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هنر و هنر دینی در کالم مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
هنر، عبارت است از: کیفیت بیان و ادای یک مطلب به شکلی زیبا و ظریف و 
توأم با ذوق. این را ما هنر می گوییم که شامل: سخن گفتن، شعر گفتن، داستان 
انواع و اقسام شاخه های گوناگون، هنر  نوشتن، نویسندگی های هنرمندانه و 
می شود. در هنر اصل این است که آن هنرمند، یک پیام و مقصود و مضمونی 
در ذهن داشته باشد و بخواهد آن را به مخاطبین خودش تعلیم بدهد و به 
ذهن ها و دل ها برساند و در آن رسوخ بدهد. دوم این که آن کار را با ظرافت و 
زیبایی و به صورت جاذبه دار انجام دهد؛ که این را ما هنر می گوییم و هنر را به 
این ترتیب تعریف می کنیم.می دانید هنر این خصوصیت را دارد که به خاطر 
مالیمت با طبع آدمی، بی شک در طبع او اثر می کند. هر هنری در طبع 
نتواند آن  قرار گرفته،  اثر  اگر چه آن کسی که مورد  اثر می گذارد،  آدمی 

هنر را تحلیل کند.

هنر دینی از منظر امام خمینی )ره( 
رابطه دین و هنر رابطه اي نیست که ما سازنده آن باشیم؛ بلکه خداوند متعال آن 
را برقرار کرده. خداوندي که نعمت دین و تدین را به ما بخشیده، نعمت زیبایي 
و فهم زیبایي ها را نیز عطا کرده است. زیبایي قبل از آفرینش انسان هم وجود داشته، 
لذا نمي توانیم بگوییم رابطه میان دین و هنر یک پدیده دست ساز انسان است. دین از 
خداست؛ هنر هم از خداست؛ با هم خلق شده اند و به دست یک خالق. بعضي ها دوست 
دارند بحث کنند که چطور هنر توسط انسان به وجود آمده و تکامل پیدا کرده اّما من 
معتقدم هنر از همان روز اّول که انسان آفریده شد وجود داشته است. چون آدم در یک 
جاي زیبایي آفریده شد و به زیبایي انس پیدا کرد. همین انس به زیبایي هنر است. 
هنر در انسان یک ویژگي طبیعي و فطري است. انساني که همه چیز را زیبا مي بیند 
مي گوید: سبحان اهلل. وقتي انسان از وصف آنچه نمي تواند توصیف کند در مي ماند 

چنین مي گوید.
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مقدمه ای برای طنز

طنز در اصطالح ادبی و جلوه های شکل گیری آن 

در ادب فارسی

طنز یکی از فروع ادبیات انتقادی و اجتماعی است که در 

ادبیات کهن فارسی، به عنوان نوع ادبی مستقل شناخته 

نشده و حدود مشخصی با دیگر مضامین انتقادی و خنده 

از واژه  آمیز چون هجو و هزل و مطایبه نداشته است. و 

طنز، اغلب معنی لغوی آن یعنی مسخره کردن و طعنه 

زدن مد نظر شاعران و نویسندگان بوده است ولی معنی 

امروزی آن، که جنبه انتقاد غیر مستقیم اجتماعی با چاشنی 

خنده، که بعد تعلیمی و اصالح طلبی و آموزندگی آن مراد 

است از واژه satire اروپایی اخذ شده است که در حقیقت 

اعتراضی است بر مشکالت و نابسامانی ها و بی رسمی ها که 

در یک جامعه وجود دارد و گویی جامعه و مسئوالن امر 

نمی خواهند این اعتراض ها را مستقیم و بی پرده بشنوند و 

گاه وجدان بیدار و ضمیر آگاه شاعران و نویسندگان با بزرگ 

نمایی و نمایان تر جلوه دادن جهات زشت و منفی و معایب و 

نواقص پدیده ها و روابط حاکم در حیات اجتماعی، در صدد 

تذّکر، اصالح و رفع آنها بر می آیند که اوج آن را 

آثار شاعران و نویسندگان دوره مشروطیت می  در 

توان مشاهده کرد.

در ادبیات کهن ایران، طنز به عنوان نوع ادبی مستقل 

شناخته نشده است و مرز مشخصی با دیگر مضامین 

انتقادی و خنده آمیز چون هجو و غیره نداشت و 

از واژه طنز هم اغلب معنی لغوی آن یعنی تمسخر 

کردن، طعنه زدن مد نظر شاعران و نویسندگان بوده 

و است ولی در معنی امروزی که جنبه انتقاد غیر 

مستقیم اجتماعی با چاشنی خنده که بُعد تعلیمی و 

 satire اصالح طلبی و آموزندگی آن مراد است از واژه

اروپایی که ریشه یونانی دارد اخذ شده است که در 

آن نویسنده یا شاعر با بزرگ نمایی و نمایان تر جلوه 

دادن جهات زشت و منفی و معایب و نواقص پدیده ها 

تذکر،  درصدد  اجتماعی،  حیات  در  حاکم  روابط  و 

اصالح و رفع آنها بر می آید. که در ادبیات فارسی در 

سده اخیر جایگاهی مناسب برای خود باز کرده است 

و اوج و پر رنگی آن را می توان در دوره مشروطیت 

مشاهده کرد. 
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ولی صاحب نظران و ادیبان و طنز شناسان با دیدگاه ها 

و برداشت های شخصی، تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه 

کرده اند که با ارائه تعریف آنان به تعریف جامعی که 

چهار چوب و ویژگی های طنز را دارا باشد بر خواهیم 

نویسد  می  طنز  تعریف  در  تنکابنی  فریدون  رسید. 

و  رمز  در جامه  اجتماعی  انتقاد   «                :

کنایه، با رعایت و حفظ جنبه های هنری و زیباشناسی 

« دکتر احمد شوقی درباره این تعریف می نویسد :                                   

» انتقاد اجتماعی از لوازم طنز است ولی عنصر » رمز و 

کنایه ) از ضروریات حتمی طنز نیست به عالوه اشاره به 

خنده آمیز بودن طنز که یکی از ویژگی های اصلی طنز 

می باشد اشاره ای نکرده است « آقای عمران صالحی 

می نویسد :  » طنز یعنی به تمسخر گرفتن عیب ها 

غرض  روی  از  تنبیه،  و  تحقیر  منظور  به  نقص ها  و 

اجتماعی ؛ و آن صورت تکامل یافته هجو است به عبارت 

دیگر : طنز، هجوی است از روی غرض اجتماعی « هم 

چنان که مالحظه می شود در این تعریف نیز به هدف 

اصلی رسالت طنز که همانا اصالح و بهبودی است اشاره 

نشده است دکتر حسن انوری برای تعریف طنز چنین 

فرمولی ارائه کرده است پدیده + وضع در غیر ما وضع له 

/+ بیان / + انتقاد /+ جوهر شعری و ادبی = طنز ادبی در 

این فرمول ادبی اوالً به چاشنی خنده که یکی از اساسی 

ترین ویژگی طنز است اشاره نشده است. دیگر این که 

منظور از » وضع در غیر ما وضع له « به احتمال تضاد 

و ناسازگاری بین این پدیده ها و امور اشیاء است و گر نه 

همه مجازها » ما وضع له « هستند ولی طنز نیستند.

در این تعریف نیز به هدف و رسالت اصلی طنز که انتقاد 

اجتماعی به قصد اصالح و بهبودی جامعه باشد اشاره 

ای نشده است. دکتر شفیعی کدکنی تعریف کوتاهی 

از طنز ارائه می دهد و می نویسد : » طنز عبارتست از 

تصویر هنری اجتماع نقیضین « تعریف استاد شفیعی 

نیز جامع نیست چرا که : اوال هر اجتماع نقیضین ـ با 

توجه به معنی و مفهوم طنزـ  دارای طنز نمی باشد و ما 

بین طنز و اجتماع متناقضین عموم و خصوص من وجه 

حاکم است ثانیاً هر اجتماع نقیضین در بردارنده انتقاد 

اجتماعی نیست و چه بسا قصد اصالح و بهبودی در آن 

مشاهده نمی شود. 
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جشنواره طنز مکتوب الگویی روشن از طنز نجیب و فاخر 
ســرآغاز

 سپاس بی کران از لطف حق که بار دیگر توفیقمان داد تا عرصه ای 

دیگر با حضور اهالی اقلیم هنر و آشنایان و ادی خالقیت بی آرائیم 

و شکوفایی ثمره بخش درختی دیگر از بوستان برکت خیز حوزه 

هنری را شاهد باشیم.

جشنواره سراسری طنز مکتوب اینک هفتمین دوره خود را در 

حالی برگزار می کند که تحقق بسیاری از اهداف خود را تاکنون 

به عیان نگرایسته و بخش مهمی از راه را، طی شده می بیند حوزه 

هنری که رسالت اصلی خود را بر اشاعه مبانی هنر ارزش گرا، 

حقیقت مدار و فضلیت خواه نهاده است طنز را به مثابه  ابزاری به 

غایت مؤثر و کارآمد برای تبیین مفاهیم اصیل و ناب انسانی نقد و 

آسیب شناسی معظالت و دغدغه های جمعی و نیز ارائه ارزش های 

تربیتی و اخالقی با زبانی پرظرافت و شیرین برگزیده تا در سایه 

جشنواره سراسری طنز مکتوب، استعدادها و قابلیت های نسل 

جوان کشور را در این عرصه شناسایی کند، بسترساز شکوفایی 

و تجلی ایده ها و خالقیت های پویا شود و در نهایت افقی منسجم، 

چشم اندازی تعریف شده و الگویی روشن از طنز نجیب و شریف 

مبتنی بر ارزش ها را برای همه طنزنویسان از امروز  تا آینده به 

جا بگذارد. طنزی فاخر و فخیم و متعهد که در پشت 

خویش پشتوانه ای از میراث حکمت و ادب هزار ساله دارد، 

جشنواره ای سراسری طنز مکتوب در حالی به هفتمین 

منزلگاه خود رسیده است که در پیروی از اشارت مقام 

معظم رهبری )مدظلّه العالی( شعار تولید ملی و حمایت از کار و 

سرمایه ایرانی را در پیشانی دارد و آثار طنز راه یافته را با این 

جهت گیری به سمت یک هدف گذاری روشن و کارآمد سوق 

داده است خدا را شاکریم که توان این حرکت را ارزانی ما 

فرمود و از محضرش عاجزانه مسئلت می کنیم که در حمایت 

از هنر، هنرمندان و اندیشه سازان جوان کشور، مسئولیت و 

تعهد یاری گرمان باشد.
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پیام دبیر هنری جشنواره؛ ناصر فیــض

نمي دانم این رسم از کجا آمده است که دبیر جشنواره یا مسئولین 
مربوطه اگر صدمین سال برگزاری جشنواره ای هم باشد، حتماً 
باید مطلب یا پیامی در بولتن یا کتاب آن جشنواره داشته باشند؟! 
مطلبی که بدون تردید بخش یا بخش هایی از آن تکرار مکررات 
خواهد بود. تعریف چیستی و چگونگی طنز یا جشنواره قرار نیست 
تغییر خاصی پیدا کند. می ماند اتفاقاتی که در فاصله بین دو 
جشنواره افتاده است، که آن هم خوشبختانه با توجه به فراوانی 
فعالیت خبرنگاران و روزنامه نگاران و حضور ایشان در هر اتفاق و 
جریان مهم و گاه حتی نه چندان مهم، به قول خودشان خبری 

سوخته است و تازگی و جاذبه الزم را برای مخاطب ندارد. 
نحوه داوری ها هم که معموالً در هر جشنواره بهترین داوری در 
نظام هستی انجام گرفته و هیچ شائبه ای در آن نیست و داوران 
آن هم از محترم ترین و با سابقه ترین داوران جهان اند که با قبول 
داوری آن دوره نیز جشنواره را ماند همیشه مفتخر کرده اند. و 
کمی هم آمار و ارقام که نشان دهنده کشف استعدادهای به ویژه از 
نوع جوانش که خوشبختانه مربوط به مناطق محروم و استان های 
دوره افتاده کشور عزیزمان هستند و اینکه، این دوره نسبت به 
دوره های قبل از سطح کمی و کیفی باالتری برخوردار است و همه 
این ها نشان دهنده اینکه ما کارمان را بلدیم و این موفقیت ها نتیجه 

تالش شبانه روزی ما و همکاران صدیق و تالشگر ما بوده است. 
در آخر هم تشکر از همه و همه، از شرکت کنندگان فرهیخته و 
عالقه مند به موضوع جشنواره گرفته تا راننده آژانسی که یکبار 
برای دیدن نمونه ساخته شده تندیس جشنواره، دبیر یا پی گیِر 
]شخص پی گیری کننده را گویند[ مربوطه را تا کارگاه یا مغازه 
سازنده آن رسانده و کرایه اش را ]جشنواره است دیگه[ دوال 
پهنا به قول معروف، گرفته است. و برای خالی نبودن عریضه، 
تشکر طویلی هم از رئیس کالن مجموعه و مدیران و معاونان 
رده باال که مسائل مالی و همه امور جشنواره را یاری کرده اند و 
اینکه اگر نبود زحمات و کمک های بی دریغ این عزیزان، معلوم 
نبود که جشنواره اتفاق مبارکی باشد یا نباشد و.... تازه بعد از 
این همه احتیاط و رعایت همه جوانب کار را کردن، فراموش 
کرده باشی و کسی یا مطلبی را از قلم انداخته  باشی و نگران 
دلخوری و تبعات بعدی آن باشی و شیرینی و لطف جشنواره 
زهرمار آدم بشود. آخر کار هم نفر اول جشنواره بیاید و بگوید 
من از شما ناراضی ام و تو به عنوان دبیر جشنواره تعجب کنی 
از این حرف!! و بپرسی، شما چرا؟!! مگر شما اول نشده ای؟!! 
و بشنوی که، چرا، من اول شده ام. شما شأن ها را رعایت 
نمی کنید، من، اول، فالن آقا دوم؟! و شما باز هم به عنوان دبیر 
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جشنواره از تعجب نزدیک باشد که شاخ یا چیزی شبیه به آن 
درآوری از این همه دست شما درد نکند و عرض خسته نباشید، 

که جشنواره برگزار کرده اید و!!
نه، واقعاً این رسم از کجا آمده؟ چرا باید هر بار این اتفاق بیفتد، 
تا بنده متهم به هنجارشکنی بشوم اگر تصمیم نداشته باشم که 
طبق معمول عمل کنم و کار دیگری به جای نوشتن آن مطلب 
یا پیام، انجام بدهم! همین کاری که بنده برای »هفتمین جشنواره 
سراسری طنز مکتوب« در نظر دارم حتماً باید لنین باشی که 
»مانیفست« داشته باشی و بعد از آن همه دنگ و فنگ انقالب را 
تحویل استالین که خدا گردنش را بشکند بدهی و دست به دست 
بچرخد و از دست این اُف و اِف برود و بیفتد به دست آن اُف و اِف 
و ایسکی و اُسکی و آخر سر هم همه چیز به هم بریزد و نه از تاک، 
نشان بماند و نه از تاک نشان! که البته الحمدهلل از این جریانی که 
باید در تاریخ اتفاق می افتاد تا فهمیده شود که جهان هستی هر کی 

هر کی نیست به قول این شاغالم عوام! ]یادت به خیر گل  آقا[
مگر ما چه چیزمان کمتر از لنین است ؛ آن خدا بگویم چه کارش 
کند، خدانشناس هم بود از قرار معلوم! ما که کم و زیاد، خدارا 

می شناسیم، چرا مانیفست نداشته باشیم؟!
فکر کردم به جای آن همه حرف های تکراری و مالل آور و 
رخوت افزا! که از عنوان کردنشان صرف نظر یا غمض عین! کرده ام، 
مانیفست ام را که چند سالی هم از قدمت آن می گذرد به عنوان 
سخن دبیر جشنواره یا پیام او در کتاب بگنجانم. این مانیفست 
به نظر خود حقیر معیارهای یک طنز فاخر را تا اندازه ای تبیین 

می کند و در کنار شوخی هایش جدی ترین نگاه را به طنز دارد:

»  مانیفست  «
در صادرات طنز کاری با مجوز نیست 

طنز است، کشک و دوغ یا دوشاب و سقز نیست
چون مطلبش را با ظرافت می کند مطلوب

طناز در کارش به دنبال مجوز نیست
گاهی که متن از شدت تلخی نفس گیر است

لبخند چیزی جز تبسم در پرانتز نیست
جز شکوه کردن نیست آن هم شکوه با اطناب
طنزی که در آن فرصت لبخند موجز نیست

گاهی سر سبز خودت را هم ببر با خود
وقتی که راهی جز عبور از خط قرمز نیست

در حلقه رندان به دنبال چه می گردید؟!
جز درد دل چیزی در این گونه مراکز نیست

با گردن ما شد مثل»باریک  تر از مو«
صد بار گفتیم این طرف ها یک مبارز نیست!

ما مثل یک هستیم، صاف و ساده و رو راست
یعنی میان ما یکی مثل ممیز نیست

ما هم،شبیه دیگران با چشم می بینیم!
می بیند آدم الجرم، وقتی که عاجز نیست

در عصر ما عیبی مصور نیست بی تردید!
یا نه، اگر باشد شبیه عصر حافظ نیست
در شعر گاهی می گریزد شاعر از هنجار

حافظ میان این قوافی گر چه جایز نیست.
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سید عماد قرشی
متولد :  1363 تهران 
مهندس مکانیک، پژوهشگر حوزه طنز و شوخ طبعی
به سفارش  استان سمنان  بالقوه حوزه طنز و سرگرمی در  استعداد های  آثار: طرح شناسایی 
صداوسیما ]پایان نامه[، پژوهشی پیرامون طنزهای علمی و ساختارش، نبودن اما بودن ]مروری  
ابوتراب جلی[ ]یادنامه  احترامی[، محبوب دیرآشنا  آثار منوچهر  نوجوان در  بر طنز کودک و 
همیشه استاد ]یادنامه ابوالقاسم حالت[ )در دست چاپ(، کتاب شناسی جامع شوخ طبعی )در 
دست چاپ(، سردبیر ماهنامه سیاسی، طنز و کاریکاتور چنته و...  

در روزگاری که علم وسعتی بیشتر به خود گرفته، چنان که در یک موضوع به 
ظاهر محدود عمرها برای تحقیق کفایت نمی کند و »نمی دانم« های ما بایستی 
فزونی گرفته باشد، درباره »طنز« چگونه می اندیشیم؟ خوشبختانه جناب 
موسوی و انصاری در یادداشت هایشان به تفضیل به این موضوع پرداخته اند. 
پس بگذارید صاحب این قلم برای تان از نادانسته هایش ننویسد و بیشتر و پیشتر 
درباره چیزهایی بنویسد که می داند.   بنا به یک تعریف آکادمیک، طنز عبارت 
است از تصویر هنری اجتماع نقیضتین یا ضدین. اما چه بسا از »خنده هایی« 
که از برخی شوخی ها، فکاهه ها، هزل ها، فکاهه ها، و هجوها به اسم طنز بر 
لب می نشینند و جلوی قوه تشخیص ما را گرفته است. عبیدزاکانی در رساله 
تعریفات می نویسد:»المضحک: مفلس با داعیه«؛ افالس و ادعا با هم نمی خواند. 
این خنده دار است.  مضحک یعنی همین. می گویند:»الِضدان الیَجتِمعان« 
یعنی دو ضد همدیگر جمع نمی شوند. اما طنز می گوید:»الِضدان یَجتِمعان« 
یعنی دو ضد با یکدیگر جمع می شوند، آن هم چه جور شدنی. مثل آنجا که 
سعدی از آن خواجه ای که بند نقش ایوان است می گوید که اتفاقا خانه اش از 
پای بست ویران است! در ادبیات معاصر چندین دهه است که هر اثر دارای 

رگه های شوخ طبعی را طنز می نامیم در حالی که طنز تنها یکی از شاخه های 
ادبیات شوخ طبعانه است و با لطیفه و هزل و هجو و فکاهه تفاوت دارد. شادروان 
عمران صالحی در کتاب »خنده سازان و خنده پردازان« به همین نکته اشاره 
کرده و آن را جایگزین بهتری برای طنزنویسان و طنزپژوهان دانسته. یعنی 
خنده سازان کسانی هستند که مضاحک را ساخته اند )مثل عبید و ایرج و... ( و 
خنده پردازان حافظان و اشاعه دهندگان مضاحک اند که کار گردآوری و پژوهش 
را برگزیده اند)مثل شیخ علی صفی، جامی و...( خوشبختانه به برکت جشنواره 
طنز، در این کتاب، شما هم با خنده سازان و هم خنده پردازان آشنا می شوید.  آه 
نفس عمیقی بکشید. مطمئنم که تا اندازه ای از کلیت موضوعی که می توانست 
خود عنوان رساله ای باشد سر درآوردید. بیش از این در این مقال نمی گنجد و 
جایش در کتب و منابع دیگری ست. واقعا دنیای طنز و شوخ طبعی وسیع است 
و به قول یغماجندقی عزیز:»توشه آخرت همینش ما را بس!« حاال مطمئن 
باشید نه تنها در این کتاب که زین بعد هرجا با قطعه ای شوخ طبعانه برخورد 
کردید از لبخندی که بر لب خواهید نشاند کلی لذات خواهید برد. بیش از این 

وقت را هدر نمی دهم. بهتر است زودتر به مطلب صفحه مقابل مراجعه کنید.

  یادداشت
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محمد باقر انصاری
متولد : 1359 شهر قم

کارشناسی زبان وادبیات فارسی و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
نگارش سه کتاب، نزدیک به پنجاه مقاله علمی ـ پژوهشی، علمی ـ تخصصی و مروری، و ده ها 
نقد کتاب، فیلم و نمایش، کتاب »نمایش روحوضی: زمینه، زمانه و عناصر خنده ساز« یکی از 
کتاب های اوست که به همت دفتر طنز حوزه هنری در سال 1387 چاپ و منتشر شده است. 
هیئت علمی و داور هشت جشنواره و همایش علمی،نظریه های جدید ادبی، هنر و تبلیغ، هنر 

آسمانی، طلیعه ظهور و فیلم و فیلمنامه اشراق
 سرویراستار دو پژوهشگاه بزرگ: علوم و فرهنگ اسالمی و فرهنگ و اندیشه اسالمی 

طنز لطیف ترین سالح برای نقد اجتماع است؛ سالحی که با خنده کاستی ها 
و زشتی های جامعه را هدف قرار می دهد. طنز قالبی از گفتار و نوشتار است 

که در عین نشاندن خنده بر لب، به دل درد و به سر فکر می آورد.
مقاالت پژوهشی ای که »طنز« را موضوع و »طنزآوری و طنزپردازی« 
را مسئله خود قرار می دهند، همانند دیگر قالب های پژوهشی، گذشته از 
سازگان و ساختار علمی، یعنی بیان و تبیین درست »مسئله«، در پایان باید 
به نتیجه ای درخور و انگاره و نظریه ای قابل اعتنا برسند؛ نظریه هایی که خود 
می توانند پایه گذار بسط، تفسیر و بازشناسی بسیاری از متون ادبی طنز باشند.
در کنار طنزپژوهی های بنیادی و ارزنده ای که این روزها در میان کتاب ها و 
مقاالت منتشرشده می توان سراغ گرفت، مانند بسیاری حوزه های پژوهشی 
دیگر، آسیب هایی نیز قابل مشاهده است. یکی از این آسیب ها، مطالعه کم 
و طبعاً ندانستن بسیاری از تئوری های بنیادی طنز است. »تئوری« پایه و 
اساس پژوهش است. شما تا وسایل و ابزار کار خود را نشناسید، طبیعتاً 
نمی توانید به خوبی و به تمامی از عهده پرداخت مسئله برآیید. این آسیب 

خود باعث آسیب دیگری هم شده است و آن استفاده از منابع دست دوم 
و حتی متأسفانه دسته سوم در پژوهش است. شما برای فهم طنزآوری 
عبید زاکانی یا جاحظ، گذشته از آنکه به مطالعه کتاب هایی می پردازید که 
درباره این افراد و آثار آنها نگاشته شده اند، باید آثار اصلی این طنزآوران را 
هم مطالعه کنید. آسیب دیگری که در این مجال می توان به آن اشاره کرد، 
موازی کاری و به اصطالح »صفرپژوهی« است. پژوهشگر در این فرایند، به 
موضوع و مسئله ای می پردازد که پیشتر، دیگری یا دیگران، بهتر )و گاهی 

بیشتر( از او انجام داده اند.
برگزاری همایش ها و جشنواره هایی چون »جشنواره طنز مکتوب« که محل 
تعامل بسیاری از صاحب نظران، طنزپژوهان، طنزپردازان و عالقه مندان عرصة 
طنز و طنزپردازی است، می تواند در کنار اطالع رسانی، انجام، ثبت و نشر 
گفت وگوها، برگزاری نشست ها و کارگاه های تخصصی، از دامنه این آسیب ها 

بکاهد. 

  یادداشت
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سید عبد الجواد موسـوی

کیفیت کارها در این چند سالی که بخش مقاله در جشنواره گنجانده شد ما 
را متعجب کرده است. سال اول کیفیت و تعداد آثار غافلگیرمان کرد و گمان 
نمی کردیم خیلی از این بخش استقبال شود. یکی از دالیلی که قبال این 
بخش وجود نداشت نیز همین بود که تصور می کردیم آثار کم و بی کیفیتی 

ارسال شود ولی تصور درستی نبود.
در این یکی دو سال اتفاق خاصی در کیفیت و کمیت آثار رخ نداد؛ نه خیلی 
نزول داشتند و نه صعود. البته آثار خاصی هم وجود داشت اما امسال خیلی 
پررنگ شاهد این بودیم که ساختار آثار به شکل مقاله تحلیلی و پژوهشی 
نزدیک شدند و به لحاظ فرمی نسبت به سالهای قبل رشد بهتری داشتند. 
قبال آثاری داشتیم که موضوع و محتوای خوب بود اما فرمشان خیلی جالب 

نبود و بیشتر شبیه یادداشتهای رزونامه ای بودند.
امسال این نقص در ساختار کمتر دیده می شود و نشان می دهد شرکت 
کنندگان این حوزه را جدی تر گرفتند  و برپایی کارگاهها و چاپ کتاب در 

این حوزه بی تاثیر نبوده است.
فرم و ساختار یکی از فاکتورهای ارزشگذاری برای انتخاب مقاالت برتر است و 
عالوه بر فرم این نکته هم حائز اهمیت است که به منابع دست اول را مراجعه 
کرده باشند و اثر حاکی از زحمت نگارنده برای استفاده از تعاریف غنی باشد. 

عالوه بر این دو، نثر نوشته و داشتن زبان سالم هم مهم است.
همچنین موضوع مقاله ها را متنوع ارزیابی مي شود و دو سه موضوع هم 
خیلی خوب بود که کمتر کار شده بود و سوژه های دم دستی نبود. افراد سراغ 
متون کهن رفته بودند و کندوکاو نسخه هایی که خیلی در دسترس عموم 
قرار ندارد و این کار بسیار ارزشمند است. بخش مقاله می تواند این امیدواری 

را ایجاد کند که ما در نهایت منابع خوبی برای تدریس طنز داشته باشیم.
درحال حاضر هم ترجمه داریم و هم تالیف و نکته امیدوار کننده این است که 

خیلی بحث ترجمه بر تالیف غلبه ندارد و همپای هم پیش می روند.

  یادداشت

متولد: 1353 مشهد 
آثار برگزیده: سردبیرکتاب های طنز 1تا4، زخم ونمک)مجموعه شعر(
بیدل(،  )غزلیات  معانی  حشر  موالنا(،  جهان)غزلیات  پارسی:جان  گزیده سخن 
خیال یار)فیه مافیه(، گل خزان زده)غزلیات حزین الهیجی(، بر سریر خرد
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رابطه امثال و حکم با گونه طنزکاریکلماتور
  فاطمه تسلیم جهرمی

چکید ه
کاریکلماتور یکی از گونه های نوپای طنز است که در چند دهه  
اخیر طرفداران بسیار در ایران یافته است. منظور از کاریکلماتور 
جمالت منثور،کوتاه، ساده و طنز یا مطایبه آمیزی است که 

نگاهی وارونه و متفاوت به دنیای درون و برون دارند.
به  بسیاری  شباهت  ظاهری  لحاظ شکل  از  کاریکلماتورها 
جمالت قصار وامثال سایر دارند که جزء قدیمی ترین انواع ادبی 
بشری محسوب شده و دارای پیشینه ای کهن در نکته سنجی 
موجز وار هستند. از این جهت می توان کاریکلماتورها را دنباله  
و شکل پیشرفته امثال و حکم به حساب آورد، با این تفاوت که 
کاریکلماتور الزاماً از طنز و مطایبه در ساختار خود بهره می برد، 

درحالی که امثال وحکم الزامی برای طنز آمیز بودن ندارند.
پیدایش  در  وحکم  امثال  پیشینه  به  اشاره  با  پژوهش  این 
کاریکلماتور و بررسی رابطه امثال و حکم با کاریکلماتورها با 
بیان برخی از وجوه شباهت و افتراق این دو با یکدیگر، خواننده 
را به این نتیجه رهنمون  می شودکه گونه های جدید ادبی 

مانند کاریکلماتور ره آورد فرهنگ غرب نیست و ریشه آن 
را می توان در متون ادب فارسی به ویژه در کتاب های ادب 

کالسیک جستجو کرد. 
مقد مه 

و  است  خاص  حوزه  در  زبان  ازکاربردهای  یکی  طنز 
طنزپردازان به وسیله آن، به نقد و اعتراض با هدف اصالح 
می پردازند. طنز و مطایبه را می توان از جنبه های مختلف 
مورد توجه قرار داد که گوناگونی آن ها ناشی از تفاوت در 
منشأ تقسیم بندی هاست و معموالً عواملی نظیر قالب)فرم(، 
محتوا، مضمون، اهداف، مخاطب، محورهای بیانی، زاویه  
دید )نوع نگاه جاری( و زمینه های فرهنگی و اجتماعی و... 
در شکل گیری آن ها دخالت دارد. طنز ومطایبه، قالب های 
متفاوتی دارد و »کاریکلماتور« را کوچک ترین واحد طنز به 
مفهوم مطلق آن دانسته اند.)اکسیر،1387 :20( کاریکلماتور 
گونه ای از نثر کوتاه طنز و مطایبه آمیز است که با نگرشی 
متفاوت به دنیا و پدیده های پیرامون به قصد برجسته سازی 
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توجه می کند و به طور عام به کاریکاتوری که با کلمات 
بیان می شود، تعریف شده است. هدف از کاریکلماتورگویی 
را می توان بازسازی کاریکاتوری زندگی به قصد انتقاد یا            

شوخ طبعی دانست. 
بر تشبیه  امثال وحکم جمالتی مختصر و مشتمل  اما 
یا مضمونی حکیمانه است که به دلیل روان بودن لفظ و 
شکاری معنا شهرت عام یافته است)بهمنیار،1361 :14(
کاربرد امثال وحکم زمانی است که گوینده قصد داردبرای 
مّدعای خود حّجتی بیاورد تا بتواند ُمهر تأییدی برگفته های 
خود بزند. امثال و حکم بیشترکوتاه اند و همین کوتاهی است 
که سبب ماندگاری در حافظه مردم و تأثیرگذاری می شود. 
همچنین ساده اند؛ چون به جز بیان مطلب، غرض دیگری 
ندارند و در صورت دشواری در افواه جاری نمی گردند. به 
غیر از این ها، امثال و حکم، جنبه ها و ویژگی های گوناگونی 
دارند که در حقیقت نوعی تقسیم بندی برای آن هاست: از 
نظر منشأ پیدایش)تاریخ،ادبیات کهن،دین ومذهب،خرافات 
و افسانه ها(، عامیانه یا رسمی بودن و از جهتی نیز می توان 

آن ها را به دو نوع جّدی و طنز تقسیم کرد. 
در زمینه امثال وحکم فارسی تاکنون پژوهش های قابل 
توجهی صورت گرفته است که به بررسی ساختار امثال و 
حکم یا به جمع آوری آن ها اهتمام ورزیده اند. دراین میان، 
امثال و حکم عالمه دهخدا به دلیل جامعیت نسبی دربررسی 

و جمع آوری امثال و حکم برجستگی ویژه ای دارد. از دیگر 
از تحقیقات  باره می توان  این  انجام گرفته در  تحقیقات 
شیرازی)1352(،یوسفی  انجوی   ،)1328( بهمنیارکرمانی 
ادبیات  در   )1384( ذوالفقاری  )1369(،عفیفی)1379(و 
فارسی و کتاب معروف مجمع االمثال المیدانی در ادبیات 
عرب، نام برد که در این پژوهش به برخی از آن ها به اختصار 
اشاره خواهد شد.البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که 
تعداد تحقیقات انجام شده در مورد امثال و حکم  در زبان 
عربی با نمایندگان مشهوری چون زمخشری، ابوعبید، هبله 
فارسی خود  برابر حوزه مشابه  و... چندین  الُمَبرد  رودی، 
است و البته از تأثیر زبان عربی بر زبان فارسی در این زمینه 

نیز نمی توان غافل بود.
حسینی)1376( مقاله  دو  تاکنون  کاریکلماتورها،  درباره 

در  دو،  این  از  و پس  منتشر شده  پور)1385(  و حسین 
آن  های  ویژگی  و  کاریکلماتور   ،)1388( دیگر  پژوهشی 
به صورت مشروح معرفی شده است1. اما درباره مقایسه 
کاریکلماتور و امثال و حکم تا کنون پژوهشی مستقل انجام 

نشده است.
بر این اساس، سؤال این مقاله عبارت است از اینکه آیا امثال 
و حکم را می توان ریشه کاریکلماتورها محسوب کرد؟ در 
صورت مثبت بودن پاسخ، وجوه شباهت و افتراق این دو 
شکل را در چه عواملی باید جست وجو کرد؟ در تالش برای 
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یافتن پاسخ این پرسش ها. به این موضوع که آیا کاریکلماتور 
را می توان ره آورد ادبیات غرب در ایران دانست یا خیر، نیز 
پرداخته خواهد شد. هدف از انجام این تحقیق ارائه  نتایجی 
تازه، روشن ودقیق بر پایه گفته ها و آراء پژوهشگران این دو 

حوزه است. 
پیشینه ادبی 

ویژگی اصلی ساختار کاریکلماتورها کوتاهی و ایجاز آن هاست 
که این ویژگی در تاریخ ادبیات جهان سابقه اي کهن دارد. 
و  حکم  و  امثال  موضوع  بررسی  به  که  کتاب هایی  اغلب 
ادبیات حکمی پرداخته اند، درباره  پیشینه طوالني گفته هاي 
موجز منثور یا منظوم، اتفاق نظر دارند، چرا که این آثار به 
حکمت، پند  و  اندرز که از قدیمی ترین انواع ادبی ادبیات 
جهان محسوب می شوند، بر می گردند. از نوشته هاي به جا 
مانده از تمدن های باستانی بشری مثل مصر، بین النهرین، 
عهد  وکتب  آن ها  سومري  اصل  و  اکدي  ضرب المثل هاي 
عتیق مثل کتاب امثال سلیمان ـ که بگذریم، به گونه های 
آثار  )aphorisms( در  آفوریسم ها  یا  جدیدکلمات قصار 
بقراط در یونان می رسیم که بعدها در دو قرن هفدهم و 
اروپایی چون الرشفوکو  نویسندگان  هجدهم توسط سایر 
)الرشفوکلد(، پاسکال ولبرویر به اوج خود می رسد. در این 
دو قرن افوریسم، به نثرهای غیر تخیلی موجز اطالق می شد. 

)مختاری، 1384، 7(. 

 اما در ادبیات فارسی، دامنه نوشته های متعلق به حوزه 
از قدیمی ترین نمونه های آن  اندرز و حکمت   پند و 
یعنی سنگ نوشته شاهان ایرانی  و سپس پندنامه هاي 
بابکان،  اردشیر  پندنامه  زریران،  یاتکار  مثل  پهلوي 
پند نامه انوشیروان و پند نامه های مذهبی مثل کلمات 
قصار امام علی )ع(، کلمات قصار امام حسین )ع( و امام 
سجاد )ع(تا کتاب های ادبیات تعلیمی مثل. قابوسنامه، 
سیاستنامه، کیمیای سعادت، کلیله و دمنه، گلستان 
سعدی و حتی برخی از شطحیات عرفای قرن چهارم 
و پنجم گسترده است. در همه  این آثار تعداد زیادی 
امثال  به صورت  که  می شود  دیده  ابیات  و  جمالت 
وحکم درآمده اند. به اعتقاد جوادی این گونه نوشته ها، 
از حکم و امثال سایرکه در نتیجه  تجربه هاي نسل هاي 
مختلف به وجود آمده و در هر زباني وجود دارد، الهام 
اغلب کتاب های  گرفته اند. )جوادی، 1384 :64( در 
یادشده به مقدار کم و یا زیاد طنزهاي قابل توجهی 
پیدا مي شوند؛  اما به طورکلي هدف این پندنامه ها طنز 
نیست و فقط در بعضي از موارد، طنزنویسان از فرم 
پندنامه هم استفاده کرده اند. )همان: 65( رساله  »صد 
پند« عبید زاکاني یکی از نمونه های جالب از این. نوع 
پند نامه هاست که سراسر ایجاز و بذله گویی توأم با انتقاد 
است. جوادی در زمینه  طنز این پند نامه ها. می نویسد: 



20

ن م شن   م  ا    

»در بعضي از پندنامه  هایي که به قصد طنز نویسي نوشته 
نشده اند، یک حالت طنزآمیز یا انتقادي وجود دارد که از 
سرخوردگي نسبت به زندگي، از تجربة تلخ حیات ناشي 
به وسیلة  و  مي گیرد  انساني سرچشمه  از حماقت هاي 
عقاید  ضد  ظاهر  به  که  گفته هایي  گاهي  و  استعاره 
عموم است، بیان مي شود. حقیقت فلسفي که درکنه 
این کلمات قصار نهفته است اغلب تغییري نمي یابد، زیرا 
که نتیجة تحلیلي است روان شناسانه از روحیات آدمي 
که عوض نمي شود. با این همه گاهي رنگ زمان و طرز 
تفکر دوره اي خاص در بعضي از آن ها مشهود است. مثاًل 
در امثال سلیمان گفته هایي دربارۀ زنان وجود دارد که 
حکایت از مقام پایین زن در آن زمان مي کند. )جوادی، 

)65: 1384
 اما چنان که یاد شد، طنزنویسی به فرم پند یا کلمات 
قصار در قرون هفدهم و هجدهم میالدی در اروپا به اوج 
خود رسیده بود. از نمونه های برجسته  این آثار می توان 
اخالقی«  حکم  و  »امثال  یا  »تفکرات«  مجموعه  به 
Maxime الرشفوکلد، رساله  ناتمام »مقاله ای در باب 
انسان« از الکساندر پوپ و جمالت قصار پاسکال و لبرویر 
اشاره کرد، اگرچه گفته های طنزآلود جالبی در خالل 
آثار نویسندگانی چون جاناتان سویفت، ویلیام بلیک، 
فرانتس کافکا، کیرکگارد، فردریش نیچه و دیگران نیز 
می توان یافت )جوادی، 1384 :64(، اما این نوع طنز 

و مطایبه  مورد نظر ما، جزو مشخصات بارزآثار آن ها نیست. 
به عبارت دیگر این گفته ها به قصد طنز و انتقاد و به صورت  
مجموعه ای از جمالت موجز نوشته نشده، بلکه برآمده از دل 

کالم وکتاب های این نویسندگان بودند.
با این حال جمالت قصار این نویسندگان در مطبوعات پیش 
از انقالب ایران رواج گسترده ای یافت. در اوایل قرن نوزدهم و 
بیستم نویسندگان دیگری از این دست در غرب ظهور یافتند 
که آثارآنان نیز در عرصه ادبیات و مطبوعات فارسی دهه 
سی به بعد انعکاس ویژه ای یافت؛  مانند ژیلبرسسبرون با 
»دفتر خاطرات بدون تاریخ«2، گئورگ کریستف لیشتنبرگ 
با »گزین گویه ها«3 و ادواردو گالیانو نویسنده  اروگوئه ای با 
آثاری چون »گورستان کلمات«، »در دفاع ازکلمه« و »پس 
ازهفت سال«4؛  هر چند درآثار و نوشته های نویسندگان 
دیگر به ویژه. نویسندگان طنزپردازی چون ایلیا ایلف 5روسی 
نیز می توان به این گونه جمالت طنزآمیز برخورد. مختاری 
درباره این کلمات قصار، و به تعبیر غربیان »آفوریسم«ها، 
از چهار ویژگی عمده نام می برد: »تناقض، تأثیرگذاری، طنز 
و عدم التزام به اخالقیات« )مختاری، 1384: 9( و معتقد 
است این جمالت از فرهنگ خواص نشئت. می گیرند. اما 
مثل های  نوعی  غرب  ادبیات  در  آفوریسم ها  کلی  به طور 
مفهومی در بسته به شمار می آیند. شاید در عصر حاضر، نقل. 
را که در   )Funny quotes( و مفرح  قول های طنزآمیز 
غرب از شهرت و طرفداران ویژه ای برخوردار است، نیز بتوان 
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از زیر مجموعه های این نوع ادبی به شمار آورد.
بدانیم  قابل توجه است که  این لحاظ  از  یاد شده  . موارد 
غربیان  قصار  کلمات  و  افوریسم ها  ترجمه های  نخستین 
و  به طور جدی  ایران  در  دوم  پهلوی  آغازین  در سال های 
گسترده آغاز شد و زمینه  پدید آمدن کاریکلماتور )به مفهوم 
امروزین آن( و رشد آن را فراهم کرد. ضمن اینکه درآمادگی 
ذهنی خوانندگان در پذیرش کاریکلماتور نیز بی تأثیر نبود. 
گفته های حکمت نویسان یاد شده، به خاطر کوتاهی، تنوع و 
قابلیت ترجمه و نقل قول خوب با بار طنز و مطایبه  مالیمی 
که داشتند در فضای عبوس سال های 1330و 1340 ایران، 
مورد استقبال خوانندگان و ارباب جراید قرار گرفت و به طور 
وسیعی. به صورت  کتاب و در نشریات این دو دهه به چاپ 
بی خطر  سیاسی  لحاظ  از  را  آن ها  نیز، چون  رژیم  رسید. 
تشخیص داده بود و بارشان را بیشتر متوجه پند و اندرز و 
اخالق می دانست، نسبت به. چاپ و انتشارآن ها حساسیتی 
قصار  نقل جمله های  پیش  دهه  »در چند  نمی داد:  نشان 
و سخنان بزرگان علم و ادب نه تنها در تداول عام که در 
عنوان  و حتی کتاب هایی تحت  رواج داشت  نیز  نشریه ها 
این  از  یکی  انتشار  آگهی  منتشر شد. در  »کلمات قصار« 
کتاب ها می خوانیم: »مجموعة کاملی است از حکم و امثال 
که حسن انتخاب فوق العاده ای در آن به کار رفته و دیگر 
خواننده احتیاج ندارد که به کتاب های متعدد مراجعه نماید. 
با خواندن این کتاب، انسان به افکار بزرگان و اخالق و رسوم 

وآداب ملل نیز آشنا می شود.« )کتاب های ماه، 1335: 
441( جمله های قصار یا سخنان بزرگان، در آن زمان، 
اغلب از سسبرون، کنفسیوس، سقراط، ویکتور هوگو، 
الرشفوکو  به ویژه  و  آویبوری...  لرد  اسمایلز،  ساموئل 

]الرشفوکلد[ بود.« )اشکوری، 1378: 56(
بزرگ  حکمت نویس  )1613ـ1680(  الرشفوکلد 
نوع بشر داشت و  به  بدبینی زیادی نسبت  فرانسوی، 
به خودش  او  از عشق  انسان  بودکه همه چیز  معتقد 
ازدرجه  نویسندگان  از  بسیاری  می گیرد.  سرچشمه 
 بدبینی و صداقت او برمی آشفتند، ولی منطق ظریف 
طنزآلود و سبک بی نظیر امثالش در عین تکان دهندگی، 
قانع کننده بود. وی بعضی از گفته های خود را سی بار 
نوشته است تا به درجة مطلوبی درآید. نمونه هایی از 

جمالت وی: 
»حماقت چون بیماری مسری است.« 

»ما جز کسانی که با ما هم عقیده اند، همه را احمق 
می دانیم.« )جوادی، 84: 64(

کلمات  موج  شمسی،  چهل  تا  بیست  دهه  اواخر  از 
قصارنویسی به شیوه  این نویسندگان در ایران تا آنجا 
پیش رفت که عالمه دهخدا نیز مجموعه ای از جمله های 
کوتاه و حاوی مطالب فلسفی نغز به سبک الرشفوکو 

ترتیب داد.6 ) مقدمه لغت نامه، 1337 :387(
. اما در اواخرسال 1346، نمونه هایی ازکتاب جمالت 
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قصارسسبرون )1913-؟( تحت عنوان »دفتر خاطرات 
بدون تاریخ« با ترجمه  پرویز نقیبی، در مجله  »فردوسی« 
به چاپ رسید. سسبرون در مقدمه  این کتاب، که سرشار 
از اندیشه ها و تصویرهای فلسفی و طنز است، جمالت 
قصار خود را شکالت هایی معرفی می کند که انسان با 
افراط در خوردن آن به سوءهاضمه مبتال شده و از روی 
این بیماری.  بی عدالتی سازنده )نویسنده( را مقصر در 
بشناسد. )سسبرون، 1346: 27( نمونه هایی از این کتاب:

»ثروتمندان هیچ چیز برای بخشیدن ندارند.« 
»در حال حاضر، جنگل، درختان را پنهان می کند.«

کاریکلماتور.  عنوان  که  است  سال 1346 همان سالی 
پدید آمد و بر سر زبان ها افتاد و این شکل نوشتن رایج 
به گونه ای  کاریکلماتور نویسی  که  چهل  دهه  »در  شد: 
قبیل  این  نویسندگان  که  گفتند  یافت،  رواج  فراگیر 
عبارت ها و جمله ها از جمله پرویز شاپور، جواد مجابی، 
فریدون تنکابنی و بعدها کیومرث منشی زاده تحت تأثیر 
ژیلبرسسبرون، نویسنده  فرانسوی هستند.« )اشکوری، 
نوعی  می رسد  نظر  به  وی،  نظر  رغم  به   )56  :1378
اشتباه در تاریخ انتساب و تأثیر مستقیم کلمات قصار 
سسبرون به کاریکلماتورها صورت گرفته است، چرا که 
انتشارکاریکلماتورـ  البته نه با عنوان کاریکلماتور و با نام 
پرویز شاپور بلکه با عناوین دیگر و با امضاهای مستعار ـ 

به دهه 1330 شمسی بر می گردد، در حالی که ترجمه 
سال  اواخر  در  ایران ،  در  سسبرون  انتشارکتاب های  و 
1346صورت می گیرد، ضمن اینکه شاپور از لطیفه های 
بازی با کلمات ـ یا به قول خودش انکدوت هایش ـ به 
کاریکلماتور به مفهوم امروزین آن می رسد. عمران صالحی 
نیز در مقدمه  کتاب اول کاریکلماتور به این موضوع تصریح 

دارد. )شاپور، 1384 :14(
با این وجود، کاریکلماتور نویسان ایرانی را می توان. از لحاظ 
شکل ایجازی جمالت، ادامه دهندگان راه اندرز دهندگان و 
مثل سازان ونویسندگان پیشین جمله های قصار دانست، 
تأثیر ترجمه  کلمات قصار غربیان در ظهور  از  هر چند 
کاریکلماتور نمی توان گذشت. پیشینه. ادبی کاریکلماتور را 
می توان در بعضی از اضالع شعر سبک هندی نیزجست.7 
امثال و حکم را  اینکه رابطه  کاریکلماتور و  از  اما پیش 
به عنوان گونه هاي نثر موجز بررسی کنیم، باید به بررسی و 

معرفی اجمالی این دو گونه بپردازیم:

1-کاریکلماتور چیست؟
کاریکلماتور گونه ای از نثر معاصر است که امروزه مورد 
گرفته  قرار  ادبی8  نوع  به عنوان یک  ادبا  برخی  پذیرش 
است. این واژه یکي از عناوین قراردادی زبان فارسی است 
که به طنز از ترکیب دوکلمه »کاریکاتور« و »کلمات«9به  
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وجود آمده و به تصریح »سرعنوان های موضوعی فارسی« 
است.  فارسی  زبان  کاربرد  مورد  و  مصطلح  واژه های  از 

)سلطاني و دیگران، 1381: 1169(
»کاریکاتور  مشهور  تعریف  با  عام  به طور  کاریکلماتور 
می شود«  نوشته  باکلمات  که  »کاریکاتوری  یا  کلمات« 
)صالحی، 1384 :12( تعریف می گردد؛  اما به طور خاص 
به »جمله هاي منثور ساده، صمیمي، کوتاه، طنزآمیز )یا 
مطایبه آمیز(، ادبي، غیر جدي و کاریکاتوري« )حسین پور، 
1385: 98(کاریکلماتور می گویند.کاریکلماتورگاهی فراتر 
از این تعاریف هم عمل می کند و آن زمانی است که به 
شعر متمایل می گردد.10 کاریکلماتورها را در یک نگاه 
کلی می توان به سه دسته زبان گرا، معناگرا و تصویرگرا 
با توجه به این  تقسیم کرد )حسین پور، 1385 :99(که 
در  می توان  را  این گونه  عمومی  ویژگی های  دسته بندی، 
سه گروه عمده  ایجاز و اختصار، بازی های زبانی ـ بیانی 
بررسی  آن ها  زیر مجموعه های  به همراه  تصویرپردازی  و 
کرد. اساس کاریکلماتور بر مضمون پردازی است که از آن 
به عنوان ویژگی مشترک گونه های مختلف کاریکلماتور نام 

برده شده است. )انوشه، 1376 :1134(
در 21 خرداد ماه1346، احمد شاملو، شاعر فقید معاصر، 
عنوان کاریکلماتور را برای اولین بار بر سیاق »کاریکاتور« 
 )1378 ـ   1302( شاپور«11  »پرویز  نوشته های  بر 

در  کاریکلماتور  پرویز شاپور 8 مجموعه  از  اطالق کرد. 
فاصله  سال های 1350 تا 1382 منتشر شد و طرح ها و 
کاریکاتورهای او نیز در کتاب های »فانتزی سنجاق قفلی« 
و »تفریح نامه«ـ  با بیژن اسدی پورـ و»موش وگربه« عبید 

زاکانی، به چاپ رسید. 
کاریکلماتور همچنین با برخی قالب های ادبی نظیر  هایکو، 
طرح و به ویژه امثال سایر و کلمات قصار در پاره ای موارد 
نیز قابل مقایسه است: »کاریکلماتور شبیه مثل، چیستان 
»آب  مثل ها،  میان  از  است.  قصار  جمله های  به ویژه  و 
که سرباال رود، قورباغه هم ابوعطا می خواند« یا »آبکش 
از  داری«  تا(سوراخ  )هفت  هفتا  تو  می گفت  کفگیر  به 
وجود،  این  با  )اشکوری، 1378: 55(  است.«  آن جمله 
کاریکلماتور نیز ویژگی های منحصر به فرد خود را داراست 
که مهم ترین این ویژگی ها سه دسته یاد شده سابقند.

