی؟ سبد کاال به بابات تعلق نگرفته؟
می خوای یه کد بدم بفرس�تی ش�ارژت خالی ش�ه روحیت عوض
شه؟ !
**
ضدحال بزرگ برای بعضي خانم ها اینه که ۹ماه دوران بارداری رو
تحمل کنه بچه که به دنیا اومد شبیه خانواده شوهرش بشه !
**
"ریسک" یعنی اینکه :
با سطل ماست توی دستت بری توی مترو !...
**
یک�ی از بدترین اتفاق�ات دوران بچگی این ب�ود که می خوابیدی
وسط هال ،وقتی که چشماتو باز می کردی می دیدی یه عالمه مهمون
دورت نشستن !
المصب مگه میش�د آدم از خواب بلند شه ،من که همیشه خودمو
میزدم به خواب !
گاهی اوقات هم از گرما میمردم !
**
اینای�ی که تا یه چیزی میاد توی صفحه گوشيش�ون س�ريع OK
میزنن همونایی هس�تن که وقتی باهاشون حرف می زنی همه حرفارو
با سرشون به نشانه توافق تایید می دن !
**
برنام�ه ه�اي اون طرف آب کم کم بهمون م�ی فهمونه که در این
چند سال فرار "سیرابی" ها بیشتر از "مغز" ها بوده !
**
بچه :ببخشید خانوم معلم اجازه هست یک سوال بپرسم؟
معلم :بله گلم بگو
بچه:ممکنه کسی رو به خاطر کاری که انجام نداده ،تنبیه کنن؟
معلم :خیر!
بچه :خانوم من مشقامو انجام ندادم!

Zy Ê»ZÆ cZZ^eY ÉÁM ¾§ Ä Âe YÁM d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]10103288222 Ê¸» ÄZÀ Á 290825 d^i ÃZ¼ Ä

]1395/12/24 wÂ/» Ã{Z ·Y ©Â§ Â] É{Z Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
Ê//¸» Ä//ZÀZ] »Z//m ¹Z//Ìa ½Z//»M Ä//Â» : |// }Z//zeY ¶//Ë} cZ¼Ì¼//e
ÃZ¼/ Ã|¿Y{ ÊÀÌ »Ì»ZÌ¸|Ì ÉZ«MÁ Ê¸Y Z] ½YÂÀ Ä]14004582214
»¸[Z/vf¿Y Ê·Z/» µZ°Ë c|» ÉY] µ|^·Y Ê¸ Z] ½YÂÀ Ä]3256663125 Ê
|¿|.
{-2470
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(155234) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

Z] ZÌM [Z¿ Ê¿Y¼ Á ÊÀ§ cZ»|y d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
»271014 d^i ÃZ¼ Ä] {Á|v» dÌ·ÂX
10103033110Ê¸» ÄZÀ Á

]1396/10/30 wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Ê»Â/¼ /¼n» Ä/¸neÂ {ZÀf/Y Ä
{M Ä/] ½Y/Æe Ê/f^i |/uYÁ { d¯/ ¶v» : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
¯|ÌÆ/ ½Z/]ZÌy Ê»Ô£ ¾v» |ÌÆ ½Z]ZÌy {Z]Y ´» ½YÆe {M Ä] d
¯Á d/§ZË ÌÌ¤e 1788194345 Êfa |¯ Ä] ¦°¼Å Ä¬^ 34 Ôa Æ¸¯ ºZ
». |Ë{³ sÔY ©Â§ s] Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z
{-2471
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(155235) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] Æb cZZ^eY ½Y´ÁZ¯ d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]14003572759 Ê¸» ÄZÀ Á 442080 d^i ÃZ¼ Ä