کاریکلماتور دارای مضامین متفاوت و قالب های گوناگون 
از قبیل اخالقی، شعر و انتقادی و... است. طنز به  عنوان 
این  واقعی ترین چهره  دار،  نگاه عمق  نوع  پرقدرت ترین 

قالب ادبی است.

2- امثال و حکم
. چنان که بسیاری از صاحب نظران ومحققان نیز اشاره 
از  با حکم )جمالت قصار( تفاوت دارند.  امثال  کرده اند، 
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که  پراکنده ای  یادداشت های  در  دهخدا  عالمه  جمله 
درباره امثال و حکم نگاشته12. )دهخدا، 1361: بیست 
و هفت( و مرحوم احمد بهمنیار، که بررسی های جامعی 
درباره امثال و حکم دارد، به این موضوع اشاره کرده اند. 

)بهمنیار، 1328: 396(
. با توجه به این موضوع. که امثال با حکم تفاوت ـ هر 
چند کوچکیـ  دارند، و تشابه بسیاری که امثال و حکم در 
کوتاهی، اختصار و ایجاز در لفظ و جمله با کاریکلماتورها 
دارند؛  هرکدام از این گونه ها را به صورت جداگانه تحت 
عنوان امثال سایر و حکم )کلمات قصار( مورد بررسی 

قرار می دهیم.

3-رابطه امثال سایر با کاریکلماتورها
»َمَثل واژه ای است که از زبان عربی به زبان فارسی راه 
یافته و آن چنان که می نویسند از مادۀ »مثول«بر وزن 
عقول به معنی شبیه بودن چیزی به چیز دیگر، یا به 
معنی راست و ایستاده و برپای بودن آمده است. این واژه 
در عربی به چند معنی به کار رفته و در اصطالح ادبا، مثل 
نوع خاصی است که آن را به فارسی»داستان«و گاهی به 
تخفیف»دستان«  می گویند.« )بهمنیار کرمانی، 1328: 
49( و به گفته نشاط در قدیم»نیوشه«نامیده می شده 

است. )نشاط، 1342: 185(

مثل ها از نظر ساخت زبانی، درون مایه و محتوا، ریشه های 
داستانی و غیر داستانی، زبان و بیان، رواج و قدمت دارای 
انواع گوناگونی هستند، از این رو مسائل متعددی در رابطه 
با امثال. قابل بررسی است که به برخی از آن ها به دلیل 

ارتباطشان با کاریکلماتور اشاره می گردد.
. دهخدا درباره امثال معتقد است که پیشینیان، َمَثل را 
یکی از اقسام بیست و چهار گانه ادب شمرده و ِمثل دیگر 
قسمت ها به آن اهمیت داده اند.به این ترتیب، آنان کمتر 
فکری است که نکرده و کمتر اندیشه ای است که در عباراتی 
کوتاه و رسا در دسترس همه نگذاشته اند. به زعم دهخدا 
ایرانیان از قدیم به حکمت و َمَثل مشهور بوده اند و می گوید 
آنچه از سالطین ساسانی مانده است به صورت حکمت و 
َمَثل است.»الروس کبیر« نیز در این باره می گوید که در 
قسمتی از امثال سلیمان تأثیر ایرانی در آن مشخص است. 
مثل در سینه ها می ماند و از این رو مقاومت سختی در برابر 
هجوم بیگانگان دارد. همچنین َمَثل حکمت توده است، 
یعنی آن قدر که عامه به ایجاد آن می کوشند، اهل ادب از 
شعر و نثر در آن سهمی ندارند. امثال بیشتر به صورت امر و 
نهی و کلیات می باشد و فقط فصاحت و بالغت سبب َمَثل 
شدن عبارتی نمی شود. گاهی کثرت شنیده شدن عبارتی 
آن را مثل می کند. ِمثل اشعار تعزیه ها، َمَثل تشبیه کردن 
معقولی، یا امر انتزاعی، و یا محسوسی به محسوسی، با 
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عبارت کوتاه و نسبتاً فصیح است برای روشن کردن یا اثر 
زیاده دادن به معقول. مثال آن همة. امثال غیر حکمی. 
تشبیه مثلی یا مثل تعبیری سایر یا سایر گونه است که 
حالت معقولی را برای روشن کردن به محسوسی تشبیه 
می کند: »آب از دریا می بخشد«، معقولی را به محسوسی 
بزرگ تر تشبیه کرده است: »آب از دستش نمی چکد«، 
معقولی را که بخل و امساک است، به محسوس که آب 
و دست چکیدن باشد، مانند کرده است. ]تعبیر مثلی[ 

)دهخدا، 1361: بیست و یک(
بهمنیار نیز، َمَثل را به منثور و منظوم و سپس به تمثیلی 
و حَکمی تقسیم می کند که به نظر می رسد تعریف ارائه 
شده وی از َمَثل حکمی همان تعریف جمالت قصار باشد: 
»مثل تمثیلی آن است که مبتنی بر واقعة تاریخی و یا 
حکایتی واقع و یا افسانه ای باشد، مانند: »دعواها بر سر 
لحاف مال نصرالدین بود«... فهمیدن معنی مورد استعمال 
بلکه  منشأ،  و  اصل  بردانستن  موقوف  تمثیلی  مثل های 
شناختن نخستین گویندۀ هر مثل است. اما َمَثل حَکمی 
عبارت است از جملة حکیمانة سودمندی که مقبول عام و 
مشهور گردیده و اغلب آن را به یاد دارند و در مورد مناسب 
ایراد می کنند. اصل و منشأ و نام اول گوینده این قسم 
امثال غالباً مجهول است و اگر هم معلوم باشد، دانستنش 
شرط نیست، چنانکه اصل این بیت: » نیش عقرب نه از 

ره کین است / اقتضای طبیعتش این است«، نام گویندۀ 
آن معلوم و معین است. لیکن اغلب اطالعی از آن ندارند، 
مع ذلک معنی َمَثل را به خوبی می فهمند.« )بهمنیار 

کرمانی، 1328: 22(
مجمع  در  ام  نَظَّ ابراهیم  از  نقل  به  میدانی  ابوالفضل   ..
االمثال می نویسد: »چهار صنعت در مثل جمع می شود 
که در دیگر انواع سخن به این حد نیست: ایجاز لفظ، 
استواری و اصابت معنی، حسن تشبیه وجودت کنایه و 
این نهایت بالغت است.«13 )المیدانی، 1310 :6(، این 
امر را می توان عامل پدید آمدن و رواج یک مثل دانست. 
یوسفی نیز در این باره می نویسد: »ایجاز و رواج سخن 
در بین مردم صفت اساسی مثل است، به عالوه مثل ها 
انعکاس تجربة قوم و بیان خرد و حکمت مشترک عموم 
است که طی نسلها به مفهوم آن پی برده اند و آن ها را به 
یکدیگر منتقل کرده اند. از این رو ولتر می گوید مردم غالباً 
در امثال خود محقند. ]مخفی اند؟[ دلیل دیگر در تأیید 
این معنی آنکه در امثال ملل مختلف جهان مواردی دیده 
می شود که مفاهیم آن ها شبیه یکدیگر است.« )یوسفی، 

)4 :1363
بنا به گفته های فوق، ویژگی های. بارز مثل ها را این گونه 
و  تشبیهی  جنبه های  ایجاز،  کرد:  خالصه  می توان 
استعاری، کاربرد مردمی و رواج، جنبه های پند و اندرزی، 
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جنبه های تجربی، رسایی و فصاحت وگوناگونی محتوا 
و مضامین. البته امثال دارای ویژگی های دیگری مانند 
وزن وآهنگ نیز هستند. به این  ترتیب می توان گفت 
متعلق  ایجازی،  نثر  انواع  از  یکی  به عنوان  ضرب المثل 
فرهنگ هاست و  بازتاب همه  و  دنیا  به همه ملت های 
هنگامی که حوادثی شبیه به آن اتفاق می افتد بر زبان 

آورده می شود. 
با توجه به آنچه در مورد ضرب المثل وکاریکلماتور آمد، 
می توان وجوه مشترک این دو شکل ادبی را این گونه بیان 

کرد:
1- از نظر ظاهری و لفظی هر دو قالب، ساختاری موجز، 
کوتاه، روشن، محکم و روان دارند. همچنین هر دو قالب 
برخی  برخوردارند،  بیان  و  لفظ  در  خاصی  سادگی  از 
از کاریکلماتورها نیز چون مثل ها از فصاحت و بالغت 

ویژه ای بهره می برند.
 2-یکی دیگر از ویژگی های مشترک کاریکلماتور با مثل، 
ساختار دستوری آن است؛ کاریکلماتور نیز چون مثل به 
شکل واژه یا ترکیب اضافی نمی آید و هر دو قالب، عموماً 

شکل جمله ای یا شبه جمله ای دارند.
به  قالب  دو  هر  طنز  ساخت  در  معموالً  3-دیگرآنکه 
شگردهای ادبی مشابهی برخورد می کنیم مثل اغراق، 
سجع، جناس، ایهام، کنایه، تناقض و.... به عنوان مثال 

یکی از ویژگی های طنز وکاریکلماتور اغراق است: 
»عقاب پیر در تار عنکبوت جان سپرد!« )شاپور:121(

 که این ویژگی در برخی از امثال طنزآمیز نیز دیده می شود؛ 
 مثل: »دست از پا درازتر.« 

طنز مثل ها غالباً زاده عواملی چون کاربرد عناصر غیر رایج، 
اختصار، خراب کردن سمبل ها،  و  ایجاز  تابوها،  به  اشاره 
بنابراین  است.  تعلیل  و  اغراق  تناقض،  لفظی،  بازی های 
ساختار  نظر  از  قالب  دو  هر  که  گرفت  نتیجه  می توان 
زیبایی شناسی معموالً از عناصر مشترکی استفاده می کنند.

 4-گاه ضرب المثل ها، به صورت نقیضه تضمین یا به صور 
دیگر، درکاریکلماتورها نمود می یابند: 

»زگهواره تا گور، گیج می رویم.« )گلکار، 1386: 33(
»ارث یعنی نابرده رنج، گنج میسر می شود.« )همان: 22( 

با این حال به نظر می رسد برخی از کاریکلماتورها نیز قدرت 
بالقوه ای برای مثل شدن را داشته باشند14:

»نکاشته درو نمی کند، خوشه چینی می کند.« )شاپور: 293( 
»گرد آمدند تا درازمان کنند.« )گلکار، 1385: 45( 

»سگ را رو بدهی، شیر می شود.« )مجابی، 1383: 55( 
» گل محمدی باش تا محتاج ادکلن فرانسوی نباشی.« 

)حسینی، 1365 :84(
با توجه به نظر عالمه دهخدا، شاید بتوان گفت که کثرت 
تکرار و رواج یک کاریکلماتور می تواند آن را به مثل تبدیل 
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سازد.
5- از آن سو برخی مثل ها نیز ساختی کاریکلماتور وار دارند؛ 
 مثل: »دیگ به دیگ میگه روت سیاه« یا »آب از سرچشمه 
گل آلود است«، این امر زمانی به وقوع می پیوندد که طنز 
و مطایبه و وارونه گویی با تصویرپردازی کاریکاتورگونه، وارد 
ساختار مثل ها شده و مرز مشترک مثل و کاریکلماتور 
واقع گردد؛ که از این امر می توان به عنوان اصلی ترین مرز 

مشترک مثل و کاریکلماتور نام برد. 
6- گاه مانند مثل ها، که درآن ها با نثرآهنگین، موزون و 
حال و هوای شاعرانه مواجه می شویم ؛  مثل: »اول ساقی 
بعد باقی«، درکاریکلماتورها نیز می توان به این امر برخورد. 
اگر چه در اصل کاریکلماتورها منثورند اما در پاره اي از موارد 
نیزآهنگین، موزون و منظوم شده یا به دلیل بهره گیری از 

تخیالت ناب شاعرانه وارد حیطه اشعار می شوند: 
»به نگاهم خوش آمدی.« )نام کتاب هفتم کاریکلماتور از 

شاپور( 
»ای شب. فدای روی ماهت!« )گلکار، 1385 :25( 

7-کاریکلماتورها نیز چون امثال دارای محتوا ودرون مایه های 
متعددی اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، ادبی 

و... هستند. 
تفاوت های  کاریکلماتورها  با  امثال  تفاسیر  این  تمام  با 
بسیاری دارند که عمده ترین موارد اختالف آن ها را چنین 

می توان بیان کرد:
»نتیجة  و  پیشین  نسل های  تجربه  محصول  1-َمَثل 
تجارب و خالصة افکار و آرای صدها بلکه هزارها اشخاص 
دانا و آزموده است که در قالب عبارتی مختصر و روان 
ریخته شده« )بهمنیار، 1328: 5( و بخشی از فرهنگ 
مردم است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است؛  در 
حالی که کاریکلماتور را فقط نمی توان محصول مستقیم. 
تجربه نسل های پیشین دانست چرا که به نظر می رسد 
جهان بینی کاریکلماتورنویس در ساخت یک کاریکلماتور 
تأثیر بیشتری دارد تا تجربه نسل های گذشته. عالوه بر 
این. کاریکلماتور به هر حال بخشی از ادب معاصر به شمار 
می رود. کاریکلماتورها معموالً اظهار نظر کج و کوله و 
گاه رندانه ای از حقیقت و مفهوم زندگی به صورت موجز 
و مختصر است. اگر چه کاریکلماتورها نیز گاهی اوقات 
مانند مثل ها به شعار و پند و اندرز دست می زنند، اما به 
نظر می رسد عیار خالقیت و رندی آن ها از امثال بیشتر 

است.
2- هر چند طنز و مطایبه مضمون و درون مایه  برخی از 
مثل هاست؛  ِمثل:»تنبل نرو به سایه، سایه خودش می آیه 
)می آید(« اما این امر شامل تمامی مثل ها نیست. البته 
و مطایبه آمیزند؛  چرا که در  عامیانه طنز  امثال  عموماً 
فرهنگ عاّمه بذله گویی ذاتی نهفته و این نکته، طبیعت 
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زندگی ساده عامیانه است. از این رو اکثر ترانه ها، قّصه ها 
و امثال عوام از عنصر طنز بهره مندند. در صورتی که طنز 
و مطایبه به ویژه شکل کاریکاتوری آن جزء الینفک. انواع 

کاریکلماتورها محسوب می گردد.
3-امثال معموالً مضمونی حکیمانه یا قاعده ای اخالقی 
رابیان می کنند و به طور کلی اندرزهایی درباره زندگی 
دارند15حتی در مواردی که به امثال مستهجن برخورد 
می کنیم، علت مشهور شدن آن سادگی و نکته اخالقی 
نهفته در آن و حتی نفی و تقبیح افعال، اعمال و افکار یاد 
شده در آن است نه تشویق به آن ها. در حالی که همه 
کاریکلماتورها الزاماً حاوی نکته ای اخالقی یا دعوتگر به 
نیکویی نبوده و گاهی چیزی بیش از هرزه نگاری نیستند. 
بنابراین فقط برخی ازگونه های کاریکلماتورها اخالق و 

عادات ناپسند را، آن هم به زبان طنز، نهی می کنند. 
دارند  استعاری  یا  تشبیهی  زیربنای  معموالً  امثال   -4
و در واقع زیر بنای ساخت بسیاری از امثال تشبیه یا 
استعاره ای است که مشبه به آن ذکر می شود و مشبه 
یا ممثول حذف می گردد. چنان که ابوالعباس بن یزید 
ُمبرِّد16 )حکمت، 1333 :1( مهم ترین کارکرد َمَثل را 
این گونه تعریف می کند: »مثل سخنی رایج و شایع است 
که به وسیلة آن حالِی دوم را به حالِی اول یعنی حالتی 
که اخیراً حادث شده است، به حالتی که پیش از آن 
حادث شده و شبیه به آن است، تشبیه کند، چنان که 

دربارۀ صنعتگر یا صاحب کاالیی که از حاصل صنعت یا 
به آن دارد، استفاده  نهایت احتیاجی که  کاالی خود در 
نمی کند، می گویند: »کوزه گر ازکوزۀ شکسته آب می خورد« 
او  از  پیش  که  کوزه گری  حالت  سخن،  این  گفتن  به  و 
وجود داشته و از کوزۀ شکسته آب می خورده است، تشبیه 
می کنند.« )بهمنیار، 1328: 50 ـ 53( اگر چه نباید این 
موضوع را فراموش کرد که برخی از کاریکلماتورها دارای 
استعداد بالقوه ای برای رایج و شایع شدن هستند، اما معموالً 
کاریکلماتورها مانند َمَثل، مشبه به حادثه ای که در واقع 
اتفاق افتاده است، دست کم تا کنون، قرار نگرفته اند و اساساً 
هدف و کارکرد کاریکلماتور این مسئله نبوده است. شاید 
یکی از کارکردهای کاریکلماتورها این باشد که با بازسازی 
دوباره، وارونه و طعنه آمیز صحنه های زندگی، ضمن جلب 
توجه خواننده به جزئیات و برجسته سازی آن ها، از خواننده 

به خاطر عدم توجه به این مسائل انتقام بگیرند.17
اینکه،  دارد  قبل  مورد  در  ریشه  که  پنجم  تفاوت   -5
ضرب المثل گاه بیانگر رویدادهای تاریخی و پیشامدهای 
اجتماعی است که در احساسات عامه تأثیر شدید کرده و 
به این سبب در خاطره ها مانده است؛  مثل این نمونه: »اگر 
برای من آب نداره، برای تو نون داره«؛  یا بیانگر حکایت های 
پندآمیز و افسانه ها و داستان های شیرین و شگفت آور است 
که در هر قوم و ملت اشتهار دارد و در موقع مناسب آن 
را نقل می کنند؛  به عنوان نمونه: »قسم حضرت عباس باور 
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کنیم یا دم خروس؟!« که از ورای آن ها می توان به زمینه ها 
و ریشه های موضوعی دست یافت.. اما. اگرچه در پاره ای از 
موارد پیشامدهای اجتماعی و سیاسی و... نیز ممکن است 
سبب ساختن کاریکلماتور گردند اما در پشت چهره یک 
کاریکلماتور به ندرت داستان یا واقعه ای تاریخی است مگر 
در مواردی که به صورت تلمیح یا تضمین از آن ها استفاده 

شده باشد.
اجتماعی  و  تاریخی  ضرب المثل های  جز  به  معموالً   -6
یعنی  است  نامشخص  و  مثل ها مجهول  گویندۀ  و  مبدأ 
نمی توان گفت که در چه زمانی و از کدام ملت و توسط چه 
کسی صادر شده و به همین دلیل »به بعضی مناسبت ها 
می توانیم وجود آن ها را دلیلی بر قدیم بودن و مقدم داشتن 
مثل بر سایر انواع محسوب بداریم« ) بهمنیار، 1328: 5 
ـ 6(، در حالی که قدمت کاریکلماتور هرگز به پای قدمت 
ضرب المثل ها نمی رسد. البته گوینده، زمان و ملیت یک 
مگر  است،  مشخص  و  واضح  به طورعادی  کاریکلماتور 
اینکه در اثر کثرت تکرار، به امثال و حکم نزدیک شده 
و ضرورتی به ذکر نام نویسنده نباشد. نمونه های متعدد 
کاریکلماتورهای مشهور بدون ذکر نام نویسنده در ارسال 
پیامک های فارسی به خوبی مشخص است: »بهترین وسیله 

برای جلوگیری از طالق ازدواج نکردن است.«
که کمتر کسی به این نکته اهمیت می دهدکه نویسنده این 
کاریکلماتورکیست اما همه متوجه نکته مورد نظر نویسنده 

می شوند.
7- »امثال سایرۀ هر ملت را اگر به دقت مطالعه و در 
نکات و دقایق آن تأمل کنیم، از طرز زندگی اجتماعی 
و میزان تربیت و تمدن و پایه ترقی و تنزل و چگونگی 
آن  عادات  و  رسوم  بد  و  نیک  و  تصدیقات  و  تصورات 
ملت، به خوبی آگاه می شویم که گویی سال ها با افراد 
روز  و  رفیق شب  و  زندگی  او شریک  مختلف  طبقات 
بوده ایم.« )بهمنیار، 1328: 5( در حالی که با خواندن 
کاریکلماتورها، الزاماً با تمام موارد باال روبه رو نمی شویم، 
یا  تاریخی  آگاهی های  کاریکلماتورها  معموالً  چرا که 
اجتماعی اندکی را ارائه می دهند و چنان که گفتیم بیشتر 
تصویری کاریکاتوری از زندگی است که به صورت جمالت 

کوتاه رخ می نماید.
شفاهی  ادبیات  و  گفتار  چشمه  از  »ضرب المثل   -8
می جوشد، در ادبیات نوشتاری جاری می شود و در شعر 
با نام ارسال المثل نمود می یابد.« )انوشه، 1381، 925(

در حالی که ریشه کاریکلماتور، با توجه به سابقه ای که 
در برخی از اضالع سبک هندی، مثاًل در بازی با کلمات، 
از آن می توان یافت، فقط ادبیات شفاهی نیست و حتی 

می توان گفت از نظم. به نثر وارد شده است. 
4-رابطه ِحَکم )جمالت قصار( با کاریکلماتورها

یا کالم جامع  اخبار، موعظه و حکمت  اندرز،  و  پند   ..
نام های دیگری است که در دوره های گذشته برای کلمات 
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)جمالت( قصار به کار می رفته است. مؤلف ابدع البدایع 
کالم جامع را چنین تعریف می کند: »آن است که بیتی 
یا جمله ای در طی سخن بیاورند که از باب حکمت و پند 
سایر مطالب حقیقیه و به منزله مثلی باشد.« )گرکانی، 
1377 :296( بهمنیار نیز درباره ِحَکم می گوید: »سخن 
مشتمل بر صنعت تمثیل یا ارسال المثل در صورتی که 
شهرت عام یابد َمَثل سایراست و در غیر این صورت پند 

و حکمت یا مثل خاص است.« )بهمنیار، 1328: 349(
 در »انواع نثر« نیز در تعریف کلمات قصار آمده: »کلمات 
قصار گفته ای کوتاه و پرمعنی است که اصول اخالقی 
اظهار نظری  بیاورد و معموالً  و حقایق عام را در خود 
درباره زندگی یا پندی اخالقی است. یکی از اختصاصات 
یعنی در کلمات کم  کلمات قصار، فشردگی آن است 
معنی بسیار گنجانده شده است.کلمات قصار می تواند 
این  مثل  خردمندانه،  که  باشد  بذله گویانه  همان قدر 
گفته: »ملت های خوشبخت تاریخ ندارند.«کلمات قصار 
با اندرز اخالقی، ضرب المثل، هجو و بذله خویشاوندی 
نزدیکی دارد، زیرا همه این ها، حقیقت عام یا حکمت پر 
مغز و عبرت آموزی را بازتاب می دهند. اغلب گفته های 
بزرگان به عنوان کلمات قصار میان مردم شایع می شود.« 
)رستگار، 1380: 117(مثل این جمله از کلمات قصار امام 
علی )ع(: »هر چه به شمار درآید، پایان یافتنی است و هر 

انتظار کشیدنی آمدنی است.« )نهج البالغه، 1379 :381(
 در مورد چگونگی پیدایش جمالت قصار از درون ادبیات 
کهن فارسی رستگار معتقد است در دوره نثر فنی به کار 
بردن کلمات قصار رواج و رونقی خاص می یابد و به روزگار 
آینده تسری می یابد )رستگار فسایی، 1380: 118(مثل 

جمالت قصار سعدی در گلستان.
.. چنان که در قسمت پیشینه ادبی اشاره شد، آفرینش اولین 
کلمات قصار به نوشته های باقی مانده از تمدن های باستان 
و جمالت کتاب های عهد عتیق بر می گردد اما در غرب 
گرایش به خلق کلمات قصار از یونان باستان آغاز شد. اگر 
چه پیش از این تاریخ نیز پند و اندرز در قالب کلمات قصار 
به صورت پراکنده رواج داشت و تا امروز نیز ادامه دارد. مثل 
جمله »بودن یا نبودن، مسئله این است« از شکسپیر که 

یکی از مشهورترین کلمات قصار غربیان است.
بیانی  تمام اشکال  از میان  به نظر می رسد  احوال  این  با 
مشابه با کاریکلماتور هیچ شکلی به اندازه کلمات قصار به 
کاریکلماتورها شبیه نباشد؛  به طوری که به نظرمی رسد که 
گاه برخی از جمالتی که در مجموعه های کاریکلماتور و 
ذیل این عنوان آورده می شوند، در حقیقت چیزی به جز 
کلمات قصار نیستند. چنان که ابراهیم نبوی )1378 :11( 
و دیگران نیز به این نکته توجه کرده اند، برخی از آنچه که 
تحت عنوان کاریکلماتور در مجموعه آثار پرویز شاپور آمده 
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است، در واقع کلمات قصار هستند: 
)شاپور،  هستند.«  زندگی  درخت  شاخساران  »عمرها 

)400 :1384
»زندگی حاصل جمع لحظات گذران است.« )همان: 212(

هرچند باید به این نکته نیز اشاره کرد که درون مایه برخی 
از کلمات قصار به ویژه در اشکال فرنگی آن، طنز و مطایبه 
است؛  اگر چه ایجاز آن ها، شاید به خاطر ترجمه، از معادل 
فارسی آن ها بسیارکمتر است، مثل این جمله از سسبرون: 
»مردم کشورهای ثروتمند گمان می کنند که دندان های 
برای خندیدن  فقط  ما  دندان های  و  برای خوردن  آن ها 
این  :7(و  اشکوری، 1378  )سادات  است.«  ساخته شده 
نمونه از الرشفوکلد: »ما کسانی راکه خسته مان می کنند 
می بخشیم ولی کسانی را که ما خسته می کنیم نمی توانیم 

ببخشیم.« )جوادی، 1384 :64( 
نکته دیگر آنکه ترجمه بسیاری از حکمت ها و پند و اندرزها 
وحتی مثل ها به زبان طنز در کاریکلماتورها می آیند و به  
عبارتی آن حکمت ها را تداعی می کنند و به یاد می آورند؛ 
 مثل این کاریکلماتور: »آتش بیار معرکه هم می سوزد.« 
)گلکار، 1386: 23(که این شعر سعدی را ترجمه کرده 

است:
»میان دوکس جنگ چون آتش است  

سخن چین بدبخت هیزم کش است
میان دو تن آتش افروختن نه عقل است وخود در میان 

سوختن« )گلستان، 1381: 218(
یا این کاریکلماتور: »چاله چشم به راه آب خسته است.« 

18 )همان :48 (
که ناخودآگاه این مثل را به یاد می آورد: »آب دنبال چاله 

می گردد.« یا این نمونه:
»آدمی که بایک »فوت« سرما بخورد، با یک»ها«گرما 

زده می شود.« )همان:45(
که تداعی کننده َمَثل»با یک مویز گرمی کردن و با یک 

غوره سردی کردن« است.
را  کاریکلماتورها  و  قصار  کلمات  تفاوت  مهم ترین  اما 
این گونه می توان بیان کردکه این سخنان )جمالت قصار( 
به صورت یک جمله یا عبارت بر زبان جاری نشده، بلکه از 
متن مقاله ها و داستان ها و حتی اشعار استخراج شده اند، 
همچنان که مثل ها اغلب داستانی داشته اند و در واقع 
پایان بخش برخی داستان ها َمَثل بوده یا داستان به مثل 
منتهی شده است. از این رو می توان گفت که کاریکلماتور، 
از این لحاظ که به صورت جمله یا عبارتی خلق می شود و 
از متن داستان یا مقاله ای استخراج نشده است، با سخنان 
بزرگان و مثل ها فرق دارد. دیگر اینکه جمله های قصار و 
سخنان بزرگان اغلب زندگی بهتر را آموزش می دهند و 
گاهی به پندها و اندرزهای اندیشمندان بزرگ شباهت 
دارد، در حالی که کاریکلماتور، اغلب به طنز و مطایبه 
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نزدیک می گردد و از این رو باید از مقوله ای دیگر به آن 
نگریسته شود؛ اما شباهت ظاهری و حتی گاهی نحوه 
شکل گیری آن را با سخنان بزرگان و مثل ها نمی توان 
نادیده گرفت. از دیگر تفاوت های کاریکلماتور با کلمات 
قصار در تصویری بودن و به عبارتی کاریکاتوری بودن 
و کاریکاتوری دیدن دنیاست و در عوض کلمات قصار 
مشهورند در صورتی که کاریکلماتورها الزاماً دارای شهرت 

نیستند.
بنابراین اگرچه گزاره های کاریکلماتوری مانند طنزهای 
معمول فقط درپی انتقاد از وضعیت نامطلوب نیست، ولی 
از آنجاکه رفتاری غیرمنتظره با زبان دارد، می توان آن را 
در ردیف نکته پردازی های ادبی )epigram( قرار داد 
که به بذله گویی و مطایبه نزدیک می شود و در پاره ای 
موارد نیز با کلمات قصار غربی )aphorisms( برابری  
می کند. در زبان انگلیسی نیز کلمه )wit( که در زمینه 
طنزکالمی کاربرد دارد عالوه برمعنای طنز و مطایبه، 
معنای بذله گویی و زیرکی نیز می دهد و البته در طنز و 

مطایبه برای اثبات مّدعای خود، باید زیرک بود.

نتیجه گیری
ایران،  امروز  ادبیات  نوین  ظاهر  به  گونه هاي  از  برخي 
که برخي از آن را ره آورد و سوغات فرهنگ هاي دیگر 

مي دانند، در ادبیات کهن فارسی، نمونه هاي فراواني دارد. 
عدم شناخت کافي از این منابع  و عدم ارائه این آثار به سایر 
زبان ها باعث مي شودکه این گونه هاي ادبي که قدمت برخي 
ازآن ها به چند دهه بیشتر نمي رسد، به نام فرهنگ هاي 
دیگر ثبت شود، در حالي که شاهکارهاي غیر قابل انکاري 
از همین گونه هاي به ظاهر نوین در ادبیات ما وجود دارد. 
یکي از این گونه هاي ادبی، کاریکلماتور است. کاریکلماتور، 
جمله هایی ساده، منثور، کوتاه و طنز و مطایبه آمیز است که 
به صورت وارونه به دنیا و پدیده های. پیرامون آن می نگرد. 
هر چند از تأثیر ترجمه کلمات قصار غربیان در پدید آمدن 
کاریکلماتور نمی توان گذشت اما در ادبیات فارسي، به ویژه 
در کتاب هاي ادب تعلیمي، نمونه هاي بسیاري از این گونه 
این  این توضیح که اصل  با  جمالت به چشم مي خورد. 
کتاب ها منحصراً در خدمت طنزنویسي به کار نرفته اند، 

ولي تعداد گفته هاي طنزآمیز در آن ها زیاد است. 
کاریکلماتور از لحاظ شکل ظاهری، سادگی واژگان، کوتاهی 
و فشردگی و به طور کلی در اصل ایجاز و اختصار به امثال و 
حکم شباهت دارد، اما درون مایه طنز و مطایبه آمیز و رواج 
سخن مهم ترین وجه افتراق این دو با یکدیگر است، گو 
اینکه غالباً در پشت مثل ها داستانی نهفته است وکلمات 
قصار معموالً از وسط کتاب یا مقاله ای از بزرگان خارج شده 
و به شهرت رسیده اند. ضمن اینکه کاریکلماتورها معموالً 
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از وجوه تصویری در ساخت خود بهره می برند در حالی که 
جمالت قصار الزاماً برخوردار از این ویژگی نیستند.

یادداشت ها
1- »درون مایه های طنز و کاریکلماتور در آثار کیومرث 

منشی زاده کرمانی«، پژوهشگران فرهنگ کرمان: 1388.
فارسي  در  نویسنده  این  نام   Cesbron. Gilbert  -2
سسبرون،  است:  شده  ترجمه  مختلف  به صورت هاي 
سزبرون، سیبرون وسبرون. پاره اي از آثار وي عبارت اند 
از: سگ هاي گمشدۀ بي قالده، قدسیان به جهنم مي روند، 
زندان ما یک کشوراست، همه خوابند ومن بیدار، هواي 
گرگ و میش، نیمه شب است دکتر شوایتزر )نمایشنامه. با 

ترجمة احمد شاملو( و... 
3- نیکفر، پرویز. )1379(گزین گویه ها، ماهنامه نگاه نو، 

سال نهم، شماره 43. )زمستان(، صص 75ـ77.
4-. پاره ای از آثار ترجمه شده. از ادواردو گالیانو عبارت اند 
از: »گورستان کلمات«، )1358 (، کتاب جمعه، سال اول، 
شماره 28 )19 اسفند ماه(، ص 9؛ »در دفاع از کلمه«، کتاب 

جمعه، شماره 11 و نیز »پس از هفت سال«، شماره13.
5- طنزهایی از یادداشت های ایلیا ایلف. )1346(، ترجمة  

ا. نیام، جهان نو، سال 22، شماره 2، ص 97.
6- بنا به گفته دکتر معین در مقدمه لغت نامه دهخدا، این 

مجموعه به چاپ نرسیده است. ) دهخدا، 1337 :387( 
بیدل، سپهری   ،)  1376 ( به حسینی، حسن.  7- رک 

وسبک هندی، انتشارات سروش، صص47ـ55.
8- در این مورد بنگرید به شمیسا؛ سیروس. )1376(، 
انواع ادبی، ص237 و رستگار فسایی، منصور. )1380(، 

انواع نثر فارسی، ص 302. و...
ادبي  این مورد برخي نظیر مؤلف فرهنگنامه   9- در 
فارسي آن را ترکیبي از کاریکاتور + کلمه مي دانند و 
برخي مانند رستگار فسایي آن را به ) کاري + کلمات 
+ ور (. تجزیه مي کنند، بر همین اساس عده اي از ادبا 
نظیردکتر شمیسا نظر فرهنگنامه را پذیرفته اند و عده 
صابري  کیومرث  صالحي،  عمران  نظیر  دیگري  کثیر 
فومني، سید حسن حسیني، یعقوب حیدري و مهدي 
فرج الهي و... معتقدند که کاریکلماتور ترکیبي از کاریکاتور 
و کلمات است. به نظر مي رسد بهترین دلیل بر مدعاي 
این گروه. مجله »خوشه« شماره 16. مورخ21 خرداد 
ماه 1346 است ـ که اولین نوشته هاي شاپور با این نام 
در آن به کار رفتند ـ که بر باالي جمالت شاپور چنین 
عنواني خودنمایي مي کند: »کاریکلماتور! و یا في الواقع 
چند کاریکاتور علمي، ادبي، سیاسي و خبري با کلمات! 
از پرویز شاپور«، بنابراین مي توان این گونه نتیجه گرفت 
که از آغاز، ترکیب کاریکاتور + کلمات، مد نظر براي 
ساخت عنوان کاریکلماتور بوده است. برای اطالع بیشتر 
دراین مورد بنگرید به فرهنگنامه ادبی فارسی. )1376 
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انواع  ص1134،  فارسی،  ادب  دانشنامه  دوم:  جلد  (؛ 
نثر فارسی رستگار فسایی ص302، انواع ادبی شمیسا 
ص237، فرهنگ سخن. )1381(. جلد5، ص 5681. و 

منابع یاد شده در باره کاریکلماتور در فهرست منابع.
10-رک به ص 331 از. مجموعه کاریکلماتور »قلبم را با 

قلبت میزان می کنم« به قلم عمران صالحی.
دهه   3 به  نزدیک   )1378-1302( شاپور  پرویز   -11
طنزنویس و کاریکاتوریست روزنامه فکاهی توفیق بودو 
پس از انقالب مانند بسیاری از نویسندگان این نشریه به 
مجله طنز »گل آقا« پیوست. به غیر از این، وی بیشتر 
فروغ  معاصر،  معروف  شاعر  با  و طالق  ازدواج  به خاطر 

فرخزاد شناخته می شود.
امثال  کتاب  معین، عالمه دهخدا  دکتر  گفته  به   -12
و حکم را بدون مقدمه به چاپ می رسانند که علل آن 
به صورت مشروح در مقدمه لغت نامه آمده است. ) مقدمه 
لغتنامه، 1352 :380( اما عقیده و آراء پراکنده عالمه 
دهخدا در مورد امثال و حکم توسط دکتر دبیرسیاقی در 
مقدمه »گزیده امثال و حکم« و »یادداشت های دهخدا« 
اینکه دکتر معین سلسله مقاالت مرحوم  آمده، ضمن 
بهمنیار در مورد امثال را مدخل و مقدمه امثال و حکم 

دهخدا می شمارند. )همان(
اِبراهیم  13 -اصل عبارت میدانی چنین است: »َو قاَل 

ام: »یَْجَتمُع فی الَمَثل اَربََعه ال تَجَتِمع فی َغیِره ِمَن  الَنظَّ
الَکالِم، اِیجاُز اللَفِظ، إصابَه الَمعنِی و ُحسُن الَتشِبیه وجوَده 
الِکنایَه، َفُهَو نَهایَه الَبالَغه.« )مجمع االمثال المیدانی: ص6(
همه  گروهی  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر   -14
نمونه های ذکر شده در لغت نامه دهخدا را به عنوان مثل 
نمی دانند بلکه می گویند »مّدعا مثل« است یعنی کالم 
آن قدر پخته و حکیمانه است که در آینده می تواند مثل 
شود یا استعداد مثل شدن را دارد. به نظر می رسد این امر 

قابل تطبیق با برخی از انواع کاریکلماتورنیز باشد.
15-رک به داستان نامه بهمنیاری، 1328: 5ـ  6

16-»الَمَثُل مأُخوٌذ ِمن الِمثاِل َو ُهَو َقوٌل سائٌِر یُشبَُّه به 
التََّشبیُه.« )امثال قرآن  َو أالَمَثُل فیه  باألوَِّل  الثانی  حاُل 

حکمت:ص1(
17- در مورد انگیزه های طنز نویسی بنگرید به. تاریخ طنز 
وشوخ طبعی در ایران و جهان اسالمی از علی اصغر حلبی، 
علی  العربی،  للشعر  مقدمه  و  بهبهانی، 1377  انتشارات 

احمد سعید )آدونیس(، ص40.
شبیه  کاریکلماتوری  شاپور  آثار  مجموعه  در  قباًل   -18
این مضمون آمده است:»آب تنبل دنبال چاله می گردد.« 

فهرست منابع 
الف( کتاب ها

1- المیدانی، ابی الفضل احمد بن محمد نیشابوری. )1961م(. مجمع اال مثال، 
ج1، بیروت، منشورات دارالمکتبه الحیاه، )چاپ تهران:1310ش(.
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دوم:  جلد  فارسی؛  ادبی  فرهنگنامه   ،)1376( ودیگران.  حسن  انوشه،   -2
دانشنامه ادب فارسی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی.
3- بهمنیار کرمانی، احمد. )1381(، داستان نامه بهمنیاری، به کوشش فریدون 

بهمنیار، چاپ اول، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
4- جوادی، حسن. )1384(، تاریخ طنز در ادبیات فارسی، چاپ اول، تهران، 

انتشارات کاروان.
5- حسینی، سید حسن. )1365(، براده ها، چاپ اول، تهران، انتشارات برگ. 

انتشارات  تهران،  اول،  چاپ  هندی،  سبک  و  سپهری  بیدل،   ،)1376(  .-6
سروش. 

7-حکمت، علی اصغر. )1333(، امثال قرآن، ]بی نا[، طهران
8- دهخدا، علی اکبر. ) 1377-1337(، لغت نامه، زیر نظر دکتر محمد معین، 

انتشارات دانشگاه تهران.
9-. )1352(، امثال وحکم، چاپ سوم )فروردین ماه(، تهران، امیرکبیر.

10-. )1361(، گزیده امثال وحکم، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، 
تیراژه.

11- ذوالفقاری، حسن. )1384(، داستان های امثال، انتشارات مازیار، تهران، 
چاپ اول. 

اول، تهران،  نثر فارسی، چاپ  انواع  12- رستگار فسایی، منصور. )1380(، 
سمت.

محمدعلی  تصحیح  به  سعدی،  کلیات   ،)1381( مصلح الدین.  13-سعدی، 
فروغی، انتشارات زوار.

14-سلطانی، پوری؛  فانی، کامران. )1381(، سرعنوان های موضوعی فارسی، 
با همکاری مهناز رهبری اصل، ویراست سوم، تهران، انتشارات کتابخانه ملی 

ایران.
15-شاپور، پرویز. )1384(، قلبم را با قلبت میزان می کنم )مجموعه 8کتاب 

کاریکلماتور(، چاپ اول، تهران، مروارید.
16- شریف رضی. )1379(، نهج البالغه، ترجمه محمد بهشتی، چاپ هشتم، 

تهران، انتشارات تابان.

حسین  اهتمام  به  البدایع،  ابدع   ،)1362( العلما.  شمس  17-گرکانی، 
جعفری، تبریز، انشارات احرار.

18-گلکار، عباس. )1385(. ماه نگران زمین است )مجموعه کاریکلماتور(، 
چاپ اول، تهران، نگیما.

19- مجابی، جواد. )1383(، نیشخند ایرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات 
روزنه.

20- مختاری اردکانی. )1384(، مقایسه و مقابله کلمات قصار طنزآمیز در 
فارسی و انگلیسی، کرمان، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

21-مقدمه لغت نامه دهخدا. ) 1352-1337(، به قلم جمعی از نویسندگان، 
انتشارات دانشگاه تهران.

22-نشاط، محمود. )1342(. زیب سخن یا علم بدیع فارسی. چاپ اول، 
تهران، مهرآیین.

23- یوسفی، غالمحسین. )1363(، کاغذ زر، چاپ اول، تهران، انتشارات 
یزدان.

ب( مقاالت
1- اشکوری، کاظم. )1378(، تالشی برای راهیابی به دنیای طنز، ماهنامه 

آزما، شماره 5 )آبان ماه(، صص 55 ـ 56
2- اکسیر، اکبر. )1387(، نیم نگاهی به مجموعه طرح و کاریکلماتور »ماه 
نگران زمین است«، روزنامه اطالعات، سال 83، شماره 24314 )پنج شنبه 

25 مهر ماه(.
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بررسي جناس و ابهام / ایهام به منزلة شاخص هاي زبانی شوخ طبعی
  ابوالفضل ُحّری

مقدمه
گاه گفتار، کردار، عبارات، رخدادها، حاالت و موقعیت های عمدتاً 
ـ لب خواننده را خندان می کند  ـ در حد یک یا دو جمله  کوتاه 
و وی به گونه های مختلف می خندد: لبخند، تبسم، گلخند، 
شکرخند و در نهایت، قهقهه. در واژگان ادبی، این ویژگی ها را 
به حکایات کوتاه خنده دار ، لطیفه  یا شوخ طبعی  / مطایبه  
نسبت می دهیم. مشخصة اصلی humor )فکاهه، شوخ طبعی 
و با اندکی مسامحه، طنز( سرگرم کنندگی  است که به ویژه از 
رهگذر سه عامل برتری جویی، رهاسازی  و ناهمگوني  / عدم 
را  به شوخ طبعی  بروز می کند. رویکردهای عمده  تجانس  
می توان عمدتاً به سه نوع تقسیم کرد: ریکردهای روان شناختی 
)شامل برتری جویی، رها سازی(؛ رویکردهای ادبی )که عمدتاً 
رویکرد  و  می شود(  خالصه  ژانر  نظریة  و  باختین  آرای  در 
زبان شناختی )که عمدتاً با نظریة ناهمگوني  / عدم تجانس 
قرابت پیدا می کند(. البته امکان امتزاج این رویکردها با هم نیز به 

تمامی منتفی نیست. چه برای نمونه، گاه نظریه پردازان ادبی، 
رویکردهای روان شناختی فروید و یونگ را با آرای باختین و  
/ یا نظریة ژانر به هم می آمیزند و رویکردی التقاطی نسبت 
به شوخ طبعی اختیار می کنند. و  / یا عوامل روانی در ایجاد 
شوخ طبعی مانند برتری جویی و رهاسازی در کنار نظریة 
عدم تجانس، خود را در رویکرد زبان شناختی ظهور و بروز 
می دهند. هر چند پیداست رویکرد روانی با رویکرد زبانی این 
فرق اساسی را دارد که در اولی بر عوامل و دالیل مؤثر در 
شوخ طبعی تأکید می شود و در رویکرد دوم، بر آنچه سرگرم  
کننده است. در این جستار از میان رویکردهای مختلف 
و البته مرتبط با هم، بر رویکردهای زبان شناختی محور به 
شوخ طبعی تأکید می کنیم که عمدتاً حول محور نظریة عدم 
تجانس می چرخد. البته این سخن بدین معنا نیست که عدم 
تجانس فقط در رویکرد زبان شناختی دیده می شود، چه این 
نظریه با نظریه های برتری جویی و رهاسازی نیز ناسازگاری 
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ندارد. اما از آنجا که بخشی از نظریة عدم تجانس به ساختار زبانی 
و کالمی شوخ طبعی منوط می شود، این نظریه با رویکرد زبانی 
و ساختاری به شوخ طبعی، قرابت و مجالست معنادارتری پیدا 
کرده است. بنابراین، این مجالست سبب شده که نظریه های 
را در ردۀ نظریة عدم تجانس  به شوخ طبعی  زبان شناختی 
شوخ طبعی جای دهند. این هم نشینی و مجالست با مطرح 
شدن نظریه های جدید به ویژه از جانب راسکین )1985(، آتاردو 
و راسکین )1991( و آتاردو )1994( زیر عنوان نظریة انگارۀ 
معنایی شوخ طبعی )SSTH( و نظریة همگانی شوخ طبعی 
کالمی )GTVH( پر رنگ تر شده است. در واقع، عدم تجانس، 
اساس رویکردهای زبان شناختی محور به شوخ طبعی است. اما 
این نظریه ابتدا خود را در سطح دسته بندی و طبقه بندی های 
ساده از قبیل بازی های کالمی و جناس ها بروز و ظهور می دهد 
که البته مبنای مشخص نظری ندارند و فقط نوعی رده شناسی 
و پایگانمندی اند. با مطرح شدن پژوهش راسکین و آتاردو 
این رده شناسی ها، جنبة نظری و علمی پیدا کرده و در قالب 
الگوهای نظری به شوخ طبعی بروز می یابند. اما عجالتاً دو نکتة 
مهم شایان ذکر است. اول اینکه، نظریه پردازان این الگوها را 
در جوک یا لطیفة مطایبه آمیز کالمی کوتاه با محوریت لب 
مطلب به کارگرفته اند و هیچ معلوم نیست آیا این الگوها در متون 
طوالنی تر طنزآمیز که بر لب مطلب متکی نیستند و طنز در 

ساختار کلی اثر مستتر است، کارایی دارند یا ندارند. چه 
نیک پیداست متون مطایبه آمیز فقط به جوک  / لطیفه 
و در کل متون مطایبه آمیز کوتاه عمدتاً مرسوم در زبان 
متعارف و مکالمات روزمره، خالصه نمی شود و در متون 
عمدتاً ادبی طوالنی تر مانند طنز پرخاشگر  ؛ هجو، هزل و 
متون کنایه آمیز  نیز کارایی دارند. اما هنوز این الگوها را در 
این گونه متون به کار نگرفته اند. دوم اینکه، این الگوها برای 
ساختار زبانی لطیفه در فرهنگ غربی طرح بندی شده اند 
و هنوز به تمامی مشخص نیست که آیا این الگوها در 
ساختار لطایف برای نمونه، زبان فارسی نیز کارایی دارند 
و / یا ندارند و از رهگذر کدام الگوها، می توان پیکرۀ عظیم 
آثار نثر و نظم طنزآمیز فارسی را بررسی و تحلیل کرد؟ 
این دو نکته در کنار سایر نکات، به کار بستن این الگوها را 
در زبان متعارف و نیز آثار نظم و نثر فارسی با دشواری 
روش شناختی رویارو کرده است و بر طنزپژوهان است که 
در این زمینه گام های اساسی و محکم بردارند. در این 
جستار، الگوی زبان شناختی لطایف کوتاه یعنی نظریة عدم 
تجانس زبانی را با ذکر نمونه های فارسی بررسی و تحلیل 
انتقادی کرده و پرداختن به سایر متون طنزآمیز طوالنی و 

ادبی تر را به مجالی دیگر وا می گذاریم. 
به هر روی، ساختار شوخ طبعی در قالب لطیفه، یا حکایات 
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خنده دار بر پایه این پرسش استوار است که چه عامل و / یا 
عواملی در لطیفه ما را در مقام خواننده سرگرم می کند و 
خنده بر لبانمان می آورد؟ به نظر می آید از جمله عوامل مؤثر 
در خنده ای که به واسطة شنیدن لطایف بر لبان خواننده نقش 
می بندد، یکی عدم تجانس زبانی در ساختار لطیفه است که از 
رهگذر برخی فنون و صنایع ادبی به ویژه صنایع لفظی و معنوی 
بروز می یابد. طنزپژوهان مختلف نظریة ناهمگوني / عدم تجانس 
را به طرق گوناگون الگوبندی کرده اند که در زیر بدآن ها اشاره 

می کنیم.

پیشینة مرتبط با بحث
از دیرباز و در میان اسالف مانند افالطون، ارسطو، سیسرو و 
کوئنتیلیان، و در میان اخالف مانند کانت، برگسون و فروید، 
بحث طنز و طنزپژوهی مطرح بوده و از دهة 80 میالدی و 
به ویژه با انتشار مجلة Humor به سردبیری آتاردو، طنز و 
طنزپژوهی با مباحث زبان شناسی و به طرزی پررنگ تر با انتشار 
کتاب سازوکارهای زبان شناختی شوخ طبعی )راسکین، 1985( 
و رویکردهای زبان شناختی به شوخ طبعی )آتاردو، 1994(، با 
معناشناسی، کاربردشناسی و گفتمان کاوی عجین و قرین 
گشته به گونه ای که در یکی دو دهة گذشته طنزپژوهی به ویژه 
در سنت دانشگاهی با انتشار کتاب ها، مقاله ها و رساله های 

با  ایران  در  است.  کرده  جلوه  پرفروغ  بسیار  دانشگاهی، 
اینکه طنزپردازی و طنزآفرینی سنتی بس درخشان دارد، 
طنزپژوهی چندان که سزد، مبتنی بر سنت دانشگاهی نبوده 
و آن چنان که بایسته است، روش مند و نظام مند به پیش 
نیامده است شاید به دلیل این تصور ساده که چون طنز است، 
ِجّدش نشاید. هرچند مطالعات همگانی در این زمینه محدود 
به برخی کتاب های تألیفی و ترجمه ای و معدودی رساله ها 
و مقاله های دانشگاهی بوده است. از آن جمله اند: مقدمه ای 
بر طنز و شوخ طبعی در ایران )حلبی، 1364(؛ نشانه شناسی 
مطایبه) اخوت، 1371(؛ طنز و طنزپردازی در ایران )بهزادی، 
1378(؛ هجو در شعر فارسی )نکوبخت، 1380(؛ تاریخ طنز 
در ادبیات فارسی )جوادی،1384( و فرهنگ اصطالحات 
و واژگان طنز )اصالنی،1385(؛ کمدی )مرچنت، 1377(؛ 
طنز )پالرد، 1378(؛ در باب طنز )کریچلی، 1384( و آیرونی 

)کالین موکه، 1389(. 
بحث و بررسی

همان گونه که اشاره کردیم، طنز و طنزپژوهی در غرب از 
دیدگاه های گوناگون نظریه پردازی شده است که سه نظریه 
اقبال عام تری یافته است: برتری جویی، رهاسازی و ناهمگوني 
 /  عدم تجانس. از میان این نظریه ها، نظریة عدم تجانس 
به طرزی متمایزتر مبتنی بر رویکردهای زبان شناختی بوده؛ 
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به گونه ای که گاه آن را عدم تجانس زبانی می نامند. بر این اساس، 
از جمله دالیل ایجاد خنده وسرگرمی و خلق متون مطایبه آمیز، 
یکی، عدم تجانس است که به ویژه، از رهگذر سازوکارهای سطوح 
ساختاری )آوایی، واژگانی و نحوی( و کارکردی زبان )معنایی، 
کاربردی و گفتمانی( ظهور و بروز می یابد. ساختار زبان، طبق 
تعریف، مجموعه عناصر زبان یا اجزای تشکیل دهنده یک نظام 
زبانی است. عده ای ساختار زبان را منوط به روابط حاکم بر عناصر 
نحوی زبان می دانند )ساختار نحوی( و عده ای دیگر عالوه بر 
ساختار نحوی، برای زبان ساختار آوایی و معنایی هم در نظر 
می گیرند. چامسکی )1361: 128( ساختار زبانی را به چهار 
گروه ژرف ساختی، گشتاری، معنایی و آوایی تقسیم می کند. 
البته این سطوح در موقعیت های ارتباط مدار  کالمی، شفاهی 
و مکتوب )و از جمله متون مطایبه آمیز دانی و عالی و همچنین 
متون ادبی( که در آن ها فرستنده / گوینده / نویسنده / طنزپرداز 
پیامی را برای گیرنده / شنونده / خواننده / طنزنیوش می فرستد، 
بر هم نقش شده اند و جداسری این سطوح فقط برای سهولت 
کار بررسی و تحلیل است. بنابراین، اگر بپذیریم متون مطایبه آمیز 
دانی )متون خنده دار کم مایه مانند لطیفه ها و گواژه های ساده 
و سرراست( و متون میان مایه به پرمایه )مانند هجو و هزل و 
طنز( جزو موقعیت های کالمی ارتباط مدار است، آنگاه می توان 
سازوکارهای طنزآمیز حاکم بر این متون را در سطوح ساختاری 

و کارکردی مطالعه کرد. در واقع، از این حیث، در تعامل 
میان طنزپرداز و طنزنیوش در متون مطایبه آمیز دانی  و 
عالی، نوعی ناهمگوني زبانی و موقعیتی رخ می دهد. این 
ناهمگوني که از آن به عدم تجانس نیز یاد می کنند، از جمله 
سازوکارهای خلق متون مطایبه آمیز است. این عدم تجانس، 
در سطوح ساختاری و کارکردی زبان ریشه دارد. اما از آنجا 
که در زبان های مختلف، سطوح ساختاری )به میزان اندک( 
و کارکردی )به میزان زیاد( با هم فرق دارند، فرایند و عملکرد 
طنز نیز در دو زبان و بالطبع، دو فرهنگ با هم فرق پیدا 
می کنند. و از همین روست آنچه در یک زبان و فرهنگ طنز 
محسوب می شود، در زبان و فرهنگ دیگر و به ویژه در فرایند 
ترجمه، از دست می رود و / یا کم رنگ می شود. آنگاه که 
ساختار و به ویژه کارکرد تفاوت می یابد، سازوکارها نیز جلوۀ 
دیگر می یابند. در زبان انگلیسی، آواشناسی، واژگان و نحو در 
سطح ساختاری و معناشناسی، کاربردشناسی، متن کاوی و 
گفتمان کاوی در سطح کارکردی زبان بررسی می شوند که در 
سنت ادبی غرب زیر عنوان ریطوریقا / بالغت مطرح می شوند. 
در زبان فارسی، آواشناسی، واژگان و نحو در سطح ساختاری 
اما ویژگی های معنایی و کاربردی زبان، در فن سخندانی، 
سخنوری و سخن سنجی جای می گیرند که در کل، بالغت 

نام دارد و آن عبارت است از فنون بیان، معانی و بدیع. 
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وجوه شباهت و تفاوت بالغت فارسی و غربی
به نظر می آید زبان شناسی فارسی با برخی مؤلفه های ساختاری 
و کارکردی زبان شناسی و / یا بالغت غربی تناظر و همبستگی 
و از برخی جهات، تمایزات ماهوی و تبارشناختی دارد. برای 
نمونه، بخشی از علم المعانی که با انتخاب الفاظ و چینش عبارات 
در قالب سامانمند گزاره ای فصیح و بلیغ سروکار دارد، با نحو 
یعنی چگونگی اتصال واژگان در ایجاد جمالت و قواعد مربوط 
به ترتیب و روابط واژگان و معنا آفرینی به واسطة ساختار واژگان 
یک جمله در زبان شناسی اروپایی، متناظر است. بخشی دیگر 
از این علم که به مخاطب و موقعیت / مقام  بستگی دارد، در 
حیطة کاربردشناسی و حتی گفتمان کاوی / مقال شناسی 
بررسی می شود. از این رو، از علم المعانی به معناشناسی نحو  
نیز یاد می کنند. کاربردشناسی زبان، بررسی معنای جمالت 
در »فضایی است که جمله های زبان در آن تولید می شوند« 
) صفوی، 1384:19(. این فضا می تواند »محیط برون زبانی« 
باشد؛ یا »متنی باشد که به صورت مجموعه ای از جمله های زبان 
پیش و پس از هر جمله آمده است« )همان(. در علوم بالغی از 
این حوزه به »مقام« یاد می کنند. گفتمان نیز قواعد و قراردادهای 
حاکم بر کاربرد زبان در »کالم مرتبط پیوسته معنی دار باالتر از 
جمله« است. به تعبیری دیگر، چگونه جمالت به هم می پیوندند 
تا سخن معنی دار پیوسته ای را تشکیل دهند. در معانی، دربارۀ 

ارکان اصلی و فرعی کالم از مسندالیه و مسند گرفته تا 
تقسیم کالم به خبری و انشایی، اهداف اصلی و فرعی 
متکلم، تقسیم کالم خبری به خبر ابتدایی، کالم طلبی و 
کالم انکاری و خبر انشایی به امر، نهی، استفهام، تمنی و ندا 
و غیره، بحث می کنند. از توان این جستار خارج است که 
به جملگی وجوه تشابه و تمایز میان زبان شناسی فارسی و 
زبان شناسی اروپایی بپردازد که خود مجالی فراخ می طلبد. 
به هر روی، در متون مطایبه آمیز و متون ادبی سطوح 
ساختاری و کارکردی زبان برهم نقش شده اند و وقتی 
برای نمونه از سازوکارهای زبانی شوخ طبعی ذکر به میان 
می آوریم، منظور سازوکارهای زبانی در سطوح ساختاری 
و کارکردی است که در متون مطایبه آمیز و نیز ادبی زبان 
فارسی از رهگذر فنون سه گانة بالغی رخ نشان می دهند. 
اما از آنجا که متون مطایبه آمیز در اصل متون موقعیت مدار 
آرایه های بدیعی که  با  این رو  از  تا مکتوب،  شفاهی اند 
برونی ترین فن زیبایی شناسی کالم اند و با سطح ساختاری 
سخن سنجی غربی متناظر است، قرابت و نزدیکی دارد. در 
واقع، آنچه فن بدیع را با سطح ساختاری و به ویژه آواشناسی 
فن  که  است  این  متناظر می کند،  غربی  سخن سنجی 
بدیع و به ویژه بدیع لفظی، بر ویژگی آرایش زبان متکی 
است. این آرایش از کوچک ترین واحد زبانی یعنی واج ها 
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)شامل واکه ها / مصوت ها و واجه ها / صامت ها یعنی واجه آرایی 
و واکه آرایی( شروع می شود و تا هجاآرایی، واژه آرایی، گروه آرایی، 
جمله آرایی، بندآرایی و غیره ادامه می یابد )برای توضیحات بیشتر 
ر. ک به راستگو، 1382(. شمیسا )1368: 11( بدیع را مجموعه 
شگردهایی می داند که کالم عادی را کم و بیش تبدیل به کالم 
ادبی می کند و / یا کالم ادبی را به سطح واالتری تعالی می بخشد«. 
در متون مطایبه آمیز، این شگردها همان سازوکارهای زبانی است 
که در خلق شوخ طبعی نقش دارند. سخندانان فن بدیع )از آن 
جمله همایی )1371(، شمیسا، کزازی )1373( از میان سایرین( 
آن را به دو گونة صنایع لفظی برونی / موسیقی لفظی و صنایع 
لفظی درونی / موسیقی معنوی تقسیم می کنند: اولی، »چشم و 
گوش را می نوازد و دومی، عقل و هوش را« )راستگو، 9(. شمیسا 
)ص 13(، تسجیع )همانگ سازی(، تجنیس )همجنس سازی( و 
تکرار را جزو موسیقی لفظی و تشبیه )همانندسازی(، تناسب، 
ایهام )چند معنایی(، ترتیب کالم و تعلیل و توجیه را جزو 
ـ گرچه با برابریابی هایی  موسیقی معنوی قرار می دهد. کزازی نیز 
ـ قایل به همین دسته بندی هاست. راستگو، این دو  دگرگونه تر 
صنایع و انواع آن را آرایش زبان می داند و مؤلفه های سطوح زبانی 
را با پسوند »آرایی« همراه می کند: واج آرایی، واژه آرایی و غیره. 
وحیدیان کامکار )1383( اما ضمن اشاره به این دسته بندی ها، 
بر آن ها خرده می گیرد و می تازد. او معتقد است کتب گذشتگان 

فقط تعریفی سطحی و ظاهری از هر صنعت آورده و... 
بر اساس اصول زیبایی شناسانه تعریف نشده اند« )ص 10، 
با اندکی تغییرات(. در مجموع، وحیدیان ترفندهای ادبی 
را بر اساس شش عامل زیبایی آفرین تنظیم کرده است: 
»تکرار، تناسب، غیرمنتظره بودن، بزرگ نمایی، چندبعدی 
بودن و استدالل )ص 13(. محبتی )1380( به دوگونه به 
بدیع پرداخته است. اول، اشاره به نظر و دسته بندی قدما و 
دوم، پرداختن به بدیع از نظر فرم، محتوا، ساختار، انسجام، 
موسیقی کالم و مواردی از این دست. اما صفوی )1380( 
از دیدگاه مسائل نوین زبان شناسی سعی کرده نگاهی نو به 

آثار قدما انداخته و طرحی نو درافکند.
به هر روی، هدف این نیست که در صحت و سقم این 
متون  که  آنجا  از  اما  کنیم،  ساز  سخن  دسته بندی ها 
این  از  برخی  از  شوخ طبعی  و  طنازی  در  مطایبه آمیز 
سازوکارها بهره می برند، اشاره بدان ها را پربیراه ندانستیم. 
آنچه در خصوص همبستگی فن بدیع و طنزپژوهی حایز 
جنبة  اصل  در  طنز  چون  که  است  این  است  اهمیت 
شنیداری دارد و این جنبة شنیداری عمدتاً برعدم تجانس 
زبانی متکی است، طبیعی است که این ناهمگوني زبانی از 
رهگذر موسیقی لفظی و / یا صنایع لفظی بیرونی که گوش 
را می نوازند و چشم را، جلوۀ دو چندان می یابد. هرچند سایر 
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ابزارهاي بیاني مانند اغراق، نقیضه، طعنه، کنایه و مانند این ها را 
نباید فراموش کرد. در مجموع، طنزپردازی و طنزپژوهی از برون 
سو با موسیقی لفظی در قالب تسجیع و تکرار و به ویژه تجنیس 
سروکار دارد و از درون سو، با موسیقی معنوی سخن و به ویژه با 
ایهام و / یا چند معنایی زبان و انواع آن. از دیگر سو، در زبان شناسی 
غربی، در بررسی سازوکارهای زبانی شوخ طبعی، به ویژه به سطوح 
ساختاری زبان )واجی، واژگانی و نحوی( می پردازند که عمدتاً در 
قالب بازی های زبانی و از آن میان جناس سازی و انواع آن رخ 
نشان می دهد. عدم تجانس در سطوح ساختاری منجر به نوعی 
ـ چند معنایی در سطوح واژگانی و  ـ دست باال را که بگیریم 
نحوی می شود که خود را در قالب ابهام واژگانی و ساختاری بروز 
می دهد. این ابهام در سطوح کارکردی زبان با بافت برون زبانی  و 
درون زبانی  ارتباط پیدا می کند. بسیاری از شوخی های کالمی به 
این دو محیط برون / درون زبانی بستگی دارند. به دیگر سخن، 
ابهام دیگر به واژه و ساختار مربوط نمی شود بلکه به بافتار کالم 
منوط می شود و بافت برون / درون زبانی است که ناسازگاری 

عدم تجانس را سازگار می کند و ابهام را می زداید. 
ابهام و / یا ایهام

در اینجا الزم است ابهام را از ایهام بازشناخت. ایهام مصدر باب 
افعال است )وهم- اوَهَم- اِوهام- ایهام( به معنای به وهم انداختن. 
کزازی )ص128( می گوید ایهام آن است که سخنور واژه ای را 

آن چنان نغز در سرودۀ خود به کار ببرد که بتوان از آن دو 
معنای نزدیک و دور دریافت« )با اندکی تغییرات(. ابهام / 
دوگانه آن است که ساخت جمله آن چنان باشد که بتوان 
دو معنای ناساز... از آن ستاند )ص144(. شمیسا )ص 101( 
ایهام را روشی می داند که کلمات موهم معانی مختلفند 
)حداقل دو معنی( و ممکن است با آن معانی مختلف با 
کلمات دیگر کالم، رابطه ایجاد کنند. شمیسا به تعریف ابهام 
اشاره نمی کند. اما مصادیق روش ایهام را از عوامل ایجاد 
ابهام معرفی می کند )ص110(. شمیسا ایهام را نیز از کنایه 
باز می شناسد: »ایهام معموالً در واژه است و کنایه در عبارت 
و جمله. در ثانی، در کنایه، یکی از معانی )معنای دور( مراد 
است اما در ایهام، همة معانی« )ص 102(. محبتی )ص 97( 
ایهام را کلمه و / یا کالمی می داند که دست کم دو معنا از 
آن دریافت شود. هم او ابهام را عبارتی می داند که بتوان آن 
را به دو گونه خواند به صورتی که با هر نوع خواندن، معنایی 
تازه مستفاد کند )با تغییرات(. وحیدیان کامکار، ایهام را از 
مصادیق دو یا چند معنایی می داند که دو معنای دور و 
نزدیک دارد )ص 123(. راستگو، ابهام را سخنی دو پهلو 
معرفی می کند که از هر روی به گونه ای می نماید. به زعم 
او، ابهام و ایهام پذیرای دو و / یا چند معناست با این تفاوت 
که در ابهام معانی دوگانه با هم ناسازند اما در ایهام، معانی 
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چندگانه، با هم و از هم گریزی ندارند )ص 19-20، با تغییرات 
اندک(. راستگو )1379( تفاوت دیگر آن دو را در شیوۀ و روش 
آن ها می داند: ایهام شیوه ای است برای به لفظ اندک و معنای 
بسیار، سخن گفتن و سخن را به رمز و راز الیه الیه و تو به تو 
پرداختن... اما ابهام، شیوه ای است برای دو پهلوگویی تردیدانگیز 
و شبهه اندازی.... البته این شیوه ها با هم سر ستیز ندارند و گاه، در 

یک سخن نیز گرد می آیند )همان، با تغییرات(.
راستگو البته ایهام را با لطیفه گویی نیز هم نشین می کند: ایهام... 
برای شیرین کاری های زبانی یعنی نکته گویی، لطیفه پردازی، 
مطایبه آوری و حاضر جوابی، شیوه ای شیرین و زمینه ای مناسب 
است )همان، ص 25(. راستگو )1382( ابهام و ایهام را جزو چند 
رویه آرایی قرار می دهد که به گونه های معنایی)چند معنایی(، 
ساختاری )چند ساختاری(، خوانشی )چندگونه خوانی(، پیوندی 
)چند پیوندی(، وزنی )چند وزنی( و غیره بخش پذیر است. چند 
معنایی یا همان ایهام، سخنی است که پذیرای دو یا چند معنا 
باشد. چند پهلویی یا همان ابهام، گونه ای ویژه از چند معنایی 
است که دو یا چند معنی ناساز را برتابد و درست دانسته نباشد 
که خواستة گوینده کدام یک از آن هاست )ص 266(. از مجموع 
این تعاریف برمی آید که اوالً در هر دو، دو یا چند معنا در میان 
است با این تفاوت که در ایهام، این معانی با هم سازگاری دارند و 
در ابهام، سازگاری ندارند هرچند هر دو مانعه الجمع هم نیستند. 

از دیگر سو، به نظر می آید ابهام بیشتر با سطوح ساختاری 
)چه در زبان فارسی و چه در انگلیسی( سروکار دارد و ایهام 
با موسیقی معنوی و / یا صنایع لفظی درونی )در بالغت 

فارسی( و معناشناسی و کاربردشناسی )در بالغت غربی(. 
در زبان انگلیسی، واژۀ amphilboly را معادل ایهام به کار 
به واسطة نقش های  ابهامی می دانند که  را  می برند و آن 
دستوری ایجاد شده و / یا به واسطة معنای دوگانة واژگان 
)کریمی، 1372:28( پدید آمده است. از زمانی که مسئله 
ابهام را اولین بار ویلیام امپسون  در کتاب هفت نوع ابهام 
)1930( مطرح می کند، ابهام در نقد ادبی وارد می شود. 

امپسون قایل به هفت نوع ابهام است:
 وقتی بتوان کلمه یا عبارتی را در آن واحد به چند معنا 
تعبیر کرد. وقتی از یک کلمه دو یا چند معنا استفاده شود. 
وقتی یک واژه دو معنای ظاهرأ بی ربط با یکدیگر پیدا بکند. 
وقتی دو معنای گردآمده در یک واژه، ابهام ذهنی نویسنده را 
نشان بدهد. نوعی ابهام که نویسنده هنگام نوشتن به آن پی 
می برد. خواننده، واژه ای را به دوگونه مختلف تعبیر می کند. 
نویسنده، مطلب مورد نظر خود را مبهم می نویسد )منقول در 

داد، 1375: 14-13(. 
نکتة شایان ذکر این است که در فرهنگ اصطالحات ادبی 
زبان انگلیسی، این ابهام از آنجا که به دست کم دو / یا چند 
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معنا اشاره می کند، با برخی واژگان دیگر که اساس آن ها بر دو 
/ چند معنایی است، مرز مشترک و همپوشانی پیدا می کند 
به گونه ای که گاه، کاربران این واژگان را به جای هم به کار می برند. 
در واقع، در زبان متعارف و عمدتاً ادبی، برخی واژگان به دو و / یا 
چند معنا اشاره می کند. ازآن جمله اند: ابهام، ایهام، کنایه، طعنه  و 
جناس  از میان سایر واژگان. ابهام، ایهام، طعنه و جناس در سطح 
واژگانی و ساختاری و کنایه در بافت و زمینة متن است که جلوه 
می کنند. در ابهام، هردو یا چند معنا درست است اما به دلیل 
نبودن اطالعات کافی- چه به سهو و چه به عمد- دریافت معنای 
درست امکان پذیر نیست. حال آنکه پیش تر گفتیم در ابهام، دو یا 
چند معنا با هم ناسازند. به نظر می آید تعریف پیش گفته از نظر 
دستوری و نحوی ارائه شده است. در ایهام نیز هر دو معنا درست 
است اما نویسنده و خواننده، هر یک جداگانه معنای مورد نظر 
خود را در سر می پروراند. این تعریف با آنچه در بالغت فارسی 
گفتیم همخوانی دارد چرا که گوینده یک واژه را با دو معنای 
درست نزدیک و دور به کار می گیرد. مراد او معنای دور است 
و شنونده معنای نزدیک را برداشت می کند. در جناس نیز هر 
دو معنا در دو کلمه مشابه به کار می رود. جناس گاهی خود 
را به صورت صنعت جمع  و استخدام  نیز نشان می دهد. در 
طعنه، فقط یکی از معناها درست است و مخاطب نیز فورأ معنای 
درست را به ویژه از رهگذر شاخص های بافتی تشخیص می دهد. 

در طعنه، میان لفظ و معنا ضدیت موج می زند. مثأل مادر به 
بچه ای که لباس هایش را کثیف کرده است، می گوید: »آفرین 
چه بچه تمیزی دارم!« در علم بیان، طعنه آن است که کسی 
را بستایند اما لحن )احساس گوینده نسبت به مخاطب( 
به گونه ای باشد که نشان دهد مقصود گوینده از ستایش، 
تحقیر و استهزاء بوده است. در کنایه نیز یکی از معناها درست 
است و این معنای درست در بافت و زمینه است که مشخص 
می شود. آن گاه که کنایه برای استهزاء و هجو به کار می رود، 
با طعنه برابر است. البته سوای این واژگان، واژگانی دیگر نیز 
یافت می شوند که اساس آن ها بر دو / چند معنایی است. از 
آن جمله اند: استعاره، تمثیل، نماد، اسطوره. اما نکته اینجاست 
که دو / چند معنایی در این متون، مطایبه آمیز و خنده دار 
نیست. در واقع، متون مطایبه آمیز ممکن است به دو / چند 
معنایی ختم شوند اما هر دو / چند معنایی، لزوماً مطایبه آمیز 
نخواهد بود. البته اینجا یک مسئله رخ نشان می دهد: چگونه 
می توان چند معنایی در سطوح مختلف را از هم بازشناخت؟ 
برخی بررسی ریشه شناختی واژه ها را معیار قرار می دهند و 
برخی دیگر، قایل به نوعی معنای مرکزی اند. صفوی )1379: 
117-118( ضمن مردود دانستن این دو نظر، خاطر نشان 
می کند: »چند معنایی در زبان، ویژگی برخی از واژه ها نیست، 
بلکه شرایطی است که بر حسب انتخاب و ترکیب، تمامی 
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واحدهای نظام واژگانی زبان را شامل می شود که به افزایش یا 
کاهش معنایی منوط می شود«. البته چند معنایی در دو محور 
جانشینی  )شامل استعاره، تمثیل، نماد، اسطوره( و همنشینی  
)مجاز مرسل و مجاز جز به کل و بالعکس و انواع آن( نیز ظهورو 
بروز می یابد. اما مسئله اینجاست که چند معنایی در این دو محور 

به شوخ طبعی و خلق متون مطایبه آمیز منجر نمی شود.
شاخص هاي زبانی شوخ طبعی

با این اوصاف که سخن راندیم به نظر می آید صنایع لفظی درونی 
و برونی فن بیان، آنچه به ظاهر در سازوکارهای زبانی شوخ طبعی 
نقش دارد، یکی تجنیس است و دیگری، ابهام / ایهام. تجنیس که 
در زبان فارسی با سطوح ساختاری یعنی با واج آرایی و واژه آرایی 
سروکار دارد، به دو / چند معنایی ساختاری ختم می شود و تقریباً 
با همنامی، هم آوایی، هم شکلی و همجنسی در نظام جناس سازی 
و بازی با کلمات زبان شناسی غربی متناظر است. در فن بدیع 
فارسی، ایهام )چندرویه آرایی و / یا چند معنایی بافت محور( و 
نیز ابهام که از مصادیق آن است، با موسیقی معنوی کالم سروکار 
دارد که در زبان شناسی غربی، با ابهام واژگانی و ساختاری متناظر 
می شود. حال وقتی ابهام به جای واژه و ساختار، در بافت برون 
و درون زبانی مطرح می شود و همین بافت است که ابهام زدایی 
کرده و عدم تجانس را برطرف می کند، با ایهام زبان فارسی 
هم ارزی نسبی پیدا می کند. باری، در شوخ طبعی، عدم تجانس از 

رهگذر چند معنایی درسطوح مختلف زبانی، متون مطایبه آمیز 
و طنزآلود را پدید می آورد. در یک کالم، شوخ طبعی یا شوخی 
کالمی- چه کوتاه چه بلند- سه بخش دارد: الف( تقابل میان 
آنچه مورد انتظار شنونده است و آنچه در شوخ طبعی اتفاق 
می افتد. ب( این تقابل به واسطة چند معنایی در سطوح 
مختلف زبانی و به ویژه از رهگذر تجنیس و ایهام از میان سایر 
صنایع، ایجاد می شود. ج( چند معنایی از رهگذر لّب مطلب / 
جان کالم که خود مایة شگفتی است )چرا که برخالف انتظار 
شنونده است(، تقابل را برطرف می کند. در زیر سازوکارهای 
تجنیس و ابهام / ایهام را در سطوح ساختاری و کارکردی 
با ذکر چند متن مطایبه آمیز )عمدتاً از رسالةدلگشای عبید( 

تحلیل و کارکرد زیبایی شناختی آن ها را بررسی می کنیم.
بازی های کالمی و شوخ طبعی در زبان شناسی غرب

شوخ طبعی و بازی های کالمی و به ویژه جناس ها از جهات 
مختلف نظری با یکدیگر همبستگی دارند و افراد بسیاری 
در مقاله ها و رساله های خود از این همبستگی ذکر به میان 
آورده اند. از آن جمله است: همپلمن )1998 و 2000، 2003(؛ 
مارجاماکی )2001(؛ کوپونن )2004(. از میان زبان شناسان 
غربی نیز آتاردو )1994( بیش از دیگران و به طرزی نظام مند 
ساز وکارهای زبانی و به ویژه پایگانمندی جناس ها را بررسی 
و فهرست کرده است. همپلمن نیز در رسالة خود )1998( 
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از میان دسته بندی های گوناگون جناس و بازی های کالمی، به 
طبقه بندی فروید و پپچیلو و وایزبرگ اشاره کرده است. آتاردو 
نیز ضمن اشاره به پایگانمندی های مختلف جناس، دسته بندی 

دوچاچک )1970( را جامع تر از سایرین معرفی کرده است. 
بسیاری از صاحب نظران عبارت بازی های کالمی و جناس ها را 
به جای یکدیگر به کار می برند اما برخی از جمله لپیهام )1997: 
142 در کوپونن، 34( جناس را زیرگروه بازی کالمی می دانند. 
دالباستیتا )1996: 128، همان، 35( بازی های کالمی / جناس 

را این گونه تعریف می کند:
بازی کالمی }جناس{، عنوانی همگانی است که به پدیده های 
ویژگی های  پدیده ها،  این  در  می کند.  اشاره  مختلف  متنی 
ساختاری زبآن ها به خدمت گرفته می شوند تا دو )یا چند( 
ساختار زبانی از حیث تعاملی حایز اهمیت را رویاروی اشکال 
بیش و کم مشابه و معناهای بیش و کم گوناگون قرار دهد )تأکید 

از دالباستیتا است(.
آنچه در این تعریف مهم است این است که اشکال بیش و کم 
مشابه ساختار زبانی، معناهای بیش و کم گوناگون ایجاد می کنند 
که پیش تر زیر عنوان چند معنایی از آن یاد کردیم. نکتة مهم 
دیگر در تعریف دالباستیتا به زعم کوپونن )35( این است که چند 
معنایی صرف آوایی / واجی، در ایجاد تأثیر خنده دار بازی کالمی 
کفایت نمی کند و الزم است به ویژگی های بافت برون زبانی و نیز 

توانمندی مخاطب در ادراک شوخ طبعی نیز توجه کرد. در 
واقع، عالوه بر چند معنایی آوایی / واجی، بافت زبانی و نیز 
خواننده در ایجاد شوخ طبعی نقش دارند. از این رو، دالباستیتا 
به جای دو معنای مختلف، از دو حوزۀ  مختلف معنایی ذکر 
به میان می آورد و این دو حوزه با آنچه راسکین و آتاردو آن 
را موقعیت و / یا انگاره  می نامند، همخوانی پیدا می کند که 
ذیل نظریة انگارۀ معنایی و نظریة همگانی شوخ طبعی مطرح 
می شود که در مجالی دیگر بدان ها اشاره می کنیم. به زعم 
چیارو )1991: 1در مارجاماکی، ص 12( »هرگونه روش 
تصورپذیر کاربرد زبان به قصد خنداندن و سرگرمی«، بازی 
با کلمات نام دارد. دالباستیتا )1996: 131، همان( میان بازی 
کالمی و ابهام های سهوی فرق می گذارد و بدین ترتیب، بر 
هدفمند بودن بازی کالمی تأکید می کند. به زعم او، جناس 
که نوعی بازی کالمی است، از این رو معنادار است که هدفی 
را پی می گیرد. الکسیوا )1997: 138، همان، ص15( بازی 
کالمی را »تقابل دو معنا« و دیویس )1997: 25، همان( آن را 
»عملکرد نظام مند زبان« در »بافتی ابهام زدا« در نظر می گیرند. 
در مجموع، عمدۀ صاحب نظران و از جمله دالباستیتا بر این 
باورند که کارکرد بازی کالمی، ایجاد شوخ طبعی و جلب توجه 
مخاطب به نکتة اصلی پاره گفتة طنزآمیز است. به هر جهت، 
آنچه به واسطة بازی های کالمی و / یا جناس در شوخ  طبعی 
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ایجاد می شود، پدید آمدن دو موقعیت / انگاره است که به واسطة 
بازی های کالمی شکل گرفته اند و به نوعی عدم تجانس چند 
معنایی دامن می زنند. این دو / چند معنایی، دو موقعیت مشایه 
را در تقابل با یکدیگر قرار می دهد و از این رو، نوعی عدم تجانس 
عمدتاً کالمی شکل می گیرد. همین که لطیفه با لب مطلب به 

آخر می رسد، عدم تجانس نیز برطرف می شود. 
تجنیس:  شاخص زبانی شوخ طبعی 

 ،)1371( اخوت  به  محدود  جناس ها  بررسی  ایران  در 
طاهری )1382(، موحد )1382(، هاشمی میناباد )1384(، 
اشرف زاده)1384(، فضیلت )1385(، یاحقی )1385(، فرهاد نژاد 
)1385(، اوالیی نیا )1386(، یاحقی )1388( و مداینی )1388( 
بوده است. با این حال، مقاله ای جناس ها را به منزلة سازوکار زبانی 
شوخ طبعی بررسی نکرده است. در سنت زبان فارسی، تعاریف و 
دسته بندی های مختلف از جناس و انواع آن ارائه شده است. 
دهخدا آن را »هم جنس بودن« آورده و در تعریف آن گفته: 
»دو یا چند کلمه که لفظاً یکی و در معنا مختلف باشند و آن 
دارای انواعی است«. دهخدا ادامه می دهد. »جناس نزد اهل بدیع 
از محسنات لفظیه به شمار می رود و آن عبارت است از تشابه 
دو لفظ با یکدیگر در هنگام گفتار، و آن را تجنیس نیز نامند«. 
دهخدا در کارکرد و هدف جناس معتقد است: »که روان شنونده 
را به گوش فراداشتِن به خود، متمایل می سازد چه تناسب الفاظ 

و تشابه کلمات، میلی در روان آدمی ایجاد می کند که به 
شنیدن آن گوش فرا می دارد و لفظ مشترک چون بر معنی 
مخصوصی حمل شود و پس از ایراد آن لفظ در نوبت ثانی 
معلوم گردد که دومین را معنی دیگری است که منظور اصلی 
گوینده می باشد، روان شنونده را به اصغای آن مشتاق سازد«. 
سپس دهخدا جناس را به دو نوع تام و غیرتام تقسیم کرده و 

برای هریک، انواعی مترتب می داند:
»جناس غیرتام و آن بر چهار قسم است. زیرا اگر هر دو لفظ 
فقط در هیاَت حروف مختلف باشند آن را جناس محّرف 
گویند.... اگر اختالف میان حروف از حیث ترتیب باشد، آن 
را جناس قلب خوانند و آن بر دو گونه است: قلب کل و قلب 
بعض..... و اگر یکی از دو لفظ متجانس در پی یکدیگر واقع 
شوند، خواه جناس قلب یا غیر آن باشد، آن را مزدوج و مردد 

و مکرر نامند.«
البته این تقسیم بندی مرز میان جناس و انواع آن را در هاله ای 
از ابهام قرار می دهد و بر اساس رویکرد زبان شناختی نیست. 
از میان زبان شناسان، صفوی )1380( بیش و پیش از دیگران 
و با دقتی عالمانه سعی کرده ضمن مرور و تحلیل گذشتگان، 
پژوهش های  از  جدید،  زبان شناسی  آموزه های  اساس  بر 
زبان شناختی ادبیات به طور عام و طبقه بندی صناعات بدیع 
نظم و به ویژه جناس به طور خاص، طرحی نو در افکند. هر چند 
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او به سازوکارهای زبانی شوخ طبعی نظر ندارد، دسته بندی او از 
این فنون و صنایع بسیار به کار آمدنی و راهگشا خواهد بود.

شوخ طبعی در سطوح ساختاری: واج آرایی و واژه آرایی
چند معنایی که از رهگذر تجنیس حاصل می آید، از جمله 
شگردهای ایجاد شوخ طبعی در متون مطایبه آمیز است. این 
چند معنایی خود را در قالب همانندی و مشابهت واج ها و 
واژه ها زیر عنوان همنامی، هم آوایی، هم شکلی و همجنسی بروز 
می دهند. از آنجا که عدم تجانس در سطوح آوایی و واجی )که 
در قالب انواع جناس خود را نشان می دهد(، با هم قرابت دارند، 

این دو سطح را در کنار هم بررسی می کنیم.
1( همنامی : در این نوع جناس که در سنت مطالعات ادبی، 
با جناس تام هم ارز است، یک واژه تلفظ و امالی مشابه دارد 
اما گوینده و شنونده از این واژه، دست کم دو معنای متفاوت 
غیرمرتبط باهم، برداشت می کنند. در سطح واجی، این واژه که 
با واژه ای دیگر همنام می شود، اگر از یک نوع باشند )اسم / اسم 
و / یا فعل / اسم(، جناس تام مماثل و اگر از دو نوع باشند )اسم 

/ فعل(، جناس تام مستوفی نام دارد. 
1( حاکم آمل از بهر سراج الدین قمری براتی نوشت بر دهی 
که نام او پَس بود. سراج الدین به طلب آن وجه می رفت. در راه، 
باران سخت می آمد. مردی و زنی را دید که گهواره ای و بچه ای 
در دوش گرفته به زحمت تمام می رفتند.پرسید که راه پَس 

کدامست؟ مرد گفت: اگر من راه پس دانستمی، بدین زحمت 
گرفتار نشدمی )ص 103(. 

در اینجا، امال و تلفظ واژۀ »پس« یکسان و از یک نوع، است، 
اما چند معنای مختلف غیرمرتبط با هم دارد. در واقع، گوینده 
آدرس روستا را می خواهد که »پس« نام دارد؛ شنونده گویی از 
رنج سفر و خستگی راه درمانده شده باشد، با اشاره به »بدین 
زحمت« در خطاب به بچه و / یا در کل، به دردسری که در 
آن گرفتار آمده، معنایی دیگر از »پس« اختیار کرده که از 
واژگان تابوست. جناس تام مماثل است. توجه به رابطة زن، 
مرد، گهواره و بچه، و نیز عبارت »بدین زحمت« که احتماالً با 
توجه به بافت کالم و نیز اشارتگر »بدین« در خطاب به بچه، 

طرفه نکته ای است!
2( یکي ازدیگري پرسید که قلیه را به قاف کنند یا به غین؟ 
گفت: قلیه را نه به قاف کنند و نه به غین، قلیه را به گوشت 

کنند )عبید، ص 90(.
به  و  »نوشتن«  معناي  به  »کنند«  میان  تام  جناس 

معناي »ساختن«.
3( مجد همگر زنی زشت رو در سفر داشت. روزی در مجلس 
نشسته بود. غالمش دوان دوان بیامد که اي خواجه خاتون 
به خانه فرود آمد. گفت ای کاش خانه به خاتون فرود آمدی 

)عبید، 143(.
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جناس تام در »آمدن«: فرود آمدن / خراب شدن خانه. در عین 
اینکه تکرار واکة »خ« در »خانه« و »خاتون« و »خاتون« و 

»خانه« نوعی تجنیس ایجاد کرده است.
2( هم آوایی : واژه ای که تلفظ یکسان دارد اما امالی متفاوت 
دارد. یا آنچه معموالً در سنت ادبی، جناس لفظ نامیده می شود، 

کلماتی که تلفظ یکسان و امالی متفاوت دارند.
3( هم شکلی : واژه ای که یکسان نوشته می شود، اما تلفظ 

مختلف آن، دو معنا به ذهن شنونده می آورد:
1( عمران نامی را در قم می زدند. یکی گفت: چون عمر نیست، 
چراش می زنید؟ گفتند: عمر است و الف و نون عثمان را هم 

دارد )ص 71(.
در این لطیفه، »عمران / ُعَمران« نامی خاص است مثل سایر 
اسامی خاص از این رو، انتظار این است که دلیلی برای ضرب و 
شتم او ارائه شود. در واقع، خواننده در مقدمة لطیفه با موقعیتی 
انتظاراتی می پروراند.  و در ذهن خود  رویارو می شود  عادی 
رهگذری که در این لطیفه نقش مشارک را دارد و بسان خواننده 
/ شنونده، عمران را فردی معمولی در نظر می گیرد، این پرسش 
را مطرح می کند که این فرد، عمر )از خلفای مسلمین( نیست، 
چراش می زنید؟ یعنی او انتظار داشته که اهالی قم )و اشاره به 
این اسم هم خالی از لطف نیست(، »عمر« در معنای شخص 
تاریخی را کتک بزنند نه این فرد را که عمران نام دارد. در قسمت 

لّب مطلب که خود شگفتی آن فرد یا مخاطب را در پی دارد، 
تضاد جملة پیشین که به واسطه جناس آوایی در کلمات 
»ُعمران« و »ُعَمران« ایجاد شده، برطرف می شود: »عمر است 

و الف و نون عثمان را هم دارد«.
در سطح واجی، هم شکلی با جناس مرکب مقرون و مفروق 
هم ارز تواند بود. در واقع، جناس مرکب آن است که دو واژۀ 
همگون یکی بسیط و دیگری مرکب باشد. اینک، اگر این 
دو واژه در نوشتن شبیه هم باشند، جناس مرکب مقرون و 
اگر مشابه نباشند، جناس مرکب مفروق نام دارد. در جناس 
مرکب، مکث  و تغییر تکیه  یا آهنگ هجایی حایز اهمیت 

است : 
 2( عـــربی را از حال زنش پرسیدند. گفت: تا زنده است 

تازنده است و همچنان مار گزنــده است )ص 22(.  
جناس مرکب مقرون در دو عبارت »تا زنده است« و »تازنده 

است«.
4( همجنسی : گونه ای از هم آوایی است که دو واژه در تلفظ 
و ساختار واجی، مشابه اند. در سنت ادبی، همجنسی با جناس 

لفظ هم ارز است. 
شوخ طبعی از رهگذر سایر جناس ها

الف( جناس الحق: اگر تمام حروف دو واژۀ همگون یکی باشد، 
جز یک حرف در اول و / یا وسط. مانند ننگی / رنگی و درنگی 
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/ پلنگی:
بازرگانی زنی خوش صورت زهره نام، داشت. عزم سفری کرد. 
از بهر او جامه ای سفید بساخت و کاسه ای نیل به خادم داد که 
هرگاه از این زن حرکتی ناشایست در وجود آید یک انگشت 
نیل بر جامه او زن تا چون بازآیم اگر تو حاضر نباشی مرا حال 

معلوم شود. پس از مدتی خواجه به خادم نوشت که: 
چیزی نکند زهره که ننگی باشد    بر جامه او ز نیل رنگی باشد 

خادم بــــاز نــوشت کـــه: 
گر زآمدن خواجه درنگی باشد    چون باز آید زهره پلنگی 

باشد )ص  126(. 
»ننگی / رنگی« و »درنگی / پلنگی« جناس الحق اند. در عین 
اینکه، پوست خال خالی پلنگ و نیز جسارت و گستاخی او، به 
نیکی مبین پرده دری زن خوش صورت است. هر چند ابهامی 
که در پاسخ خادم نهفته است، معلوم نمی دارد تا چه میزان 
شخص خادم و / یا افراد دیگر، در نیلی شدن جامة زن نقش 
داشته اند، چه رنگ و نام و ننگ جملگی به دست خادم است. و 
مگر جز خادم، مخدوم دیگری در خانة بازرگان یافت می شود! 
و آیا خادم از ته دل می خواهد که خواجه در بازآمدن درنگ 

نکند؟
د( جناس زاید: در این جناس، یکی از دو واژه، حرفی بیشتر 

دارد که ممکن است در اول، وسط و آخر واژۀ دوم بیاید:

شخصی موالنا عضدالدین را گفت: اهل خانه من، نادیده به 
دعای تو مشغولند. 

 گفت: چرا نادیده، شاید دیده باشند )ص  85 (. 
»نادیده« و »دیده« جناس زایدند. شخص به خیال خام 
خود که موالنا، عارف مردی است عزلت گزیده و مردم نادیده. 
هرچند به زعم شخص، موالنا بر اهل خانه و غیرخانه محرم 
است. بر خود عزیزی اش نزد شیخ می افزاید، اما جوابی تلخ، 
گزنده و خاص اهل دل از موالنا دریافت می کند: »چرا نادیده، 

شاید دیده باشند«. 
رهگذر  از  شوخ طبعی  سازوکارهای  گفتیم  تا کنون  آنچه 
عدم تجانس در سطوح ساختاری بود. همان گونه که دیدیم 
اشکال اصلی این دسته بندی ها این است که مرز دقیق میان 
مؤلفه های سطوح آوایی و واجی به ویژه در شوخ طبعی شفاهی 
و مکتوب مشخص نیست. در ثانی، بسیاری از این مؤلفه ها 
با دسته بندی انواع جناس در سنت ادبی زبان فارسی وجوه 
افتراق و اشتراک دارد و همین کار مرزبندی این دسته بندی ها 
را با دشواری روش شناختی رویارو کرده است. در واقع، مسئله 
اینجاست که برای نمونه، دسته بندی انواع جناس بر اساس 
سنت ادبی زبان فارسی است که عمدتاً حول محور آثار نظم 
و نثر فارسی است و این نمونه ها ممکن است به قصد ایجاد 
خنده و طنز به کار نرفته باشند؛ حال آنکه، وقتی از جناس و 
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انواع آن برای نمونه، ذکر به میان می آوریم، منظور جناس هایی 
است که در خلق متون طنزآمیز و / یا دست کم را که بگیریم، 
متون مطایبه آمیز و لطیفه های سبک به کار می آیند. در واقع، 
در اینجا هدف از به کارگیری جناس ها، ایجاد خنده و خلق 
آثار مطایبه آمیز است. به دیگر سخن، جناس ها به منزلة 
سازوکارهای زبانِی خلِق متون مطایبه آمیز به خدمت گرفته 
شده اند. اما متون مطایبه آمیز صرفاً از رهگذر جناس ها و دیگر 
مؤلفه هایی سطح آوایی نیست که برساخته می شوند. در واقع، 
متون مطایبه آمیز به سبب عواملی سوای این ویژگی های 
صوری است که خنده بر لبان شنونده / مخاطب می آورند. 
عواملی که گاه، در سطح صرفی / نحوی عمل می کنند و گاه، 
در سطوح دیگر از جمله بافت درون و برون زبانی. البته، در 
متون مطایبه آمیز این عوامل در کنار جایگاه و نقش مخاطب، 
چنان بر هم نقش شده اند که سوا کردن آن ها کاری بس دشوار 
است، چه آنچه در متون مطایبه آمیز اهمیت نخست را دارد، 
خنده ای است که برمی انگیزند و مخاطب ابتدا به خنده می افتد 
و بعد ممکن است به فرایند ایجاد خنده، بیندیشد. از این رو، 
در زیر، گرچه شوخ طبعی در سطوح دیگر زبانی فهرست شده، 
به مجموع عوامل دخیل در تولید خنده و به ویژه بافت درون / 

برون زبانی و نقش مخاطب نیز توجه می کنیم. 

شوخ طبعی از رهگذر ابهام / ایهام: سطوح معنایی
پیش تر گفتیم طنزپردازی نوعی موقعیت ارتباط مدار شفاهی 
و نوشتاری است که بر خالف موقعیت ارتباط مدار متعارف، بر 
عدم تجانس مبتنی است. بر طبق این نظریه، ابتدا گوینده 
/ مشارک، پیام و مطلب خود را در بطن یک چارچوب و / 
یا موقعیت ارائه می دهد که در ذهن طنز نیوش با موقعیتی 
مشابه اما متضاد، همخوانی پیدا می کند. تقابل این دو موقعیت 
مشابه و متضاد در ذهن شنونده ایجاد داللت های چندگانه 
)ابهام / ایهام( می کند به گونه ای که شنونده می ماند کدام 
موقعیت مد نظرگوینده بوده است. شنونده تا پایان منتظر 
می ماند و آنگاه که بخش پایانی و / یا لب مطلب ارائه می شود، 
عدم تجانس در ذهن شنونده برطرف می شود. در واقع، آنچه 
اصل است این است که از دو تقابل این دو موقعیت، نوعی ابهام 
و  / یا ایهام شکل می گیرد و تمام تالش طنزنیوش مصروف 
ابهام / ایهام زدایی از دو موقعیت نامتجانس می شود. پیش تر 
این عدم تجانس را در سطوح ساختاری از رهگذر تجنیس و 
بازی های کالمی بررسی کردیم و اکنون به فرایند ابهام زدایی 
در سطوح معنایی و کاربردشناختی اشاره می کنیم. همین ابتدا 
اشاره کنیم که جناس و ابهام / ایهام با هم همبستگي دارند، 
ابهام و جناس هر دو یک واژه اند که به بیش از یک مفهوم 
داللت دارند، گرچه ابهام / ایهام شمولیت معنایي گسترده 
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دارد. در واقع، هر جناسي ابهام / ایهام دارد اما هر نوع ابهام / 
ایهامي ممکن است عاري از جناس باشد. همان گونه که پیشتر 
نیز اشاره شد، ابهام و ایهام که هر دو از مقوله های داللت های 
چندگانه و / یا چند معنایی اند، با هم همبستگی نزدیک دارند 
به گونه ای که دست کم در زبان فارسی و انگلیسی گاه، آن ها 
را به جای هم یا در کنار هم به کار می برند. البته، در فن بدیع 
ممکن است این دو با هم متفاوت باشند اما در طنزپردازی 
که هدف برانگیختن خنده و شوخ طبعی است، این دو را به 
جای هم و / یا در کنار هم به کار می برند. به هر روی، خنده ای 
که از رهگذر ایهام حاصل می آید، هنری تر، زیبایی شناختی تر و 
دیریاب تر است و درک ایهام به بافت برون و درون زبانی کالم 
مطایبه آمیز منوط می شود. در متون مطایبه آمیز دانی ایهام و 
بهتر است بگوییم ابهام، زود رخ نشان می دهد و تأثیری که بر 
جای می گذارد، دیری نمی پاید اما در متون عالی تر و پر مایه تر، 
کالم موهم معانی، زود به چنگ شنونده / خواننده نمی آید و 
عقل و فکرت او را می نوازد و آنگاه هم که به چنگ آید، دیرتر 

می پاید. 
آنچه در شوخ طبعی مبتنی بر ابهام حایز اهمیت است این 
است که یک واژه، عبارت و / یا اصطالح، دو معنا ایجاد می کند 
که یک معنا، حقیقی و دیگری، مجازی است و همین معنای 

مجازی است که به شوخ طبعی منجر می شود:

1( شخصی با دوستی گفت که مرا چشم درد می کند تدبیر 
چه باشد؟ 

گفت: مرا پارسال دندان درد می کرد، برَکنَدم )ص81 (.
درد دندان، از جای کندن است اما درد چشم، از جای کندن 
نیست. مردی که به جد چشم درد دارد، از دوست، راه چاره 
می جوید و دوست بی آنکه به هم نشینی فعل »کندن« با 
»چشم« دقت کند، همنشینی فعل »کندن« را با »دندان« 
پیشنهاد  به دوست  راه حل  را در مقام  آورده، آن  به خاطر 
می دهد. در واقع، علت خندۀ تلخ به هم نشینی نامأنوس فعل 
»کندن« با واژۀ »چشم« بر می گردد که نوعی استخدام است.

2( شخصی تیری به مرغی انداخت، خطا رفت.
 رفیقش گفت: احسنت! 

تیر انداز بر آشفت که مرا ریشخند می کنی؟
 گفت: نی، می گویم احسنت اما به مرغ! ) ص150(.