]cZ¼Ì¼/e 1396/11/09 wÂ/» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
}- É/¯» /z] {M Ä] ½YÆe Êf^i |uYÁ { d¯ ¶v» - : | }ZzeY ¶Ë
Ô/a-Ê¬Ì¬ Ä·Y \Ì^u |ÌÆ ½Z]ZÌy-() Ê¸ ¹Z»Y ÃY³]-d·Z-½YÆe Æ
Êf/a |/¯ Ê/]£ µZ¼/ |/uYÁ-¹Á{ Ä/¬^-Ê/]£ Â¸]-ZfÌÅZ¿M ½Z¼fyZ-3
.|Ë{³ sÔY ©Â§ s] Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z» Á d§ZË ÌÌ¤e 1634868465
{-2472
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(155236) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] d¯ ZËM Æ» {ËY d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]10102645110 Ê¸» ÄZÀ Á 223272 d^i ÃZ¼ Ä

ب�رای دومین س�ال متوالی  :صدف گلش�نی
کارتونیست نوجوان سنندجی موفق به کسب لوح
تقدیر جشن تصویر سال شد.
ب�ا اعلام برگزی�دگان بخ�ش ه�ای مختلف
پانزدهمین جش�ن تصویر س�ال صدف گلش�نی
هنرمن�د کاریکاتوریس�ت عضو خان�ه کاریکاتور
ح�وزه هن�ری موفق به کس�ب ل�وح تقدیر بخش
کاریکاتور این جش�نواره برای دومین سال پیاپی
ش�د.به گزارش روابط عمومی حوزه هنری انقالب
اسلامی اس�تان کردس�تان ؛ پانزدهمین جش�ن
تصوی�ر س�ال در بخش ه�ای مختلف ب�ا معرفی

 ۱۸اسفند ماه به کار خود پایان داد .
بر این اس�اس در بخش کاریکاتور نوجوان ۱۶
س�اله س�نندجی خانم صدف گلش�نی از اعضای
خان�ه کاریکاتور حوزه هنری اس�تان کردس�تان
ب�رای دومی�ن س�ال متوالی موفق ش�د در بخش
کاریکاتورزیر  ۲۵س�ال  ،لوح تقدیر این جشنواره
را از آن خود نماید .
صدف گلش�نی عض�و خانه کاریکات�ور حوزه
هنری متولد ۱۳۸۰و دانش آموز رش�ته انیمیش�ن
هنرس�تای هنرهای زیبای س�نندج می باشد .وی
فعالی�ت هنری خود را از س�ال  ۹۱آغ�از نموده و

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] Z¿ZËM ¾Ë ½ZËZ³ Ã d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]10320604699 Ê¸» ÄZÀ Á 409767 d^i ÃZ¼ Ä

}¶/Ëاین برنامه ش�اد به وی�ژه در ایام
پخش
تولی�د س�ری دوم برنام�ه مش�اعره طن�ز خواس�تار
]cZ¼Ì¼/e 1396/11/08 wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
هستند.
½YÆeدر -نوروز
شد تا
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»¶vش�بکه
ش�کرخند”-در
»¯É/
نوروز ]z
- ½YÆe ½ZfÆ
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: | }ZzeY
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ایرانی
 ½Y/
/Æeخان
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]s/فضای مجازی دس�ت به دس�ت
قب�ل در
برنام�ه
نقل از
ش�یرین طنز،
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Ã{Z» Á d§ZË
به ÌÌ¤e
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گزارش Êfa
|¯ Ä] -¦°¼Å
.
|Ë{³
sÔY
§©Â
ش�یراز ،در این مراس�م ،مدیرکل صدا و س�یمای میشود و فضای مجازی مرکز فارس نیز در همین
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-2476
ریزی( کرده که در این زمینه برنامه را
) ½YÆeبرنامه
 ÉZneÌ£راستا
تهیه این
تم�ام Áعوامل
قدردانی از
مرکز ف�ارس با
155240
»cZÂ
¯ZÅ d
d^i ÃY{Y
برنامه اظهار داش�ت :برنامه” ش�کرخند” به دلیل تقطیع ش�ده و جذاب در اختیار کاربران خود قرار
»{Á|v» dÌ·ÂX
زی�ادی Ze
ÉÁÌ¿ f³
¯d
که»¶v
ÌÌ¤e
ÊÆ³M
دارد و] Zدهد.
خواهان
داش�ته
موفقی
تجرب�ه
]10861994932 Ê¸» ÄZÀ Á 2340 d^i ÃZ¼ Ä
خاطرنش�ان ک�رد :ب�ا توج�ه ب�ه
س�هرابی
س�طح
» ¼nدر
مختلف ملی
های
ش�بکه
Ê¸/Y
همواره¯» 1396/08/15
کشور »wÂ
§Ã{Z ·Y ©Â
¼Ê»Â
Ä¸neÂ
{ZÀfY
]Ä
¯7 Ôa ºÅ|¨Å ½Z]ZÌy (µZ¿Z¯) ½Z]ZÌy ÄË¨ m Æ {Ô»-ZËÆ : Ä] d
^¬{ Ä/Â]» Ã{Z/» Ä/nÌf¿ { d§ZË ÌÌ¤e 3165134675 Êfa |¯ Á ¦°¼Å Ä
d/^i ÃY{Y d/a Z/^e Ê/¸« Ä·Y dnu .|Ë{³ sÔY ©Â§ s] Ä»ZÀZY
¯. ½YÆe ½ZfY ÉZÆ¿ZfÆ ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÆf
{-2477
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