نوعی دو معنایی از نوع طعنه و تعریض: اشارۀ دقیق رفیق به 
مرغ است اما شنونده که تیر به خطا انداخته، احسنت را طعنه 

به خود می داند. 
3( قزوینی تابستان از بغداد می آمد. 

گفتند: آنجا چه می کردی؟
گفت: َعَرق )ص 134(.

طبیعی است تابستان بغداد بسیار گرم و سوزان است. از 
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قزوینی می پرسند آنجا چه کار می کرده است؟ قزوینی یاد 
گرمای سوزان بغداد میافتد و به پرسش، پاسخ ظاهری میدهد: 
»عرق«. حال آنکه منظور گویندگان این است که در بغداد به 
چه کاری مشغول بوده است؟ نیز معنای سوم که نام قزوینی به 
ذهن متبادر می کند و با عرق ریزی جسمانی از شدت فعالیت 
جسمانی همراه است و البته بار معنایی تابو دارد، دور از ذهن 

نیست.
4( طبیبی ظریفی را دید که دو طعام غلیظ با هم می خورد. 
گفت: این دو طعام  با هم نمی سازند. روز دیگر شنید که آن 
ظریف بیمار شده. به سر بالین او آمد و گفت: نه ترا گفتم این دو 
طعام با هم نمی سازند؟ گفت: این زمان باری به هم ساخته اند 

که مرا از میان بردارند.
 معنای پاره گفته طبیب این است که این دو غذا با هم سازگاری 
ندارند )مفهوم(؛ ظریف »نمی سازند« را به تبانی کردن دو غذا 
تعبیر می کند )احساس(. عدم تجانس میان مفهوم و احساس 

به خلق موقعیت طنزآمیز می انجامد.
5( قزوینی را پسر در چاه افتاد.

گفت: جان بابا، جایی مرو تا من بروم و رسن بیاورم، و تو را 
بیرون کشم )رساله دلگشا، ص 73(

 عدم تجانس میان موقعیتی که در آن پسر بچه ای در قعر چاه 
است و موقعیتی که پدر در باالی چاه با طیبی آسوده سر در پی 

رسن دارد، طنزآفرینی کرده است. طبیعی است پسر بچه ای 
که در ته چاه است نمی تواند از آنجا بیرون آمده و جایی برود. 
6( شخصی با سپری بزرگ به جنگ َمالِحده رفته بود. از قلعه، 
سنگی بر سرش زدند و سرش بشکست. برنجید و گفت: ای 
مردک، کوری؟ سپر بدین بزرگی نمی بینی و سنگ بر سر من 

می زنی ) ص  3-72(.
عدم تجانس میان مفهومی که مرد از سپر دارد و اتفاقی که 
در جنگ رخ می دهد، دو موقعیت نامتجانس رقم زده است: 
مرد انتظار دارد حاال که با سپر در جنگ شرکت کرده، سنگ 
به سپر بخورد، حال آنکه جنگ است و جنگ هم شوخی بردار 
نیست و سرش را نشانه می روند. در عین اینکه سپر و سر 

جناس زاید میانی اند.
7( جمعی وردکی به جنگ مالحده رفته بودند. در برگشتن، 
هر یک سر ملحدی بر چوب کرده، می آوردند. یکی پایی 
بر چوب می آورد. پرسیدند: این را کی کشت؟ گفت: من! 
گفتند: چرا سرش نیاوردی؟ گفت: تا من برسیدم سرش برده 

بودند)ص 80 (.
در جنگ معموالً آوردن سر اهمیت بیشتر دارد و نشان از 
شجاعت جنگجو دارد. وردکی برای اینکه نشان بدهد در 
جنک مشارکت داشته، پایی را بر چوب می کند، غافل از اینکه 
آنچه در جنگ زیادت می کند، سر و دست و پای است. تضاد 
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میان این دو موقعیت بافت مدار، ایجاد طنز کرده است.
 8(وردکی پای راست بر رکاب نهاد و سوار شد. رویش از کفل 
اسب بود. او را گفتند: باژگونه بر اسب بنشسته ای. گفت: من 

باژگونه ننشسته ام، اسب چپ بوده است )ص 81 (.
تضاد میان آنچه رخ می دهد و آنچه وردکی پاسخ می دهد، 

موقعیت را طنزآمیز جلوه داده است. 
 9( شخصی خآن های به کرایه گرفته بود. چوب های سقف 
بسیار صدا می کرد. به خداوند خانه از بهر مرمت آن سخن 
بگشاد. پاسخ داد که چوب های سقف ذکر خدا می کنند. گفت: 
نیک است اما می ترسم که این ذکر منجر به سجده شود )ص 

.) 151
سقف در حال فرو ریختن است و چوب ها سرو صدا می کنند. 
صاحب خانه سر و صدای سقف را به مناجات تعبیر می کند 
غاقل از اینکه مستأجر با حاضر جوابی، فرو ریختن سقف را به 
سجده کردن تعبیر می کند. ایهام تناسب موقعیت را خنده دار 

کرده است.
ج( اصطالح: اصطالحات از جمله گونه های کالمی است که در 
آن دو معنای حقیقی و مجازی مستتر است. معموالً توجه به 

معنای حقیقی و اصلی اصطالح، مایه خنده و مزاح است:
مؤذنی بانگ می گفت و می دوید. پرسیدند که »چرا می دوی؟« 
گفت: »می گویند که آواز تو از دور خوش است؛ می دوم تا آواز 

خود را از دور بشنوم« )ص 73(.
علت خنده، به استنباط ظاهری از ضرب المثل »آواز دهل 
تصور  با  مؤذن  بر می گردد.  است«   خوش  شنیدن  دور  از 
سرخوشآن های که از ضرب المثل در ذهن دارد، اذان می گوید 
و می دود شاید بتواند در دوردست به صدای خودش برسد و 
آن را بشنود غافل از اینکه هر چه می دود و اذان می گوید، 
صدای اذان جلوتر از او در حرکت است. در عین اینکه، معنای 
اصطالحی این گفته این است که مؤذن صدایی گنده و 
گوش خراش دارد! از این رو، تصور اینکه مؤذن هیچ گاه به 
صدای خودش نمی رسد و اینکه صدایش، به جای راحتی 
جان، عذاب روح است، مایة شگفتی ذهن خواننده و از این رو، 

خندیدن او می شود.
نتیجه گیری و به سوی مطالعات آتی طنز

آنچه گفتیم درآمدی فشرده بود بر برخی سازوکارهای زبانی 
شوخ طبعی. حقیقت این است که پرداختن به این سازوکارها 
در سطوح ساختاری و به ویژه سطوح کارکردی زبان خود 
مجالی بسیار فراخ تر می طلبد. در واقع، سازوکارهای زبانی 
شوخ طبعی فقط به برخی صنایع لفظی و معنوی از جمله 
تجنیس و ابهام / ایهام محدود نمی شود و دیگر مؤلفه های 
بالغی را نیز در بر می گیرد. اما از آنجا که عدم تجانس زبانی 
بیشتر با برونی ترین فنون آرایش زبان سروکار دارند، بر فن 
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بدیع تأکید پر رنگ تر گذاشتیم. هرچند خوانندۀ نکته سنج 
و طنزشناس نیک می داند شوخ طبعی و به ویژه طنزپردازی 
فاخر فقط به ابزارهای زبانی محدود نمی شود بلکه طنز با دیگر 
الیه های مفهومی و اندیشگانی نیز ارتباط دارد. نکته اینجاست 
که ابزارهای زبانی راه را برای پرداختن ژرف تر به سایر عوامل 
دخیل در طنزپردازی و از جمله عوامل روان شناختی، هموار 
می سازد. نکتة مهم دیگر اینکه طنزپردازی به ویژه در حوزۀ 
معناشناسی و کاربردشناسی و نظریه های کنش گفتار و سیاق 
زبان  بسیار جای بحث و نظر دارد به ویژه اینکه این نظریه ها 
هنوز در حوزۀ طنزپردازی زبان فارسی به کار گرفته نشده اند. 
از همه مهم تر اینکه، طنزپردازی فقط محدود به لطیفه ها، 
جوک ها، گواژه ها و متون ساده و سرراست مطایبه آمیز نمی شود 
و سایر متون عالي  تر از جمله متون فاخر طوالنی تر نظم و نثر 
را نیز شامل می شود؛ متونی که بخشی از پیکرۀ ادبیات فارسی 
را شکل داده اند اما هنوز در تیررس نظریه های زبان شناسی 
و به ویژه نقد و نظریه های جدید ادبی قرار نگرفته اند. نکتة 
بعدی اینکه، هنوز واژگان و اصطالحات حوزۀ طنز نه فقط 
گونه بندی نشده اند  بلکه هنوز تعاریف و مرزبندی این واژگان 
در هاله ای از ابهام قرار دارد و کاربران زبان فارسی در عمدۀ 
موارد این اصطالحات را به جای هم به کار می برند؛ حال آنکه 
هر یک تعریف و ویژگی خاص خود را دارد هر چند خنده 

و سرگرم کنندکی قدر مشترک تمامی این واژگان است. 
هنوز در حوزۀ طنزپژوهی یافت می شوند اصطالحاتی که به 
تعریف، تحدید و تعیین تکلیف مشخص تر نیاز دارند. از آن 
جمله اند: ظنز پرخاشگر، هزل، هجو، کنایة طنزآمیز، طعنه، 
نظیره / نقیضه سازی، بذله گویی ، چیستان و لغز  تعریض 
و تهکم، وارونه سازی و بی شمار واژگان بکر و دست ناخوردۀ 
دیگر. بر طنزسنجان و طنزپژوهان است که این اصطالحات 
را آسیب شناسی کرده و آن ها را تعریف، تحدید و مرزبندی 
کنند )البته نگارنده در این زمینه گام هایی کوچک برداشته و 
امیدوار است روزی به طبع درآیند(. نگارنده امیدوار است در 
جستارهای بعدی ابتدا واژگان کلیدی طنز را آسیب شناسی 
مختصر کند و سپس سازوکارهای زبانی شوخ طبعی از رهگذر 
عدم تجانس را به ویژه از دیدگاه دو نظریة متأخر یعنی نظریة 
انگارۀ معنایی  پیشنهادی راسکین )1985( و نظریة همگانی 
شوخ طبعی کالمی  پیشنهادی راسکین و آتاردو )1994( 
بررسی کند. با این حال هنوز از حوزۀ مسائل نظری و عملی 
ترجمة طنز سخنی به میان نیاورده ایم و این حوزه و به ویژه، 
ترجمةطنز در رسانه هاي دیداري- شنیداري، البته جاي تأمل 

بسیار دارد.
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اسلوب و ساختار اخالق االشراف
  محمد حکیم آذر

چکیده
روش  در  هم  او  آثار  سایر  با  زاکانی  عبید  اخالق االشراف 
طنزپردازی و هم در زمینه ها و مضامین طنز متفاوت است. در 
ـ سازی)پارودی( از  این رساله، عبید زاکانی با استفاده از نقیضه 
سخن شاعران و نویسندگان پیشین، به توصیف وضعیت طبقات 
مختلف اجتماع خصوصاً طبقات فرادست جامعه می پردازد و با 
توجه به انحطاط اخالق و مرگ فضیلت ها، به طریق کنایه و 
تهّکم، اخالق را مایة تباهی و بی اخالقی را مایة سعادت می داند. 
باژگونگی مفاهیم و مسلّمات دینی و اخالقی و نیز اصرار عبید بر 
فضاسازی های هزل آمیز از اجتماع عصر خود، نشان از موقعیت 
ـ اجتماعی ایران در عصر او دارد. انحطاط اخالق در  سیاسی 
قرن هفتم و هشتم ، علی رغم نگارش کتاب های اخالقی، از 
زمینه های فساد اجتماع و سیاست ایلخانان بوده است. نگاه 
هجوآمیز عبید به آثار ادیبانی چون فردوسی، نظامی و سعدی، 
طنز تلخ اخالق االشراف را به مجموعه ای از ارجاعات به متون 
گذشته تبدیل کرده است. این ارجاعات نه تنها در جهت اثبات 

پیام ها و حکمت های مندرج در شعر و نثر پیشینیان است 
بلکه با کنایه های تلخ به اهل روزگار، بی اعتنایی آنان را به 
حکمت و دین و اخالق باز می نمایاند. اساسی ترین روش و 
مهم ترین ابزار خلق طنز در رسالة اخالق االشراف، استفاده 
از »نقیضه« به صورت آشکار و پنهان است. در این تحقیق 
برای نشان دادن شگردهای طنز عبید در اخالق االشراف به 
تحلیل سبکی و بررسی این متن با رویکردی توصیفی و 

ساختاری می پردازیم.
کلیدواژه ها: اخالق االشراف، عبید زاکانی، اخالق، سبک، 

نقیضه، طنز، هجو
مقدمه

تعریف طنز، مانند تعریف ادبیات، زیبایی، هنر و شعر تاحدی 
ناممکن و اجماع بر سر مفهوم آن با مسامحه امکان پذیر 
است. چه بسا آنچه را که یکی طنز می خواند، دیگری از 
مقولة طنز نداند و آن را مفهومی جّد تلقی کند. از مزاح 
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و مطایبه و شوخی و مضاحک گرفته تا فکاهه و هزل و هجو، 
همه در حوزۀ طنز قرار می گیرند و بسته به کاربردشان در هر 
زمان و مکان، عکس العمل های به خصوصی می آفرینند. تن 
ندادن به تعریف و محدود نشدن در یک چارچوب معّین، کار 
را برای تحلیل و پژوهش در ساختارهای طنز دشوار می کند. 
مشخص نبودن مرز بین مطایبه، هزل و هجو و اینکه گاه، بسته 
به موقعیت، زمان، مکان و شنونده و حتی با توجه به باورها، 
قومّیت و جنسّیت مخاطب، اثرگذاری هر یک شدت و ضعف 

متفاوتی دارد، یکی از این دشواری هاست.
ادبی  اصطالح  تعریف طنز گفته اند: »در  برای   در کوششی 
طنز به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی گفته می شود 
که اشتباهات یا جنبه های نامطلوب رفتار بشری، فساد های 
اجتماعی سیاسی یا حّتی تفکرات فلسفی را به شیوه ای خنده دار 
پرسش های   .)140 )اصالنی،1385:  می  کشد«  چالش  به 
بسیاری در مقابل این گونه تعاریف می توان پیش کشید. در این 
تعریف منظور از نوع خاص آثار منظوم و منثور چیست؟ مالک 
و مرجع تشخیص رفتارهای نامطلوب بشری چیست؟ تعریف 
ـ اجتماعی کدام است؟ خنده به چه قیمتی و  فساد سیاسی 
تا کجا؟ و مهم تر اینکه منظور از شیوه های خنده دار چیست؟ 
بی گمان این گونه تعاریف از مقولة طنز، تعاریف عقیمی هستند 
که نمی توانند همة جوانب آن را پوشش بدهند و »آشکار است 

که به هیچ عنوان نمی توان به صورت مستقل از اینکه 
چه چیزهایی طنز آمیزند و شوخ طبعی چیست، سخن 
گفت« )گات،1384: 277( اما از آنجا که می دانیم تعاریف 
قاموسی و دانشنامه ای بیشتر قصد دارند که خواهنده را با 
حوزۀ مفاهیم لغوی و اصطالحی آشنا کنند، الجرم آن را 

می پذیریم.)1(
»طنز انواع گوناگون دارد. نوع اصلی آن به وضعیتی اطالق 
می شود که ضمن آن، گوینده متوجه معنای دوگانة گفتار 
هست ولی مخاطب به آن توجه ندارد.طنز غالباً وسیله ای 
برای اجتناب از اختیار موضعی قاطع و شاید بازتابی از 
مسلک اصالت شک و خردمداری است. طنز وسیلة بیان 
ماهیت آمیخته به تضاد واقعیت است؛ چون طنز قادر به 
بیان دو معناست« )ولک،1377،ج1: 429-430(. »طنز 
شکلی از دانش ممنوعه فرهنگی است و در واقع می توان 
گفت که کارکردی مشابه مکانیسم دفاعی زبان شناختی 
دارد« )کریچلی،1384: 84(. در اغلب تعاریفی که از طنز 
و انواع آن ارائه کرده اند، محور اصلی بحث، »تناقض« یا 
»تضادی« است که در شیوه های بیان یا در موقعیت خلق 
می شود. گاهی طنز را با یکی از زیر مجموعه های آن 
تعریف کرده اند چنان که گفته اند: »طنز از اقسام »هجو« 
است که با زبانی مالیم و گاه زننده و نیش دار ضعف های 
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اخالقی و فریب کاری در ادبیات، زندگی اجتماعی اشخاص و 
حتی نوع بشر را به استهزاء می گیرد« )رضائی،1382: 298(. 
در این تعریف، روشن نیست که طنز را باید از مقولة هجو 
بپنداریم یا هجو را از جنس طنز بدانیم؟ با توجه به گوناگونی و 
اختالف هایی که در تعریف طنز وجود دارد به نظر می رسد که 
این مفهوم پیچیده تر و متعالی تر از آن است که به یک تعریف 
جهانی و واحد دست بیابد و بدون تردید، با توجه به گوناگونی 
فرهنگ ها و اقوام، نمی توان آن را در قالبی یک دست به همگان 

ارائه کرد.
بهترین تعریف از طنز، با توجه به مولّفه های فرهنگ ایرانیـ  
اسالمی تعریف شفیعی کدکنی است. »بر اساس این تعریف، 
طنز عبارت است از: "تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضّدین"« 
)شفیعی کدکنی،ب1386: 305(. بی گمان هم نشینی دو امر 
متناقض یا متضاد که از نظر منطق محل ایراد است، فقط در 
جهان طنز امکان پذیر است. تقابل هوشمندانة دو قطب غیر 
هم نام در زبان، زمینه ای برای شگفتی فراهم می آورد. این 
شگفتی که بر محور تناقض خلق شده، گاه با خنده، گاه با 
حیرت و گاه با افسوس همراه می شود. »تناقض، زبان سفسطه 
است. سخت و درخشان و بذله گوست. زبان روح نمی تواند بود. 
]پس[ تمایالتمان ما را ناگزیر می کند که تناقض را بیشتر دارای 
جنبة فکری، نه عاطفی؛ هوشمندانه، نه عمیق؛ عقالنی، نه ذاتاً 

غیر عقالنی؛ محسوب داریم« )دیچز،1369: 251(.  برخالف 
آنچه در تعاریف قاموسی می گویند، طنز با خنده پیوندی 
قطعی ندارد. پیوند طنز و خنده به عوامل متعدد بستگی 
دارد که زمان، فرهنگ و زبان از آن جمله اند. »گاه یک 
طنز می تواند شخصی را بگریاند. داستان آن مردی که در 
تموز گرم نیشابور یخ می فروخت و کسی خریدارش نبود 
و می گفت: نخریدند و تمام شد! از دردناک ترین طنزهای 

جهان است«) شفیعی کدکنی،الف1386 :306(.
پیشینة  تحقیق

در زمینة طنز عبید زاکانی، عباس اقبال آشتیانی را باید 
از پیشگامان به شمار آورد. تصحیح و انتشار کلیات عبید  
زاکانی و تعلیقاتی که بر آن نوشت از ارزشمندترین کارهای 
اوست. پس از عباس اقبال، دو تن از محققان بنام دست 
به تصحیح کلیات عبید زدند و با شرح نویسی بر آن سعی 
کردند تا فهم طنز عبید را برای مخاطبان ساده کنند. 
این محققان، محمدجعفر محجوب و پرویز اتابکی بودند. 
محجوب با انتشار کلیات عبید زاکانی در سال 1999.م در 
نیویورک و نگارش مقدمه ای منّقح -سوای مقدمة شادروان 
اقبال که به دلیل فضل تقدم آن را در سرآغاز تصحیح خود 
آورد- بخش های ترجمه نشدۀ نثر عبید را به فارسی برگرداند 
و در پی نوشت های مفصلی که تدوین کرد ریشة برخی از 
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حکایات و لطایف عبید را به دست داد. او سلسله مقاالتی در 
مجلة ایران شناسی نوشت که در آن ها به ارزیابی لطایف عبید 
پرداخت و با نگرشی تاریخی آثار این طنزپرداز شهیر را بررسی 
انتقادی کرد. این مقاالت در حقیقت همان مقدمة کلیات دیوان 
چاپ نیویورک بودند که با کمی تفصیل سامان یافتند.)بدین 
منظور رک. محجوب، 1373: 795-816(. پل اسپراکمن و 
دانیال منگینی مقاله نویسان دایره المعارف ایرانیکا نیز از کسانی 
هستند که به شکلی تخصصی زندگی و طنز عبید را مورد 
توجه قرار دادند.)رک. اسپراکمن،1984م. و منگینی،2010م.(. 
علی اصغر حلبی دیگر پژوهشگری است که رساله های طنز 
عبید را در سلسلة انتشارات اساطیر به چاپ رسانده است. او در 
شرح آثار عبید روش سنتی شرح نویسی ایرانی را پیشه کرده و 
بیشتر به مباحث لغوی توجه کرده است. در پژوهش های ایشان 
کوشش بسیار شده تا مآخذ طنز عبید از ادب عرب به دست 

داده شود و این را می توان امتیاز تحقیقات او دانست. 
محققان مذکور عمده ترین پژوهش ها را در باب عبید زاکانی 
سامان داده اند اما مواردی که ذکر شد سوای تحقیقات پراکنده ای 
است که در خالل کتاب ها و مقاالت دیگر به شکلی غیرمستقیم 

در مورد عبید نوشته شده است. 

عبید  زاکانی

نظام  الدین  عبید زاکانی )ف.771یا772( طنز پرداز مشهور 
سدۀ هشتم هجری است که در شیراز زیست ولی به 
فارسی  ادبیات  تاریخ  منابع  و  تذکره ها  اغلب  تصریح 
اصل و منشأ او قزوینی بود. مهم ترین نکته ای که امروزه 
در باب عبید زاکانی بر سر زبان هاست این است که، او 
شاعری زیرک و صریح اللهجه بوده و »در برابر خشکی ها 
و سالوسی های پیشوایان مذهبی زمان خود قیام کرده 
و در تمام رسایل خویش به نظم و به نثر دورویی و 
آورده   به میان  با کمال دلیری  را  ایشان  ظاهر پرستی 
است« )نفیسی،1363: 201-202(. عبید زاکانی را از 
جملة صدور و وزرا دانسته اند و خاندان معروف او را که به 
اعراب بنی خفاجه نسب می رسانند، از علمای علم الحدیث 
و معقول و منقول و نیز از طبقة وزرا شمرده اند )رک.عبید 
زاکانی،1999م: vi(. عبید زاکانی با شاعران و نویسندگان 
بزرگی چون خواجوی  کرمانی، سلمان  ساوجی وحافظ 
معاصر بوده و بی گمان در معرض جریانات ادبی روزگار 
خویش قرار داشته است، خصوصاً که با شاعری چون 
حافظ هم  شهری بوده و مانند وی به دو تن از حکام شیراز، 
شاه شیخ ابو  اسحاق  اینجو و شاه  شجاع ارادت می ورزیده 
است. از افسانه  های متعددی که در مورد وصیت عبید 
زاکانی به فرزندان خود)رک.براون،1384: 145-144(، 
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ماجرای خواستگاری وی از   جهان ملک   خاتون و نیز غدر 
امین  الدین  وزیر در حق او و حکایت طنزآمیز دیدار عبید زاکانی 
با سلمان  ساوجی در بغداد، که بگذریم )رک.دولتشاه،1385: 
508-513( مطلب قابل توجهی از زندگانی وی در کتب قدیم 
نمی  توان یافت و اطالعات مختصری که حمداهلل   مستوفی در 
چند سطر در مورد زندگی و اصل و نسب عبید آورده پایة 
نگارش احوال او در تذکره  های ادوار بعد شده  است )رک. 

 .)2() viiii:عبید زاکانی،1999م
آثار عبید زاکانی   را در مقدمه  هایی که بر کلیات او نگاشته  اند و 
نیز در منابع دانشنامه  ای و کتب تاریخ ادبیات نام برده  اند )رک.

صفا،1366،ج3/2: 970 - 978 و منگینی: 2010م(. در اینجا 
قصد داریم به یکی از معروف  ترین رساله  های منثور عبید زاکانی 
با نام »اخالق  االشراف« بپردازیم و شگردهای طنز  پردازی او را 

در این کتاب مورد بررسی قرار دهیم.
اخالق   االشراف

رساله  ای که با نام اخالق  االشراف می  شناسیم به تصریح بسیاری 
از منتقدان، بهترین اثر منثور عبید زاکانی است)رک. عبید 
این   .) 802تا807  محجوب،1373:  xliv؛  زاکانی،1999م: 
رسالة مختصر بدون آنکه   گرفتار آرایه  بندی و صنعت  پردازی 
باشد به بیانی ساده و گاه نزدیک به زبان کوچه و بازار در پی 
افشای رذایل اخالقی مردم عصر خویش است. اگر این نظر 

را بپذیریم که در ارزش  گذاری ادبی »می  توانیم یک اثر یا 
رشتة آثار را قوام یافته  ترین آثار نویسنده  ای بدانیم و آثار دیگر 
را از دیدگاه دوری و نزدیکی به این آثار قوام یافته تحلیل 
کنیم« )ولک،1382:   300    (، باید بگوییم که اخالق  االشراف 
نه تنها از نظر ساختار و قالب بلکه از نظر محتوا و لحن 
یکی از بهترین و قوام یافته ترین رسائل عبید زاکانی در 
زمینة نقد رفتار حاکمان و انعکاس فساد سیاسی و اجتماعی 
است.  آنان  به  وابسته  حکومت  های  و  ایلخانان  دستگاه 
»اخالق  االشراف با همة اختصار و صورت طیبت  آمیزش 
بیش از بسیاری از تاریخ  های پرحجم و آکنده از گزافة زمان، 
می  تواند حقایق اوضاع عصر عبید زاکانی را بر ما روشن 
کند« )یوسفی،1380: 304(. این رسالة کوچک که از نظر 
ساختار به گلستان سعدی شباهت  های زیادی دارد )رک. 
اسپراکمن:1984م( در اصل تقلیدی طنزگونه از رسائل 
حکمای اخالق گرای ایرانی است. ذبیح اهلل صفا معتقد است 
که »این اسم را عبید در برابر اسم کتاب معروف خواجه 
نصیرالدین طوسی به نام اوصاف االشراف آورده   است ولی 
پیداست که انتخاب چنین اسمی برای رسالة عبید از باب 
ج3/2: 1270(.  )صفا،1366  بوده  است«  تسخر  و  طعنه 
اخالق  االشراف در هفت باب تنظیم شده و هر باب به دو 
ـ مذهب  ـ مذهب منسوخ 2 بخش اختصاص یافته  است؛ 1
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آیین  های  و  رفتارها، عادات  از مذهب منسوخ،  مختار. مراد 
پسندیدۀ منطبق بر اصول انسانی و الهی است که به اعتقاد 
عبید، دیگر از بین رفته و از آن  ها اثری نیست و منظور از مذهب 
مختار، رذیلت  ها و ناهنجاری  های اجتماعی است که به صورت 
اصل مسلّم حیات ایرانیان در قرن هشتم در آمده   بود. عبید با 
تقسیم هفتگانة اخالق  االشراف، برای ترسیم جهان آلودۀ پیرامون 
خویش، »در بهشت، دوزخی را به تصویر می  کشد. همان طور که 
می دانیم در تعلیمات اسالمی و در مباحث مربوط به آخرت، 
جهنم هفت طبقه است« )اسپراکمن:1984م(. استعارۀ رندانة 
عبید از عدد هفت، هم یادآور عروج، تعالی و آسمان است و 
هم نشانة درکات و طبقات جهنم. عبید آنجا که از »مذهب 
منسوخ« سخن می  گوید کردارهای مطلوب بهشتیان و آنجا که 
از »مذهب مختار« حدیث می  کند رفتار اهل جهنم را فرا چشم 

می  آورد.
نقش تاریخی  اخالق   االشراف

عبید در تاریخ ادبیات ایران مبدع سبکی خاص از طنز اجتماعی 
است که با طنزواره  ها یا هجویه  های سخنورانی چون عمعق 
بخارائی و سوزنی سمرقندی و حتی سنایی و سعدی تفاوت 
فاحش دارد. نکتة مهم در کار عبید زاکانی انتخاب شیوه  های 
خاص برای طنز است. عبید با سخنوران دیگر هم در مواد کار 
و هم در روش متفاوت است. به گفتة سارتر: »هرکس که عزم 

کرده باشد تا بعضی مطالب را بگوید نویسنده نیست، 
نویسنده آن است که طریقی برگزیند تا آن  ها را به شیوه  ای 
خاص بگوید« )سارتر،1388: 87(. در تمامی رساله  های 
عبید زاکانی حتی در رسالة دلگشا که بخش اعظمی از 
آن برگرفته از آثار ادیبان عرب و ایرانی به  ویژه »راغب 
ثعالبی«،  »ابومنصور  اصفهانی«،  »ابوالفرج  اصفهانی«، 
»ابوحیان توحیدی« ، »سنائی«، و »سعدی«)3( است، 
گزینش تکنیک غافل گیری و ایجاد فضای خالف انتظار 
برای خواننده، شگرد غالب عبید است. مغلطه، سفسطه، 
باژگونه کردن واقعیت، باژگونگی واژگانی، مخالف خوانی با 
عرف و آیین  های اجتماعی، مصادره به مطلوب، ابله جلوه 
دادن طبقات اجتماعی، دست انداختن قومیت  ها و راه  های 
نوآورانة دیگر، روش شناسی عبید از طنز را به نیکی نشان 
می  دهد. خوانندگان برای درک رندی و طنازی کسی چون 
عبید باید »با ایجاد ارتباط  ها و پرکردن جاهای خالی آنچه 
گفته نشده، پیشگویی و حدس و برآورده   شدن یا نقش بر 
آب شدن انتظاراتشان، معنا را خلق کنند« )کالر،1385: 
165(. طنزهای زیر از رسالة دیگر عبید یعنی رسالة دلگشا 
همانند یک جورچین هستند که فقط با کنار هم نهادن 
اجزاء قابل ارجاع به ذهنیت مردم هم   عصر با او، شیرینی 

آن  ها را می  توان دریافت:
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»استر را گفتند پدرت کیست؟ گفت: اسب خالوی من است« 
)عبید زاکانی،1999م: 274(. »بنگیی را گفتند: خانة بنگ 
سیاه باد. گفت: آمین، از دود قلیه برنج« )همان:280(. »یکی 
از دیگری پرسید که قلیه به »قاف« کنند یا به »غین«؟ گفت 
نه به »قاف« کنند و نه به »غین«. قلیه به گوشت کنند« 
)همان:282(. »مخّنثی ماری خفته بدید. گفت: دریغ مردی 

و سنگی« )همان:293(. 
 علت توفیق عبید زاکانی را در هجوم بی  رحمانة او به تابو  های 
اجتماعی دانسته  اند. شفیعی  کدکنی معتقد است: »طنزی که 
در آن تجاوز به یکی از تابو  های اجتماعی نشده باشد نمی  تواند 
طنز جاودانه و فراگیری تلقی شود. در جوهر همة طنزهای 
عالم نوعی تجاوز به یک یا مجموعه  ای از تابوها نهفته  است« 
)شفیعی  کدکنی، ب1386: 424(. با هجوم جسارت آمیز عبید 
تابوها و قراردادهای اجتماعی در اخالق  االشراف،  زاکانی به 
شیرین  ترین و در عین حال گزنده  ترین طنز وی را در این 
رساله می  توان جست. طنز عبید زاکانی در اخالق  االشراف 
گرایش غریبی به هزل دارد. ذبیح اهلل صفا برای توصیف رفتار 
عبید در طنزپردازی از صفت »زننده« استفاده کرده و می  گوید: 
»سخت ترین و زننده ترین انتقاد اجتماعی که در این دوره بدان 
بازمی  خوریم در آثار خواجه نظام الدین عبید زاکانی است« 
)صفا،1366 ج3/1: 95(. عبید مخصوصاً در اخالق  االشراف چه 

در لفظ و چه در معنا به معنی تام کلمه پرده  دری کرده 
و جایی برای صلح و صالح باقی نگذاشته  است. فرمی که 
او برای تخطئة اجتماع خود برگزیده، متکی بر تناقض، 
با نهادهای مختلف  او  تعریض، تهّکم و ریشخند است. 
اجتماع از روحانیان و قاضیان گرفته تا اهل دربار و گزمگان 
و عسسان و چنگیان سر ستیز دارد. از همین رو، وی را باید 
در اخالق  االشراف خالق طنزی بدانیم که بیشتر بوی تند 
هجو سیاسی می  دهد تا بوی مطایبه و مزاح؛ در حقیقت 
»می  توان گفت آن طنزنویسی که با مبانی اصلی زندگی 
اجتماعی )و به  ویژه نظام سیاسی و ایدئولوژیک( جامعه  ای 
که در آن زندگی می  کند، جدا از تمامی انتقادهایش، سر 
سازگاری دارد به سوی مطایبه  ای رندانه گرایش می  یابد؛ 
اما طنزنویسی که به گونه  ای رادیکال با مبانی اصلی زندگی 
اجتماعی، اخالقی، اقتصادی، ایدئولوژیک و به  ویژه سیاسی 
جامعه مخالف است، در بیان به سوی هجو کشیده می  شود« 
)احمدی،1382: 158(. براساس این استدالل دیوان حافظ 
را باید نمایندۀ مطایبات رندانه و اخالق  االشراف عبید زاکانی 

را باید خالق هجوهای بی پروا بدانیم. 
منتقدان معاصر معتقدند که: »معانی، مضامین و ساختارهای 
ـ خواه متنی ادبی و خواه غیر ادبی ـ  فراگیر هر متن را  
منحصراً روابط متقابل آن متن با بدنة اجتماع می  سازد« 



65

بخش مقـــاله  

)فالر و دیگران،1369: 23(. از این منظر عبید زاکانی با درکی 
درست از نقش تاریخی خود و با تعامل جدی که با بدنة اجتماع 
دارد، خالقیت فردی را به نیکی به فرجام برده  است)4(. عبید در 
رسالة اخالق  االشراف بیش از یک سخنور و شاعر عمل کرده 
  است. طنز او در این رساله بوی تند هزل دارد ولی نشانی از 
لودگی در آن نیست. هزل او تلخ و گزنده است. اگرچه در نگاه 
اول مجموعه  ای است از الفاظ و تعابیر و تخّیالت مستهجن ولی 
هدفی واال را دنبال می  کند. او در اخالق  االشراف هنگامه  ای را 
که بر سر قدرت و ثروت در ایران در   گرفته به نقد کشیده   است. 
طنز او در نگاه اول خنده   بازار است ولی در تأمالت بعدی مرثیة 
اجتماعی است. در باب عدالت با زیرکی می  گوید عدل در زمانة 
ما مفهومی فراموش شده   است و ضمانت بقای حکمرانی بر 

مردم فقط و فقط ظلم است:
»آن کس که حاشا عدل ورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره 
نکند و خود را مست نسازد و بر زیردستان اظهار عربده و غضب 
نکند، مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان 
و غالمان سخن پدران و مخدومان نشنوند، مصالح بالد و عباد 
متالشی گردد و از بهر این معنی گفته  اند: پادشاهان از پی یک 

مصلحت صد خون کنند« )عبیدزاکانی، 1999م:242(.
شیراز در قرن هشتم هجری، مقّر حکومت خاندان  های مختلفی 
از چوپانیان گرفته تا آل  مظفر بوده و سرانجام نیز با تضعیف 

قدرت ایلخانان و اغتشاشاتی که بر اثر سقوط آخرین 
ایلخان مغول، ابوسعید بهادرخان)5( در ایران رخ داده 
زمینة سلطة تیمورگورکانی فراهم آمده   است. »در هرج 
و مرج خونین و ویرانگری که از سلطة ملوک طوایف در 
پایان عصر ایلخانان در سراسر ایران به وجود آمد کرمان و 
یزد و فارس عرصة تنازع دو خاندان رقیب و مّدعی آل 
اینجو و آل مظفر شد که حاصل نزاع آن  ها ادامة آشوب  ها 
و خونریزی  های بیشتر گشت« )زرین کوب، الف1378: 
585(. بی گمان در چنین مملکتی »که اکثریت افراد 
آن تعلیم نیافته و از نعمت رشد اخالقی نصیبی کافی 
نداشته   باشند و بر اثر توالی فتن و ظلم و جور و غلبة 
فقر و فاقه در حال نکبت سرکنند، خواهی نخواهی زمام 
اداره و اختیار امور ایشان به دست چند تن مردم مقتدر 
و طّرار و خودرأی و خودکام که جز جمع مال و استیفای 
حظ  های نفسانی مقصد و منظوری ندارند می  افتد« )عبید 
زاکانی،1343: سی و شش(. در این میانه، عبید زاکانی که 
در شیراز آشوب زده شاهد اغتشاشات سیاسی و اجتماعی 
بوده، روند رو به تزاید انحطاط اخالق و سقوط ارزش  ها را 
می  دیده و به مقتضای »الناس علی دین ملوکهم« تسّری 
این رذایل را از طبقات فرادست به بدنة جامعه آشکارا ناظر 
بوده   است. در چنین آشفته بازاری بی گمان بهترین زبان، 
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برای انتقاد، زبان کنایه است. پرهیز از صراحت و پناه بردن به 
جهان کنایی الفاظ و عبارات، در سخن عبید و حافظ محصول 
اغتشاشات و نابسامانی  هایی است که جامعه را به سوی ریا و 
تزویر سوق داده   بود. »شعر حافظ و لطایف عبید زاکانی در 
بر این ریاکاری  ها. نه آیا وقتی  این دوره، اعتراض  هایی بود 
صراحت بیان ناممکن باشد هنرمند از کنایه بهره می  گیرد و 
از مجاز؟« )زرین کوب، الف1369: 52(. به همین سبب زبان، 
سبک و خالقیت  های هنری عبید در اخالق  االشراف بیش از 
آنکه   در خدمت آفرینش ادبی باشد در جهت نقد اجتماعی و 
ـ اجتماعی عبید، او را در صف  اخالقی است. خویشکاری ادبی 
نخست کارزار با رذیلت  ها قرار داده  است، هر چند که برخی او را 
»جهنمی  هجاگو«)6( دانسته  اند و از آثار او به عنوان مجموعه  های 
پراکنده  ای لودگی   آمیخته با الفاظ مسهجن یاد کرده  اند. عبید 
ـ نظیر آنچه دربارۀ ناصرخسرو  زاکانی ادیبی کامالً متعهد 
ـ نیست ولی ادبیات او را باید حاصل تعامل فعاالنة او  می  گویند 

با بدنة اجتماع دانست.
تحلیل سبک اخالق  االشراف 

 در نقد و بررسی اخالق  االشراف ناچار از بررسی دو شکل 
بیرونی و درونی اثر هستیم. شکل بیرونی این متن همان 
ساختار ظاهری آن است که از عناصری چون قالب، واژه  ها و 
نحو جمالت ترتیب یافته و شکل درونی آن همان لحن و پیام 

نهفته در ساختمان متن است. به عبارت دیگر برای رهیافت 
به سبک این کتاب توجه خود را بر ظاهر و آنگاه بر محتوای 

متن متمرکز می  کنیم.
الف( توصیف ساختار بیرونی

باب  های هفتگانة اخالق  االشراف به ترتیب عبارت اند از؛ باب 
اول در حکمت، باب دوم در شجاعت، باب سوم در عّفت، باب 
چهارم در عدالت، باب پنجم در سخاوت، باب ششم در حلم 
و وقار، باب هفتم در حیا و وفا و صدق و رحمت و شفقت. 
این رساله مقّدمه  ای دارد که به روش کتب سلف، متضّمن 
حمد باری  تعالی و نعت حضرت پیامبر)ص( است و در آن، 
ضمن اظهار ارادت به آستان اولیای الهی و تأکید بر اهمیت 

اخالق، سبب تألیف کتاب را بدین  سان گوشزد می  کند:
»مدتی شد که این ضعیف، عبید زاکانی   را در خاطر اختالجی 
می  بود که مختصری از اخالق قدما که اکنون آن را ُخلق 
منسوخ می  خوانند و شّمه  ای از اوضاع و اخالق اصحاب و 
اکابر این روزگار که آن را ُخلق مختار می  گویند به تحریر 
رساند. در این تاریخ که سال هجری به هفتصد و چهل و 
دو رسیده، عجالة  الوقت را این مختصر که به اخالق  االشراف 

موسوم است در قلم آورد« )عبید زاکانی،1999م: 233(.
اینکه گفته  اند؛ اخالق  االشراف به گلستان سعدی شباهت 
زیادی دارد )رک.اسپراکمن:1984م(، صرفاً در مورد شکل 
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بیرونی اثر مصداق دارد وااّل از نظر شیوه  های بیان و بالغت، 
تفاوت  های فاحشی بین سبک عبید زاکانی و سعدی دیده 
می  شود. از لحاظ ساختار بیرونی در اخالق  االشراف با نثری 
آمیخته به نظم فارسی، نظم عربی، آیات کریمة قرآنی، احادیث 
شریف نبوی و َمَثل  های مشهور فارسی و عربی مواجهیم که 
مخصوصاً در مورد برخی از امثال عرب، نویسنده براساس سنت 
ادبی روزگار، مرز بین حدیث و مثل را نشناخته و َمَثل  ها را در 

عداد احادیث شریفه منظور کرده  است)7(. 
در اخالق  االشراف پنجاه و دو بیت فارسی، یک بیت و یک مصراع 
عربی و پنج مصراع فارسی وجود دارد که برخی محققان معاصر 
مآخذ بیشتر آن  ها را به دست داده  اند)8(. در این رساله سیزده 
بار به آیات کریمة قرآنی اشارۀ مستقیم شده و در مواضع مختلف 
نیز امثال و احادیث مشهور و نامشهور به  کار رفته   است. همچنین، 
شانزده حکایت در اخالق  االشراف دیده می  شود که ده تای آن  ها 
عنوان »حکایت« دارند و مشخصاً به قصد حکایت نویسی به 
میان آمده  اند و شش تای دیگر در خالل باب  های هفتگانه به 
مقتضای کالم و بدون عنوان »حکایت« آمده  اند. نام کسانی چون 
حضرت علی)ع(، حضرت امام حسن)ع(، حسین  بن  منصورحالج، 
محیی  الدین  ابن  عربی، معاویة  ابن  ابی  سفیان، چنگیزخان  مغول، 
هالکوخان  مغول، سلطان ابوسعید  بهادر و دیگر شخصیت  های 
معروف تاریخی در خالل ابواب هفتگانه یا حکایات شانزده  گانه به 

میان آمده و از بررسی برخی حکایات و اشارات مرتبط با 
ایشان می  توان به گرایش  های فکری، اعتقادی و سیاسی 
عبید پی برد. مخصوصاً یاد کرد احترام آمیز او ازحضرت 
علی)ع( و فرزندان ایشان، جالب توجه است. شاعرانی 
که عبید به طور مستقیم و غیرمستقیم به شعرشان 
نظر داشته عبارت اند از؛ »فردوسی«، »اسدی طوسی«، 
»انوری«، »خیام«، »سنائی«، »نظامی«، »عراقی«، »سید 
حسن غزنوی« و »سعدی«. در این میانه سهم فردوسی، 
نظامی و سعدی، از همه بیشتر است. غیر از ابیات شاعران 
دیگر، ابیاتی هم دارد که یا از عبیدند و یا در زمانة او از 
اشعار معروف به شمار می  رفته  اند ولی امروز گویندۀ آن  ها 
را نمی  شناسیم. عبید زاکانی نه تنها به نقل ابیاتی از قصاید، 
غزلیات، بوستان و مفردات سعدی بلکه به نقل پاره  هایی 
از گلستان هم مبادرت ورزیده که در جای خود بدان  ها 

اشاره خواهد شد.
ب(زبان اخالق  االشراف

شیوۀ زبانی این رساله همانند سایر آثار ادبی و تاریخی 
نگاشته   شده در میانة قرن هشتم و آغاز قرن نهم است. 
بهار معتقد است که نثر این دوره آغاز ابتذال و انحطاط 
در نگارش فارسی است و از همین عصر است که »ضعف 
ادبی و سستی و فتور و عدم توجه به اصالح و عالج 
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نثر پدیدار می  گردد و مقدمات فساد نثر و عدم غور و تعمق 
در ادای لغات و عبارات و از یاد رفتن دستور صرف و نحو و 
رکاکت لفظ و معنی آشکار می  شود« )بهار،1370،ج3: 179(. 
در اخالق االشراف نه از نظر گزینش واژه  ها و نه از نظر ساختمان 
دستوری، نوآوری و خاّلقیت چشم  گیری دیده نمی  شود. این 
رساله مانند اغلب رساله  های آن عصر، زیر سلطة تکنیک  های 
زبان و صرف و نحو عربی است. کثرت آیات و احادیث و امثال 
عربی در اخالق  االشراف بسیار چشم  گیر است و بسامد لغات 
فارسی آن نسبتاً پایین و  بیشتر در حوزۀ افعال، حروف ربط 
و حروف اضافه و برخی قیود است. این رساله در مجموع میل 
به سادگی دارد. هر چند فراوانی لغات عربی در اخالق  االشراف، 
کمی برای خوانندۀ غیر متخصص ایجاد زحمت می  کند ولی در 

کل، نثری روان و بی  تکلف دارد.
مانند اکثر کتاب  های نثر فارسی که با تحمیدیه  ای بدیع آغاز 
می  شوند، میل این کتاب هم به تصنع و تکلف فقط در سرآغاز 
رساله است. درآمیختن نثر فارسی با جمالت عربی و اصرار 
بر استدالل  های حکمی از مقدمة این کتاب نثری بالنسبه 

سنگین  تر از سایر قسمت  ها ساخته  است:
»شکر نامحصور و حمد نامحدود حضرت واجب  الوجودی را 
جلّت قدرته که زیور عقل پیرایة وجود انسان گردانید تا به 
وسیلت آن در کسب اخالق حمیده و اوصاف جمیله غایت 

جهد بذل کرد و صلوات نامعدود نثار روضة منّور معطر 
لََواِت أزکیَها وَ ِمَن  سید کاینات محّمد مصطفی َعلَیِه ِمَن الصَّ
الَتِحیَّاَت أنَماَها که کسوت َخلق و منشور ُخلقش به طراز 
ََّک لََعلَی ُخُلٍق َعِظیم  لَواَلَک لََما َخلَقُت االَفاَلَک و طغرای اِن
مطرز و موشح گشت و سالم و تحایا بر اوالد و اصحاب و انصار 
و اتباع او که بَأیِِِّهم اِقَتَدیُتم إهَتَدیُتم« )عبید زاکانی،1999م: 

.)231
عبید زاکانی از الگویی چون گلستان سعدی برخوردار بوده 
و نمونه  ای به این وضوح را در پیش چشم داشته، اما چندان 
به شگردهای سعدی وفادار نبوده و به سجع پردازی توجه 
نکرده  است، الجرم جمالت در نثر او آزادند و صنعت  گری  هایی 
که باعث پدید آمدن صور خیال نو می  شوند به هیچ وجه 
در سبک نثر او مشهود نیست. وی به سجع بی میل است 
ولی گرایش مختصری به جناس دارد و همان  طور که در 
نمونة باال دیده   شد، جناس بین »نامحصور / نامحدود«، 
»أزکیها / أنماها«، »َخلق / ُخلق« و فی  المثل در جاهای 
دیگر بین »صافی / شافی«، »معاش / معاد«، »کرور / مرور« 
)همان:232(، »خاطر / خطیر« )همان:233(، »حشر / نشر«، 
»عقاب / عذاب« )همان:235(، »عاجالً / آجالً« )همان:237(، 

به شکلی تُُنک در نثر او دیده می  شود.
حکومت ایلخانان مغول در روزگار عبید زاکانی به آخر کار 



69

بخش مقـــاله  

خود رسیده و نزاع  های محلی برای کسب قدرت، محصول عمدۀ 
سیاست مغولی در ایران بوده   است. هجوم اردوی مغول و نفوذ 
همه جانبة فرهنگ مغولی در زبان و ادبیات قرن هفتم و هشتم 
هجری و نیز به خدمت گرفتن مورخان و منشیان تاریخ  نویس 
از  زیادی  مقادیر  ورود  باعث  مغول،  ایلغار  وقایع  ثبت  برای 
لغات مغولی به زبان فارسی شد. انتظار منطقی این است که 
اخالق  االشراف از این هجوم در امان نمانده و تعداد قابل توجهی 
لغت مغولی در آن راه یافته باشد اما در عمل چنین نیست. در این 
رساله غیر از »طغرا« )اخالق  االشراف،1999م: 231(، »مغول« 
و  )همان(  »هالکو«  )همان:243(،  »چنگیز«  )همان:237(، 
»خان« )همان( واژۀ دیگری که مرتبط با زبان ترکی مغوالن 
باشد به چشم نمی  خورد. مقایسة یک صفحه از کتاب  هایی نظیر؛ 
جامع  التواریخ رشیدالدین  فضل  اهلل  همدانی یا تاریخ وّصاف که 
سرشارند از لغات مغولی، با تمام رسالة اخالق  االشراف بی  اعتنایی 

عبید به این زبان را بهتر نشان می  دهد.
در  هشتم  قرن  زبانی  مسائل  درخصوص  تأمل  قابل  نکتة 
اخالق  االشراف، جمله  ای است که در خالل یکی از حکایات از 
زبان نوخاسته  ای اصفهانی )نسخه بدل: یزدی؛ خراسانی،رک.

همان:342( خطاب به یک مغول در بیابان بیان می  شود. وی 
برای نجات خود از مرگ به مغولک التماس می  کند و به او 
پیشنهادی شنیع می  دهد و می  گوید: »ای آغا خدای را بِم گا و 

َمم  ُکش یعنی.... مرا و مکش مرا« )همان:237-238(. این 
نمونه از معدود اسناد مربوط به لهجه  های ایرانی در قرن 
هشتم به شمار می  رود. عبید با نقل این لطیفة گویشی، 
غیر از اینکه هنجار عادی زبان فاخر و ادبی فارسی را برهم 
زده، گوشه نظری هم به طنز اقوام و بازی با شیوه  های زبانی 
آنان داشته است. مواردی از این دست در کتاب »محاسن 
اصفهان  مردم  گویشی  ویژگی  های  مورد  در  اصفهان« 
هست که در کنار نمونة منقول از عبید در مطالعات زبان 
شناسی تاریخی بی تأثیر نیست )رک.مافروخی، بی تا:45ـ  

47 به نقل از آذرنوش، 1387 : 136(.
در خالل اخالق  االشراف گاه واژه  هایی دیده می  شود که 
صبغة ادبی و هنری ندارند یا اینکه در متون مشهور ادبی 
فارسی کمتر دیده می  شوند. این واژه  ها که اغلب از حوزۀ 
استعمال زبان عامیانه به نثر عبید راه یافته  اند، بهترین سند 
برای نشان دادن رویکرد اجتماعی عبید در اخالق  االشرافند. 
از آن جمله  اند: بداخالقی: دقیقاً به معنای امروزی و در مقابل 
نیک خویی )عبید زاکانی،1999م: 232(، خرده  دان: نکته 
سنج )همان:234(، باد دادن: تحریک کردن )همان:237(، 
مخفف  صورت  خاوندگار:  )همان(،  پهلوان  دار:  سبیل 
خداوندگار )همان(، کلپتره: سخنان بیهوده )همان:239(، 
مندبور: مفلوک )همان(، دم  سرد: ناتوان و زبون )همان(، 
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مفت  خوار؛ به معنای متداول امروز )همان:245(، کلبتین: انبر 
)همان(، فلوس: واحد پول )همان(، ُمرِدگی: اسم مصدر از 
مرده )همان:246(، زیره  با: آش زیره )همان:247(، نخودآب: 
نوعی طعام )همان(، زیان  زدگی: خسران )همان:253(، دبّه: دبر 
)همان(، َکلَک: کچل زبون )همان(، َکلَکل: هرزه گویی )همان( 

پ(ادبّیات اخالق  االشراف

با توجه به بررسی  های زبانی که در مباحث قبلی انجام شد، 
اخالق  االشراف را باید متنی عاری از ادبّیات به معنای هنری 
کلمه بدانیم. در اخالق  االشراف کارکردهای کالسیک ادب به 
حداقل ممکن رسیده و بدین سبب، ادبّیت متن در آن به 
چشم نمی  آید. صنایع لفظی و معنوی محدودی هم که در 
این رساله به  کار رفته میراث فن شاعری عبید زاکانی است. 
وقتی سعی داشته باشیم تا آثاری هدف  مند و اثرگذار چون 
اخالق  االشراف را یکسره هنر بپنداریم »دست به نظریه پردازیی 
می  زنیم که چه بسا از عادات ذهنی مردمانی که آن  ها را به وجود 
آورده  اند بیرون بوده باشد. از این سبب بحث از اینکه چیزی 
اثر هنری است یا نیست؛ بحثی است که با توسل به چیزی 
در ماهیت خود آن چیز حل و فصل نمی شود... چه بسا که در 
اصل به جای لذت، برای استفاده ساخته شده باشد و بنابراین 
بیرون از دایره مفهوم عام ارسطویی از هنر قرار گیرد ولی اگر 
اکنون برای لذت ما وجود دارد همان چیزی است که هنرش 

اخالق  االشراف  در  عبید  ) فرای،1377: 405(.  می  نامیم« 
قصد ادب  فروشی نداشته وااّل می  توانست رساله  ای بسازد که 
به جای شگردهای نثر، به بوطیقای شعری وفادار باشد. خود 
او در آغاز رساله می  گوید که قصدم از نوشتن این کلمات 
این بود که طالبان علم اخالق و مبتدیان این راه فایده  ای 
حاصل کنند و »هر چند که جّد این مختصر به هزل منتهی 

می  شود؛ اما:
آن کس که ز شهر آشنایی است

داند که متاع ما کجایی است   

مأمول این ضعیف در تسوید این مختصر آنکه  :
مگر صاحب دلی روزی به جایی

کند در کار این بی دل دعایی«    
)عبید زاکانی، 1999م:233(

ت(شگرد اصلی )نقیضه گویی(

بررسی شگرد نقیضه  گویی عبید زاکانی در اخالق  االشراف 
ما را به دو رویکرد رهنمون می  شود. یکی نقیضه گویی در 
کل ساختار این رساله است که نظیره  ای است هجو  گونه از 
رسائل اخالقی مشهور آن دوران و دیگری نقیضه گویی در 
جزئّیات و جمالت. در نقیضه، حضور سایه وار متن و مضامین 
اصلی با تقلید هجوآمیز مؤلف دوم خندۀ استهزا آمیز و تلخ 
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مخاطب را باعث می  شود. خنده  ای که چه بسا بر ویرانه  های 
ایدئولوژی فروریختة خود او سر داده می  شود. صدای نقیضه ساز، 
صدای دومی است که »در کالم دیگری سکنا گزیده، برخوردی 
ستیزه جویانه با صدای اصلی و میزبان دارد و این صدا را وامی  دارد 

تا بی درنگ در خدمت اهدافی متضاد درآید« 
ت-1( نقیضه در ساختار کلی

»در فرهنگ ملل جهان، همیشه نوعی از ادبیات وجود داشته 
و دارد که در زبان  های فرنگی به آن Parodi می  گویند و 
قدمای ایرانی آن را نقیضه می  خوانده  اند و نقیضه آن است که 
قالب یا سبک یک متن پیشین را در جهت خالف آن به  کار 
گیریم که غالباً تبدیل اسلوب جّد است به هزل و شوخی« 
)شفیعی  کدکنی، ب1386:   421(. نقیضه را اثری دانسته  اند که: 
»معنی و مفهوم اثر اصلی را به سوی هدفی هجوآمیز و انتقادی 
سوق می  دهد بدین ترتیب موضوع و لحن اثر با روشی مضحک و 
هزل آمیز می  توانند جا  به  جا شوند« )کهنموئی پور،1381: 584(. 
البته اخوان  ثالث معتقد است که پارودی )نقیضه( شامل قالب 
نمی  شود. او می  گوید: »نقیضه اسم و اصطالح محتوا و غرض 
نوعی سخن منظوم و منثور است، نه اسم شکل و قالب قسمی 

شعر یا نثر« )اخوان  ثالث،1374: 38()10(. 
سابقه نگارش کتاب  هایی که باورها، اصول علمی، آیین  های 
اجتماعی و مسلّمات اخالقی را به سخره گرفته باشند و در 

شکلی نقیضه  وار زشتی  ها و زیبایی  ها را وارونه جلوه داده 
باشند به سده  های پیش از عبید زاکانی باز می  گردد. ادیب 
نامدار ایرانی، ابومنصور ثعالبی نیشابوری )350-429ه.ق( 
از نویسندگان مشهور و پرکار در حوزۀ زبان و ادبیات عرب 
است. ثعالبی کتابی به نام »تقبیح الحسن و تحسین 
القبیح« دارد که در آن هنجارها را ذم و ناهنجاری  ها را 
ستایش کرده است. همچنین کتاب دیگری از وی در 
دست داریم که از لحاظ درون مایه به تقبیح الحسن و 
تحسین القبیح بسیار نزدیک است؛ نام آن کتاب، »تحسین 
ثعالبی، کتاب  نظر می  رسد  تقبیح« است)11(. »به  و 
تحسین و تقبیح را پس از نگارش دو کتاب »الّظرائف« 
تألیف  َذمِِّه«  و  الّشیءِ  مدح  فی  المواقیت  »یواقیت  و 
یواقیت  کتاب  در  بیست(.  )ثعالبی،1385:  کرده  است« 
هم مانند دو اثر دیگر ثعالبی، نقیضه  سازی از مسلمات 
و بدیهیات اخالقی و اجتماعی، مورد نظر نویسنده بوده   
است. از آنجا که ثعالبی خود را پیشرو در نگارش ُجنگ  ها 
و رساله  هایی از این دست می  داند )رک.همان( و با توجه 
به تمایل عبید در پیروی از سبک بزرگان ادبیات عرب 
به  ویژه ابوالفرج اصفهانی، ابومنصور ثعالبی و راغب اصفهانی 
تردیدی نیست که رساله اخالق  االشراف عبید زاکانی در 
ساختار و درون مایه به کتاب  ها و ادیبانی که ذکرشان رفت 
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توجه مستقیم دارد )رک.امیدساالر،1381 : 273؛ زرین کوب، 
الف1369: 160(.

از سوی دیگر عبید زاکانی با شناخت دقیق از کار کرد نقیضه 
و با توجه به آثار حکیمان اخالق  گرایی چون امام محمد غزالی 
و خواجه  نصیرالدین  طوسی اخالق  االشراف را خلق کرده است. 
خواجه  نصیرالدین  طوسی و نقش مهم او در برافتادن دستگاه 
خالفت عباسی مهم  تر از آن است که نیازی به شرح و تفصیل 
داشته باشد )رک.بیانی، 1381، ج1: 305(. او که حکیمی شیعه 
مذهب و اخالق  گرایی متعصب بود با تربیت شاگردانی چون 
عالمه  حلّی جایگاه خود را در تمدن و علوم اسالمی به عنوان یک 
سیاست  مدار دین محور تثبیت کرد. رسالة »اوصاف  االشراف« او 
رساله  ای در بیان استکمال نفس و سیر تحول انسان از بدایت 
به نهایت است. خواجه این رساله را پس از »اخالق   ناصری« 
نگاشت و آن را به شمس  الدین   جوینی تقدیم کرد. نفوذ سیاسی 
و فکری خواجه در مراکز تعلیم آن زمان باعث شد که آثار او 
به عنوان کتاب   درسی و جزو منابع اصلی باشند. عبید زاکانی با 
نقیضه  سازیی که از این کتاب چه در اسم  گذاری رسالة خود، 
اخالق  االشراف، و چه در محتوای آن کرد با زبان طنز، کوشش 
حکیمانی چون خواجه را برای اصالح جامعه بی فایده دانست و 

خشم خود را از بطالن اخالق در اجتماع فریاد کشید.

ت-2( نقیضه در جزئّیات

نقیضه گویی کلی عبید زاکانی در تقلید هجو گونه از قالب رساله  های 
مشهور اخالقی است و نقیضه  سازی او در جزئّیات، در بند بند 
اخالق  االشراف دیده می  شود. عبید زاکانی در نقد باژگونه  ای که 
از مسلمات اخالقی صورت می  دهد آن  ها را منسوخ می  داند، از 
اخالقیات به عنوان شیوۀ اولیا و قدما یاد می  کند )مذهب منسوخ( 
و آن  ها را در بحث بعدی خود )مذهب مختار( نکوهش می  نماید. 
عبید در آغاز بحث »مذهب منسوخ« همواره عبارتی می  آورد که 
داللت بر نقل حکمت از بزرگان و حکیمان دارد، عباراتی نظیر: 
»حکما می  فرمایند«، »اکابر سلف می  گویند«، »از ثقات مروی 
است«، »قدما گفته  اند«. وی در آغاز بحث »مذهب مختار« در 
نقض سخن حکیمان نقل عباراتی بدین شیوه را پیشه می  کند؛ 
»زیرکان  کرده  اند«،  نقل  ما  »بزرگان  می  فرمایند«،  »اصحابنا 
خرده دان می  گویند« و.... این رفتار کنایه  آمیز عبید باعث شده 
که وی با بی  پروایی هرچه بیشتر، سرزنش  های گزندۀ خود را نثار 
خداوندان سیاست و قدرت کند و به طرزی ملیح ابطال حکمت 
و خرد را حتی در نزد مدعیان حکمت در روزگار خویش برمال 
سازد. فراموش نکنیم که نام این رساله بر نقد اخالق و رفتار طبقات 
فرادست اجتماعی داللت دارد و اگر جایی نیشی هم به مردم 
فرودست می  زند از این رهگذر است که »النَّاُس بَِزَمانِِهم اَشَبُه 

ِمنُهم بِآبائِِهم«.
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ت-2-1( نقیضه   از شعر و نثر ادیبان سلف

در مباحث پیشین به موضوع بهر ه گیری عبید از شعر شاعران 
پیشین اشاره و گفته   شد که بیشتر اقتباسات و نقیضه  سازی  های 
او در استشهاد به شاعران گذشته از قبیل: فردوسی، نظامی 
و سعدی است. عبید زاکانی از شعر شاعران سلف، دو گونه 
نقیضه  سازی کرده  است. یکی دست کاری در فرم  های مشهوری 
چون شاهنامة فردوسی و گلستان سعدی )نقیضه  سازی آشکار( 
و دیگری بهره  گیری از اشعار شاعران بزرگ در مواضع خاص، 
بدون اینکه در قالب و ساختار کلمات دستی ببرد )نقیضه  سازی 

پنهان(. نمونة دوم بسیار بیشتر و متنوع  تر است.
ت-2-1-1( نقیضة آشکار 

در این شیوه، عبید فرم  های معروفی چون قصه  های شاهنامه 
یا ابیاتی آشنا از شعرای هم  عصر یا پیش از خود را به شکلی 
هجوگونه دست  کاری کرده و نقیضه ساخته  است. اگر شاعری 
در بحر متقارب که وزن شاهنامة فردوسی است شعری بنویسد 
نمی  توان ادعا کرد که از شاهنامه نقیضه ساخته  است، اما اگر در 
شعری که ساخته  است، پهلوانان معروفی چون رستم، هومان 
و پیران را به جان یکدیگر بیندازد و در خالل حکایت، بیت یا 
ابیاتی از فردوسی را ضمیمه کند و اشارات و ارجاعات آشکاری 
به شیوۀ سخن حکیم داشته باشد، می  توان دریافت که نگاهش 
به شاهنامه و نقیضه  سازی او از فرم معروف این کتاب کاماًل 

عمدی بوده   است. نقیضه  ای که عبید زاکانی از شاهنامه 
ساخته  است در ده بیت و عاری از عفت کالم است، به 
همین دلیل نقل تمامی آن در این تحقیق ممکن نیست. 
این نقیضه که در باب سوم )در عّفت( آمده  است، این گونه 

آغاز می  شود:
»تهمتن چو بگشاد شلوار بند

       به زانو درآمد یل ارجمند
عمودی برآورد هومان چو دود

      بدان سان که   پیرانش فرموده بود....«
        )عبید زاکانی، 1999 م:240(

پهلوان  دو  برخورد  از  هزل آلود  ماجرایی  ادامه،  در  وی 
می  سازد و در پایان با حکمتی از فردوسی بدین شکل قصه 

را به پایان می  برد:
»چو بر کس نماند جهان پایدار                     

همان به که نیکی بود یادگار«   )همان: 241(  
در شاهنامه این بیت در داستان ضحاک و با اندکی تغییر 
در مصراع نخست دیده می  شود و به شکل زیر ضبط 

شده  است:
»نباشد همی نیک و بد پایدار

همان به که نیکی بود یادگار«   
                   )فردوسی، 1386، ج1: 85(
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در نمونة دیگری که از اشعار معروف نقیضه  سازی کرده مصراعی 
است در باب ششم )در حلم و وقار( که فرم بسیار آشنایی دارد: 

»گر سگی بانگی کند بر بام کهدان غم مخور«.
وزن و ردیف و قافیة این مصراع یادآور غزل معروف حافظ است 
که: »یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور« )حافظ، 
1367: 172(. این وزن و ردیف و قافیه در اشعار سخنوران 
پیش از قرن هفتم و هشتم مورد توجه واقع نبوده است. ظاهراً 
این فرم از ابتکارات شمس الدین جوینی یا معاصران اوست. این 
مصراع عبید )گر سگی بانگی کند...( شاید نقیضه  ای باشد از 

غزل شمس الدین جوینی با مطلع:
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور  
بشکفد گل  های وصل از خار هجران غم مخور

          )رک.حافظ،1382: 264(
شاید هم با توجه به حکایت  هایی که در مورد رابطة خصمانة 
عبید زاکانی و سلمان ساوجی در تذکره  ها هست، این مصراع 

نقیضه  ای است از غزل سلمان با مطلع:
بردمد صبح نشاط از مطلع جان غم مخور  

وین شب سودا رسد روزی به پایان غم مخور               
                  )رک.همان(

با توجه به ضعف قرائن در مورد  بهره گیری یا نقیضه  سازی 
عبید زاکانی از شعر حافظ، احتمال اینکه این مصراع نقیضة 

غزل مشهور حافظ باشد ضعیف است، ولی مسلماً این 
فرم در روزگار عبید بسیار مشهور و بر سر زبان  ها جاری 
بوده. نکتة دیگر اینکه گاه این فرم با حذف یک رکن از 
ارکان فاعالتن و به صورت مسدس در دیوان شعرای قرون 
هفتم و هشتم دیده می  شود )برای اطالع از سابقة این فرم 
و مشاهدۀ نمونه  های قدیم رک.غنی،1366: 29؛ جالل 

طبیب، 1389: 179(.
ت-2-1-2( نقیضة پنهان

»ادبیات و به  ویژه شعر شیوۀ غیرمستقیم بیان و اندیشه است، 
گریز از منطق عادی گفتار است و از این روی در گزارش 
لحظه  ها و اندیشه  ها، مردان هنری از صورت  های گوناگون 
خیال و شیوۀ ادای معانی به طریق غیر مستقیم استفاده 
می  کنند« )شفیعی  کدکنی، 1366: 139(. برخورداری از 
سابقة ادبی غنی و پیروی از سنت  های ادبی در گذشته 
باعث می  شد که نویسندگان و شاعران از شعر سخنوران 
دیگر به طور آشکار و پنهان در خالل آثار خود استفاده کنند 
و هرگز بیم آنکه   متهم به سرقت و انتحال شوند، نداشته 
باشند. دلیل عمدۀ این مهم، معروف بودن اشعاری است 
که آن  ها در نظم و نثر خود از گذشتگان وام می  گرفتند. 
را  حقیقت  این  اگر  بعد(.  به  )رک.همایی، 1389: 355 
بپذیریم که اخالق  االشراف عبید زاکانی متنی است متکی 
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بر پسند و شناخت عوام از ادبیات گذشته که بر اثر گذر زمان 
جنبه  های هنری و کارکردهای پنهان آن برای خواّص آشکار 
می  شود و در زمان آفرینش، متنی فاخر به معنای تام کلمه نبوده   
است،)12( باید این را نیز اعتراف کنیم که این رسوب هنرمندانة 
انتقادهای اجتماعی در اخالق  االشراف بدون اتکا  به سابقة غنی 
ادبیات شفاهی و مکتوب فارسی ناممکن بوده   است. »بسیاری 
از حکایات عبید و آنچه که در کتب نویسندگان متقدم بر او 
آمده   است اساساً روایت ادبی حکایات فولکلوریک است؛ یعنی 
حکایاتی که شفاهاً در میان مردم هم  عصر با این نویسندگان 
شایع بوده و این  ها آن حکایات را از افواه اخذ کرده  اند و دستی 
به سر و صورتش کشیده، به نثر ادبی درآوردند و در کتب خود 
نوشته  اند« )امیدساالر،1381: 289(. اصوالً یک متن ادبی را 
نمی  توان بدون در نظر گرفتن روابط متقابل با سایر آثار ادبی 
و به شکلی مجرد تصور کرد. »اثر هنری در ارتباط با آثار هنری 
دیگر و از رهگذر تداعی با آن آثار فهمیده می  شود... نه تنها اثر 
تقلیدی، بلکه هر اثر دیگری در توازی و تقابل با یک الگو آفریده 
می  شود« )تودوروف، 1379 : 48(. در زمان عبید زاکانی شعر و 
سخن فردوسی، نظامی و سعدی بر سر زبان  ها جاری بوده   است. 
و او از این خصیصة کالم سخنوران معروف پیشین به سود خود 
بهره جسته   است. او اغلب، شعری معروف از پیشینیان را در 
اثبات نّیت و منطق خود به عنوان شاهد می  آورد، به طوری که 

خواننده می  پندارد که فردوسی یا سعدی یا دیگری این 
بیت را برای درج در اخالق  االشراف عبید ساخته   است. به 
این شگرد که شعر دیگری را به سود منطق خود مصادره 
می  کردند و در فحوای کالم خود می  گنجاندند تعریض 
نیز گفته  اند. تعریض عبارت است از؛ »گفتن سخنی که 
از سیاق آن معنایی دیگر دانسته شود از قبیل اینکه به 
ِه  مردم آزار بگوییم اَلُمسلُِم َمن َسلَِم الُمسلِمُوَن ِمن یَِدِ
بن مایة   .)146 لَِسانِِه«)شفیعی  کدکنی،1366:  وَ 
تهّکم)13(  تعریض،  همین  پنهان  هنری  نقیضة 

پنهان در آن است.
نوعی  باید  پس  آدم  هاست  دربارۀ  »طنز  که  آنجا  از   
نوع آن  باشد ]که[ ساده  ترین  شخصیت  سازی در کار 
توصیف توسط مؤلف است« )پالرد، 1378 : 62( عبید 
با توصیف طبقات اجتماع هرکدام را نمونة باژگونة اخالقی 
را  قاضیان  مثالَ  آن ساخته   شده  اند.  برای  که  می  داند 
رشوه خوار، علما و زاهدان را دین فروش، حاکمان را ظالم، 
زنان را بی  عفت و مردان را فاسد و فاسق می  داند. در طنز 
زیر استفادۀ عبید از بیت معروف سعدی )رک.سعدی، 
1369: 181( تعریضی است بر محتکران و مرفهانی که 

رزق مردم را در کیسة بخل خویش انبار کرده  اند:
»بزرگان گفته  اند هرکس که بزرگی خواهد باید هرچه 
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دارد انبار کند تا بدان عزیز باشد. نمی  بینی که اکنون جمله 
بزرگان انبارداری می  کنند و شاعر گوید:

اندک اندک به هم شود بسیار
دانه دانه است غلّه در انبار«    
                )عبید زاکانی،1999م:247(
تعریضی که در طنز زیر با استفاده از بیت معروف گلستان)رک.

سعدی،1369: 140( به زاهدان دارد، گزنده  تر و تلخ  تر از آن 
است که نیاز به شرح داشته باشد:

یُوُث َسِعیُداّلَدارَیِن. تأویل چنین  »و در امثال آمده  است که اَلدَّ
فرموده  اند که دیّوث تا در این دنیا باشد چون به علّت حمّیت 
مبتال نیست فارغ  البال می  تواند زیست و در آن دنیا، چون 
رسول علیه السالم فرموده  است که اَلَدیُوُث اَل یَدُخُل الَجنَّه، 
آنجا نیز چون او را به بهشت نباید رفت، از کدورت صحبت 
شیخکان و زاهد آنکه   در بهشت باشند، و روی ترش ایشان، به 
یمن این سیرت آسوده باشد و هر جا که شیخکی را بیند گوید:

گر تو را در بهشت باشد جای
دیگران دوزخ اختیار کنند«    
             )عبید زاکانی،1999م: 249(

 نقیضه  سازی معنایی از آثار شاعران و سخنوران پیشین برای 
ادای مقصود در طنز یک روش قابل اعتناست. ارجاع به عهد 
ذهنی مردم و خوانندگان در شعر و نثر امثال فردوسی و 

سعدی و باژگونه جلوه دادن معانی آن  ها، جدا از اینکه به 
ایجاد فضای طنز در کل متن می  انجامد، نقیضه  سازی پنهان 
حکمت آنان است. مقصود از نقیضه  سازی پنهان این است 
که فضای عاطفی، موسیقایی، حکمی و تخیلی شعری را 
که خوانندگان از آِن فردوسی و سعدی و دیگران می  دانند 
به سود خود مصادره کنیم و در حقیقت معنا و مقصود شاعر 
را کامالً وارونه جلوه دهیم. استفادۀ مفید تعریض از ابیات 
شاعران پیشین در اخالق  االشراف به همین موارد ختم 
نمی  شود اما با توجه به محدودیت این گفتار و نیز با عنایت به 
ضرورت رعایت مسائل اخالقی بسیاری از نمونه  ها را نمی  توان 

در معرض دید خوانندگان قرار داد.
در باب هفتم که در حیا و وفا و صدق است، با نظری به خسرو 
وشیرین نظامی )رک.نظامی، 1376: 240( و لیلی و مجنون 
عربی، وفاداری و عفت ورزیدن در عشق را کار نادانان می  داند 
و با کنایتی آشکار به ماجرای دو داستان مذکور ضمن ایراد 

یک بیت از نظامی و مصادره به مطلوب آن می  گوید:
»باز کدام دلیل واضح  تر از این که هرکس که خود را به وفا 
منسوب کرد همیشه غمناک و خاسر می  باشد و عاقبت عمر 
بی  فایده در سر آن کار کند چنانکه   فرهاد آن همه زحمت  ها 
کشید و کوه بیستون برید و هرگز به مقصود نرسید تا عاقبت 
جان شیرین در سر کار شیرین کرد. در حسرت می  مرد و 
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می  گفت:
فدا کرده چنین فرهاد مسکین

ز بهر جان شیرین جان شیرین   
و آن مسکین مجنون بنی عامر، گویند جوانی بود عاقل و فاضل، 
ناگاه دل در دخترکی لیلی نام بست و در وفای او زندگانی بر او 
تلخ شد و هرگز از او تمّتعی نیافت. سر و پا برهنه در بیابان  ها 

گردیدی و گفتی: بیت
           َعلَیَّ اَِذا اَلَقیُت لَیلی بَِخلَوٍۀ

         زِیَارَُۀ بَیِت اهللِ رِجاَلَی َحافَِیاً
بزرگان ما راست گویند ُخلقی را که ثمره این باشد ترک، اولی« 

)عبید زاکانی، 1999م:253(
نمونة دیگر در همین باب و دربارۀ صدق و راستی با استفاده از 
یک بیت مشهور از سعدی )رک.سعدی، 1365 : 857(  است که 

آن را به سود طنز خویش به  کار گرفته و می  گوید:
»کدام حجت روشن  تر از اینکه اگر صادق القولی صد گواهی 
راست ادا کند از او مّنت ندارند بلکه به جان برنجند و در تکذیب 
او تأویالت انگیزند، اما اگر از بی  دیانتی گواهی بدروغ طلبند ده 
نوع رشوت بدو دهند و به انواع رعایت کنند تا آن گواهی بدهد 
چنانکه   امروز در بالد اسالم چندین هزار آدمی را ]کذا[ از قضات 
و مشایخ و فقها و عدول و اتباع ایشان را ]کذا[ مایة معاش ازین 

وجه است و می  گویند:

دروغی که حالی دلت خوش کند
به از راستی کت مشّوش کند«    )همان:254(  

سلطة قدرتمندانة سعدی بر ذهن و زبان عبید باعث 
شده که ارجاعات مختلفی به آثار نظم و نثر سعدی در 
خالل نثر او پدید آید. عبید در اخالق  االشراف برخالف 
قطعه  ها، تضمینات، ترجیع بند و رباعی  های هزل گونة خود 
که برداشت  های مستقیم و نقیضه  های آشکاری از شعر 
سعدی به عمل آورده، کوشیده تا در کار سعدی به طرزی 
پنهان دست  کاری کند و سخن او را با تجاهل العارفی رندانه 
به سود خود مصادره کند. عبید در بخشی از باب هفتم 

می  گوید:
»مرد باید که تا تواند پیش مخدومان و دوستان خوش 
آمد و دروغ و سخن به ریا گوید و َصَدَق االمیر را کار 
فرماید و هر چه بر مزاج مردم راست باشد آن در لفظ آرد. 
مثالً اگر بزرگی در نیم  شب گوید که این زمان نماز پیشین 
است در حال پیش جهد و گوید راست فرمودی و امروز 

آفتاب سخت گرم است....« )همان:253(.
این عبارات ما را به یاد ابیات معروف گلستان می  اندازد که:

خالف رای سلطان رای جستن
             به خون خویش باشد دست شستن
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اگر خود روز را گوید شب است این          
              بباید گفت اینک ماه و پروین
                                                   )سعدی،1369: 81(     

ث( نقیضه در لحن

هدف عبید براساس آنچه در مقدمة اخالق  االشراف به طریق 
ریشخند و سخره می  گوید، تصنیفی است که شاید به درد 
طالبان علم اخالق بخورد. حساب این متن را که عاری از 
تصویرهای ناب و صنعت  گری  های استادانه است باید از متون 
فاخری که به قصد آرایه  بندی و برانگیختن حس زیبایی  شناسی 
خواننده و در فضایی کامالً اخالقی )با رویکردهای فلسفی، 

عرفانی، تغزلی و حماسی( نوشته   شده  اند، جدا کرد. 
این رساله دیده  در  را که  عامیانه  ای  رویکرد  زاکانی  عبید 
می  شود از رویکرد فاخری که متضمن حماسه و تغزل و 
موعظه و حکمت و عرفان و ادبّیت باشد برتر می  پندارد. اهتمام 
وی را بدین روش می  توان، »نقیضه  سازی در لحن« به شمار 
آورد. لحن عامیانة اخالق  االشراف نقطة مقابل ادبیات فاخر 
فارسی است و بی گمان عبید در برگزیدن این لحن، عمدی 
داشته است. کارکرد ادب فاخر، رسائل اخالقی و موعظه  های 
حکیمان، عارفان، زاهدان و اهل منبر در جامعة فساد زده  ای 
که او زندگی می  کند یک  سره از دست رفته   است. پندارهای 
آرمان  گرایانة کسانی چون سعدی که در بوستان برای انسان 

نسخة اخالق پیچیده است، کمتر از یک قرن پس از مرگ 
آن بزرگ  مرد نقش بر آب شد و کسانی بر جامعة ایرانی حاکم 
شدند که ناز از غالم ترک و استر می  کردند و خرمهره را با ُدر 
برابر می  پنداشتند. در این غوغا دیگر چه امید خیر از حّکامی 
می  توان داشت که طومار اخالق را یک  سره در نور دیده، حتی 

با زن   پدر خود هم مناسباتی داشته  اند؟)9(
و  غزالی  محمد  امام  چون  حکمایی  اخالقی  رسائل   
خواجه  نصیرالدین  طوسی علی  رغم همة اشتهاری که داشت در 
متن جامعة قرن هشتم به نوعی مخالفت با هنجار به  شمار 
می  رفت و عبید دقیقاً از همین نکته بهره برد تا هم  سو با 
گرایش  ها و آموزه  های اخالقی)در اصل، ضد  اخالقی( جامعة 
خود متنی فراهم بیاورد که نقیضه  ای باشد بر »اخالق   ناصری« 
و »اوصاف  االشراف« خواجه  نصیرالدین  طوسی و نقدی باشد بر 
رفتار حاکمان فرادست و محکومان فرودست. عبید با انتخاب 
لحن عامیانه در تقابل با لحن فاخر ادب فارسی، »آثاری چون 
اخالق ناصری را که در علم اخالق نوشته شده تقلید می  کند 
و با آوردن امثال و احادیث و آیات قرآنی که اغلب آن  ها را 
از مضمون خاص خودشان نقل می  کند، ریاکاری،  خارج 
بی وجدانی و بی دینی مردم زمان خود را به باد انتقاد می  گیرد« 

)جوادی،1384: 36(.
ج( نقیضة احکام و آیات
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از دیگر شیوه  های عبید در القای معانی انتقادی باژگونه کردن 
مفاهیم و معانی مقبولی است که جامعه، شریعت و عقل در 
طی قرون بر آن  ها صّحه گذاشته و تأییدشان کرده  اند. باژگونه 
کردن مفاهیمی که مورد قبول همگان بوده »از راه کند کردن 
فرآیند ادراک خواننده و نیز از راه شوکه کردن او با رویداد یا 
فرجامی نامنتظر، می  تواند از پدیده  های مألوف آشنایی زدایی 
به عمل آوَرَد و خواننده را به اندیشیدن و تجدید نظر سوق 
دهد« )پاینده، 1385 : 135(. عناوینی که عبید برای هر باب 
برگزیده، همانند کتاب  های حکمای اخالق، حول مسائل مهم 
اخالق و شریعت است)14(. در این میانه برگزیدن دو عنوان 
ثابت »مذهب منسوخ« و »مذهب مختار« برای نشان دادن سیر 
تطور موضوع و باژگونه نشان دادن آنچه منسوخ و آنچه مختار 
است، شگردی است که پارادوکس وضعیت موجود جامعة عبید 

با وضعیت مطلوب را به خوبی نشان می  دهد.
 یکی از عمده  ترین اصول الیتغّیر ملت اسالم، احکام و آیات قرآن 
کریم است که مستند اصلی کلّیات و جزئّیات حیات مسلمانان 
است. عبید زاکانی در مواضعی خاص و در هر باب در بحث 
از »مذهب مختار«، بدون اینکه با اصل مسلّم قرآنی مخالفتی 
داشته باشد، صرفاً از طریق تعریض و تهّکم، با قرآن به نبرد با 
آن چیزی می  رود که مایة تباهی و انحطاط اخالقی است. در 
این روش، عبید خود را در موضع مخالف اخالقیات قرار داده 

و به ظاهر، احکام قرآنی را به سود خود مصادره می  کند 
ولی در اصل، مخالف خوانی او انتقادی شدید به باورهای 
اخالق گریزانه و قرآن ستیزانة اشراف، حکام و مردم است. 
در این گونه موارد، عبید با علم به موضوع، خود را به نادانی 
می  زند و تجاهل العارف می  کند. در کتب علم معانی در 
این باره گفته  اند: »اگر شنونده عالم به حکم باشد غرض 
گوینده از خبر یکی از لوازم حکم است نه مضمون خبر... و 
در صورتی که شنونده عالم به حکم باشد و به مقتضای علم 
خود عمل ننماید، او را در القاء حکم، جانشین جاهل به 
ـ 62(. تجاهل  حکم قرار می  دهند« )رضانژاد، 1367: 61 
مرد آگاهی چون عبید در قبال تجاهل سیاه مردم در باب 
مسلّمات قرآنی و اخالقی، کارکردی طنزآلود دارد و الزم 
فایدۀ خبر او در این موارد تنّبه مخاطب است. از آنجا که 
خواننده یا مخاطب سویة دیگر طنز عبید است و بدون او 
طنز هویتی ندارد نباید نقش و کارکردهای علم معانی و 
تأکیدی را که بر عهدۀ خواننده می  گذارد از یاد ببریم. در 
نقد جدید هم معتقدند که »به هیچ وجه نمی  توانیم دربارۀ 
معنای متن صحبت کنیم، بدون آنکه   به سهم خواننده در 
آن توجه کرده باشیم« )سلدن، 1384: 92(. نمونه  های زیر 

از این نظر قابل تأّملند:
»اصحابنا می  فرمایند که قدما در این باب ]ستایش عفت[ 
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غلطی شنیع کرده  اند و عمر گرانمایه در ضاللت و جهالت به 
سر برده. هر کس این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره 
نَیا لَِعٌب وَ لَهٌو َو  نباشد. در نّص تنزیل واردست که إنَّما الحیوه الدُّ
زِیَنٌه وَ تََفاُخٌر بَیَنُکم وَ تََکاثٌُر فی االَمَوال وَاالَوالِد و معنی چنین 
فهم فرموده  اند که مقصود از حیات دنیا بازی و لهو و زینت و 
تفاخر و جمع کردن مال و غلبة نسل است. می  فرمایند که لعب 
و لهو بی فسق و آالت مناهی امری ممتنع است و جمع کردن 
مال بی رنجانیدن مردم و ظلم و بهتان و مکر و خیانت و زبان 
در عرض دیگران دراز کردن محال، ناچار هرکه عفت ورزد از 
این  ها محروم باشد و او را از زندگان نتوان شمرد و حیات او 
َُّکم  ََّما َخلَقَناُکم َعَبَثاً وَ اَن عبث باشد و بدین آیت که اََفَحِسبُتم اَن

إلَیَنا ال تُرَجُعوَن مأخوذ شود« )عبید زاکانی، 1999م:239(.
»بزرگان ما...نّص تنزیل را که ُکُلوا وَاشَربُوا وَ ال تُسِرُفوا و آنکه   
می  فرماید عّز من قائل: إّن اهللَ ال یُِحبُّ الُمسرِفِیَن، امام امور و 
عزائم خود ساختند و ایشان را محقق شد که سبب خرابی 
خاندان  های قدیم سخا و اسراف بوده و هرکس که خود را به 

سخا شهرت داده هرگز دیگر آسایش نیافت« )همان:245(.
»یکی از کبار مفسران در تفسیر این آیت که وَ إن ِمنُکم إاِّل 
وارُِدها چنین فرموده باشد که مجموع خالیق از دوزخ چون 
برق  گذار کنند. قاضیان و اتباع ایشان و دیّوثان ابداآلباد در 
دوزخ باشند و با هم صحبت دارند و شطرنج آتشین بازند« 

)همان:250(.
در زمان مبارک رسول صلّی اهلل علیه و سلّم  کّفار را می  گفتند که 
درویشان را طعام دهید؛ ایشان می  گفتند که درویشان بندگان 
خدایند اگر خواستی ایشان را طعام دادی چون او نمی  خواهد 
ما چرا بدهیم چنانکه   در قرآن مجید آمده: أَنُطِعُم َمن لَو یَشآُء 

اهللُ اَطَعَمُه إِن أَنُتم إاّل فی َضاَلٍل ُمِبیٍن« )همان:255(.
در اخالق  االشراف این گونه طنز تلخ را نه تنها با کمک آیات 
قرآنی بلکه با بهره گیری از احادیث نبوی)ص( و اخبار انبیاء 
از  ائّمه)ع( می  توان دید. آنچه در مورد احادیث منقول  و 
پیامبر)ص( و سایر بزرگان دین در این کتاب دیده می  شود، 
خلط احادیث با اَمثال و حکم عربی است؛ به نحوی که بسیاری 
از عبارات و جمالتی که عبید به عنوان حدیث ارائه کرده، 
در منابع معتبر حدیث دیده نمی  شوند )رک.پی  نوشت6(. 

نمونه  های زیر از این دید شواهد قابل اعتنایی هستند:
»از حضرت رسالت مروی است که أَلّسِخیُّ ال یَدُخُل النَّارَ َو 
لَو َکاَن فاِسقاً«                      )عبید زاکانی، 1999م:244(
»از حضرت رسالت مروی است که أَلُحلُم ِحَجاُب اآلفات«  

                                                            )همان: 248(. 
»چون رسول علیه السالم فرموده  است که أَلَدیُّوُث ال یَدُخُل ال
جّنه...«                                                 )همان:249(.

»در اخبار نبوی و آثار مصطفوی آمده   است که أَهُل النَّاِر 
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یََتاَلَعُبوَن بِالنَّار«                                      )همان:250(.
»رسول )ع( می  فرماید که أَلَحَیاءُ تَمَنُع الرِّزَق« )همان:251(.

باال به حضرت  از قبیل عبارات  انتساب عبارات ُشبهه  ناکی 
پیامبر)ص( را نمی  توان عمدی و از سر لجاج دانست. چه بسا 
در روزگار عبید این مفاهیم را ذیل مبحث احادیث طبقه بندی 
کرده بودند و از آنجا که یکی از سرچشمه  های قوی طنز عبید 
باورهای عامیانه و حکایات و امثال رایج در ذهن و زبان مردم 
کوچه و بازار است باید اشتهار این جمالت و عبارات را در افواه 

مردم و در زمان عبید، منطقی دانست.
چ(حکایت و نقیضه

اخالق  االشراف آن گونه که عبید آن را سامان داده تقلیدی از 
رساله  های اخالقی مشهور و به طور کلی شیوۀ نگارش آن تابع 
اسلوب نگارش رساالت و کتب مدرسی ادوار گذشته  است. عبید 
با نظیره  سازی، نقیضه  گویی و باژگونه کردن حقایق، در خالل 
افادات ِحکمی و اخالقی خاص خود، گاه حکایتی از احوال 
افراد آشنا یا ناشناس ذکر می  کند. در اخالق  االشراف، بر خالف 
رساله  های دیگر عبید، به  ویژه رسالة دلگشا که مشحون است از 
طنز اقوام، از این نوع طنز تقریباً خبری نیست؛ فقط در یک مورد 
به قولی مشهور از پهلوانان خراسان و یک مورد هم به واقعه  ای 
برای نوخاسته  ای اصفهانی )نسخه بدل:یزدی؛ خراسانی( اشاره 
دارد و بس. حکایات اخالق  االشراف به مقتضای حال و متناسب 

با موضوع هر باب آمده  اند؛ حال آنکه   در رسالة دلگشا 
ترتیبی برای حکایات وجود ندارد و از هر دری سخنی به 
میان آمده  است. آنچه مشهود است اینکه در رسالة دلگشا 
اصل بر ایجاز و فشردگی حکایات و لطایف است ولی در 

اخالق  االشراف چندان به ایجاز توجه نشده  است:
»و هم یکی از بزرگان عصر با غالم خود گفت که از مال 
خود پاره  ای گوشت بستان و زیره بایی معطر بساز تا بخورم 
و تو را آزاد کنم. غالم شاد شد. زیره بایی بساخت و پیش 
آورد. خواجه آش بخورد و گوشت به غالم سپرد. روز دیگر 
گفت بدان گوشت، نخود آبی مزعفر بساز تا بخورم و تو را 
آزاد کنم. غالم فرمان برد و نخود آب ترتیب کرد و پیش 
آورد. خواجه آش بخورد و گوشت به غالم سپرد. روز دیگر 
گوشت مضمحل شده بود گفت این گوشت بفروش و 
پاره  ای روغن بستان و از آن طعامی بساز تا بخورم و تو 
را آزاد کنم. غالم گفت ای خواجه بگذار تا من همچنان 
غالم تو می  باشم و اگر البته خیری در خاطر می  گذرد نیت 

خدای را این گوشت پاره را آزاد کن« )همان:247(.
مورد  در  با ساختن حکایاتی  اخالق  االشراف  در  عبید 
محیی الدین ابن عربی و حسین بن منصور حالج ضمن 
ارجاع به تفکر غالب عرفانی در عصر خود حسن تعلیلی 
برای اعدام حالج می  سازد )رک، همان:238( و کنایتی 
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نیش دار به اخالق و اعتبار محیی الدین ابن عربی می  زند 
)رک،همان:252(. ظاهراً تمایالت عرفانی عبید را از خالل 
این دو رویکرد متفاوت به دو عارف بزرگ مسلمان می  توان 

دریافت.
به هرحال حکایت در اخالق  االشراف ابزاری برای پیشبرد 
مقصود است. برخالف کتاب  های حکمت و اخالق که با 
مباحث خشک، نیاز به حکایت پردازی در آن  ها زیاد است 
در اخالق  االشراف چه حکایت می  آمد و چه نمی  آمد مقصود 
حاصل می  شد. این نیز ظاهراً به تقلید باژگونه از ساختار رسائل 

حکمی و پارادوکس غالب در سبک عبید مربوط می  شود.
ح(داوری تاریخ

عبید در تاریخ ایران و ممالک فارسی زبان خود را در معرض 
داوری  های ضد و نقیض قرار داد. گروهی چنانکه   گذشت او 
را جهنمی هجاگو لقب دادند و گروهی او را مصلح اجتماعی 
دانستند. همة این جدال  ها بر سر تعریف و حدود اخالق بوده 
و هست. »بسیاری از خردمندان گذشته بر آن بوده  اند که 
هنر باید تابع اخالق باشد و اگر از حدود اخالق تجاوز کند 
بد و ناپسند خواهد بود... دیدرو می  گوید گرامی داشتن تقوی 
و پست شمردن رذایل و نمایان کردن معایب باید هدف و 
غایت هر مرد شریف و آزاده  ای باشد که قلم یا قلم مو و یا قلم 
حجاری به دست می  گیرد« )زرین کوب، ب1369: 38(. ولی 

گروهی دیگر شاعر را نیز از بدنة اجتماع می  دانند و به او حق 
می  دهند که فسادها را با زبانی همه فهم و حتی آلوده فریاد 
بزند )رک.کاسب، 1369: 167(. اخالق  االشراف عبید از حیث 
نقد اخالقی مقبول نیست، چون ابزارهایی که در آن به کار 
رفته   است، آن سوی دایرۀ عرف و عادت و اخالقند. عبید با 
گذر از مرزهای ممنوعه و شکستن تابوهای قشری  گرایانه در 
پی افشای تیرگی  های اخالقی بود ولی خود نیز در منجالبی 
که گردش را فراگرفته بود دست و پا زد)بدین منظور و برای 
شناخت لحن شعر طنز عبید، رک.عبید زاکانی،1999م: 
201تا230(. تمایل او به پرده دری برای افشای رذیلت  ها 
نشان می  دهد که راه دیگری برای وی متصور نبوده و این 
در حالی است که همشهری بزرگ او، حافظ، با زبانی عفیف 
تقریباً همان کاری را کرده که عبید به انجام برده  است. حافظ 

با محافظه کاری رندانه و عبید با پرده دری قلندرانه.
نتیجه

اخالق  االشراف عبید زاکانی با رسائل و نگاشته  های دیگر عبید 
متفاوت است. در این رساله، طنز کامالً هدف  مند است و از 
پراکنده گویی در آن خبری نیست. عبید در اخالق  االشراف 
به تقلید وارونه  ای از رسائل حکمی و اخالقی نظیر رسائل 
خواجه نصیرالدین طوسی و آثار غّزالی دست یازیده  است و 
در آن، ضمن یادآوری شیوۀ پسندیدۀ قدما در رعایت حدود 
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ـ به جای توصیه به اخالق  اخالقی، به جامعة آفت زدۀ خود 
ـ توصیه به فساد می  کند. مهم  ترین نکته در شگرد طنز عبید 
در اخالق  االشراف نقیضه  سازی از سخن شاعران و نویسندگان 
پیشین است. او با تقلید هجوگونه  ای که از شاهنامه فردوسی، 
گلستان سعدی و آثار بزرگان پیش از خود کرده ضمن اینکه 
به ما نشان می  دهد که ذوق ادبی جامعه ایرانی تابع کدام نوع از 
ادبیات بوده است، مقاصد طنز خود را با تسخر زدن بر سخن 

بزرگان ادب، حکمت و اخالق حاصل می  کند.
در سراسر رسالة اخالق  االشراف تناقض و تضاد مشهود است. 
تضاد بین نیکی و بدی، خیر و شر، اخالق و تباهی، حکمرانان 
و  دانش  حق پرست،  عارفان  و  دین فروش  زاهدان  مردم،  و 
جهل و مفاهیم دیگری که یکی بر صّفة نیکی و دیگری در 
کّفة شرارتند. ساختار متقارن اخالق  االشراف سایه  ای از تقارن 
درونی و دوگانگی روحیات و نفسانیات ماست. هفت باب این 
کتاب ما را از یک سو به یاد هفت طبقة آسمان و از سوی دیگر 
به یاد هفت طبقة دوزخ می  اندازد. عبید اخالق آسمانی را در 
بخش »مذهب منسوخ« و اخالق دوزخی را در ذیل »مذهب 
مختار« آورده  است. با این استعارۀ ظریف در می  یابیم که، شیراز 
قرن هشتم برای او و هنرمندان دیگری چون حافظ، اگر دوزخی 

تحمل ناپذیر نبوده، بهشتی دلگشای هم نبوده   است. 
 همان طور که گفته شد، نقیضه  سازی به  صور گوناگون در این 

رساله دیده می  شود. نقیضه  های عبید یا آشکارند، یعنی 
عیناً حکایتی یا شعری را از پیشینیان دست کاری می  کند 
و آنچه را خود می  خواهد بر آن می  نشاند؛ یا پنهانند که 
در این شیوه با ساختار اثر مورد نظر کاری ندارد ولی در 
پس و پیش آن گزاره  هایی می  نشاند که مفهوم آیة قرآن، 
حدیث اولیای دینی، شعر یا نثر دیگران را به سود طنز 
و هزل خود مصادره کند. در نثر عبید رویکردی عامیانه 
دیده می  شود. این رویکرد در برابر نثر فاخر و عالمانة امثال 
خواجه نصیرالدین طوسی، امام محمد غزالی و سعدی 
شیرازی، نوعی نقیضه گویی و پارودی  سازی است که در 
این تحقیق از آن به »نقیضه  سازی در لحن« نام بردیم. 
آیات قرآنی و حکمت  های مندرج در کتب امثال و حدیث 
نیز برای عبید زمینه  ای فراهم کرده که بدون اینکه در 
ساختار آن  ها تصرفی بکند، با استفاده از شگرد »تجاهل 
العارف« مفاهیم مأخوذ و معانی مستتر در آن  ها را به شیوۀ 
طنز آمیز تفسیر کند و با این کار مظلومیت و انحطاط 

مسلمانی را در روزگار خود فریاد بکشد. 
پی نوشت  ها

1.درخصوص تعاریف گوناگون طنز و تفاوت آن با هزل و هجو و نیز درخصوص 
سیر تطور این مقولة ادبی؛ رک. نیکوبخت، 1380: 96-89

2.قصد این تحقیق، نگارش شرح احوال عبید و نقد منابع مرتبط با وی نیست؛ چرا 
که دست کم سه تن از بزرگ ترین دانشمندان و منتقدان فقید معاصر )عباس اقبال 
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آشتیانی، پرویز اتابکی و محمدجعفر محجوب( در نگارش مقدمه بر کلیات عبید زاکانی 
فنون تحقیق را به نیکی ادا کرده اند. غیر از این استادان مبّرزی چون محمود امیدساالر و 

علی اصغر حلبی در احوال و آثار این رند طنزپرداز تحقیقاتی مستوفا کرده  اند. 
3.یکی از دالیلی که برای این ادعا می  توان اقامه کرد این است که؛ اغلب آثار طنز عبید 
برگرفته از متون ادب فارسی و عربی پیش از اوست. در حقیقت مطایبات معروف عبید 
در »رسالة  دلگشا«، »رسالة  تعریفات« و »رسالة  صدپند« بسیار متأثر از نظم و نثر فارسی و 
عربی است؛ و به  ویژه برگرفته از آثار ادیبانی چون سعدی، راغب   اصفهانی، ابوحّیان، جاحظ 
و ثعالبی. این سوای مطایبات عربی عبید است که گاه طابق  النعل  بالنعل از روی دست 
نویسندگان یاد شده نوشته   است. بدین منظور و برای آگاهی از سرچشمة بسیاری از 
طنزهای عبید بنگرید به: )امید ساالر، 1381: 273به بعد؛ زرین کوب، ب1378: 225؛ 
حلبی، ب1377: 13(. استاد بهار در مورد بهره گیری عبید از هزلیات سعدی می  گوید: 
»مجموع هزلیات ]سعدی[ سه مجلس است و چند فقره سؤال و جواب و چند اُضحوکه 

و آن را می  توان مأخذ لطایف عبید زاکانی شاعر معروف قرن بعد برشمرد« )بهار،1370 ج3: 123(.
4. در مورد نقش تاریخی و خاّلقیت فردی بنگرید به: شفیعی  کدکنی، 1389 : 36.