رویک�ردی ک�ه در مرکز فارس در ح�وزه فرهنگ
و ادب اس�ت یکی از کارهای خوب مش�اعره طنز
اس�ت ک�ه میتوان�د ،کارک�رد آن نیز آموزش�ی
باشد.
رئیس رس�انه ملی در اس�تان ف�ارس با بیان
اینک�ه این برنامه در ش�بکههای مختل�ف در ایام
ن�وروز  ۹۷روی آنتن م�یرود ،اف�زود :کودکان و
نوجوانان�ی ک�ه در این برنام�ه به مش�اعره طنز
می پردازند ،سفیران استان فارس هستند.

گنده تر از دروغ

برد½ZfY
Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y
 ½YÆeبراي همين هم بالفاصله بعد از
داربي بماند
بازي بدي انجام داديم
(
155241
)
ZËÆ
» ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i mاينكه در نشست خبري قرار گرفت گفت:
»»مهدي طوسي
در دارب�ي ب�ازي س�ختي را مقاب�ل
 -dÌ·ÂX» Z] ÄË|¿Y Ì ¾ÌÅZ d¯ ¶v» ÌÌ¤e ÊÆ³Mم�ا
»{Á|v
10195001870
بعدÁازÄZÀ
3138
¼ÃZ
پرسپوليس�ي ها برگ�زار كرديم و ب�راي همين
»¸Êآزادي
اينكه در
d^iشفر
شود كه
گفته]Äمي
]¶/Ë} cZ¼Ì¼/e 1395/07/12 wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
نتوانس�تيم نتيجه اي كه الزم اس�ت
كه
بود
هم
العين
است] Äرا{Yاز تيم
نتوانست{Mنتيجه اي
- 3 Z/§- ÄË|¿Y- ZËÆ
- |Ë|m
الزم«^¸Ê
كه »¶v
¯Y d
: | }ZzeY
Êf/a
در ¯|/
8 |/uYÁ
درµÁY
^¬Ä/
- ½Zf
ÉY{Yهم/¸³
ÉZne
»¼fn
بگيرد  -
Ì·Á ½Z]ZÌy
هاي -آس�يايي بگيريم و براي همين
ب�ازي
باد  -را
تواند
نمي
خيلي
شد كه
متوجه

.|/Ë{³ sÔ/Y ©Â/§ s/] Ä»ZÀ/ZY { ÄÂ]» Ã{Z» Á d§ZËÌÌ¤e 3168767448
ÉZÆ¿Zf/Æ ÉZne Ì£ cZÂ» Á ZÆf¯ d^i ÃY{Y da Z^e Ê¸« Ä·Y dnu
½YÆe ½ZfY
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-2478
½YÆe ½ZfY Ô»Y Á {ZÀY d^i ¶¯ ÃY{Y
»(155242) ZËÆ ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i m