5. »ابوسعید بهادرخان آخرین ایلخان است که حکم وی در تمام متصرفات دولت 
ایلخانی جاری بود. نطفة اختالفات بین امرای دولت ایلخانی و تجزیة آن دولت در زمان 
همو بسته آمد؛ هر چند که این امر ریشه در ماهیت مناسبات اجتماعی و کوچندۀ مغول 
داشت که همواره می  کوشید صورت بندی اقتصادی اجتماعی خود را در جامعة آن دوران 
ایران زمین به گرایش مسلط تبدیل نماید که البته تا حدی هم موفق شد. بنا براین دوران 
ابوسعید نخست بار با ترکتازی امرایی مواجه بود که هر یک مؤسس سلسله  ای در این 
مرز و بوم شدند و تاریخ سرزمین ما را خونبارتر ساختند« )اذکائی،1373: 4634(. »در 
عهد ابوسعیدخان، همان احوالی که در آخر کار بنی  عباس و سالجقه پیش آمده بود در 
ایران نیز بروز کرد و همین پیشامد، سلسلة ایلخانان را مقارن برافتادن سلطنت ممالیک 
از مصر، از ایران برانداخت. توضیح آنکه   امرای مدعی یکدیگر و سران لشکری و وزراء و 
روحانیون متعّصب در دربار نفوذی فوق العاده به هم رساندند و دشمنی ایشان نسبت به 
یکدیگر اساس دولت ایلخانی را متزلزل ساخت« )لین پول، 1363: 194(. قاسم غنی 
در مورد آثار عبید و نسبت آن  ها با شرایط اجتماعی سیاسی قرن هشتم می  گوید: »یکی 
از بهترین مآخذی که وصف منتهای فساد اخالق و وضع حکومت و اوضاع اجتماعی 
آن دوره را می  رساند مجموعة رسایل عبید  زاکانی است از هزلیات و غیره، از قبیل رسالة 

اخالق  االشراف و رسالة   صدپند و رسالة   تعریفات مشهور به ده  فصل و ترجیع  بندها و 
تضمینات و قطعات و مثنویات و رباعیات و حکایات عربیه و فارسی و ریش  نامه و تعریفات 

که در اسالمبول و طهران چاپ شده  است« )غنی، 1386: 105(.
6.خواجه سلمان در حق عبید گوید:

جهّنمی هجاگو عبید  زاکانی
مقّرر است به بی دولتی و بی دینی    

اگرچه نیست ز قزوین و روستا زاده است
ولیک می  شود اندر حدیث قزوینی    

                                                                                        )دولتشاه،1385: 510( 
7.در این مورد می  توان به حواشی مفّصل اخالق  االشراف عبید به کوشش علی  اصغر   
حلبی نگریست که مآخذ بسیاری از جمالت، عبارات عربی، احادیث صحیح و احادیث 

غیر موثق را به دست داده  اند.
8.الزم است در تکمیل توضیحات علی  اصغر حلبی بر اخالق  االشراف برای مواردی که 

ایشان تردید داشته  اند یا احیاناً مآخذ اشعار را نیافته  اند نکات ذیل را اضافه کنیم:
 در مورد بیت: »گریز بهنگام پیروزی است / خنک پهلوانی کش این روزی است« 
گفته  اند که این بیت از اسدی  طوسی است و در گرشاسب  نامه آمده  است )رک.
اخالق  االشراف،1387: 89(. در تکمیل توضیح ایشان باید گفت که در شاهنامه هم بیتی 
بسیار نزدیک به همین مضمون وجود دارد که جالب توجه است: »بهنگام کردن زدشمن 

گریز / به از کشتن و جستن رستخیز« )فردوسی،1386،ج4: 213(. 
در مورد بیت: »جوانان دانا و دانش  پذیر / سزد گر نشینند باالی پیر« گفته  اند که 
احتمال دارد این بیت از خود عبید باشد )رک.عبیدزاکانی،1387: 91( در حالی که 
این بیت از فردوسی است و در شاهنامه بدین صورت ضبط شده  است: »جوانان دانای 
دانش  پذیر / سزد گر نشینند برجای پیر« )فردوسی،1386،ج6: 217(. با توجه به نسخه 
بدل  های شاهنامه در چاپ خالقی، بیتی دقیقاً به صورت مضبوط در اخالق  االشراف، در 
دست  نویس  های کهن شاهنامه نیز آمده  است. دیگر اینکه ترکیب »باالی پیر« فصیح به 
نظر نمی  رسد و شاید همان ضبط »بر جای« پیر که در شاهنامه خالقی آمده، مقرون 

به صحت باشد. 
در مورد مصراع عربی: »اََلُجوُد بِالّنفِس اَقَصی َغایَِه الُجود« )عبید زاکانی،1387: 120( 
گفته  اند که مأخوذ از بیتی است از مسلم  بن  ولید معروف به صریع  الغوانی. نکتة قابل تأمل 
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اینکه این مصرع در دیوان ابوالّشیص  خزاعی هم آمده   است. مسلم  بن  ولید متوفای 205ه.ق. 
و ابوالشیص متوفای 196ه.ق. است. احتمال اینکه مسلم، این مضمون را از ابوالشیص گرفته 

باشد یا تواردی بین آن دو رخ داده باشد وجود دارد.
در مورد مصراع: »پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند« مأخذ درست را که دیوان 
انوری است به دست داده  اند. نکتة قابل ذکر اینکه این مصراع در دیوان سلمان  ساوجی هم 
آمده  است: »پادشاها از پی صد مصلحت یک خون بکن/پادشاهان از پی یک مصلحت صد 

خون کنند«)سلمان،1389: 403(
در مورد بیت: »دروغی که حالی دلت خوش کند/به از راستی کت مشوش کند« گفته  اند: 
»این بیت را در امثال و حکم، دهخدا به سعدی نسبت داده، ولی با تفّحص در نسخه  های 
موجود از چاپ کلّیات نیافتم« )عبید زاکانی،1387: 211(. حقیقت این است که این بیت 

از سعدی است و در بخش مفردات فارسی ضبط شده  است. )رک.سعدی،1365: 857(.
9.در ماجرای طغیان شاه   شجاع بر ضد پدرش، امیر  مبارزالدین  محمد و متهم شدن به 
ـ 235؛ وزیری، 1385 ج1: 514  داشتن روابطی با زن  پدر خود؛ )رک.غنی،1386: 234 

ـ 515(.
10.شاید این نقیضه  ای که بحث اصلی ماست با صنعت تغایر که در کتب بالغت قدیم از 
آن سخن گفته  اند مانندگی زیادی داشته باشد. »تغایر آن است که متکلم بر وجه لطیفی 
مدح کند، آنچه را که نزد عموم نکوهیده   است، یا قدح کند آنچه را که در نزد دیگران 
ستوده  است. بعضی این صنعت را دو قسم کرده تحسین مایستقبح و تقبیح ما یستحسن 

نامیده  اند« )شمس العلما، 1377: 154(.
11.این دو کتاب علی رغم شباهت  های زیادی که دارند؛ با هم متفاوتند به طوری که 
مصحح »تحسین و تقبیح« مصرانه می  گوید که نباید این دو را با هم خلط کرد )رک.

ثعالبی،1385: بیست(. »تقبیح الحسن و تحسین القبیح« به ابوالحسن عیسی کرجی)؟( 
تقدیم شده   است: »أما بعد حمد هلل الذي خلق و رزق، وأنطق و وفق، و الصالۀ علی محمد 
رسول اهلل، الذي اصلح و أوضح، و نصح و أفصح، و علی آله الکرام و صحبه و السالم، ثم 
ذکر فرد الدهر، و بدر األرض، و بحر الفضل، و عین الکرم المحض، الشیخ السید أبي الحسن 
محمد بن عیسی الکرجي، أدام اهلل علوه، الذي ملک القلوب بفضائله و فواصله، وسحر القلوب 
بمحاسنه وخصائصه، وجمع األهواء المتفرقة علی محبته، وألّف اآلراء المشتتة في مودته، 
فأن هذا الکتاب (ألفته وصنفته برسمه، وشنفته وشرفته باسمه، و أودعته لمعاً من غرر البلغاء 
ونکت الشعراء في تحسین القبیح وتقبیح الحسن. إذ هما غایتا البراعة، والقدرۀ علی جزل 

الکالم في سر البالغة، وسحر الصناعة. وما أراني سبقت إلی مثله في طرائف المؤلفات 
وبدائع المصنفات). وحین ارتفع غریباً في فنه، بدیعاً في حسنه، خدمت به خزانة 

کتبه، عمرها اهلل تعالی بدوام ذکره«)ثعالبی: 1425ه.ق(.
12.فراموش نکنیم که سلمان ساوجی، ادیب و سخنور معاصر عبید سبک او را 
نکوهش می  کند و عبید را جهنمی هجاگو می  نامد. صفت »جهنمی« در کنار 
»هجاگو« مبّین این حقیقت است که هجو اگرچه کارکردی سریع و اثرگذار 
دارد ولی نمی  تواند جزو ادبیات فاخر به معنای تاّم آن قرار گیرد. طنزی از جنس 
اخالق  االشراف »به ترتیب در زمان و مکان قدرت رسانگی دارد... ]اصوالً[ هنر 
عامه پسند را در زمان رواج، معموالً مردم فرهیختة آن زمان مبتذل می  انگارند. 
سپس با ظهور نسل جدید، مخاطبان اولیه هنر عامه پسند نسبت به آن بی عالقه 
می  شوند. پس از آن جزو چیزهای عجیب و غریب در می  آید و فرهیختگان به آن 
عالقه  مند می  شوند ]نظیر ارادت تذکره نویسان عصر تیموری و صفوی به عبید[ و 
دست آخر از قدرت و عظمت بدوّیت برخوردار می  شود« )فرای،1377: 133(. 
مؤلف عرفات العاشقین از عبید ذکری کرده که مبّین شأن او در نزد تذکره نویسان 
دوره  های بعد است: »نمکین کالمی در غایت تلخ گفتاری و طبب گذاری و 
شکرشکاری، شیرین زبانی در نهایت شاعری و ساحری و قادری، بلیغ، فصیح، 
ملیح، نکته سنج، دانش الفنج، در آن سخندانی و گوهرافشانی بذله گویی بّحاث، 
خیره و طیره خوش هزل، صاحب الفاظ خوش با دقت معانی، خواجه عبید 

زاکانی« )اوحدی،1389،ج5: 2754(. قس داوری سلمان در باب عبید. 
13.تهّکم نوعی از هزل است. فرق میان آن دو این است که ظاهر تهّکم جد و 
باطن آن استهزاست و هزل عکس آن است یعنی ظاهر آن یاوه گویی است ولی 

باطن آن جّد است 
14.»المرصفی،1292،ج2: 82 به نقل از حلبی،الف 1377: 82(. »تهّکم در واقع 
هجوی است که با ظاهری ستایش آمیز بیان می  شود و این نحو بیان بیشتر کاربرد 

طنز می  یابد. تهّکم نوعی کنایه شمرده می  شود«)انوشه،1376: 411(.
15.در مورد اجناس و انواع فضایل و رذایل و نیز شیوه  های طبقه بندی آن  ها در آثار 

اخالقیون )رک.اخالق،1380 ج2: 23؛ قس عبیدزاکانی،1999م: 232.(
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تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

12.پاینده، حسین. )1385(. نقد ادبی و دموکراسی. تهران: نیلوفر.

13.پالرد، آرتور. )1378(. طنز. ترجمه سعید سعیدپور. تهران: مرکز.

14.تودوروف، تزوتان. )1381(. بوطیقای ساختارگرا. ترجمه محمد نبوی. 

تهران: آگه.

ثعالبی.  تقبیح  و  تحسین   .)1385( محمد.  بن  عبدالملک  15.ثعالبی، 

الزغول.  ابی بکر بن علی ساوی. تصحیح عارف احمد  ترجمه محمد بن 

تهران: میراث مکتوب.

طبیب  جالل  اشعار  دیوان   .)1389( یوسف.  احمدبن  طبیب،  16.جالل 

شیرازی همراه با رسالة جواهر البحور. تصحیح نصراهلل پورجوادی. تهران: 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

17.جوادی، حسن. )1384(. تاریخ طنز در ادبیات فارسی. تهران: کاروان.

18.حافظ شیرازی، شمس الدین محمد. )1367( دیوان حافظ. به کوشش 

محمد قزوینی و قاسم غنی. چ5. تهران: زّوار.

19. )1382(. دیوان حافظ. تصحیح سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. زیر 

نظر مهدی پرهام. تهران: شهاب ثاقب.

20.حلبی، علی اصغر. )1384(. زاکانی  نامه. تهران: زّوار.

تهران:  اسالم.  جهان  و  ایران  در  طبعی  شوخ  و  طنز   .)1377( 21.الف 

بهبهانی.

22.ب )1377(. خواندنی  های ادب فارسی. تهران. اساطیر.

23.دولتشاه بن بختیشاه سمرقندی. )1385(. تذکره الشعراء. به کوشش 

فاطمه عالقه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

محمدتقی  ترجمه  ادبی.  نقد  شیوه  های   .)1369( دیوید.  24.دیچز، 

صدقیانی و غالمحسین یوسفی. چ2. تهران: علمی.

ـ  )انگلیسی  ادبیات،  توصیفی  واژگان   .)1382( عربعلی.  25.رضائی، 

فارسی(. تهران: فرهنگ معاصر.

فارسی.  زبان  در  بالغت  علم  اصول   .)1367( غالمحسین.  26.رضانژاد، 

تهران: الزهراء.

27.زرین کوب، عبدالحسین.الف )1378(. روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا 

سقوط سلطنت پهلوی. تهران: سخن.

28.ب )1378(. نه شرقی نه غربی انسانی. چ3. تهران: امیرکبیر.

29.الف )1369(. از کوچة رندان. چ6. تهران: امیرکبیر.

30. ب )1369(. نقد ادبی. ج1. چ4. تهران: امیرکبیر.
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و  نجفی  ابوالحسن  ترجمه  ادبیات چیست؟  پل. )1388(.  ژان  31.سارتر، 

مصطفی رحیمی. چ8 ویراست جدید. تهران: نیلوفر. 

اهتمام  به  سعدی.  کلیات   )1365( مصلح الدین.  شیرازی،  32.سعدی 

محمد علی فروغی. چ5. تهران: امیرکبیر.

33.  )1369(. گلستان سعدی. به کوشش غالمحسین یوسفی. چ2. تهران: 

خوارزمی.

34.سلدن، رامان. )1384(. راهنمای نظریه نقد ادبی معاصر. ترجمه عباس 

مخبر. چ3. تهران: طرح نو.

35.سلمان ساوجی. )1389(. کلیات سلمان ساوجی. به کوشش عباسعلی 

وفائی. تهران: سخن.

فارسی. چ3.  شعر  در  )1366(. صورخیال  محمدرضا.  36.شفیعی  کدکنی، 

تهران: آگاه.

37.الف. )1386(. زمینة اجتماعی شعر فارسی. تهران: اختران و زمانه.

38.ب. )1386(. قلندریّه در تاریخ. تهران: سخن.

39.شمس العلمای گرکانی، حاج محمد حسین. )1377(. ابدع البدایع. به 

اهتمام حسین جعفری. تبریز: احرار.

تهران:  چ4.  ج3/2.  ایران.  در  ادبیات  تاریخ   .)1366( ذبیح اهلل.  40.صفا، 

فردوس.

41.)1366(. تاریخ ادبیات در ایران. ج3/1. چ5. تهران: فردوس.

کوشش  به  زاکانی.  عبید  کلیات  )1999م(.  نظام الدین.  42.عبیدزاکانی، 

Bibliotheca Persica Press :محمد جعفر محجوب. نیویورک

43.)1343(. کلیات عبید زاکانی. مقابله با نسخه عباس اقبال. به کوشش 

پرویز اتابکی. چ2. تهران: زّوار.

از  عربی  ترجمه  و  تحقیق  و  تصحیح  زاکانی.  عبید  کلیات   .)1379(  .44

پرویز اتابکی. تهران: زّوار.

45.)1387(. اخالق  االشراف. به کوشش علی اصغر حلبی. چ2. تهران: 

اساطیر.

حافظ.  احوال  و  افکار  و  آثار  در  بحث   .)1386( قاسم.  46.غنی، 

هرمس: تهران.

دیوان  حواشی  در  غنی  قاسم  دکتر  یادداشت  های   .)1366(  .47

حافظ. به کوشش اسماعیل صارمی. چ2. تهران: علمی.

48.فالر، راجر و یاکوبسون، رومن و الج، دیوید. )1369(. زبان شناسی 

و نقد ادبی. ترجمه مریم خوزان و حسین پاینده. تهران: نی

حسینی.  صالح  ترجمه  نقد.  تحلیل   .)1377( ریچارد.  49.فرای، 

تهران: نیلوفر.

50.فردوسی، ابوالقاسم. )1386(. شاهنامه فردوسی. مجلدات متعدد. 

بزرگ  دائره المعارف  مرکز  تهران:  مطلق.  خالقی  جالل  کوشش  به 

اسالمی.

تهران:  تاریخی هجو. چ2.  )1369(. چشم انداز  عزیزاهلل.  51.کاسب، 

مؤلف.

52.کالر، جاناتان. )1385(. نظریّة ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. چ2. 

تهران: مرکز.

سهیل  ترجمه  طنز.  باب  در   .)1384( سیمون.  53.کریچلی، 

ققنوس. تهران:  ُسّمی. 

افخمی،  و  دخت  نسرین  خطاط،  و  ژاله  54.کهنموئی پور، 

فارسی(.  ـ  )فرانسه  ادبی  نقد  توصیفی  فرهنگ   .)1381( علی. 

تهران. دانشگاه  انتشارات  و  چاپ  مؤسسه  تهران: 

 .)1384( دومینیک.  لوپس،  آیور  مک  و  بریس  55.گات، 

تهران:  مترجمان.  گروه  ترجمه  زیبایی شناسی.  دانشنامة 

هنر. فرهنگستان  انتشارات 

اسالم.  سالطین  طبقات   .)1363( استانلی.  پول،  56.لین 



88

ن م شن   م  ا    

کتاب. دنیای  تهران:  چ2.  اقبال.  عباس  ترجمه 

57.مکاریک، ایرنا ریما. )1388(. دانشنامة نظریه  های ادبی. ترجمه مهران 

مهاجر و محمد نبوی. چ3. تهران: آگه.

گفتمان  و  ادبیات  واژگان   .)1381( محمد.  نبوی،  و  مهران  58.مهاجر، 

ادبی. تهران: آگه.

59.نظامی گنجوی. )1376( خسرو و شیرین. با تصحیح و حواشی حسن 

وحید دستگردی. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
فارسی.  زبان  و  ایران  در  نثر  و  نظم  تاریخ   .)1363( سعید.  60.نفیسی، 

تهران. فروغی.
61.نیکوبخت، ناصر.)1380(. هجو در شعر فارسی. تهران: مؤسسه چاپ 

و انتشارات دانشگاه تهران.
62.ولک، رنه و وارن، آوستن )1373(. نظریه ادبیات. ترجمه ضیاء موحد 

و پرویز مهاجر. چ2. تهران: علمی و فرهنگی. 
چ2.  شیرانی.  ارباب  سعید  ترجمه  ج1.  جدید.  نقد  تاریخ   .)1377(.63

تهران: نیلوفر.
ادبی. چ30.  و صناعات  بالغت  فنون  الدین. )1389(.  64.همایی، جالل 

تهران: هما.
65.یوسفی، غالمحسین. )1380(. دیداری با اهل قلم. چ7. تهران: علمی.

ب(مقاالت
زیر  تشّیع.  دایره المعارف  در  امضا  بدون  مقالة   .)1375( 66.»اخالق«. 
نظر احمد صدر حاج سید جوادی، کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی. 

ج2.چ4. تهران: نشر شهید سعید محّبی. صص 19 ـ 27.
ناموارۀ  در  ایلخانان«  عهد  در  عجم  »عراق   .)1373( پرویز.  67.اذکائی، 
دکتر محمود افشار ج8. به کوشش ایرج افشار و کریم اصفهانیان. تهران: 

بنیاد موقوفات افشار. صص4607 ـ 4661.
خالقیت  و  تاریخی  »نقش   .)1389( محمدرضا.  68.شفیعی  کدکنی، 
و  مرداد  پی76(.  در  )پی  اول.  شماره  سیزدهم.  سال  بخارا.  در  فردی«. 

شهریور. صص36 ـ 45.

 ،)2( زاکانی  عبید  آثار  »بررسی   .)1373( محمدجعفر.  69.محجوب، 
ارزیابی لطایف«. در ایران شناسی. سال ششم. شماره4. صص795 ـ 816. 

ج(پایگاه  های اطالع  رسانی
 Encyclopaedia 70.اسپراکمن، پل. )1984م(. »اخالق  االشراف« در
http:// میالدی(.   2011 29جوالی  بازنگری  )آخرین   .Iranica
iranica.com/articles/aklaq-al-asraf-the-ethics-of-the-
the--41-1340-740-aristocracy-a-satire-composed-in

most-important-work-of-obayd-za
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اسداهلل امرایی
نویسنده و مترجم و روزنامه نگار
متولد : 1339 شهر ری 
تحصیالت : کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی 
مترجم آثار: رمان کوری از ژوزه ساراماگو، دختر بخت )ایزابل آلنده(، شوکران شیرین 
)مجموعه داستان طنز(، تلخ عین عسل )مجموعه داستان طنز(، ما یک نفریم )مجموعه 
داستان آمریکای التین(، آدم برفی )مجموعه داستاان های اروپا(، شبح آنیل )الئورادیاس(

شعری را می خواندم که در آن، سراینده از گوساله ای سخن می گفت که آن 
را به دوش کشیده و با خود همراه کرده بود تا گاو شود؛ به این معنی که ما 
همواره به رنج هایی که روزبه روز بزرگ تر می شوند، عادت می کنیم. در این 
شعر، طنز و تلمیح و ناگفته هایی که به وسیلة زبان روایت نمی شود، گنجانده 
شده بود؛ ناگفته هایی همچون »تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود« 
یا شاید دورترین تلمیحی که ممکن است به ذهن برسد، داستانی است 
دربارۀ »بهرام گور« که می بیند کنیزکی گاوی را به دوش کشیده و از پلکان 
باال می رود. متعجب می شود که او با هیکل ظریف خود چگونه این کار را 
انجام می دهد و به او می گویند، این کنیزک این گوساله را از بچگی به همین 
شکل حمل می کرده؛ بنابراین از آنجا که کار نیکوکردن از پرکردن است، 

امروز می تواند این گاو را حمل کند.
این داستان با این شرح در آن شعر گفته نشده بود؛ اما همة روایت های 
تاریخی ای که پِس ذهن خواننده است، در دل این شعر قرار می گیرد. شاید 

بتوان گفت این ویژگی شعر با توجه به مفاهیم پنهانی  ای که کلمات فارسی 
دارند، باعث می شود دست ما برای طنزپردازی در شعر نسبت به داستان بازتر 

باشد؛ حال آنکه در داستان از این نظر محدودتریم.
طنز، روایت غیرمستقیم مسائلی است که نمی توان آنها را به طور مستقیم 
بیان کرد؛ از این رو داستان طنز برای تأثیرگذاری هر چه بیشتر باید کوتاه 
باشد؛ چراکه داستان کوتاه سریع تر به نقطة پایان می رسد و به این ترتیب 

طنز آن بهتر نمود پیدا می کند. 
نکتة دیگر اینکه داستان طنز هرچه باورپذیرتر و جهان شمول تر باشد، موفق تر 
خواهد شد. از نمونه های موفق داستان کوتاه طنز، کتاب »مرده ای که زنده 
شد« است که دربارۀ مردی است که در سردخانه بهوش می آید و وقتی برای 
اثبات زنده بودن خود اقدام می کند، با مشکالت بروکراسی روبه رو می شود. 
این داستان که طنز موقعیت محسوب می شود، برای نقد بروکراسی است و 

بروکراسی پدیدۀ آشنایی برای همة دنیاست.

  یادداشت
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محمد علی علومی
متولد: 1340 بم 

تحصیالت : کارشناس علوم سیاسی، منتقد، نویسنده، طنز پرداز 
گزیده آثار: آوردگاه آفتاب )رمان(

هفت حکایت )مجموعه داستان(
آذرستان )رمان( برگزیده جشنواره مهر 

اندوهگرد )مجموعه داستان کوتاه(
شاهنشاه در کوچه دلگشا )رمان طنز منتخب کتاب سال طنز(

 

داستان طنز، همان داستان است که به آن موضوعات پیچیده تری هم 
اضافه می شود؛ یعنی در داستان طنز به جز رعایت اصول داستان نویسی 
مانند شخصیت پردازی، فضاسازی، تعلیق و... باید موقعیت هایی ایجاد شود که 
اگرچه لزومی ندارد به قول بیهقی »خندۀ فراخ« ایجاد کند، موجب انبساط 

درونی  شود. این انبساط درونی، همان طنز است.
با توجه به این مطلب، داستان طنز بسیار پیچیده تر از داستان معمولی 
است و به همین دلیل است که داستان طنِز خوب کم است؛ حتی همة 
داستان های طنِز استاد بزرگی مانند چخوف نیز لزوماً داستان های خوبی 

نیست و داستان های طنز برگزیدۀ او انگشت شمار است. 
داستان های طنز »خسرو شاهانی« در ادبیات داستانی معاصر، نمونه های 
بسیار موفقی از داستان طنز اجتماعی به شمار می آیند؛ به این دلیل که هم 
رویکرد اجتماعی دارند، هم استاد شاهانی، فرهنگ، باورها و اصطالحات رایج 
میان مردم را بسیار خوب می شناخت و بیان می کرد و هم در ایجاد طنز 
موقعیت بسیار موفق بود؛ البته داستان های موفق طنز ما منحصر به شاهانی 

نیست و در این عرصه، ما »منوچهر احترامی« را داریم که داستان های کوتاه 
طنز خوبی با رویکرد فلسفی می نوشت یا »عمران صالحی« که رمان طنز 
درخشانی به نام »موسیقی عطر گل سرخ« دارد؛ به عبارتی طنزپردازی ما 
در داستان و شعر به طور درخشانی در ادبیات معاصر و شروع داستان نویسی 
نوین تبلور داشته و باید توجه داشت، اولین رمان های ایرانی، رمان های طنز 
بوده اند؛ مانند »سرگذشت حاجی بابای اصفهانی« با ترجمة »میرزاحبیب 
اصفهانی« که یکی از رمان های بسیار درخشان طنز است و اگر شرایط 
انتشار این رمان فراهم بود، قاعدتاً با چنین پیشینه ای، طنز اجتماعی ما 

جهانی می شد. 
در این رمان، وقتی نام میرزا حبیب اصفهانی می آید، با ترجمة زیبای 
بعدها  می گیرد.  قرار  حاشیه  در  کتاب(  )نویسندۀ  موریه«  »جیمز  او 
»سیدمحمدعلی جمال زاده« همین رمان را با شرایط و نثر و زبان دورۀ خود 
تغییر داد که آن هم کار درخشانی است و این ترجمه های خوب کامالً این 

رمان را ایرانی کرده  است.

  یادداشت
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عباس حسین نژاد
سرپرست معاونت فعالیت های اجتماعی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی 
روزنامه نگار، شاعر و طنزپرداز 
متولد : اول مهر 1356
دانش آموخته کارشناسی زبان ژاپني ـ دانشگاه تهران
کتب در دست انتشار : روضه های مینی مال؛ »ده روایت از عاشورا«، مجموعه 
و هایکو: »یک  داستان های طنز مینی مال »چوپان دروغگو«، مجموعه عکس 
افرای پاییزی«، مجموعه شعر  عکس و هزار هایکو«، مجموعه هایکو: »شادی 
کوتاه: »ساعت شب است به وقت چشمانت«

ساده ترین نکته در زمینة داستان کوتاه طنز، داشتن طرح داستان و بن مایة 
طنز است که باید در اثر وجود داشته باشد؛ به جز آنکه توجه به قواعد 
طنزنویسی مثل تضاد، اغراق و... از اهمیت باالیی برخوردار است؛ البته پیش 
از همة اینها از نظر ارزش گذاری، داستان نویس طنز باید در عین اینکه 
می خواهد نشاط درونی و لبخند را در مخاطب ایجاد کند، انصاف داشته 

باشد.
اگرچه اشاره کردن به یک نمونة مشخص کار دشواری است، مجموعة 
»افسانه های امروزی« استاد زرویی نصرآباد یا »چنین کنند بزرگان« ترجمه 
)یا تألیف( نجف دریابندری در این زمینه قابل تأمل است؛ دالیلش هم 
پرداخت خوب سوژه و رعایت و لحاظ عنصر لبخند در جای جای اثر است. 
آثاری که در هفتمین جشنوارۀ طنز مکتوب دیدم، متوسط رو به باال بودند. 
قوت پرداخت داستانی در این آثار توجهم را جلب کرده و اگر بخواهم به 
نقطة ضعفی در این آثار اشاره کنم، مهم ترین ضعف از نظر من روی آوردن به 

طنز تلخ و سیاه بوده که کاش این گونه نبود؛ طنز تلخ و سیاهی که تأثیر تلخ 
آن تا مدتی در ذهن ماندگار می شد و آزاردهنده بود.

توصیة من اول به خودم و بعد به بقیة دوستان و پذیرفته شدگان است که آثار 
کالسیک ادبیات فارسی را بیش از پیش مطالعه کنیم و از راه رفتة قله های 
فن نوشتن اعم از شعر و نثر بیشتر بدانیم. به قول یکی از استادان مثالً تاریخ 

بیهقی با آن نثر باشکوهش را باید در دستور کار خواندن قرار دهیم.
جشنوارۀ طنز مکتوب به دلیل فراگیری کار از آن نظر که این جشنواره به 
سن هفت سالگی رسیده، جشنوارۀ موفقی بوده و این نکته از نقاط قوت 
است. در زمینة طنز جشنواره مشابهی با این حجم از گستردگی و نظم وجود 
ندارد. ضعف بزرگ جشنواره نیز به نظر من نبود تبلیغات رسانه ای به ویژه 
استفاده نکردن از ظرفیت تلویزیون است. در کل بخش تبلیغات جشنواره طنز 

صرفاً به پوستر محدود شده و این خوب نیست.

  یادداشت



93

بخش مقـــاله  

آقـــای آدمیــت
  علیرضا لبش

آقای آدمیت پشت فرمان سواری قدیمی خود نشسته بود و در یک 
جاده روستایی با آخرین سرعت ممکن می راند که ناگهان با یک االغ 

تصادف کرد. 
هر دو به هوا پرتاب شدند و در یک لحظه اشتباهاً قسمتی از االغ 
پشت فرمان فرود آمد و قسمتی از آقای آدمیت جلوی گاری قرار 

گرفت. 
گاهی اوقات روح برای یک لحظه از بدن جدا می شود و دوباره به 
بدن باز می گردد، اگر روح در اثر ضربه، دچار گیجی شود، امکان دارد 

جسم خود را گم کند و در جسم دیگری حلول کند. 
همین اتفاق در مورد قسمتی از آقای آدمیت افتاد. قسمتی از آقای 
آدمیت تا به خود آمد، خود را در کالبد االغی خسته جلوی یک 
گارِی پُر از سیب زمینی دید. اول خواست به دنبال اتومبیلش که حاال 
داشت دور می شد، بدود ولی بعد پشیمان شد و با بهت تمام حس 

کرد که از وضعیت جدید خود راضی است و به راه خود ادامه داد. 
قسمتی از االغ تا می توانست پایش را روی پداِل گازِ ماشین آقای 
آدمیت فشار داد و با چند بوق پیاپی به موقع به مدرسه محل کاِر 

آقای آدمیت رسید. 

 آقای آدمیت با داشتن لیسانس ادبی و سر سوزن ذوقی علیرغم 
تمام استعدادهای ذاتی خود، مجبور شده بود در یک مدرسه 
ابتدایی دوکالسه کوچک روستایی به صورت غیررسمی تدریس 

کند و چون شمعی بسوزد. 
قسمتی از االغ در ابتدای ورود به مدرسه با پراندن چند جفتک 
و سردادن چند عر و تیز بلند بر سر دانش آموزان کیفور شد و با 

انرژی زیاد به دفتر مدرسه رفت و شروع به نشخوار کرد. 
تقریباً همه دانش آموزان و تنها همکارِ آقای آدمیت ـ که با حفظ 
سمِت آموزگاری، نقش مدیریت مدرسه را هم بر عهده داشت 
ـ متوجه این تغییر حال آقای آدمیت شدند و به این نتیجه 

رسیدند، که آقای آدمیت خر شده است. 
»من فکر می کنم، پس هستم.« این شک دستوری همواره با 
آقای آدمیت همراه بود و امروز اولین باری بود که این شک 
دستوری برطرف شد و آقای آدمیت در مورد هویت خود به 

یقین رسید. 
آقای آدمیت زنگ اول، همه دانش آموزان را از کالس اخراج 
کرد و به مدت دو ساعت تمام، در کالس خالی به نیمکت های 
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کالس، ادبیات درس داد. زنگ دوم آقای آدمیت، دانش آموزان را 
وادار کرد که چهار دست و پا به خانه هاشان بروند و با اولیاشان 
برگردند و خودش در کالِس خالی چهار دست و پا به راه افتاد و آه 
کشید. زنگ سوم تمام اولیا را مجبور کرد تا یک پا و دو دست خود را 
باال بگیرند و به ردیف در حیاط کوچک مدرسه که هیچ پرچینی آن 
را از محوطه اطرافش جدا نمی کرد، لی لی کنند و خودش دنبالشان 

به روی دو دست به راه افتاد. 
زنگ چهارم کار داشت به جاهای باریک می کشید که رئیس مدرسه 

وساطت کرد و روز به خوبی و خوشی تمام شد. 
فردای آن روز آقای آدمیت که به یأس فلسفی رسیده بود و کم کم 
داشت، دچار افسردگی عمیق می شد، با سواری قدیمی اش تمام 
تپه ها و دره های منتهی به روستای محل کارش را با آخرین سرعت 
ممکن زیر پا گذاشت و پشت سر خود خطی خاکستری از گرد و 

غبار به جا گذاشت. 
ساعت اول، درس جغرافیا داشت. آقای آدمیت کره بزرگ زمین 
را یک بار دور محورش چرخاند و گفت: »بچه ها، این زمین است، 
جلگه ای سرسبز که یک عده انسان و االغ روی آن سکونت دارند و 

از زندگی روی یک سنِگ ِگردِ بزرگ لذت می برند.« 
بعد کره زمین را از محورش بیرون آورد و روی انگشتش چرخاند: »و 

نمی دانم چرا از گردش مدام آن حالشان به هم نمی خورد.« 
بعد آن را از باال روی زمین انداخت. کره زمین با سر و صدا به زمین 
خورد و تا وسط کالس قل خورد: »و ممکن است روزی یک االغ 
آن  را از مدار خودش خارج کند و روی یک سطح صاف بغلتاند و 

دیگر چیزی روی آن باقی نماند.« 
بعد برای یونجه زار سرسبز و هوای آزاد بیرون دل تنگ شد و تا 

آخر زنگ از پنجره به بیرون خیره شد. 
ساعت دوم، دانش آموزان کتاب فلسفه شان را باز کردند تا آقای 
آدمیت در مورد شخصیت و خود توضیحاتی بدهد. آقای آدمیت 
گفت: »گاهی احساس می کنیم خودمان هستیم و گاهی 
احساس می کنیم خودمان را گم کرده ایم. شما فکر می کنید 
من خودم هستم؟ من فکر می کنم خودم نیستم در حالی که 
مطمئنم خودم هستم و این یک بحث فلسفی غیر قابل فهم 
نیست، یک بحث روزمره و ملموس است. مرزی بین حیوان و 
انسان وجود ندارد، آیا راه رفتن روی دو پا و چهار پا می تواند تفاوت 
خوبی میان انسان و حیوان باشد. من این طور فکر نمی کنم، هر 

چند مطمئنم.« 
و بعد روی صندلی اش نشست و تا آخر زنگ به فکر فرو رفت. 

ساعت بعد، نوبت ادبیات بود. آقای آدمیت شعری از مثنوی 
خواند و تا به این بیت رسید که »هر کسی کو دور ماند از اصل 
خویش باز جوید روزگار وصل خویش.« اشک میان چشمانش 
حلقه زد و احساس کرد برای جسم غمگینش یا روح ملتهبش 
دل تنگ شده است و نزدیک است که از غم و اندوه دوری از 
خود هالک شود. با فریاد آمرانه ای همه دانش آموزان را مجبور 
کرد به خانه هایشان بروند و تمام االغ های روستا را در حیاط 
مدرسه جمع کنند. یک ساعت بعد آقای آدمیت داشت در 
حیاط مدرسه از تمام االغ های آبادی سان می دید و توی چشم 
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تک تک شان خیره می شد تا نشانه ای آشنا بیابد ولی تقریباً نتیجه 
مأیوس کننده بود. آقای آدمیت به این نتیجه رسید که یک جای 

کار می لنگد. 
زنگ بعد دستور داد تمام کره االغ ها و االغ های  پیر و در حال احتضار 
را هم بیاورند، اما میان آن ها هم اثری از خود نیافت. آقای آدمیت 
تقریباً مطمئن شد که جنایتی صورت گرفته و توسط فرد و یا افراد 

نا شناسی ربوده شده است. 
عصر آن روز آقای آدمیت تصمیم گرفت سری به باغ هنرمندان 
بزند و در کافه هنرمندان با زل زدن به دود سیگار کمی افکار جسته 

گریخته اش را سامان دهد. 
کافه پُر بود از آدم هایی که روی صندلی های کوچک فلزی با 
نشیمن های چرمی قهوه ای کوچک و تا حدی نامعمول دور 
میزهای شیشه ای که روی پایه فلزی قرار گرفته بود، نشسته بودند. 
آقای آدمیت داخل کافه، دوست قدیمی اش آقای ابراهیمی را دید 
که میان ریش و موی بلندش گم شده بود و طبق معمول داشت 
عکس های تازه اش از مراسم های بی سر و ته اهدای جوایز هنری 
که تقریباً هفته ای یکی از آن ها برگزار می شد را به دوست مشترک 
کم مویشان آقای منصوری نشان می داد و از تکنیک های به کار رفته 
در هر کدام تعریف می کرد. آقای آدمیت که به جمع آن ها پیوست، 

گفت وگو ها سمت و سوی دیگری گرفت. 
آقای آدمیت پرسید: »تا به حال شده عکسی بگیری، مثالً از یک 
مجسمه اسب برنزی و وقتی عکس چاپ شد، دختری را ببینی که 

مو هایش در باد پخش شده؟« 

آقای ابراهیمی به چشم های بی حالت آقای آدمیت زل زد و 
گفت: »بار ها پیش آمده، البته نه به این وضوح. اما من سعی 

کرده ام، نادیده بگیرم.« 
آقای منصوری در حالی که جیب هایش را به دنبال قوطی سیگار 
نقره ای ش می گشت، گفت: »این چیزی که می گویی، شبیِه 

همزاد است.« 
بعد قوطی سیگارش را پیدا کرد و ادامه داد: »»رابرت لوئیس 
استیونسون« در قصیده حماسی »تیکان دروگا« از همزاد 
حکایتی نقل می کند، »روزتی« هم نقاشی غریبی به نام »چگونه 
آن ها خود را دیدند« کشیده است که به همزاد مربوط است.« 

قوطی سیگارش را باز کرد و به آقای ابراهیمی تعارف کرد. 
آقای ابراهیمی یک نخ سیگار مارلبورو از قوطی سیگار برداشت 
و با فندک نفتی قدیمی آقای آدمیت آتش زد و اضافه کرد: 
»نویسندگان دیگری از جمله »هاثورن«، »داستایفسکی«، 
»آلفرد دو موسه«، »چسترتون«، »خاله خان باجی« و »کلثوم 
ننه« هم در نوشته هایشان نمونه هایی از رویت همزاد می آورند.« 
آقای منصوری سیگاری به لب گذاشت و آقای آدمیت فندک 
کشید و آن را روشن کرد. آقای منصوری پکی به سیگارش زد 
و ادامه داد: »همین طور در شعرهای »ییتز«، همزاد جهت 
دیگر انسان است، یعنی جهت مخالف ما، آنکه مکمل ماست. 

آنکه ما نیستیم و هرگز نخواهیم بود.« 
آقای آدمیت سیگارش را میان زیر سیگارِی شیشه اِی وسط 
میز تکاند و گفت: »حاال همه این ها درست، ولی اگر همزاد 
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با خود فرد برخورد کند و قاطی و مخلوط شوند و بد تر از آن 
همزاد مخلوط ربوده شود، چه کار باید کرد؟« 

آقای ابراهیمی پکی عمیق به سیگارش زد و دود آن را به سمت 
باال داد و گفت: »شاید بتوان بعد از سر کشیدن یک فنجان قهوه 

تلخ راجع به آن حرف زد.« 
نزدیک  شمعدانی  گلدان  در  را  سیگارش  منصوری  آقای 
دستش خاموش کرد و گفت: » فاستر« هم در مورد قهوه 
همین نظر را دارد. بدون قهوه نمی توان به چیزی فکر کرد.« 
آقای آدمیت بلند شد و از دوستانش خداحافظی کرد. موقعی 
که داشت از میز دور می شد، آقای ابراهیمی با صدای بلند 
گفت: »به گالری شماره دو سری بزن. یک نمایشگاه عجیب 

از یک نقاش ِ شاعر جوان برپا کرده اند که بی نظیر است.« 
آقای آدمیت دستی تکان داد و از پله های کافی شاپ پایین 

رفت. تصمیم گرفت سری به گالری شماره دو بزند. 
گالری شماره دو پر بود از تابلوهای بزرگ و بی سر و تهی 
که در توضیحشان نوشته بود: »یک نفر بعد از عکاسی از 
شیشه های باران زده ماشین های مدل باال در شب، از روی 
عکس ها نقاشی کشیده و حاصل کار این نمایشگاه شده 
است.« آقای آدمیت فقط توانست لکه های نامنظم سفید 
را روی زمینه سیاه تشخیص دهد که هیچ مفهومی برایش 
نداشت و هر چه جلو تر رفت از نبوغ هنرمند برای نشان 
دادن حماقتش بیشتر تعجب کرد. وقتی داشت از گالری 
خارج می شد، جلوی در مجسمه اسب برنزی را دید که با 

دختری که مو هایش در باد پخش شده بود، یکی شده 
یال های  تشخیص  در  آدمیت  آقای  که  آن قدر  بودند، 
برنزی اسب از موهای بلوطی دختر دچار تردید شد و 
ترجیح داد به خانه برگردد و کمی در تنهایی حجیمش 

غرق شود. 
شب که آقای آدمیت به رختخواب رفت، تب داشت و 

تقریباً هذیان می گفت. 
پر  خورجین  یک  دانش آموزانش  دید،  خواب  آن شب 
گردنش  به  افساری  و  گذاشته اند  دوشش  به  کتاب  از 

انداخته اند و می خواهند او را از دری وارد جایی کنند. 
در خواب بعدی خودش را پشت یک گاری سیب زمینی 
در یک جاده روستایی دید، که ناگهان با یک ماشین 
مدل باال که پشت شیشه اش شبیه   همان نقاشی های 
گالری شماره دو خیس شده بود، تصادف کرد و روحش 

به طرف جسم دختر سرنشین پرتاب شد. 
تا صبح این کابوس ها ادامه داشت. صبح، آقای آدمیت به 
این نتیجه رسید، ناتوان تر از آن است که سرکار برود. تا 
ظهر در مکانی بین خواب و بیداری سیر کرد. بعدازظهر 
تصمیم گرفت به گالری شماره دو برود و سوال هایی را از 

خالق شاهکارهای پشت شیشه اتومبیلی بپرسد. 
گالری شماره دو مثل دیروز شلوغ بود و عده ای به تماشا 

و تحسین شاهکارهای نابغه جوان مشغول بودند. 
آقای آدمیت چشم گرداند تا خالق آثار هنری را پیدا کند. 
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خانمی را دید که پشت یک میز چوبی بزرگ ایستاده است 
و برای چند نفر در مورد تکنیک های بدیع و ناب به کار 

رفته در آثار صحبت می کند، به نظرش آشنا آمد. 
رفت و در میان آن چند نفر ایستاد، به چشم های خانم 
جوان خیره شد. احساس کرد، او را سال هاست می شناسد و 
سال هاست در لحظات تنهایی اش حضور داشته است. خانم 
نقاش هم مستقیم به چشم های آقای آدمیت خیره شد و 

گفت: »شما؟ من شما را می شناسم.« 
آقای آدمیت آرام شبیه ِسحر شده ها گفت: »هر چند تا به حال 
شما را ندیده ام ولی احساس می کنم بیشتر از خودم به شما 
نزدیکم.«  خانم نقاش گفت: »باورتان نمی شود، من هم همین 

حس را دارم.« 
آقای آدمیت نگاهی سرسری به اطراف انداخت و گفت: 
»می توانم شما را به صرف قهوه در کافه پارک دعوت کنم؟« 
خانم نقاش بدون هیچ حرفی در کنار آقای آدمیت به راه افتاد. 
داخل کافه کنار نرده های فلزی دور یک میز شیشه ای کوچک 
نشستند و قهوه سفارش دادند. آقای آدمیت سیگارش را درآورد 
و به خانم نقاش تعارف کرد. خانم نقاش با اشاره دست تعارف 
او را رد کرد و گفت: »ما از کجا این قدر همدیگر را از نزدیک 

می شناسیم. در حالی که تا به حال همدیگر را ندیده ایم.« 
آقای آدمیت سیگاری به لب گذاشت و فندک کشید: »شاید 
مربوط شود به یک تصادف. شما این چند روزه با یک انسان یا 

حیوان تصادف کرده اید؟ درست است؟« 

خانم نقاش چند قطره اشک پشت پلک هایش دوید و به 
جایی دور خیره شد: »شما از کجا می دانید؟« 

آقای آدمیت دود سیگار را از سینه خارج کرد و در هوا ول 
می خواهم  فقط  می دانم.  را  چیز  همه  من  »من.  کرد: 

مطمئن شوم.« 
اشک در چشم های خانم نقاش جوشید: »دیروز صبح بود. 

در یک جاده روستایی، با یک االغ بی نوا. ُمرد.« 
صدای لرزان خانم نقاش با هق هق آمیخت: »باور کنید، 
نمی خواستم این طور بشود. خیلی عجیب است. از دیروز 
تا به حال عزادارم. انگار جزئی از وجودم نیست. انگار جزئی 
از وجود االغ با من همراه شده. حاال هم که شما. اعصابم به 

هم ریخته.« 
و به گریه اش ادامه داد. آقای آدمیت دستمالی از جیبش 
درآورد و به خانم نقاش تعارف کرد. خانم نقاش اشک هایش 
را پاک کرد و بعد از یک فین کوچک داخل دستمال در 

حالتی مبهم فرو رفت. 
آقای آدمیت افسرده زمزمه کرد: »یک مشت انسان و االغ 
زندگی مسالمت آمیزی روی این کره خاکی دارند. حاال اگر 

این کره از دست کسی بیافتد...« 
زمین شروع به لرزیدن کرد و کافه را به هم ریخت.

ا   ا  بخش 
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زني در آستانه فروپاشي عصبي
  محمد بکراني

زن براي چندمین بار به آشپز خانه کوچکش سر کشید 
و شعله زیر قابلمه را باز هم کمتر کرد، با خودش حرص 
مي خورد و خود را آماده مي کرد تا بهروز ) همسرش ( هر 
وقت از درب خانه داخل شد یک دعواي حسابي با او راه 
بیندازد.... با وجود اینکه بارها به او تأکید کرده بود که 
زودتر از سرکار به خانه بیاید باز هم به خرجش نمي رفت 
و او عمداً هر روز دیرتر مي آمد. مثاًل دیروز قراربود ساعت 
یک و سي دقیقه خانه باشد عمداً ساعت یک و چهل و 
و  بنشاند  به کرسي  را  تا حرف خودش  آمد  پنج دقیقه 
مرد بودن خودش را ثابت کند و بعد از آنکه همسرش 
دلخور مي شد هزار و یک بهانه مي تراشید که چرخ عقب 
دوچرخه ام کم باد بوده یا هوا گرم بود و حوصله رکاب 
زدن نداشتم و یا... مي دانست که همه این ها بهانه است و 
حاال که ساعت از دو هم گذشته حدس مي زد سر کوچه 
در  قدیمي  اش  دوستان  از  یکي  با  و  ایستاده  خیاباني  یا 
حال صحبت است و.... کمي این فکر را تقویت کرد نکند 

اصاًل رفیق قدیمي اش همان سوسن خانم باشد.... 

نامش را درست نمي دانست ولي از جاسوئیچي دوران 
که  وسایلش  سایر  و  گردنبند  و  همسرش  مجردي 
باید شروع  بود  انگلیسي  آن ها حرف »اس«  تمام  بر 
اسمش با سین باشد مثل سمیه، سمانه، سارا،و.... ولي 
نمي دانست چرا اسم سوسن خانم برازنده آن شخص 
بود.... تا به حال او را از نزدیک ندیده بود و کمي که 
فکر کرد دید از دور هم ندیده و فقط براي خودش 
بتي را از یک فرد غریبه ساخته و بیش از حد از او 
متنفر است... تا به حال به این فکر نکرده بود که این 
زن چگونه سر راه شوهرش قرار گرفته یا با او آشنا 
با هم ازدواج نکردند و  شده و حتي چطور شده که 
کارش  از  زن  آن  خاطر  به  بهروز  آنکه  از  بعد  حتي 
برکنار شده بود و موقعیت شغلي اش را از دست داده 
به  اینکه چرا  بود هنوز هم دوستش داشت و جالب 
خواستگاري من آمده ؟!.... تمام این فکرها به آني از 
سرش گذشت و سعي کرد توپ خودش را پرتر کند 
تا لحظه ورود شوهرش هیچ عذروبهانه اي را نپذیرد 
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که  مي دانست  اما  نشود...  شوهرش  حرف هاي  خام  و 
شوهرش رگ خواب او را مي داند و باز هم داستاني سر 
هم مي کند و براي او تعریف مي کند و او هم مانند هر 
بار بعد از کمي سرسختي و یک قهر نیم ساعته دوباره 
در آغوش بزرگ شوهرش غرق مي شود و در کنار او به 
مي شود  بیدار  که  وقتي  و  مي رسد  بعدازظهرش  خواب 
یک خانه خالي ، ساکت تنها را مي بیند که در تاریکي فرو 
رفته و تنها یک المپ وسط هال روشن است و مي بیند 
ساعت  شوهرش  و  گذشته  مغرب  اذان  از  ساعت  نیم 
ساعت ها قبل از پیش او به سرکارش رفته و در آخرین 
تا همسرش هر  را روشن کرده  لحظه المپ وسط هال 
وقت از خواب بیدار شد در تاریکي مطلق اتاق نترسد و 
او با خیال اینکه همسرش در کنارش خوابیده با آرامش 
به خواب فرو رفته بود.... همین نبودن شوهر را در کنار 
»اگر  مي گفت :  خود  با  و  مي دانست  خیانت  نوعي  خود 
با خود  و حتي  مي ماند«  کنارم  باید  داشت  دوست  مرا 
فکر نمي کرد که اگر مي ماند پس چه کسي سراغ مغازه 
و کسب و کار و پول مي رفت.... همیشه خودش را زني 
کارهاي  دست  از  ترتیب  این  به  و  مي دانست  منصف 

شوهرش خیلي سریع ناراحت مي شد ... 
یک بار دیگر به قابلمه برنج سر زد، بوي ته دیگ برنج 
کل فضاي آشپزخانه را گرفته بود. ناچار شعله زیر قابلمه 

را خاموش کرد . با خودش گفت : »دیگه خیلي وقیح شده 
باید چند روزي قهر کنم برم خونه بابام تا کمي بیشتر از 
انداخت  من حساب ببره...« نگاهي به ساعت آشپزخانه 
که از دو و سي دقیقه گذشته بود. با خودش گفت: »فقط 
نیم ساعت.... فقط نیم ساعت دیگه هم منتظر مي مونم 
و بعد....« بعدش را نمي دانست چه مي شود و فقط مي 
پا  لنگه  از صبح که شوهرش رفته سر کار یک  دانست 
و... حتي صبحانه  بود  داده  انجام  را  خانه  کارهاي  همه 
هم نخورده بود و حاال کم کم سرو صداي شکمش داشت 
شنیده مي شد. کمي با خود کلنجار رفت تا اینکه بعدش 
را یادش آمد چه کند.... نیم ساعت که گذشت سفره را 
پهن مي کند و خودش به تنهایي نهار مي خورد.... هرچند 
بدون بهروز هیچ غذایي از گلویش پایین نمي رفت ولي 
به هر تقدیر باید یک چیزي مي خورد. بالفاصله با خودش 
گفت : » نکند یکي از دوستان قدیمي اش یا حتي سوسن 
خانه  آن ها  به  حتي  یا  کرده  دعوت  نهار  به  را  او  خانم 
کلمه  روي  شده....   ماندگار  همانجا  و  بزند  سري  رفته 
برمي گردد  ؟ !!  باالخره که چي  ـ  فکر کرد  ماندگارکمي 
خانه آن وقت دمار از روزگارش در میارم....« در همین 
فکر بود که تلفن خانه زنگ خورد . زن بالفاصله به سمت 
بي  با خودش فکر مي کرد که چه مردم  گوشي خزید 
مالحظه اي هستند که سر ظهر به جایي زنگ مي زنند با 

ا   ا  بخش 
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این فکر نگاهي به ساعت روي میز تلفن انداخت و ساعت 
برداشت...  را  گوشي  بود.  گذشته  پنج  و  چهل  و  دو  از 
مردي میان سال  با صداي زنگدارش به قدري بلند حرف 

مي زد که فکر مي کردي گوش هایش سنگین است: 
منزل آقا بهروز ؟... 

زن که خود را آماده کرده بود و صدایش را در گلویش 
بي  از  بود  افتاده  دماغش  داخل  تازه  و  بود  کرده  نازک 
ادبي مرد که بدون سالم شروع کرده بود به حرف زدن 

یکه خورد و آرام گفت: بفرمایید... 
با کمي من من  گفت ببخشید خانم...   مرد جا خورده 

شما... خانومشون هستین ؟... 
یک  کرد  احساس  انگار  با شک  و  خورد  جا  دوباره  زن 
و  بهروز  از  خبري  تا  شده  پیدا  شناس  وظیفه  شهروند 
یا  کند  دریافت  مژدگاني  و  بدهد  او  به  را  خانم  سوسن 
حداقل براي رضاي خداوند هم شده مردي را از چنگال 
زني بدکاره برهاند.با این فکر او هم مشکوک پاسخ داد: 

بفرمایید... خودم هستم... شما ؟... 
یک بنده خدا... 

زن بیشتر حواسش جمع شد و با خود گفت: »خودشه... 
همونیه که تونسته مچ اونا رو بگیره.«

آقا  تو گوشي  از  رو  داد : راستش شماره شما  ادامه  مرد 
بهروز درآوردم... البته اتفاقي نیفتاده... فقط... فقط... 

با خود گفت :  و  را در ذهنش ساخت  ادامه جمله  » زن 
»فقط اونو با یک خانم دستگیر کردن...«

پیش  براشون  اتفاقي  یک  داد:  ادامه  بریده  بریده  مرد 
اومده... حالشون خوبه... فقط پاشون شکسته... 

در گیر  دیگرون  با  که  من  »براي  گفت :  خودش  با  زن 
نمیشه... حتما موقع فرار پاش شکسته« االن بردنشون 
بیمارستان... اگه محبت کنید تشریف بیارید بیمارستان 

فالن ممنون مي شم... 
دلش  در  و  شد  حاضر  بالفاصله  نکرد.  سؤالي  دیگر  زن 
یک  همه  جلوي  مي تواند  که  مي کرد  کیف  داشت 
چک جانانه در گوش بهروز بزند یا حتي بدتر یک تف 
که  بود  خوشحال  بقدري  بیاندازد ،  صورتش  در  محکم 
گرسنگي اش را فراموش کرد و راه افتاد . در همین فکرها 
و کي حاضر شد که سریع  پوشید  نفهمید چه  که  بود 
خود را به سرکوچه رساند و تاکسي گرفت و در به راننده 
آدرس داد و راننده هم به سمت دیگر خیابان پیچید و 
مسیري را طي کرد. کمي جلوتر راه بند بود و افسري 
غرولندي  لب  زیر  راننده  بود .  ماشین ها  هدایت  مشغول 

کرد و فحشي داد . 
بي مالحظه ها تصادف کردن ماشینشونو چرا نمي کشند 

کنار تا مردم به کارشون برسند...
با  را  بحث  اش سر  عادت همیشگي  بالفاصله طبق  زن 
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راننده خواست باز کرد و گفت: بله به خاطر یک تصادف 
بند  رو  شما  مثل  هایي  راننده  مسیر  نباید  که  جزئي 

بیارن... خیلي بي خیالن... 
 راننده با بي حوصلگي گفت: نه اون طورم نیست؛ چون 
افسر هست. حتماً تصادف منجر به قتل شده که کروکي 

صحنه رو به هم نزدن...
پیش  و  نگوید  دیگرچیزي  کرد  سعي  و  خورد  جا  زن 
خودش اندیشید : »یک خانم محترم وقتي حرف مي زند 
و  کنند...«  تأیید  باید  آقایان  بود  هم  اشتباه  اگر  حتي 
دوچرخه اي  رسیدند.  تصادف  صحنه  به  تا  کرد  سکوت 
زیادي  خون  و  بود  شده  پرس  سواري  ماشین  یک  زیر 
بود ، دوچرخه اي شبیه دوچرخه  اطراف ریخته شده  در 
گلي  نبود چون دسته  عین خیالش هم  ولي زن  بهروز 
از آن زیر الستیک  بود که قسمتي  به دوچرخه آویزان 
ماشین له شده بود و یک جعبه شیریني که هم خوني 
با خودش گفت: »اي  کوله... زن  و  و هم کج  بود  شده 
آدماي  چه  داشت...  عرضه ها  این  از  منم  بهروز  کاش 
باشعوري باید برن زیر ماشین...« در طرف دیگر سواري 
ظرف ماستي با خون به کف خیابان پاشیده شده بود و 
رد پاهاي ماستي به اطراف خیابان رفته بود؛ انگار مردم 
عمداً از روي ماست ها رد شده بودند . راننده از کسي که 

کنار خیابان و ناظر حادثه بود پرسید : چه خبره ؟

ناظر : »که گویي فقط آنجا ایستاده بود تا به ماشین هاي 
گذرنده آمار بدهد، خیلي سریع و کوتاه و مختصر گفت:

یه زنه راننده بوده... سرعتش زیاده بود نتونسته کنترل 
کنه مي زنه به این دوچرخه اي... و فاتحه... 

زن در رؤیاهایش فکر مي کرد اگر این دوچرخه بهروز بود 
تالفي  خواسته  و  بود  خانم  سوسن  همان  زنک  احتماالً 
آه...  گرفته...  زیر  را  او  و  دربیاورد  را  او  با  بهروز  ازدواج 
نه  بهروز  گفت:  خودش  با  باز  و  باشکوهي....  مرگ  چه 
لیاقت منو داشت و نه سوسن خانم را... او باید یک دختر 
روستایي بي سواد چشم و گوش بسته را مي گرفت تا مي 

فهمید معني واقعي زندگي چیه.«
زن به بیمارستان رسید و بالفاصله از تاکسي پیاده شد 
اورژانس رفت  از حیاط گذشت و داخل بخش  و سریع 
آنجا  اما کسي  پذیرش گذشت  و  اطالعات  قسمت  از  و 
از کسي  نیست  »احتیاجي  با خودش گفت:  آن  و  نبود 
سفره  نمي تونه  که  آدم  مي کنم ،  پیداش  خودم  بپرسم؛ 
دلشو واسه همه باز کنه...« با همین فکر پیش رفت و در 
سالني بزرگ قدم گذاشت و در آنجا عده زیادي را دید 
که نشسته اند و مردي میانه سال و بلند باال با سبیلي پر 

پشت از جا برخاست و با سرعت خود را به زن رساند. 
خانم آقا بهروز؟

زن جا خورد و از صداي زنگ دار مرد اورا شناخت . همان 
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صداي پشت تلفن بود: در دست مرد گوشي موبایل بهروز 
را دید و عکس خودش را در پس زمینه و فهمید مرد کف 
دستش را بو نکرده بود که او زن بهروز است از عکس اش 
براي  را شناخته،  او  بود  بهروز  موبایل  که پشت صفحه 
لحظه اي خجالت کشید و از مرد متنفر شد... چقدر بهروز 
و  بردارد  اصلي  از صفحه  را  عکس  این  تا  داشت  اصرار 
زن با اصرار از او خواسته بود که اگر دوستش دارد باید 
بود  گفته  بهروز  به  حتي  و  باشد  زمینه  پس  در  عکس 
اگر پاک کند دیگر نه من نه تو... براي چند ثانیه به این 
حرکت احمقانه اش فکر کرد و باز هم خجالت کشید: »با 
خودش گفت: بهروز چقدر نفهم است که گوشي اش را 
داده به این مرتیکه دیالق چشم چران... حاال دیگر واجب 

شد یک تف محکم بر صورتش بیندازم...«
زن رو به مرد کرد و پرسید کجاست ؟

مرد مسیري را پیمود و خیلي تعارفي و جان من جان 
شما و وسواسي و خیلي با دلهره... انگار روي زمین چیزي 
کم کرده بود کم کم بریده بریده شروع کرد به حرف زدن 
تا اینکه ته راه رو به فضاي تاریکي رسیدند... زن کم کم 
از یک بیمارستان  اینجا بخشي  داشت مشکوک مي شد 
است یا یک سازمان مخفي، شاید آدم هاي خطاکار را به 
با کسي  را  او  این مردک  یا شاید  این قسمت مي آورند 
اشتباه گرفته، نکند با دیدن عکس زن فکر بدي به سرش 
تاریک  و  راهروي تنگ  این فکرها در آن  یا... همه  زده 

با خودش مي گفت:  و  مي کرد  به ذهنش خطور  بلند  و 
»کس دیگري هم غیر از ما اینجا نیست نکند از دوستان 
سوسن خانم است و مي خواهد سر مرا زیر آب بکند اصاًل 
نکند همه اش نقشه است و این مردک از آدم هاي سوسن 
خانم است و مرا مي خواهد پیش بهروز خراب کند... اصاًل 

االن چه کسي مي داند که من کجا هستم...«
با این وجود قدم به قدم به دنبال مرد از این راهرو به 
آن یکي و از این سالن به آن سالن مي رفت.... مرد حاال 
کمي مطمئن تر قدم بر مي داشت و کم کم از عمر فاني 
را  جاهایي  همچین  هم  کافر  براي  خدا  اینکه  و  انسان 
اتاقي در بسته  قسمت نکند... گفت و گفت تا اینکه به 
رسیدند روي تابلوي باالي درب نوشته بود: ترخیص.... و 
ندانست این جمله به چه معني ست. با خود گفت : »االن 
دوالپهنا حساب مي کنند و یک لیست بلند باال مي دهند 
و مي گویند فالن قدر خرج شده و باید اول بپردازید و 
حالجي  خودش  با  بگیرید...«  تحویل  را  بهروز  آقا  بعد 
کرد که »بعدش هم ترخیص مي شود و آن وقت من تف 
مردک  »این  کرد.  فکر  وکمي  صورتش...«  به  مي اندازم 
دیالق هم که بیکار نیست حتماً به عنوان واسطه و دالل 
مي گیرد«  پولي  و  مي کند  کار  و  مي چرخد  راه روها  در 
و  مفتي...«  پول هاي  »چه  گفت:  با خودش  طرفي  از  و 
به  اگر  »واقعاً  گفت:  با خودش  و  شد  انصاف تر  با  کمي 
خودم آدرس مي دادند و مي گفتند برو فالن جا مگر من 
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بیام  و  را طي کنم  و سالن  راهرو  این همه  مي توانستم 
اینجا... نه... انصافاً حقش است هر چقدر بگیرد کما اینکه 
باید باهاش طي کنم مرا از اینجا برگرداند تا جلوي درب 
و بعداً بهش پول بدهم وگر نه تا آخر عمرم باید تو این 

راهروها سرگردان باشم...«
مرد داخل اتاق شد و سریع جاي دکتر سفید پوش پشت 
به دکتر گفت و دکتر سر  میز رفت و درگوشي چیزي 
بلند کرد و به زن که تازه وارد اتاق شده بود نگاهي کرد 

و گفت:
تازه ازدواج کردین؟.....بچه هم دارین یا نه؟....

زن دستپاچه شد سالم آقاي دکتر...
سؤال ها  این  که  پا  شکستگي  »یک   : گفت  خودش  با 
بوده  اي  دیگه  با زن  که  براي جرمش  نداره... حتما  رو 
مي پرسه ببینه که چقدر زود از من خسته شده یا شاید 
فکر مي کنه حتما من عیب و علتي دارم که زود از من 

سیر شده و سراغ کس دیگه اي رفته.«
نداریم  بچه  دوساله....  نخیر...  داد :  جواب  اکراه  با  زن 

هنوز.... االن کجاست؟...
همراهتون  کسي  تنهایید....  شما  خوبه...  جاش  اون 

نیومده؟...
زن با خودش گفت : »مرتیکه هیز چه سؤال هاي چرتي 
چیزي  بهتره  همدستن....  هم  با  اینا  نکنه   ... مي پرسه 
رو نکنم که بفهمن تنهام....« رو به دکتر  گفت: »چرا.... 

پدرم و داداشام تو راهن... مگه حاال طوري شده که باید 
خجالت  آخرش  جمله  بندازن....«  از  راه  لشکر  سیاهي 

کشید .
افسوس سري تکان داد و گفت: سیاهي لشکر  با  دکتر 

هم راه میوفته...
گفت:  خود  با  و  نفهمید  را  دکتر  جمله  معني  زن 
»خانواده ام اگر بفهمند او با کس دیگري رابطه داشته یا 
زنه رو مي کشن یا بهروز و... اون وقت خون راه میوفته 
و... آره دیگه.... سیاهي لشکر هم راه میوفته.... پس بي 
خود خجالت کشیدم اون هم فهمیده که من فهمیدم... 

الکي که دکتر نشده....«
دکتر گفت : پس پدرتون در راهن.... تا ایشون برسن صبر 
مي کنیم.... شما هم بیرون تشریف داشته باشید خبرتون 

مي کنم....
»فکر  گفت :  خودش  با  و  آمد  بیرون  به  و  چرخید  زن 
مي کنن من االن الم شنگه راه مي ندازم یا شاید بهروز از 
اونا خواسته و گفته من و از چشم زنم دور نگه دارید تا 
منو نبینه.... حاال مي بینم آقا بهروز باالخره که چي ؟! تا 

کي مي خواي اینجا قایم شي؟!....«
اتاق بسته شد و مرد داخل ماند. زن آمد و روي  درب 
با  نشست  بود  راهرو  امتداد  در  که  نیمکت ها  از  یکي 
خودش گفت : »االن که پدرم اومد باید بگم تکلیف مرا 
با بهروز یک طرفه کند...«  از دروغي که داخل اتاق گفته 
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برادرانش  و  پدر  که  بود  شده  باورش  هم  خودش  بود 
اصال  برادرانش  ولي  بیاید  شاید  پدرش  هستند  راه  در 
میانه خوبي با او نداشتند و حتي بعد از یک سال و نیم 
خانه داري، حتي یک دفعه هم به خانه اش نیامده بودند 
حتي براي عید... پس حاال ضرورتي نداشت که آن ها را 
درگیر ماجراي بهروز و سوسن خانم کند.... بالفاصله پیام 
کوتاهي براي پدرش فرستاد؛ هر چند مي دانست پدرش 
هم  شاید  است  خوابیده  و  آمده  کار  از سر  االن خسته 
رسید...  پیامک  ولي  باشد.  کرده  خاموش  را  گوشي اش 
با  پدرش  و  خورد  زنگ  گوشي اش  هم  بعد  لحظه  چند 
صدایي خسته از او سؤاالتي کرد که بداند قضیه از چه 
قرار است و او هم آنچه را که گفته بودند خالصه وار براي 
پاش  و  کرده  تصادف  یکي  با  بهروز  اینکه  گفت  پدرش 
پول  تنهام  دست  منم  فالنه...  بیمارستان  االنم  شکسته 
کمکم...  بیایید  نیست  زحمتي  اگر  گفتم  برنداشتم  هم 

پدر گفت : »االن راه مي افتم« و خداحافظي کرد..
کمي بعد درب اتاق باز شد و مرد دیالق هراسان با برگه اي 
در دستش به انتهاي سالن رفت و چندین بار برگشت و 
به پشت سرش و به زن نگاه کرد...زن با خودش گفت : 
)حتما مي ترسد من فرار کنم و حق القدمش را ندهم... 
)و مي خواست فریاد بکشد(... برو خیالت راحت باشه...« 
و مرد وارد سالن رو به رو شد و کمي بعد با تختي چرخ دار 
صورتش  بر  سفید  مالفه اي  با  آن  روي  بر  بیماري  و 

به  روان  تخت  کم کم  و  آمد  زن  به سمت  و  شد  خارج 
با خودش گفت: »مرتیکه دیالق  و زن  نزدیک شد  زن 
از روي صورت مریض  را  بي مالحظه است مالفه  چقدر 
نگیرد....«  بنده خدا نفس بکشد و دلش  تا  بر نمي دارد 
باشد...  مرده  نکند  که  کرد  شک  آمد  که  جلوتر  کمي 
و کمي ترسید. در طول سالن غیر از او و مرد و جنازه 
کسي نبود و هر چه جنازه نزدیک تر مي شد زن با خودش 
مي گفت : »بعضي ها از چه راه هایي نون مي خورند آدرس 
دادن حتماً کمتر درآمد داره که حاال هم جنازه هم هل 
مي دهد...این معلوم نیست چقدر در روز کاسب است که 

این قدر این طرف و آن طرف مي رود....«
مرد نزدیک شد با جنازه و اشک در چشمانش حلقه زده 
بود و به زن خیره شده بود و زن هم دل تو دلش نبود 
و فقط با خود احساس مي کرد که اگر اوضاع همین جور 
او چند لحظه دیگر سکته خواهد کرد...مرد  برود  پیش 
داخل  رفت  و  گذشت  روان  تخت  با  او  کنار  از  باالخره 
سالن دیگر... زن با خودش گفت : »نکند بهروز بود و به 
این مردک پول داده بود تا او را به این روش از مقابل 
باشد...«. یک لحظه  را فراري داده  او  من عبور بدهد و 
باهلل...مرده کجا و  با خود گفت: »نعوذ  و  لرزید  به خود 
بهروز کجا؟... آدم با هر چي شوخي کنه با مرده و خدا 
بالیي  وقت  زشته... یک  نمي کنه ،  که شوخي  پیغمبر  و 
مشابه سرش میاد...« پس فکرش را پس گرفت و به خود 
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اطمینان داد که بهروز در یکي از همین اتاق هاست. فقط 
پر  آنجا  احتماالً  اتاق رو به رو نیست چون  مي دانست در 
از جنازه بود... باز هم به خودش لرزید و گفت : »کاش 
این  در  تا  مي ماندم  منتظر  و  مي نشستم  دکتر  اتاق  در 
با خودش فکر کرد  تاریک و ترسناک...« و کمي  سالن 
پرستار نیست  که خوب شد کارمند نیست و مخصوصاً 
تحمل  روز  هر  را  اینجا  ترسناک  مجبور شود محیط  تا 
کند.... در خانه اش اگر روزي برق قطع مي شد با وجود 
اینکه یک هال و یک اتاق خواب و یک آشپزخانه کوچک 
بود آن قدر مي ترسید که بالفاصله به بهروز زنگ مي زد تا 
اگر آب دستش است بگذارد و سریع خودش را برساند و 
او هم ظرف ده دقیقه   خود را مي رساند.... و حاال اگر اینجا 
کار مي کرد و یک روزي برق قطع مي شد... واي خدایا 
نه.... مثاًل اگر در اتاق رو به رو بودم و برق ها قطع مي شد 
مگر  مرده  همه  آن  با  مي کردم...  سکته  همانجا  خودم 
چقدر به این ها پول مي دهند که این قدر تحمل مي کنند 
و دست  را  مریضي  و  و چرک  و خون  کثافت  بوي  این 
آخر هم جنازه ها را جا به جا مي کنند.... چه نون خوردن 
به همراه  بود که پدرش  افکار  پر دردسري... در همین 
در  اینکه  مثل  شدند.  سالن  وارد  سبیلو  دیالق  مردک 
چشم پدرش پشه رفته بود یا دستش کثیف بوده و در 
چشمش زده، بود چون کمي قرمز بود و اشکي... دختر 
از جایش برخاست از اینکه پدر خسته اش را از استراحت 

بعد از ظهرش گذاشته بود خجالت کشید چند قدمي به 
طرف پدرش رفت و پدر هیچ نگفت و فقط در صورت 
دخترش خیره شد و گردش را در بغل گرفت، گویي که 

مدت هاست همدیگر را ندیده اند.
مردک  و  پیچید  ترخیص  اتاق  داخل  به  صدا  بي  پدر 
سبیلو پشت سرش وارد اتاق شد و درب را بست.... زن با 
خودش گفت : »عکس پدرم در گوشي بهروز نبوده...پس 
این مردک دیالق از کجا پدرمو مي شناخت؟....« چیزي 
یادش نیامد. پس به این فکر کرد که چقدر پدرش خسته 
بود و آخرین باري را که به او سر زده بود به یاد آورد. دو 
سه روز قبل بود... با یک جعبه شیریني به همراه بهروز 
رفته بودند خانه پدرش و بهروز چک ضمانت وام ازدواج 
بودند....  کرده  تشکر  هم  کلي  و  بود  داده  پدرش  به  را 
»پدرم آن روز خیلي خوشحال بود. از وقتي که بهروز به 
حرف پدرم در شغلش دگرگوني ایجاد کرده بود اوضاع 
شرکت  همان  در  اگر  البته  بود...  شده  بهتر  کاسبي اش 
مي ماند به نظرش بهتر بود ولي پدرم بارها گفته بود که 
براي  فقط  و  نداشت  بر  در  آن شرکت جز ضرر چیزي 
در  فقط  پول  درآمد  نظر  از  ولي  بود  خوب  کار  کالس 
بود  خوشحال  چقدر  شب  آن  پدرش  است....  آزاد  بازار 
و چندین بار دستش را دور گردن بهروز انداخته بود و 
هر از گاهي با کف دستش آرام بر روي ران پایش مي زد 
و خرسند بود... ولي حاال که در چشمش پشه رفته بود 
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کمي نگران و خسته از خواب به نظر مي رسید...
برگشت  خسته تر  قیافه اي  با  پدر  و  شد  باز  اتاق  درب 
بیرون. مرد دیالق هم پشت سرش خارج شد و به پدر 
سفیدو  کن خط  نگاه  و  زمین  کف  گفت :  و  داد  آدرس 

بگیري مستقیم میره جلوي درب ورودي.
زن بالفاصله نگاه کرد کف زمین. یک خط سفید باریک 
بود. چرا خودش توجه نکرده بود؟ بعد دید انتهاي خط 
مي رود به همان اتاق انتهاي سالن که اتاق اشباح بود و 
وقتي دوشادوش پدرش به راه افتاد و مسیر خط سفید 
را گرفتند و رفتند و پدرش آرام مچ دست او را گرفت 
و محکم هم گرفت، تازه یادش آمد گوشي بهروز دست 
مرد دیالق باقي مانده بود و کمي در دلش نگران شد... 
با خودش گفت : »چي شده ؟... حتماً پدرم قضیه بهروز و 
زنکه را فهمیده و مصمم است او هم در صورت دامادش 
تف بیندازد.... ولي بهروز نباید حداقل در حق پدرم این 
کوتاهي را مي کرد ، او که برایش از پدر خودش هم بیشتر 
مایه گذاشته بود؛ چرا با پدر من چنین معامله اي را باید 

بکنه؟...«
از  و  رسیدند  سالن  انتهاي  به  که  بود  افکار  این  در  زن 
درب اصلي خارج شدند. نزدیک درب خروجي رنگ هاي 
به  که  سبز  مثل  مي شد؛  دیده  زمین  روي  هم  دیگري 
سالن دیگر مي پیچید و سرمه اي و آبي و قرمز و.... که هر 
کدام به سمتي مي رفت... جلوي درب که رسیدند نزدیک 

پله ها لحظه اي برگشت و باالي درب ورودي را دید که 
سي سي یو،  قرمز:  عمل،  اتاق  سبز:  بود  نوشته  آن  روي 
آبي: زایشگاه، سفید: سردخانه.... با دیدن اسم سردخانه 
شاید  کرد  فکر  افتاد.  جنازه  آن  و  وحشتناک  اتاق  آن 

بهروز است که زیر مالفه قایم شده...
به همراه پدرش از پله ها پایین رفت ، دلش براي بهروز 
تنگ شده بود لحظه اي به پدرش گفت : بابا پس بهروز 

چي شد ؟...
بغض گلوي پدرش شکست تا به حال پدرش را این گونه 
منقلب ندیده بود.... پدرش کمي به خودش مسلط شد 
و گفت : ساعت یک تو خیابون دیدمش... داشت مي رفت 

گلفروشي... 
زن آن دسته گل له شده روي دوچرخه را در نظر مجسم 
و همان جمله یادش آمد که بهروز عرضه این کارها را 
ندارد... پدر ادامه داد : سالگرد ازدواجتون امروز بود... و 

ناگهان اشک ریخت.... 
امروز  مي گوید...،  راست  »آه....  گفت :  خودش  با  زن 
بیستم تیر ماهه ، دو سال چقدر زود گذشت. بنده خدا 
پدرم بعد از دو سال چه ماري تو آستینش داشته... اي 
بهروز خطاکار... حاال همین امروز باید مچت باز مي شد 

و تو رو با سوسن خانم مي گرفتن؟...
پدرش لحظه اي به خود آمد و گفت : داشته برمي گشته 

خونه....
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رو  زنیکه  اون  سر راهش  با خودش گفت حتماً  باز  زن 
دیده 

پدر گفت : یه ماشین از پشت سر مي زنه بهش...
زن با خودش گفت: »حتماً راننده اش هم سوسن خانم 

بوده...
پدر گفت: اون طفلکي هم تا میاد تکون بخوره... مي ره 

زیر ماشین...
زن یاد حرف مرد ناظر مي افتد که گفت : زنه راننده بوده... 
سرعتش زیاد بوده کنترل از دستش در میره میزنه به این 
دوچرخه اي و فاتحه... باز هم معني فاتحه را نمي فهمید... 
ولي وقتي پدرش گفته بود »طفلکي لحظه اي دلش براي 
بهروز سوخت که حاال باید با پاي شکسته برود سر کار 
و پدر از بي تفاوتي دخترش  هاي هاي گریه کرد... و زن 
در این فکر بود که چطور سوسن خانم را در جایي مثل 
اینجا مي تواند از نزدیک ببیند ، پس بهترین فرصت است 
که بدون اینکه بروز بدهد که زن بهروز است با او طرح 
دوستي بریزد و حتي مي تواند خودش را هم معرفي نکند 
و ناشناس باقي بماند... دوباره کمي فکر کرد »نکند او را 
با بهروز در خیابان دیده باشد و قبل از آنکه او مچ سوسن 
خانم را بگیرد ، سوسن خانم مچش را بگیرد...« لحظه اي 
از این فکر شیطنت آمیز خنده اش گرفت... پدر که دیگر 
طاقت این همه سکوت و خنده دخترش را نداشت در 
حیاط بیمارستان رو به روي دخترش ایستاد و وقتي که 

فکر مي کرد شوک خبر فوت بهروز در دخترش عواقب 
بدي دارد یک کشیده محکم زد در صورت دخترش و 
مقاوم  کن  سعي  نریز.  خودت  تو  ولي  کن  گریه  گفت : 
باشي ، تو هنوز اول راهي ، تو باید ایستادگي کني و این 

فاجعه کمر شکن رو تحمل کني!
و زن هنوز در این فکر بود که پدرش چقدر زود با مسئله 
رابطه دامادش با یک زن دیگر کنار آمده و حتي هیچ 
اقدامي براي برخورد جدي با آن ها نمي کند ، حتي تف 

هم در صورت بهروز و سوسن خانم نمي اندازد...
یک  بیمارستان  مقابل  از  پدرش  که  بود  فکر  این  در 
تاکسي را خبر کرد و زن وقتي مي خواست سوار تاکسي 
شود تف بزرگي را که براي صورت بهروز حاضر کرده بود 

قورت داد و در تاکسي نشست...

ا   ا  بخش 
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عروســـي
  معصومه عیوضی

صداي بابا پرده گوش چپم را که طرفش بود لرزاند:
- خوابت برده؟ داد بزن دیگه پسر!

سیستم  از  شاهین  اآلن  که  فکر  این  توي  بودم  رفته 
ماشین شاسي بلندسفیدشان آهنگ گوش مي کند. انگار 
جلو چشمم هیکل بزرگش را مي دیدم که همراه آهنگ 
به چپ و راست مي رود . انگار مي دیدم که خودش را داده 

به باد کولر و تخمه مي خورد.
میني بوس  پنجره  از  را  پریدم . سرم  جا  از  بابا  با صداي 
کرم ـ نارنجي قراضه و درب و داغان بابا بیرون بردم و با 
صدایي که از داد زدن زیاد، شبیه قوقولي قوقوي خروس 

سرماخورده شده بود، دوباره هوار زدم:
- آستارا! آستارا! بّپرباال! آماده پرواز!

مامان غرزد: بچه ام خفه شد!
بابا گوش نکرد . سرش را ازپنجره راننده بیرون برد و با 

صداي کلفت و گوشخراشي داد زد:
- آستارا! آستارا! ارزون و به یاد موندني! با صندلي هاي 

فنري ـ طبي. آب خنک هم مفتکي مي دیم!
مریم پوزخند زد و مامان زیرلب گفت:

- مي مردیم باخواهرم اینا مي رفتیم.یه بارعروسي بچه 
داداشم بود ها!

بابا شنید و با لُنگ توي دستش عرق گردنش راگرفت 
 و گفت: توهم ُکشتي ما رو با این خواهرت اینا! هزار 
بار گفتم که آدم باید روي پاي خودش بایسته! تازه 
با  اینا  ببین حاال ما زودتر مي رسیم یا اون خواهرت 

لگنشون!
مامان اخم کرد و با صداي لرزان گفت: اقاًلمي ذاشتي 

این بچه ها با هاشون برن!
مریم گفت:ماشین مالگنه یاماشین شاسي بلند خاله 

اینا؟
به  بعدصدایش راکش داد وگفت: خوش ش ش ش 

حالش ش ش شون!
حرف هاي مریم ته دلم راخنک کرد.من که صدسال 
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دیگرهم جرأت نداشتم چنین حرف هایي   به   بابا  بزنم.
بابا یک دور رفت عقب و برگشت و دستي به شیشه هاي 
پنجره ها انداخت تا شاید بتواند بازشان کند. بعد برگشت 
و  نداشت  پشتي  که  راننده  صندلي  روي  نشست  و 

نشیمنش هم داشت وا مي رفت.
داشتیم شرشر عرق مي ریختیم و خودمان را باد مي زدیم. 
باالخره بعد از نیم ساعتي داد و هوار کردن، مردي در را 
بازکرد و گوسفندش را پشت یک نیسان آبي  نشان داد و 

با لهجه غلیظ ترکي رو به بابا گفت:
- همشهري! در جعبه رو باز کن این حیوان رو بندازم 

اونجا!
بابا به من اشاره کرد که: داد بزن دیگه! و رو به مرد گفت: 

در جعبه باز نمي شه حاجي. بیارش باال!
وسط صداي بع بع گوسفند داد زدم : آستارا! آستارا!

مرد با کاله شاپو سیاه ، گوسفند به بغل آمد باال و نگاهي 
به ما انداخت و گفت: کدومه؟

بابا گفت: چي ؟
- صندلي فنري دیگه!

بابا دوباره سرش را از پنجره بیرون برد و داد زد: آستارا! 
آستارا!

و برگشت به طرف مرد.

- همه صندلي هامون فنریه! بشین روي یکي و گوسفندت 
رو هم بشون کنارت!

مرد زیر لب غرغر کرد که: لعنت بر آدم ِدروغگو! و رفت 
گذاشت  را  گوسفند  و  آخر  روي صندلي هاي  نشست  و 

کنارش.
مامان رو گرفت و ابرو باال انداخت به باباي توي آینه که 

یعني : راه بیفت مرد!
تقي  تق  کفش هاي  مریم  ندیدن.  به  زد  را  خودش  بابا 
سفید تازه اش را از ساک بیرون کشید و پوشید و جلو 

مرد و گوسفندش  چرخي  زد و برگشت.
دوباره در باز شد و دو زن و شش تا بچه و یک مرد سبیل 
کلفت آمدند باال و به زور خودشان را جا دادند روي چهار 

تا صندلي.
مامان رویش رامحکم ترکرد و از آینه چشم غره رفت به 
بابا. صداي بچه ها عین وزوز مگس هاي سمج توي گوشم 
باز  شیشه ها  از  کدام  هیچ  جلو  شیشه هاي  جز  به  بود. 
نمي شدند . بابا رفت سراغ مسافرها وکرایه ها را گرفت  و 

غرغرکنان برگشت.
- خیر سرمون یازده تا مسافر داشتیم؛ به زور پول پنج 

نفر رو دادن!
این  نمي دونستیم  که:  درآمد  شاپویي  کاله  مرد  صداي 

ا   ا  بخش 
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زبون بسته هم یه نفر حساب مي شه!
بود.  ماشین گرم و بخارآلود بود و بوي گوسفند گرفته 
به  نگاهي  و  بردم  بیرون  را  سرم  مي شدم.  خفه  داشتم 

عقب انداختم وتندتند نفس کشیدم.
-کله ت رو بیار تو، بچه!

صداي بابا بود. 
-پس چه جوري داد بزنم؟

سرش راتکان داد.
- ماکه خیري از داد زدنت نبردیم!

شیم  خفه  ما  میگي  مي خورین؟  هوا  خودتون  فقط   -
دیگه!

شاپویي  اله  مردک  صداي  نبود؛  بابا  صداي  یکي  این 
بود که گوسفندش راکه حوصله اش سررفته بود، به زور 

داشت روي صندلي مي نشاند.
برگشتم و گفتم:چیکار کنیم باز نمي شن.

- شیشه هاش تمام اوتوماتیکه دیگه!
اولي  وسط  مرد  خندیدند.  ِهرِهر  دومي  مرد  بچه هاي 

صداي بع بع گوسفندش گفت: َزهریمار!
عرق نشست روي پوست دماغم.

- اقاًل یه ُقلُپ آب خنک بده بریزیم رو جیگرمون!
پارچ آب را برداشتم و از دبه پر کردم و بردم عقب .

- اینکه آب حمومه یزید!
بابا از پشت فرمان شاخ و شانه کشید که:

ماشین  دادي مي خواي  پول  دوزار  - همینه که هست! 
آب سردکن هم داشته باشه!

باالخره بابا با اخم مامان راضي شد راه بیفتد. اما اول راه 
زد توي ذوقمان.

- فکرکنم گازوئیلم داره تموم مي شه! 
یه درجه جلوش  داره که  اینا  مریم گفت: ماشین خاله 

نشون میده کي بنزین تموم میشه!
صداي قاروقور و قِرقِر و تِرتِر میني بوس بلند شد و از جلو 
میدان آزادي راه افتادیم. بابا گفت: خدا کنه تا منجیل 

 گازوئیل برسونیم!
اوضاع  یعني  منجیل،  تا  بابا مي گفت  وقتي  ریخت.  دلم 

خیلي خراب بود و تا قزوین هم نمي رسیدیم.
موتور میني بوس کنار گوشم بود و صداهاي وحشتناکش 
به  مي کردم  گوش  هم  سر  پشت  از  رامي تراشید.  مخم 
صداي حرف زدن مرد دومي با بچه هایش که: سر ناهار و 

شام زیاد بخورین چاق شین!
رفتم توي فکر عروسي و جشن و شیریني و چلوجوجه 
و  گرفتم  پیچ در پیچ  جاده  از  را  نگاهم  محلي.  کره  با 
چشم هایم را بستم و خودم را سپردم دست خیاالت. تازه 
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بچه هاي مرد دومي دعوایشان  داشتم گرم مي شدم که 
روي  گذاشتند  را  میني بوس  و  هم  به  پریدند  و  شد 
سرشان. بعد هم جیغ زن ها در آمد و با صداي وحشتناک 

نعره مرد ساکت شدند.
از شانسمان پمپ بنزین اولي آتش گرفته بود و بسته بود 
و هر چه مي رفتیم به پمپ بنزین دومي نمي رسیدیم. هر 
وقت میني بوس به سکسکه مي افتاد، دلم هّري مي ریخت 

پایین که : اآلن گازوئیل تمام مي کنیم!
نشود،  تلف  وقتمان  اینکه  براي  مامان  ناهار،  وقت 
قرمه سبزي یخ  را قاشق قاشق گذاشت الي  نان و برایمان 
لقمه هاي دراز دراز گرفت و داد دستمان. مریم خورد و 
غرغر کرد و هي گفت: خوش ش ش ش به حال ش ش 

ش شون!
بابا هفتمین لقمه را خورد و چند لیوان چاي رویش سر 
کشید وچرتش گرفت. وسط نگاه هاي چپ چپ مامان و 
مریم ، میني بوس را کشید کنار جاده و گفت: ناهار و نماز! 

دو ساعت دیگه راه میفتیم!
مسافرها ازخدا خواسته پیاده شدند و رفتند و بابا افتاد 
کف میني بوس و دو ثانیه بعد صداي خروپف وحشتناکش 

رفت هوا.
گوسفند مرد اولي که فکر مي کرد رسیده ایم به چمنزار، 

به  کرد  شروع  بابا  سر  باالي  و  میني بوس  وسط  افتاد 
جویدن و نشخوارکردن دل و روده صندلي هاي پاره.

گرفت  و  راکشیدسرش  چادرش  ازحرص  هم  مامان 
هاي  حرف  ودرجواب  فکرعروسي  توي  خوابید.بازرفتم 
مریم که جعبه موتورمیني بوس راجاي اسب سوارشده 

بودکله تکان دادم وهي آهان و اوهوِن الکي کردم.
و  بیدار کرد  را  بابا  اشاره مامان  به  بعد مریم  دو ساعت 

گفت: عروسي تموم شد بابا!
بابا چند تا خمیازه بلند کشید ومشت کوبید به سینه اش 
و بلند شد و پرید پشت فرمان و سرش  را از پنجره بیرون 

برد.
- آستارا! آستارا! آهاي! جا بموني به من مربوط نیست ها!

راه  و  آمدند  باال  و  نزدیک شدند  مسافرها سالنه سالنه 
افتادیم. بوي تخمه آفتاب گردان و خیار پیچیده بود توي 
یکي  جلوتر،  کمي  بود .  انداخته  آب  را  دهانم  و  ماشین 

وسط جاده دست بلندکرد:
- آستارا ؟

بابا محکم پا کوبید روي ترمز وکله من رفت توي شیشه. 
مامان جیغ زد: واي! بچه ام ُمرد!

بابا سویچ  از حال رفت.  و  موتور غژغژ وحشتناکي کرد 
بردم  بیرون  را  سرم  داد.  گاز  ترتر  دوباره  و  چرخاند  را 

ا   ا  بخش 
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که  بود  قدکوتاهي  مرد چاق  مي رسد.  مرد کي  ببینم  تا 
میني بوس.  طرف  مي آمد  داشت  سالنه سالنه  و  بي خیال 
بابا هوارزد: ِد یا لهر دیگه!داره خاموش مي شه آخه! داري 

عروس میاري؟
گوشم ازصداي بابا به وز وز افتاد. مرد چاق از راه نرسیده 
شروع کرد به آخ و اوخ که: من کمرم درد مي کنه  و باید 

جام راحت باشه!
زیر  گذاشت  را  ساکش  و  میني بوس  کف  کشید  دراز  و 

سرش.
- دیسک کمر دارم. نمي تونم بشینم !

- مرد حسابي مگه ماشین من  آمبوالنسه ؟
مرد نیم خیز شد و شاخ و شانه کشید که:

- نخیر هواپیماست! نمي خواي پیاده شم  !
بچه ها هرهر خندیدند و مریم با اخم نگاه شان کرد.

غرب  به  و  مي خورد  لیز  آسمان  وسط  از  خورشیدکم کم 
مي پرید  بابا  و  مي ایستادیم  و  مي رفتیم  مي شد.  نزدیک 
که  مي کرد  نگاه  را  ماشین  صاف  الستیک هاي  و  پایین 
اندازه  به  از پشت سر میني بوس  نشود.  پنچر  وقتي  یک 
صاف  و  مي زد  بیرون  دود  کارخانه ،  یک  بزرگ  لوله هاي 
در جاده باال مي رفت. ماشین ها مي آمدند و رد مي شدند و 
چپ چپ نگاه مان مي کردند. یکیشان سرش را از پنجره 

ماشینش بیرون آورد و داد زد: بپا آتیش نگیرین!
بچه هاي مرد دومي روي صندلي ها باال و پایین مي پریدند 
و بازي مي کردند. بابا چاي مي خورد و از آینه نگاه مي کرد 
به مرد کاله شاپویي و بقیه مسافرها. ماشین هي هندل 
مي زد و مثل کسي که آب توي گلویش گیر کرده باشد، 

قورت قورت مي کرد و مي رفت و مي ایستاد. 
را  بابا میني بوس  بود که  به آستارا مانده  120 کیلومتر 
کنارکشید و جعبه موتور را زد باال و چند تا مشت کوبید 
افتاد.  راه  و  بست  را  جعبه  در  دوباره  و  پره هایش  روي 
میني بوس مثل بچه تخسي که کتک مفصلي از پدرش 
خورده باشد، سکسکه هایش تمام شد و سرعت گرفت و 

از ماشین ها زدجلو.
هوا داشت تاریک مي شد که پلیس راه بابا را نگه داشت 
و مدار کش را خواست. بابا هیچ مدرکي نداشت . هي باال 
و پایین پرید و قسم خورد و دست به یقه شد و آخرش 
مرد  گردن  دور  انداخت  بوسیدن  براي  را  دست هایش 
پلیس و بي نتیجه و دست از پا درازتر بایک برگ جریمه 

از پله هاي میني بوس آمد باال.
گازوئیل  میني بوس  باالخره  شد،  تاریک  کاماًل  که  هوا 
یک  و  شد  نزدیک  کنارجاده  به  ترترکنان  و  کرد  تمام 

چرَخش افتاد روي شن ها وازحرکت ایستاد.
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داد و هوار مسافرها رفت هوا.
- چرا نگفتي گازوئیل نداري؟

- تمام اوتومات به همین میگن دیگه!
مسافرها غرغرکنان از سروکله مرد کمردردي رد شدند و 
پولشان را پس گرفتند و پیاده شدند و رفتند. مرد کاله 
شاپویي موقع پیاده شدن گفت: گوسفندم از گرما خفه 

شد!
کارکنیم. صداي خروپف  بودیم چه  مانده  منگ  و  گیج 
مرد کمردردي و مریم توي ماشین پیچیده بود. از بیرون 
صداي جیرجیرک مي آمد و صداي ووووییییژژژ ماشین ها 

که ازکنارمان مي گذشتند.
بابا دبه را داد دستم  و اشاره کرد به چراغ هایي که وسط 

بیابان از دور دیده مي شدند.
- اگه میانُبر بري زودتر مي رسي؛ بّپر زود برگرد.

مامان چنگ زد به صورتش و یک نگاه به بیابان بي آب 
وعلف انداخت و یک نگاه به مرد کمردردي  و گفت:

- بچه رو کجامي فرستي؟ مي خواي گرگ پاره ش کنه ؟
مامان ساکت  که  مامان گرفت  براي  قیافه اي  بابا چنان 

شد و شروع کرد به خواندن و فوت کردن پشت سرم. 
یک ساعتي توي تاریکي مي دویدم و پا مي کوبیدم روي 
سنگ و خاک و تپه . اشباح سفیدي دورم را گرفته بودند. 

درخت ها مثل سایه هاي سیاهي خم و راست مي شدند. 
باد گرمي توي دماغ و دهانم مي رفت و خفه ام مي کرد.

تازه  اما وقتي برگشتم،  نمي دانم چندکیلومتر راه رفتم؛ 
فهمیدم نوک کفش هاي کتاني ام سوراخ شده و از نوک 
ناخن شست پایم خون زده بیرون. مرد کمردردي و مریم 
هنوز ضربدري افتاده بودند جلو موتور. مامان قهر کرده 

بود و حرفي نمي زد.
کف پاهایم مي سوخت و گزگز مي کرد. گازوئیل ریختیم 
و راه افتادیم. کمي جلوترخودم را انداختم روي صندلي 
شاگرد. تکیه دادم به صندلي و چشم هایم را بستم و از 
حال رفتم. یک بار با صداي مریم درپمپ بنزین چشم 

باز کردم و دوباره بیهوش شدم.
بار دوم که چشم باز کردم ، از دیدن تابلو 5 کیلومتر تا 
آستارا ذوق کردم و تمام درد و بدبختي ام دود شد و رفت 
بابا گاز داد و از وسط ماشین ها الیي کشید و من  هوا. 
و مریم دست زدیم و خندیدیم . مامان ترز و فرز لباس 
مریم را داد دستش و مقنعه سیاه لک دارش را از سرش 
بیرون کشید و روسري گلدارش را انداخت سرش و زیر 

گردنش گره زد.
ساعت  نیم  تا  و  شده  تمام  سختي ها  دیگر  کردم  فکر 
دیگر توي مراسم عروسي پیش شاهین نشسته ام.اما تازه 

ا   ا  بخش 
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یکهو صداي وحشتناک  گاز مي خورد که  ماشین داشت 
تمام  بي خیالي  با  بابا  گرفت.  را  حالم  چیزي  ترکیدن 
توي  را  فرمان  زور  به  و  عقبه!  الستیک  فکرکنم  گفت: 

دست هایش نگه داشت و ماشین را کشید طرف خاکي.
پرید پایین و در جعبه را باز کرد و زاپاس پنچر را بیرون 
کشید و جلو چشم هاي گیج مرد مسافر و ما راه افتاد به 

طرف شهر آستارا.
را  ساکش  و  شد  بلند  دید،  این طور  که  کمردردي  مرد 
دستش گرفت و پیاده شد و راه افتاد طرف روستایي که 

همان نزدیکي بود.
دیگر فاتحه رسیدن به عروسي را خوانده بودم. مامان بي 
حس و حال نگاه مي کرد و مریم بق کرده بود و نشسته بود 
روي صندلي آخر. جاده خلوت شده بود و گهگاهي چراغ 
از کنارمان مي گذشت.  و  نزدیک مي شد  از دور  ماشیني 
تکان هاي ماشین خرد و خمیرم کرده بود؛ اما چشمم به 

راه بود و امیدوار بودم بابا زودتر برگردد و راه بیفتیم.
نمي دانم چرا زمان کش مي آمد و هرثانیه اش یک ساعت 
جاي  تازه  نباش.  ناراحت  گفتم:  مریم  به  رو  مي گذشت. 

ِخوب عروسي مي رسیم!
بازشان  که  باشیشه ها  وررفتن  به  کردم  رامشغول  خودم 
کنم. باز رفتم توي خیاالت و خودم را کنار شاهین دیدم. 

رفت و آمد ماشین ها توي جاده کم و کمتر شده بود. تک 
و توک مي آمدند و با یک ویژ تند ازکنارمان مي  گذشتند 
و  مي وزید  گردنه ها  طرف  از  خنکي  نسیم  مي رفتند.  و 
بوي دریا را با خودش مي آورد. مریم مدام با چشم هاي 

قرمزش به من و مامان نگاه مي کرد .
درست چهار ساعت بعد چشمم به جاده خاکي بود که 
دیدم الستیک بزرگي از دور در تاریکي قِل قِل مي خورد 
و به ما نزدیک مي شود. هیکل الغر بابا را پشت سرش 
دیدم که نفس نفس زنان مي دوید و وسط سیاهي جاده و 
سیاهي لباس ها و سروکله اش ، فقط دندان هاي سفیدش 

برق مي زد. 
- اومدم! اومدم!