شرح عكس

½Ó{Z
Ê«Â¬u
»½YÁZ
µZ¬f¿Y
»»شفرÊÆ³M :
تونستي گل بزني!
 |Ì»Yمي
بودي
دويده
»ÄÂديگه
اينقدر
ااااااه!...
]10100125006 Ê¸» ÄZÀ Ä

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] Z Y { d¯ µÔv¿Y ÊÆ³M
]10101948612 Ê¸» ÄZÀ Á 152056 d^i ÃZ¼ Ä

½ÂÅa ZËM ÉY Ä¼Ì] cZ»|y d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
292565 d^i ÃZ¼ Ä] Zy Ê»ZÆ f³
10103299777 Ê¸» ÄZÀ Á

(155245) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

]1396/11/11 wÂ/» Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Ê»Â/¼ /¼n» Ä/¸neÂ {ZÀf/Y Ä
|/Ë{³ ¹ÔY ¶vÀ» ©Â§ xËZe { Â¯~» d¯ : | }ZzeY ¶Ë} cZ¼Ì¼e
½Z/]ZÌy ,½YÆe : {M Ä] 0076369080 Ê¸» ÃZ¼ É{Z]M|¼ Z ÉZ«M Á
,10 |/uYÁ ,ºnÀ/a Ä¬^ ,38 Ôa ,41 ÄqÂ¯ ,YM ½ZÆm ½Z]ZÌy ,{Z]M ¦ÂË
¯|. |Ë{³ [Zzf¿Y ÄÌ¨e Ë|» d¼ Ä] 1436633413 Êfa
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-2474

]cZ¼Ì¼e 1395/10/23 wÂ» ÃË|» dXÌÅ Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
}½Z^uZ/ /Âe d¯ É|Æ e ÄËZ» ÄÌ¸¯ - : | }ZzeY ¶Ë
.dY Ã|Ë{³ dyY{a ¹ZÆ
{-2486
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

Z] lÌ¿Y Êf À Ä ÂeÁ cZ¬Ì¬ve d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
»10101522743Ê¸» ÄZÀ Á 108410 d^i ÃZ¼ Ä] {Á|v» dÌ·ÂX

{Á|v» dÌ·ÂX» Z] ¿Z] ZÌM d¯ cYÌÌ¤e ÊÆ³M
]10320744256 Ê¸» ÄZÀ Ä

]¶/Ë} cZ¼Ì¼/e 1396/11/15 wÂ» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
½Zf/Æ - ½Y/Æe ½Zf/Y : {M Ä] ½YÆe Êf^i |uYÁ { d¯ ¶v» : | }ZzeY
Êr¿Z/vË ¾/v» |ÌÆ/ ½Z/]ZÌy- Z/b¿YÆe-½YÆe Æ - É¯» z] - ½YÆe
)|¯ 1 |uYÁ-µÁY Ä¬^-16 Ôa-(121) ÉÅZ Z|¼v» |ÌÆ ½Z]ZÌy-(Ê]£188
.|Ë{³ sÔY ©Â§ s] Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z» Á d§ZË ÌÌ¤e1653873991 Êfa
{-2475
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
(155239) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

تا کنون موفق به کس�ب چندین مقام کش�وری و
استانی شده است.از مهمترین عناوین کسب شده
توس�ط این نوجوان موفق می توان به  :کسب لوح
تقدیر بیست و چهارمین جشنواره سراسری هنر
جوانان،مق�ام اول جش�نواره سراس�ری هنرهای
تجس�می دان�ش آموزان،کس�ب مق�ام برگزیده
چهاردهمین جش�نواره تصویر سال  ،کسب مقام
اول جشنواره سراسری وقف چشمه همیشه جاری
و… نام برد.داوری بخش کاریکاتور جشن تصویر
سال را استاد اردشیر رستمی و کامبیز درمبخش
بر عهده داشتند.

آغاز تولید سری دوم مشاعره طنز “شکرخند”
در شبکه فارس

]cZ¼Ì¼/e 1396/03/27 wÂ/» Ã{Z ·Y ©Â§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ {ZÀfY Ä
}½Y/ËY ½Z]ZÌy , |« YÂ¸] , |« Æ ,½YÆe Ä] d¯ ¶v» : | }ZzeY ¶Ë
»ºnÀ/a |/uYÁ ,¹Á{ Ä/¬^ ,¾Ì/» ½Y/ËY ÉZ/ne ÉY{Y ¼fn» ,21 Ôa ,¾Ì
¯|s/ Ä/] Ä»ZÀZY { ÄÂ]» Ã{Z» ÄnÌf¿ { d§ZË µZ¬f¿Y 1465613749 Êfa
§.|Ë{³ sÔY ©Â
{-2473
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(155238) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

w w w . s h a p a r a k d a i l y . i r

کارتونیست سنندجی موفق
به کسب لوح تقدیر جشن تصویر سال شد

]Ô/»Y Á {ZÀ/Y d/^i ÃY{Y 1396/06/04 wÂ» 70342/20/1396 ÃZ¼ Ä»Z¿ \mÂ» Ä
Ã{Z» ÂÂ») Ê«Â¬u ÄÂ» Ë|» dYÂy{ Ä¸neÂ {ZÀfY Ä]Á ^·Y ½ZfY ½ZfÆ
|/Ì»Y Ê«Â/¬u ½YÁZ/» ÄÂ» Ê¸Y ¯»1396/05/08 wÂ» (Ä Âe ¹Â Ä»Z¿] 187
Ô/a-{/^¿ ½Z]ZÌy-¹ZÀ¼³ Y|Za ½Z]ZÌy-Ê·Z¼ {^¿ ÉZÆf¿Y ½YÆeÆ Ê¿Z¿ Ä] ½Ó{Z
ÃY{Y { Á d§ZË µZ¬f¿Y 1767615936 Êfa|¯-7 |uYÁ-¹Â Ä¬^-ÉÌ»Y ½Z¼fyZ-253
. dY Ã|Ì d^i Ä] 42579 ÃZ¼ dve ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÆf¯ d^i
{-2481
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z

(155237) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

چهارشنبه 23اسفند 1396شماره  4144سال يازدهم

(155250) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

]Á {ZÀ/Y d/^i ÃY{Y 1395/10/5 wÂ/» 140/799/95 ÃZ¼ Ä»Z¿ \mÂ» Ä
Ã{Z/ ·Y ©Â/§ Ê»Â¼ ¼n» Ä¸neÂ Ä] |Àf» Á ½ZÆ¨Y ½ZfÆ Ô»Y
»Ä/] {Á|/v» dÌ·ÂX/» Z/] ¿Z] ZÌM d¯ Ê¸Y ¯» 1395/08/30 wÂ
¿- Ê« ¹Á{ ½ZfÂ] - (ZÆ¸³ ½Z]ZÌy) Ä·Ó Éf»35 - ½YY{» -½YÆe Ê¿Z
ZÆf¯ d^i ÃY{Y { Á d§ZË µZ¬f¿Y 1461855681 Êfa|¯ 2 Ä¬^ -18Ôa
.dY Ã|Ì d^i Ä] 422918 ÃZ¼ dve ÉZneÌ£ cZÂ» Á
Â¯ Ô»Y Á {ZÀY d^i ½Z»Z
{-2487

(155251) ½YÆe ÉZneÌ£ cZÂ» Á ZÅ d¯ d^i ÃY{Y

(دوره جديد)

هم هس�ت كه ما اين ب�ازي را در مقابل العين با
تساوي و در نتيجه دو بازي واگذار كرديم.
ضمن�ا من هر چقدر كه به بچه ها گفتم زياد
مغرور بردن بازي داربي نباشيد گوش نكردند و
براي همين هم بود كه يك جورهايي بازي بدي
انجام داديم!
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ايستگاه
عیدانه امسال با املت دسته دار

"املت دستهدار" طنز سرودههای ناصر فیض ،یکی از آثاری است
ک�ه گزینه مناس�بی برای هدیه دادن به دوس�تان و خان�واده در ایام
عید اس�ت .این مجموعه شامل  ۵۸قطعه طنز است که به شیوه غزل،
رباعی ،اخوانیات ،مثنوی سروده شده است.
به گزارش پایگاه خبری سوره مهر ،فیض در مقدمه کتاب مینویسد:
نمیدانم چطور شد که این طور شد ،قرار نبود چاپشان کنم ،چند برابر
اینها بود ،به لحاظ ادبی ،درش�ت و ریزشان کردم ،از خامها ،نیمپزها،
پختهه�ا ،محبوبترینها ش�د این مجموعه .به نظر م�ن «طنز یا بودار
است یا تودار»… .هر چه میخواهم تو دار باشم نمیتوانم باز بودار از
آب در می آید .در این کتاب شاهد ابتکار جالبی ازناصر فیض هستیم
و آن اینکه او س�بکهای مختلف ش�عر فارس�ی را به زبان طنز بیان
میکنند .س�ختی یاد گرفتن این سبکها را دانشجویان ادبیات درک
میکنند که این سخت اینچنین آسان شده است که به نمونهای از آن
دعوتتان میکنیم.
سبک خراسانی:
هر کجا ایدون و ایدر شد زیاد
سبک ترکستان فرا یادم میاد
هیچ تمساهی شبیه کبک نیست
شیخ سعدی پیرو این سبک نیست
سبک حافظ هم که سبکی دیگر است
دوره حافظ کمی این ور تر است
از حدود یکهزار و چند سال
پیش ،افتاد این روش روی روال
در خراسان زاده شد این سبک نو
بعد در اقصای عالم شد ولو
نزد شاهان با تالش دوستان
از خراسان رفت تا هندوستان
رفت آنجا سیک ها آدم شدند
پیش این سبک از ارادت خم شدند
الغرض این سبک خیلی جالب است
ورنه کی فردوسی آنرا طالب است
در خراسانی ادب یک محور است
دلبر اینجا قالبا یک دختر است
چون جهانش جز فسون و باد نیست
می توان با دلبرانش شاد زیست
شعرها بسیار صاف و ساده اند
در حقیقت لقمه آماده اند
گاه توصیف بهار است و خزان
گاه شرح بوی جوی مولیان
عارف اینجا کس نمی داند چی است
بیت ها از جام عارف خالی است
زاهدی در کوچه و بازار نیست
داخل هر کوچه یک خ ّمار نیست
خانه ها میخانه سر خود می شوند
می گسارانش کمی غد می شوند
عاشق اینجا هست دائم در وصال
عشقبازی می کند در طول سال
گونه چیزی مثل برگ یاس نیست
عقل موجود است اگر احساس نیست
هر زمان وصف طبیعت می کنند
با درختان ساده صحبت می کنند
در تخیل معتدل تر میشوند
مثل کودک زود باور میشوند
واژه هایی مثل پور و گیو ودخت
می کند این سبک را گاهی زمخت
شاعرانش بازهم مثل قدیم
رویشان مثل زر است از هجر سیم

كاريكلماتور

»»حسین مقدسی نیا

به نام پیوند دهنده قلبها و عروق!
*
هروقت آب از سرم میگذرد زیرآبی میروم!
*
کالغ میخواست پرواز هواپیما را یاد بگیرد دچار نقص فنی شد!
*
برای آنکه خواب از سرم نپرد داخل قفس میخوابم!
*
اگ�ر پ�در برای�م چاق�و بکش�د بازه�م نم�ره نقاش�یم بیس�ت
میشود!