بابا که الستیک را جا زد و با صورت سیاه و لباس هاي 
دوازدهه!  ساعت  که :  اصرارکرد  مامان  باال،  آمد  سیاه تر 
من خجالت مي کشم. بهتره برگردیم! و مریم زد زیرگریه 
فشارداد.  ته  تا  و  گاز  روي  پا گذاشت  بایکدندگي   بابا  و 
طرف  کردیم  پرواز  و  درآمد  موتور  وحشتناک  صداي 

آستارا .
فکر مي کردم عروسي هم که  با خوشبیني همیشگي ام 
تمام شده باشد، اقاًل به گردش توي جنگل فنُدقلو و دریا 
مي رسیم و امیدوارانه تر ، فکر کردم حتماً بقیه مهمان ها 
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عروسي راکش مي دهند تا ما هم خودمان را برسانیم.
میني بوس ترترکنان مي رفت و دوباره من و بابا زل زده 
بودیم به جاده خلوت و تاریکي که هر چه مي رفتیم تمام 

نمي شد.
دور  از  که  مي شد  گرم  داشت  چشم هایم  جلوتر  کمي 
چشمم افتاد به چراغ هاي چشمک زن ماشین هایي که 
توي تاریکي ِراه مي لغزیدند و مي لرزیدند و بوق مي زدند 

و جلو مي آمدند.
دلم ریخت. برگشتم طرف بابا و تازه نگاهم افتاد به جیب 
خالي و سفیدش که موقع پس دادن پول مسافرها عین 

زبان سگ افتاده بود بیرون. 
بوق  بوق  این صداي  که  بود  فهمیده  هم  انگار خودش 
آشناست.گوش هایش به قرمزي مي زد و قطره هاي عرق 

ِروي گردنش، در تاریکي برق برق مي زد.
بي اختیار از جا پریدم و دویدم عقب تا وقتي رد شدند 
مهمان هاي  شاید  نبودند.  آن ها  شاید  ببینمشان.  خوب 
یک عروسي دیگربودند. پایم را گذاشتم روي صندلي هاي 
فقط  به جاده.  زدم  زل  و  کنار کشیدم  را  پرده  و  عقب 
تا  شدم  جابه جا  مي شد .  دیده  جاده  وسط  سفید  خط 
دفعه  ببینمشان. یک  بهتر  رد شدند،  کنارمان  از  وقتي 
بوي بدي توي دماغم پیچید و چیز نرمي زیر زانوهایم 

نور  پوستم.  به  و خنکي اش رسید  له شد  روي صندلي 
ماشین ها که افتاد تو،دقت کردم؛ خرابکاري هاي گوسفند 
مرد کاله شاپویي بود. دندان هایم را فشار دادم روي هم و 

دوباره زل زدم به جاده.
که  مثل  شنیدم  را  ماشین ها  بوق  و  ویژ  صداي  وقتي 
برق از بغل میني بوس ما رد شدند و رفتند عقب ، نفسم 
بند آمد. یک ردیف طوالني بودند. سیزده چهارده تایي 
ازهم  زنان  بوق  بوق  شمردشان.  نمي شد  اما  مي شدند ؛ 
سبقت مي گرفتند و ویراژ مي دادند و صداي دست زدن 
و خنده و آهنگشان بلند بود. پلک زدم. پلک زدم. نگاه 

کردم.
 یعني این ها فامیل هاي ما بودند؟ چشم هایم را مالیدم. 
همه  از  جلوتر  سفیدي  شبح  کردم؛  دقت  زدم.  پلک 
دیدم  کردم  نگاه  که  خوب  مي کرد.  حرکت  ماشین ها 
ماشین شاسي بلنِد شاهین اینا است  که  با گل هاي رنگي 
رنگي  پشتش، عین پرنده بزرگ سفیدي پرواز مي کند و 
با عروس و داماد جلو  بر عکس مسیر ما ، براي گردش 

جلو مي رود طرف دریا!

ا   ا  بخش 
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»یک هفته قبل از سفر رئیس جمهور«
 در فرودگاه :

با صدای  را به خط می کند و  نیروهایش  پاویون  مسئول 
بلند می گوید: »مسافری که به اینجا میاد، مسافر خاصه ! 
و گرنه مثه همة مردم از ترمینال می ره . اصاًل مسافری که 
میاد اینجا مسافر نیست ، از مقاماته، از سرانه ، مدیر کله« 
 می ایستد و با نگرانی به نیروهای خسته و بی حالش نگاه 
روزی  البد  نخوردین؟  نون  »شماها  می پرسد:  و   می کند 
که رئیس جمهور بیادم می خواین همین جوری مثه ماست 
وایستیُن تماشا کنین ، آره ؟!« سپس عاجزانه ادامه می دهد: 
از  همراه  هیئت  و  رئیس جمهور  اگه  کنین ،  »آبروداری 
پذیرایی و خدمات ما ناراضی باشن واویالس.« نگاهی به 
رو  قبل  هفتة  »دو  می پرسد:  و  می کند  خدمات  مسئول 
یادت میاد چه افتضاحی به بار آوردین؟ َسِر اومدِن سفیر 
تاجیک؟! آخه سفیر بره بشینه توی دستشویی آب قطع 
باشه، بعدیه آفتابه آبم نباشه که... بشوره؟ بعد می خندد و 
توی  صندلی اش فرو می رود و می گوید: »به قول مسعود 

فراستی یه مشت مقوا، شلخته، پرت و پال !« و ادامه می دهد : 
»باز خدا بیامرزه پدر مسئول روابط عمومی فرودگاه رو، که 
قضیه رو فهمیده بوُد از الی در یه آب معدنی رسونده بود 
دست بنده خدا...« بر می خیزد . شکمش را فرو می دهد تو و 
دست هایش را به پشت می برد و سینه اش را سپر می کند و 
می گوید : »بهترین نظافت، بهترین پذیرایی و بهترین خوش 

آمد برآمد، همین و بس !«

»یک هفته قبل از سفر رئیس جمهور«
در شهرداری:

معاون چایش را می نوشد و به شهردار می گوید: »نگرانی 
شما بی مورده رئیس ! اصاًل این سفر خارج از برنامه بوده، 
قرار نبوده که رئیس جمهور حاال حاالها گذرشون به اینجا 
بیفته ! بعدشم، کسی به ما اولتیماتوم نداده، داده؟!« شهردار 
با مشت می کوبد روی میز و می گوید: »سلسله جبال عقل، 
بیشتر فکر کن ! مگه سه ماه پیش که اومد به این شهر، 
جلوی همه گیر نداد که اینجا فضای سبز کم داره؟ عوضش 

بیست و چهار منهای چهار
ژه   احسان غدیری
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ما چه کار کردیم؟ یه پارک اضافه کردیم؟ نکردیم!« دو تا 
بلوار رو گل کاری کردیم ؟ نکردیم! معاون می گوید: »مگه 
یادت رفته رئیس؟ ما بیشتر بودجه امسال رو صرف آسفالت 
کردن خیابونای شهر کردیم .« شهردار پوزخندی می زند 
و می گوید: »بله ! خیابونایی که هر روز آسفالتشون کنده 
 می شه . یه روز مخابرات می کنه که کابل بخوابونه . روز بعد 
اداره آب دل و جیگر خیابونا رو در می آره که لوله بذاره...« 
معاون با خوشحالی می کوبد توی پیشانی اش و می گوید: 
»یادم اومد، این بهترین راهه !« شهردار با تعجب می پرسد: 
»چی؟« معاون می پرسد: »ِد مگه مشکل کمبود فضای سبز 
نیست؟« شهردار جواب می دهد: »چرا ! چیزی به ذهنت 
رسیده؟« معاون دست می کند توی جیبش تا گوشی اش 
را در بیاورد که موفق هم می شود، ولی هم زمان با بیرون 
کشیدن گوشی، یک بستة پالستیکی کوچک که محتوی 
ماده ای قهوه ای رنگ است نیز به زمین می افتد! خوشبختانه 
شهردار متوجه نمی شود. معاون سریع پایش را روی بسته 
می گذارد، عرق هایش را پاک می کند و شماره ای را می گیرد: 
»... الو سالم، ببین ! اون زمینه که توی بلوار فرودگاه بود...« 
تماسش که تمام می شود به شهردار می گوید: »حلّه رئیس ! 
یه پارک می سازیم درست توی مسیر عبور رئیس جمهور! 

که قشنگ توی دید باشه و به چشم بیاد...« 
»یک هفته قبل از سفر رئیس جمهور«

در حاشیه شهر:

سایر  اتفاق  به  مسکن  ادارۀ  رئیس  و  فرماندار  استاندار، 
نظر  تبادل  مشغول  و  داده اند  تشکیل  حلقه ای  مسئوالن 
هستند . استاندار نگاهی به آپارتمان های تازه ساخت که در 
اطراف شهر بنا شده اند می اندازد و شروع به صحبت  می کند:

ریاست  اصلی  هدف  هستین  مستحضر  که  »همون طور 
محترم جمهور از این سفِر سرزده ، افتتاح این آپارتمان ها و 
تحویل شون به مردم عزیزمونه . من توی جلسة هفتة قبل 
راجع به فروشگاه زنجیره ای و همین طور مجموعه ورزشی 
از فرماندار سؤال کردم، که چرا احداث نشدن و علت اینکه 
ایشون  البته  چیه؟  نگرفته  صورت  زمینه  این  در  اقدامی 
هم جوابشون قانع کننده بود...« )فرماندار نفسی به راحتی 
باد بهم ریخته اند  اثر وزش  می کشد و موهایش را که بر 
ادامه می دهد: من هم موافقم  درست می کند(... استاندار 
آپارتمان ها بوده و حق  اتمام پروژه و ساخت  اولویت،  که 
با فرماندار عزیزه که به لحاظ بودجه کسری داشتیم. قضیة 
این معضل  اختالس کالن هم که دیگه می دونید ؟! واقعاً 
اثر سوئی برای اقتصاد کشور داشت و دامنگیر ماهم شد ! 
اما در همون جلسه رئیس اداره مسکن سؤالی طرح کردن 
که به شدت فکر منو مشغول خودش کرد: این شهر جدید 
و مجموعه های مسکونی ای که ما درست کردیم، آیا نیاز به 
فروشگاه، درمانگاه و . . . و مجموعة ورزشی  ، جهت رفاه حال 
شهروندان ندارن؟! و در همون جلسه حقیر گفتم درسته که 
ما به لحاظ بودجه مشکل داریم و تا این لحظه هیچ امکانات 
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رفاهی ای در نزدیکی مجموعه های مسکونی ایجاد نکردیم، 
ولی خب! کاچی به از هیچی ! حقیر دستور دادم در این روز 
مبارک همه اینجا حضور پیدا کنیم و الاقل کلنگ مجموعه 
ورزشی رو بزنیم ! خب پر واضحه که این طوری کار استارت 
می خوره و بهر حال باید از یه جایی شروع کرد تا کار به 
سرانجام برسه...« وسط زمین دایره ای کشیده بودند. همین 
که استاندار کلنگ را با تمام توان باال برد تا آن را وسط دایره 
یا همان مجموعه ورزشی آینده بکوبد، نیش کلنگ از دستة 
چوبی درآمد و پرواز کنان رفت و رفت و روی سر بخشدار 
فرود آمد. استاندار مسیر پرواز کلنگ را آن قدر تماشا کرد 
که سرش به موازات زمین به عقب رفته و کاله گیسش به 
زمین افتاد . فرماندار به سراغ کاله گیس استاندار رفت و 
رئیس اداره مسکن به سمت بخشدار. دست و پای بخشدار 
را گرفتند و او را داخل ماشینی کردند تا برای بخیة زخم 
سر به درمانگاه ببرندش . فرماندار خاک های کاله گیس را 
تکاند و آن را در میان دستان استاندار گذاشت . استاندار 
با سگرمه های در هم گفت: »کارگر بریزین شبانه روزی کار 
کنن . تا یک هفتة دیگه که رئیس جمهور بیاد الاقل دیوارای 
این سالن ورزشی باهاس باال رفته باشه ! این طوری با خودش 

می گه همین که به فکر بودن خوبه !«

رئیس جمهور از پله های هواپیما پایین آمد و به دنبال او سی 
چهل نفر دیگر هم پیاده شدند. راننده پاویون  بی درنگ به 

زیر پرواز رفت و خودش را به رئیس جمهور رساند و نجوا 
از محافظان که  کنان چیزهایی به او گفت! ناگهان یکی 
گردنش را تبر بر نمی داشت خودش را به محل رساند و 
میان رئیس جمهور و راننده ایستاد. رئیس جمهور با اخم و 
تَخم به او فهماند که کنار برود. محافظ با نگاه های محتاط 
خود به کنار رفت ولی درست در همین لحظه راننده دست 
کرد توی جیب کتش و محافظ که احساس خطر می کرد، 
بدون توجه به رئیس جمهور با یک دست پس گردنش را 
گرفت و او را از زمین بلند کرد. پاهای راننده از زمین جدا 
شده بودند و مدام التماس می کرد که محافظ او را به زمین 
بگذارد تا بتواند حرفش را بزند. ولی محافظ که به وظیفه اش 
عمل می کرد توجهی نشان نداد، تا اینکه معلوم شد راننده 
می خواسته از توی جیبش فیش حقوقی اش را در بیاورد... 
توی پاویون، رئیس جمهور و سایرین مشغول نوشیدن چای 
بودند که یکی از مسئوالن به سمت رئیس پاویون رفت و 
در گوشی به او گفت: »رئیس فرودگاه رو نمی بینم!« رئیس 
پاویون آهسته گفت: »همون آقایی هستن که پشت سر 
رئیس جمهور بر پا ایستادن. مسئول ته ماندۀ چای فنجانش 
را سرکشید و در حالی که پشت چشم نازک می کرد گفت: 
»آهان! یادم باشه به ایشون یادآوری کنم که به شما یاد 
بده کنار چای رئیس جمهور و هیئت همراه باهاس شکالت 
دونه ای هزار تومان بذاری نه قند حبه !« رئیس پاویون آب 
دهانش را فرو برد و گفت: »اما رئیس جمهور که هیچ اعتراضی 
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ندارن و با خنده چایی شونو میل فرمودن!« مسئول گفت: 
»ولی ما اعتراض داریم این بی احترامیه !« کمی آن طرف تر، 
یکی از نماینده های مجلس از روی صندلی اش بلند شد و 
نزد رئیس جمهور رفت و گفت: »جسارتاً می رم برای تجدید 
وضو، الساعه  بر می گردم! به سرویس بهداشتی که رسید ، 
اول در را قفل کرد و کتش را از جالباسی آنجا آویزان کرد. 
سپس کفش ها یش را درآورد و دمپایی مخصوص دستشویی 
را به پا کرد و داخل شد. کارش که تمام شد، همین که 
دست برد و سیفون را کشید بست های شل شدۀ سیفون 
از دیوار کنده شدند و سیفون و باقی ماندۀ آب های داخل 
آن روی نماینده مجلس چپه شدند. با سر و روی خیس از 
دستشویی بیرون آمد که با موبایل به یکی از مستخدمین 
زنگ بزند تا برای او لباس بیاورد، اما کتش از سر جالباسی 
روی زمین افتاده و موبایلش که به سرامیک ها کوبیده شده 
بود، خاموش شده و از کار افتاده بود... رئیس پاویون که پس 
از خط و نشان های آن مسئوِل خوش سلیقه و خوش اشتها 
دچار تپش قلب شده و ناخوش احوال به نظر می رسید، 
خودش را به سرویس بهداشتی رساند تا آبی به سر و رویش 
بزند که متوجه شد کسی به در دستشویی مجاور می کوبد. 
در  از الی  مجلس  نماینده  شده؟«  چیزی   »بله؟  پرسید: 

سرک کشید و پرسید شما؟ 
-من رئیس پاویون هستم ! 

-خب ای چی وضعشه یره؟ هم تو خجالت نِِمکشی؟ 

-چطور قربان؟ مگه چی شده؟ 
- ِمگه چی شده؟ ِمِخی بِِدنی چه کار رِفته؟ و از دستشویی 
و رویش آب  می چکید  از سر  و در حالی که  آمد  بیرون 
ادامه داد: »بفرما! فاتحه خوانده شد به سر و ِکلّه    ما !« رئیس 
پاویون نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد ولی خیلی زود 
خودش را جمع و جور کرد. نماینده مجلس با ناراحتی گفت: 
»ِمِخنده! خب بایدم بِِخندی، هم مو االن با ای سر و وضع 
چه کار ُکُنم؟ چیجوری بُُرم ُجلوی رئیس جمهور مملکت؟!« 
رئیس پاویون گفت: »الساعه می دم لباس بیارن خدمتتون 
همو  برو  نِِمخه !  »نِِمخه،  گفت:  مجلس  نماینده  قربان.« 
مستخدم مارِه صدا کن بیه، خوُدم یک دست کت و شلوار 
ِدِگه ِدُرم...« برای نماینده مجلس لباس آوردند و سشواری 
هم به او رساندند که توانست به سرعت موهای نم دارش را 
خشک کند. اما درست لحظه ای که می خواست خودش را 
از آن برزخ نجات بدهد، مشکل دیگری پیش آمد که کار 
را خرابتر کرد! نمایندۀ بی نوا دمپایی ها را درآورد و پاهایش 
چیز  کرد  احساس  ناگهان  که  کرد  کفشهایش  داخل  را 
ناخوشایندی کف پا و جورابش را کثیف کرده است. پایش 
را درآورد. سوسک درشت و بالداری ـ به اندازۀ یک باطری 
قلمیـ  داخل کفش له شده بود و به جورابش چسبیده بود. 
شاخک های سوسک هنوز می جنبیدند و صدای جیرجیر 
به  پاویون  چندش آورش در میان سکوت و بهت رئیس 
گوش می رسید. نماینده با عصبانیت گفت: »َمگه مو پاِمه 
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از ای ِخراب شده بیرون نِِذُرم، ُمُدم یکی یکی تانه اخراج 
کنن...« و پاچه های شلوارش را باال داد و به داخل دستشویی 
برگشت تا پاهایش را بشوید. رئیس پاویون همانجا نشست 
روی زمین و به نیروی خدمات گفت: »قرصای منو از روی 

میز کارم بیار...«
عبور  فرودگاه  بولوار  از  مسئوالن  و  رئیس جمهور  وقتی 
می کردند تا به سمت مجموعه های مسکونی اطراف شهر 
بروند، شهردار آهسته گفت: »قربان این پارک رو به تازگی 
بود  خوشانش  خوش  که  شهردار  معاون  کردیم !«  افتتاح 
اضافه کرد: »البته چند پارک دیگر هم به زودی احداث 
خواهیم کرد !« شهردار که لبش را گاز گزفت، معاون ساکت 

شد و دیگر حرفی نزد...
به محل آپارتمان های تازه ساز که رسیدند، پارچه نوشته های 
رنگارنگ بیش از هر چیز به چشم می آمد! چند نفر از یک 
خودروی پالک قرمز پیاده شدند و به سمت قصاب رفتند 
و چیزی به او گفتند. او هم که تازه متوجه شده بود آنکه از 
دور می آید رئیس جمهور است، با شدت و هیجان مشغول 
بستن دست و پای گوساله شد. در سمت راسِت بلواری که 
به مجموعه های مسکونی منتهی می شد، چندین کانکس 
گذاشته بودند که روی تابلو های باالی آن ها این عبارات به 
چشم می خورد: گل فروشی... لبنیات... نان محلی... پوشاِک 

شهر جدید... میوه فروشی و...و دست آخر: 
قصابی   مردم مشتاقانه منتظر رئیس جمهور بودند تا مراسم 

استقبال را با شکوهِ هر چه تمام تر اجرا کنند.  آقا هومن که 
ا ز بستن دست و پای گوساله فراغت یافته بود با عالمت 
پایین آمدن دست استاندار حیوان را به زمین زد و چاقوی 
زنجانی اش را بر حنجرۀ حیوان گذاشت و خواست کار را 
یکسره کند که رئیس جمهور خنده کنان گفت: »آقا جان یه 
کم آب به حیوون بده بعد سرش رو ببر.« یکی از راننده ها 
از زیر صندلی اش شیشه آبی آورد و به خورد حیوان داد. آقا 
هومن دوباره چاقویش را به گلوی حیوان کشید ولی ظاهراً 
چاقو کند بود، چون به سختی می برید. آقا هومن تازه یادش 
آمد که آن قدر مشتاق دیدار رئیس جمهور بوده که چاقویش 
را به اندازۀ کافی تیز نکرده است. ولی کار از کار گذشته بود و 
حاال گوسالة بینوا مانده بود با گلویی نیمه بریده ! هر چه زور 
می زد چاقو کمتر می برید. ناگهان رئیس جمهور کاپشنش 
را درآورد ُو آستین باال زد و خودش را به قصاب و گوساله 
رساند ! تعجب مسئوالن زمانی بیشتر شد که رئیس جمهور 
چاقوی آقا هومن را گرفت و چاقوی کمری او را هم بیرون 
چاقوی  کشید  چاقو  بر  چاقو  خاص  مهارتی  با  و  کشید 
زنجانی را تیز کرد ُو در چشم بهم زدنی سر گوساله را برید! 
محافظان حیرت زده از این اقدام رئیس جمهور، خودشان را 
به او رساندند، یکی شان براش آب گرفت تا دست هایش را 
بشوید و دیگری کاپشنش را آورد. وقتی کاپشنش را پوشید 
و زیپ آن را باال کشید، نگاهی تحقیرآمیز به قصاب انداخت و 
گفت: »حیوون رو زجر کش کردی پسرجان، بلد نیستی برو یه 
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کار دیگه بکن!« آقا هومن که زرد کرده بود و زانوانش به شدت 
می لرزیدند شکسته شکسته گفت: »بخشین، بََبله...حتماً ! «

رئیس جمهور دوباره به راه افتاد و مسئوالنـ  انگشت به دهان 
و پچ پچ کنان ـ از پی او روانه شدند. در سمت دیگر بلوار 
پایانه ای کوچک ساخته بودند که روی تابلوهای آن نوشته 
شده بود: ایستگاه اتوبوس، مینی بوس و تاکسی شهری... و 
چندین دستگاه اتوبوس یکرنگ و نو، مینی بوس های سفید 
یخچالِی کولر دار و تاکسی های زرد رنِگ دارای کیسة هوا به 
چشم می خورد !  گوشه گوشه محوطه آپارتمان ها از نظافت 
و تمیزی برق می زد و حتی یک پالستیک چیپس و پفک 

هم به چشم نمی خورد... 
بر و بچه های اداره مسکن از چند روز قبل با چند خانواده 
مجبور به دور کاری هماهنگ کرده و آپارتمان هایشان را 
از آن ها  جهت سکنی گزیدن تحویلشان داده و رسیدی 
ستانده بودند تا به  صورت نمادین، خانه ها توسط رئیس جمهور 
تحویلشان گردد. اما این وسط، بچه های صدا و سیما شاکی 
ادارۀ  عمومی  روابط  مسئول  از  که  هنگامی  چون  بودند! 
مسکن اجازه خواسته بودند تا از لحظه ای که رئیس جمهور 
با دست خود کلید آپارتمان را به ساکنین تحویل می دهد، 
فیلم و گزارش تهیه کنند، با بی اطالعی و حیرت وی مواجه 
شده بودند که به پشت دستش کوفته و گفته بود: »آخ، 
آخ ! پاک یادمون رفت با خانواده ها هماهنگ کنیم... مسئول 
روابط عمومِی ادارۀ مسکن از رئیس جمهور و سایرین فاصله 

گرفت و با سرعت خودش را به یکی از آپارتمان های حاوِی 
واحد  درب  و  رساند  کاری  دور  به  مجبور  کارمنِد  چند 
یک را کوبید : »سالم، رئیس جمهور دارن تشریف میارن، 
لطف می کنین دور و بَِرتون رو جمع و جور کنین که بیان 
منزل شما و کلید آپارتمان رو خودشون تحویل بدن و ما 
از شما مصاحبه بگیریم؟ زن صاحبخانه رویش را محکم 
گرفت و گفت: »شرمنده ، آقامون تشریف ندارن، بعدشم 
ما هنوز اثاث نچیندیم بخدا...« مسئول روابط عمومی با 
عجله به واحد دوم رفت و دوباره همان تقاضا را تکرار کرد . 
صاحبخانه که مردی اتوکشیده، با سگرمه هایی در هم و از 
آن اخ و پیفی ها و فیس و افاده ای هایش بود با صدای بلند 
گفت: »نُچ ! ما آبرو داریم، واسه یه آپارتمان فکسنی بیاییم 
جلوی دوربین که تموم کس و کارمون فرداش بگن: طفلیا! 
چه ذوق زده بودن که صاحبخونه شدن؟...« مسئول روابط 
عمومی به واحد سوم رفت و سه باره درخواستش را عنوان 
کرد... آبدارچِی پیِر اداره پست خندید و پرسید: »َوبیُنم 

مشتی ! یعنی خودمانَم میِن تلویزیون نِشان ِمَدن ؟!« 
قبل از ورود رئیس جمهور به آپارتماِن آبدارچی ادارۀ پست، 
تیم محافظان داخل آپارتمان شدند و همه جا را خوب 
بررسی کردند تا امنیت کامل را برقرار کنند. یکی شان که 
دستگاهی عجیب با قابلیت تشخیص مواد منفجره را به 
بدنه مبل ها می کشید، لحظه ای مکث کرد و به همکارش 
اشاره ای مختصر کرد و همین کافی بود تا او با چاقوی 

ا   ا  بخش 
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مخصوص، شک همکارش را واکاوی کند ! مبل، که از شانه 
تخم مرغ، کیسة برنج و نئوپان و ابر تشکیل شده بود، در 
آنی از هم پاشید و مشخص شد آن ماده ای که شک محافظ 
را برانگیخته بود، از همان مواد قهوه ای رنگ ـ که سابق بر 
این از جیب معاون شهردار بیرون افتاده بود ـ بوده و جای 

نگرانی نیست !
همسر آبدارچی که مد ام سرخ ُو سفید می شد با شرمساری 
پشت دستش کوبید و گفت: »تو رو خدا می بینین؟ آخه 
پیرمرد ! کی توی این سن و سال قره قروت می خوره ؟« 
بلند شد و خنده کنان قره قروت ها را کف دست  محافظ 
باشه !  »یادتون  گفت:  امنیتی  لحنی  با  و  گذاشت  پیرزن 
رئیس جمهور هیچی نمی خورن نه چای، نه میوه، نه شیرینی 

و نه شربت...«
رئیس جمهور کلید آپارتمان را در دستان پیرمرد پستچی 
گذاشت. فالش ها خاموش و روشن می شدند و دوربین ها 
فیلم و عکس می گرفتند. اشک در چشمان پیرمرد حلقه 
از عمری صاحبخانه شده  بعد  نمی شد  باورش  بود.  بسته 
باشد. آن هم خانه ای که کلیدش را از دستان رئیس جمهور 
گرفته باشد. پس حسابی جو گیر شد و خواست به عالمت 
سپاس دستان رئیس جمهور را ببوسد، بنابراین خم شد تا 
همان کند! اما از رئیس جمهور دست عقب کشیدن و آقا این 
چه کاریه گفتن، و از پیرمرد اصرار بر بوسیدن دست او ! که 
ناگهان دندان های مصنوعی پیرمرد از دهانش بیرون افتادند 

و نامبرده برای دومین بار پس از ماجرای کشف قره قروت ها، 
دچار خجالت و شرمساری شد. اما به هر ترتیب خودش را 
جمع و جور کرد و رئیس جمهور هم به روی خودش نیاورد 
و برای دلجویی از او هم که شده، نه تنها هنگامی که پیرزن 
با سینی شیرینی و شربت وارد هال شد از آن ها تناول نمود، 
بلکه هر چه محافظ ها اصرار کردند که الاقل اجازه بدهد تا 
اول آن ها خوراکی ها را تست کنند چنین اجازه ای به آن ها 
نداد. در این لحظه استاندار در گوش فرماندار گفت: »به این 

میگن تواضع، احسنت، احسنت...« 
سوپ  مخصوص  پرستارِ  شب،   20/30 ساعت  در  وقتی 
رئیس جمهور را آورد او مشغول خواندن نامه ها بود. هیچ 
کس خبردار نشده بود که رئیس جمهور عمل قلب باز کرده 
است ! به هر حال صالح کار خویش خسروان دانند و البد به 
صالح نبود که در شرایط حساس مملکت کسی خبردار شود 

که حال او نامساعد بوده است...
نامه اول را گشود:

فرودگاه  پاویون  رانندۀ  من  رئیس جمهور !...  آقای  سالم 
خواهش  و  دادم  نشانتان  را  حقوقی ام  فیش  که  هستم 
این  از  را  و حقمان  کنید  درست  را  ما  قراردادهای  کردم 
پیمانکارهای گردن کلفت بگیرید... راستی ! این نامه را به 
دفترتان فرستادم که بگویم هنوز معوقه ها و اضافه کاری های 

سال گذشته مان را نداده اند... 
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نامه دوم را گشود:
سالم علیکم و رحمه الهی و برکاته. جناب رئیس جمهور به 
دادم برسید ! حقیر در کانادا می زیم ! لکن قطعه زمینی در 
بلوار فرودگاه شهِر... که اخیراً جنابعالی به آنجا سفر نموده 
که  متوجه شدم  دوستان  طریق  از  متأسفانه  دارم !  بودید 
شهردار و معاون شهر برای اینکه جلوی شما مانور بدهند، 
شبانه و بدون اطالع حقیِر سرا پا تقصیر زمینم را تبدیل به 
پارک و فضای سبز نموده و در آن چندی ااّلکلنگ و تاب و 

سرسره کاشته اند... 
نامه سوم را گشود:

دندون  که  پیرمردیُم  همو  مو  قربان !  داُرم  سالم  عرض 
مصنوعیام... بگذریم. خواسُتم بُگم که او مینی بوسای کولر دار 
و تاکسی های ایربگ دار مال همو روزِ سفر شما بودن، خدا 
به سر شاهده حاال َخُرم مین ای آپارتمانا پیدا ناُکنی که 
مارا تا سر جاده بَِرسونَه... خواسُتم بگم آب لوله کشی ناریم 
اینجا. خدا ِمدانه که بِرای اُوِی شرب به صف تانکر واِمستیم... 
خواستم بُُگم حاال آشغاالمان میِن محوطه تپه شده ُو خبری 

از او خیابونای تمیز نیست... 
هر چیزی سوپاپ اطمینانی برای سر ریز فشارها و دردها 
دارد! اما ظاهراً رئیس جمهور فاقد سوپاپ اطمینان بود،چون 
هرچند این سه نفر را ندیده بود ولی با خواندن نامه آن ها 
قلبش به درد آمد! بنابراین قرص های فشارش را خورد و با 

تعجب به سقف بیمارستان خیره شد... 

گفت:  و  گذاشت  شوهرش  جلوی  را  چای  سینی  زن 
همچین  بیار،  چای  می گی  دیگه  طور  یه  »تازگی ها 
دستوری  می گی ها !« مرد که خستگی از سر و کولش 
می بارید خندید گفت: »نه عزیز دلم، خیالت راحت. من 
هیچ وقت جو گیر شغل جدیدم نمی شم! این شغل کاذبه، 
موقتیه!« زن گفت: »آخه مثه رئیس جمهورا می گی چای 
بیار!« مرد گفت: »من فقط شبیه رئیس جمهورم هیچ وقت 
یادم نمی ره که یه قصاب بودم!« و بعد در حالی که چای 
 وشید دوباره ماجرای سر بریدن گوساله را برای خانواده اش 
و  فرماندار  و  استاندار  که  گفت  آن ها  به  و  کرد  تعریف 
بخشدار و شهردار چگونه با چشم های گرد به او زل زده 
بودند... وقتی خنده ها فروکش کرد زنش پرسید: »راستی ! 
چرا قلب رئیس جمهور رو عمل کردن ؟! بدل، لبخند تلخی 
زد و جواب داد: »منم اگه از بیست و چهار ساعت، بیست 
می دیدم  بازی  دودوزه  همه  این  و  می کردم  کار  ساعت 
یاتاقان می زدم.« سپس ناخودآگاه دستش را روی قلبش 

گذاشت و پرسید: »گل گاوزبون داریم ؟«

ا   ا  بخش 



124

ن م شن   م  ا    

یکی بود یکی نبود. طبق معمول، غیر از خدا هیچ کس نبود. 
در زمان های قدیم )جایی روی این کره خاکی که اصالً اهمیت 
ندارد کجا( سرزمینی بود به نام »زیاد«. مردم زیاد به خوبی و 
خوشی در کنار هم زندگی می کردند. در سرزمین زیاد همه 
چیز زیاد بود و اصالً امکان نداشت که کسی چیزی بخواهد و 
آن چیز وجود نداشته باشد. از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد. 
مردم زیاد با کار و تالش شبانه روزی در عرصه واردات، توانسته 
بودند نیازهایشان را در همه  زمینه ها برطرف ساخته و در زمینه 
واردات به خودکفایی برسند. سرزمین زیاد، مهد علم واردات بود 
و در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آن، تنها درسی که 

تدریس می شد، »علم واردات« بود. 
در همسایگی سرزمین زیاد، سرزمینی بود به نام »زیادتر« که به 
سرزمین زیاد صادرات داشت و مردم زیاد همه  واردات خود را از 
سرزمین زیادتر داشتند. در »همایش چهره های ماندگار«ی که 
هر ماه به صورت مشترک بین سرزمین زیاد و سرزمین  زیادتر 
برگزار می شد و در آن از صد نفر تجلیل به عمل می آمد، چهره   
ماندگار در زمینه واردات، همواره از سرزمین زیاد انتخاب می شد. 

مردم زیاد با کسب چند جایزه نوبل در زمینه واردات و شکستن 
رکورد واردات، اسم سرزمین شان را در کتاب »گینس« ثبت 

کرده بودند.
مثل همه   سرزمین ها که پادشاه دارند، سرزمین زیاد هم پادشاهی 
داشت. پادشاه سرزمین زیاد، مردی مهربان، خنگ و کودن بود. 
پادشاه زیاد یک عیب بزرگ داشت: عادت نداشت لباسی را بیش 
از یک مرتبه بپوشد. او دوست داشت واردکنندگان زیاد، هر روز 
یک دست لباس نو با طرحی جدید برایش وارد کنند تا بپوشد 
و مردم، هر روز او را با ظاهری متفاوت ببینند. پادشاه برای اینکه 
قدرتش در زمینه واردات را به رخ مردم زیاد، و قدرت خودش و 
مردم سرزمینش در زمینه واردات را به رخ دیگر پادشاه و مردم 
سرزمین زیادتر بکشد، هر روز با لباس تازه ای که بر تن داشت 
در شهر و در برابر دیدگان افکار عمومی، مردم شهر و رسانه های 

داخلی و خارجی راه می رفت.
پادشاه و لباس تازه ای که بر تن داشت، هر روز موضوع داغ 
رسانه ها و تیتر یک روزنامه ها و مطبوعات داخلی زیاد بودند. 
هر روز تا شب چند همایش و کنفرانس علمی، چند میزگرد، 

زیــاد و زیادتــر
ژه   رضا احسـان پور
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چند برنامه زنده تلویزیونی با حضور کارشناسان خارجی عرصه 
دوخت و دوز و کارشناسان داخلی عرصه واردات برگزار می شد 
و به نقد و بررسی و تحلیل لباس پادشاه می پرداختند. البته 
این نقد و بررسی ها بیشتر در جهت تعریف و تمجید از حسن 
انتخاب پادشاه بود؛ چون کسی جرئت ایراد گرفتن از پادشاه و 
لباس او را نداشت. چرا که ایراد گرفتن از لباس پادشاه معنایی 
به جز متزلزل کردن جایگاه سرزمین زیاد در عرصه واردات 
نداشت و مهم تر از آن مگر ممکن است یک پادشاه اشتباه کند؟ 
به همین دلیل، تنها جرمی که در زیاد برای آن سنگین ترین 

مجازات در نظر گرفته شده بود، »نقد لباس پادشاه« بود.
در قانون جزایی زیاد، برای چنین مجرمی، مجازات صادرات را 

در نظر گرفته اند. 
بند ج از ماده 42 قانون جزایی زیاد: اگر خدای نکرده، زبانتان 
الل و گوشتان کر، کسی به خود جرئت داد که از لباس پادشاه 
)که لباس هایش تا ابد وارد بادا( ایرادی بگیرد، دارایی های او ضبط 
و به جایی که یک زیادتری )ساکن سرزمین زیادتر( نی انداخت، 

صادر می شود.
تبصره: همچون سایر موراد، همه در برابر قانون برابرند اال پادشاه.

همه چیز به خوبی و خوشی در سرزمین زیاد در جریان بود تا 
اینکه یک روز، پادشاه سرزمین زیادتر با ارسال نامه ای، دختر 
پادشاه زیاد را برای پسرش خواستگاری کرد. دختر پادشاه زیاد 
که قصد ادامه تحصیل در رشته واردات را داشت، با مشورت 
پدرش به این خواستگاری جواب رد داد. این خبر مثل بمب 

در سرتاسر دنیا ترکید و تبدیل به تیتر یک روزنامه های زیادتر و 
تیتر دو روزنامه های زیاد شد. )چون اگر یادتان باشد، تیتر یک 
روزنامه های زیاد، همان طور که قبالً ذکر شد، همیشه مربوط به 

لباس نو پادشاه بود.(
این اتفاق پادشاه زیادتر را بسیار ناراحت و خشمگین کرد. او 
برای اینکه پادشاه زیاد و دخترش را تحت فشار بگذارد، تصمیم 

به اعمال تحریم هایی علیه سرزمین زیاد گرفت. 
آرایشی  لوازم  الغری،  ژل  هرگونه  صادرات  اول  مرحله  در 
و بهداشتی و چند قلم از اجناس زنانه )که از ذکر نام آن ها 

معذوریم( را به سرزمین زیاد ممنوع اعالم کرد.
قانون شماره یک منع زیادتر:

از امروز، صادرات هرگونه ژل الغری، لوازم آرایشی و بهداشتی 
ـ که خودتان بهتر می دانید منظورم چه  و اقالم زنانه  دیگر 

ـ به سرزمین زیاد ممنوع است. چیزهایی است 
این تحریم از جانب پادشاه زیادتر، فقط و فقط به دلیل از ریخت 
و قیافه افتادن دختر پادشاه زیاد بود تا شاید تسلیم شود و 
نظرش در مورد ازدواج با پسر او تغییر کند. انبارهای سرزمین 
زیاد پر بود از ژل الغری و لوازم آرایشی و بهداشتی و از این بابت 
خیال پادشاه زیاد راحت بود. ولی او به پیشنهاد مشاوران جوانش 
برای محکم کاری، دستور داد تا تمامی اقالم تحریمی به زور و با 
جلب رضایت مردم، از سطح شهر و از خانه ها جمع آوری شده و 
به خزانه و انبار قصر منتقل شود. این کار او موجی از نارضایتی ها 

را در بین مردم شهر زیاد به همراه داشت.
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سال ها گذشت و تحریم زیاد از جانب زیادتر، همچنان ادامه 
صادرکنندگان  و  قاچاقچیان  سال ها  این  طی  در  داشت. 
سرزمین زیادتر به صورت پنهانی و به دور از چشم پادشاهان 
هر دو سرزمین، اقالم تحریمی را به مردم زیاد می فروختند. 
از آنجایی که غیر از پادشاه زیادتر و پسرش، و پادشاه زیاد و 
دخترش، همه مردم دو سرزمین حتی اصحاب رسانه، یک گروه 
به عنوان فروشنده و دیگری به عنوان خریدار تحت تحریم، از این 
خرید و فروش قاچاقی کاالهای تحریمی سود می بردند، قضیه 
قاچاق و خرید و فروش کاالهای تحریمی هیچ گاه رسانه ای و 
فاش نشد و هر دو پادشاه در خیاالت و تصورات خود غرق و 
خوشحال بودند؛ یکی خوشحال از اینکه باالخره تحریم هایش 
روزی جوابگو خواهد بود و دیگری از اینکه مردمش چقدر به او 
عالقه دارند که علی رغم له شدن زیر بار تحریم و نیاز حیاتی به 
اقالم تحریمی ولی به خاطر عشق و عالقه ای که به پادشاه دارند، 
دندان روی جگر گذاشته اند و با فداکاری هر چه تمام تر در این 

شرایط سخت زندگی می کنند.
انبارداران قصر هم برای اینکه ذخیره انبار هیچ گاه تمام نشود تا 
پادشاه زیاد همچنان در خیال خام خود بماند، به صورت مداوم، 
انبار را از کاالهای تحریمی که به صورت قاچاقی می خریدند، پر 
می کردند. از آنجایی که پادشاه زیاد، انسان خنگ و کودنی بود 
و دختر او نیز به صورت ژنتیکی این خنگی را از او به ارث برده 
بود، هیچ گاه متوجه این کم نشدن موجودی انبار و آرایش چهره 

زنان زیاد و استفاده آن ها از لوازم آرایشی نشدند.

باز هم سال ها گذشت. در تمام مدت تحریم سرزمین زیاد، دختر 
پادشاه زیاد برای اینکه هم مخالفت خود را با تحریم پادشاه 
زیادتر و ایستادگی و مقاومت خود را در قبال این تحریم ها نشان 
داده باشد و هم به نوعی عملیات جنگ روانی در جهت تخریب 
روحیه پادشاه زیادتر کرده انجام داده باشد، هر روز بیشتر و 
بیشتر از اقالم تحریمی نظیر ژل الغری و لوازم آرایشی و 
بهداشتی استفاده می کرد. هر روز الغر و الغرتر، رنگارنگ تر و... 
می شد. او اصرار داشت هر روز عکسی از او با چهره  آرایش کرده 

و رنگارنگ در رسانه ها و مطبوعات منتشر شود.
دیگر همه روزنامه های زیاد شبیه هم شده بودند. تیتر یک که 
اخبار مربوط به لباس پادشاه بود و خبر دو، عکس دختر پادشاه 
و مطلبی روحیه بخش درباره صبر و استقامت در مقابل تحریم 

از او.
این ماجرا ادامه داشت تا یک روز یا شاید هم یک شب، دختر 
پادشاه زیاد در اثر الغری مفرط و استفاده بیش از حد از ژل 
الغری و همچنین در اثر سرطان پوست ناشی از استفاده بیش 

از حد از لوازم آرایشی بهداشتی، ُمرد.
پادشاه زیاد بعد از فوت دخترش، هر چند بسیار ناراحت و 
پادشاه  تحریم های  مقابل  اینکه در  برای  ولی  شکسته شد 
زیادتر ذره ای عقب نشینی نکرده باشد و راه، اهداف و آرمان های 
دخترش را زنده نگه داشته باشد، خم به ابرو نیاورد و حتی لباس 
سیاه هم نپوشید. او روز مرگ دخترش را روز ملی زیاد ناگذاری 
کرد و دستور داد این روز را در تقویم زیاد تعطیل رسمی اعالم 
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کنند و جشن بگیرند. پادشاه برای شادی روح دخترش، دستور 
داد تمامی ذخیره ژل الغری و لوازم آرایشی و بهداشتی انبار 
قصر را در روز جشن ملی زیاد در بین مردم تقسیم کنند. مردم 
نیز در ظاهر برای همراهی با پادشاه ولی در باطن خوشحال از 
پیداکردن مقادیر زیادی ژل الغری و لوازم آرایشی و بهداشتی، 

به شادی و پایکوبی پرداختند.
پسر پاداشاه زیادتر در تمامی این سال ها حتی ذره ای از عشق 
آتشینش نسبت به دختر پادشاه زیاد کم نشده بود. تنها دلخوشی 
او بریدن و جمع آوری عکس دختر پادشاه زیاد از روزنامه ها و 
آلبوم درست کردن با آن ها بود. او شبانه روز آلبوم هایش را ورق 
می زد، آه می کشید، اشک می ریخت و غزل می سرود؛ البته 

گاهی هم رباعی.
پسر پادشاه هر روز افسرده تر از روز قبل می شد. پادشاه زیادتر 
ـ را می دید، مدام  ـ که ولیعهد او نیز بود  که حال و روز پسرش 

نگران تخت و تاج پادشاهی سرزمین زیادتر، بعد از خود بود.
با انتشار خبر مرگ دختر پادشاه زیاد، درست در همان روز، 
پسر پادشاه زیادتر با دیدن شادی و پایکوبی مردم زیاد، از شدت 
ناراحتی، دق کرد و ُمرد. پادشاه زیادتر آن روز را در تقویم 

سرزمین زیادتر، عزای عمومی و تعطیل رسمی اعالم کرد.
پادشاه زیادتر که از مرگ پسرش بسیار ناراحت بود و در عین 
حال شادی پادشاه زیاد و مردمش را در همان روز می دید، با 
خود عهد بست که انتقامی سنگین از پادشاه زیاد و مردم آن 

سرزمین بگیرد.

همان شب، پادشاه زیادتر، روح پسرش را در خواب می بیند که 
با دختر پادشاه زیاد ازدواج کرده اند و پسرش مدام، ژل الغری و 
لوازم آرایشی و بهداشتی به دختر پادشاه زیاد هدیه می دهد و در 
حال شادی کردن هستند. ناگهان همه چیز در خواب تیره و تار 
می شود و پسر پادشاه زیادتر با حالتی ترسناک، پدرش را مورد 
خطاب قرار می دهد و او را به خاطر رفتارهایش مؤاخذه می کند. 
پادشاه به پسرش توضیح می دهد که همه تحریم ها و بالهایی 
که بر سر مردم زیاد آورده، تنها و تنها به خاطر او بوده است؛ ولی 
پسرش که روح است و از همه چیز خبر دارد به او می گوید که در 
این سال ها مردم هر دو سرزمین به پادشاهانشان خیانت کرده اند 

و تمامی ماجرا را برای پدرش شرح می دهد.
پادشاه زیادتر با ناراحتی از خواب بیدار می شود و همان وقت 
دستور تشکیل کمیته  تحقیق و تفحص را به ریاست خودش 
می دهد. بعد از چند دقیقه از آغاز به کار کمیته تحقیق و تفحص، 
او که قبالً هم متوجه خیانت مردم زیاد و زیادتر به پادشاهانشان 
شده و صرفاً برای بستن دهان منتقدان این کمیته را راه اندازی 
کرده بود، موضوع خیانت مردم دو سرزمین را با تهدید اصحاب 

رسانه به مرگ و به زور، فاش و رسانه ای می کند.
در ابتدا تصمیم می گیرد که تمام مردم زیادتر را به جرم خیانت، 
گردن بزند ولی وقتی با خود فکر می کند که پادشاه زیاد هم 
نگه می دارد و منتظر  او متضرر شده است، دست  اندازه   به 
عکس العمل پادشاه زیاد می ماند تا ببیند او چه کاری می کند. 
پادشاه زیاد وقتی از ماجرا مطلع می شود، از اینکه مردمش به 

ا   ا  بخش 



128

ن م شن   م  ا    

او و دختر مرحومش که نماد ایستادگی در مقابل تحریم بوده، 
خیانت کرده اند بسیار ناراحت و خشمگین می شود و تصمیم 
می گیرد برای انتقام و شادی روح دخترش، همه مردم زیاد 
را گردن بزند. ولی وقتی می بیند پادشاه زیادتر که پیش از او 
متوجه این خیانت شده، هیچ عکس العملی نشان نداده و هیچ 
بالیی سر مردم زیادتر نیاورده است، تصمیم می گیرد هیچ 
کاری نکند. چون ممکن است بعد از قتل عام مردم، سرزمین 
زیاد از جانب پادشاه زیادتر مورد حمله قرار گیرد و او هیچ 

نیرویی برای دفاع از زیاد نداشته باشد و شکست بخورد.
این وسط تنها یک مسئله باقی می ماند آن هم روز ملی زیاد 
در تقویم است که از این به بعد یادآور خیانت مردم زیاد به او 
و دخترش است. پادشاه زیاد کمی با خود فکر کرد و به خاطر 
آورد که چند وقت دیگر، تیم ملی فوتبال زیاد با تیم ملی فوتبال 
زیادتر مسابقه دارند و اگر تیم زیاد بتواند تیم زیادتر را شکست 
بدهد، به جای آن روز، می تواند این روز را به عنوان روز ملی زیاد 
انتخاب کند که مطمئناً با اقبال عمومی از جانب مردم زیاد هم 

روبه رو خواهد شد.
هر دو پادشاه هیچ کاری نکردند و اصالً به روی خودشان نیا       
پادشاه زیادتر که داغ پسرش و حس انتقام از پادشاه زیاد 
با  نام »ستاد مبارزه  با  برایش همچنان تازه بود، ستادی 
قاچاق کاال و صادرات به زیاد« راه اندازی کرد. آیین نامه این 

ستاد دارای یک ماده بود:
ماده یک: صادرات از زیادتر به زیاد ممنوع است.

پادشاه زیادتر سپس در قانون جزایی سرزمین زیادتر، ماده  
28 قانون جزایی زیادتر را به تصویب »مجلس قانون نویسی 

زیادتر« رساند که بند ب آن عبارت بود از:
بند ب از ماده 28 قانون جزایی زیادتر:

سرزمین زیاد، از جانب سرزمین زیادتر به صورت همه جانبه 
تحریم  می شود و اگر خدای نکرده، زبانتان الل و گوشتان 
کر، کسی به خود جرئت صادرات به زیاد را داد، دارایی های 
او ضبط و به جایی که یک زیادی )ساکن سرزمین زیاد( نی 

انداخت، صادر می شود.
تبصره: همین است که هست.

علی رغم تصویب این قوانین و راه اندازی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و صادرات به زیاد، باز هم هیچ تغییری در وضع زندگی 
مردم دو سرزمین به وجود نمی آمد. زندگی مردم باز مثل 
سابق روال عادی خود را ادامه می داد و قاچاقچیان به همراه 
و با کمک مردم زیادتر به سرزمین زیاد، کاال صادر می کردند 

و پادشاه خنگ زیاد هم هیچ گاه متوجه قضایا نمی شد.
پادشاه زیاد همان روز اول تحریم، سخنرانی آتشینی برای 
مردم زیاد کرد و مردم زیاد که تحریم برایشان اصاًل مسئله 
با  نداشت،  زندگیشان  روی  تأثیری  هیچ  و  نبود  مهمی 
بی تفاوتی به صحبت های پادشاه گوش دادند و اجازه دادند 
پادشاه تصور کند که مردمش او را به عنوان یک چهره مبارز 

و مقاوم در مقابل تحریم ها قبول دارند.
بعد از سخنرانی، پادشاه دستور داد که در تقویم رسمی 
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سرزمین زیاد، آن روز را به عنوان »روز استقامت زیاد علیه 
تحریم زیادتر« نامگذاری کرده و تعطیل عمومی اعالم کنند.

و خوشی  خوبی  به  زیادتر  جانب  از  زیاد  تحریم  اول  روز 
گذشت. صبح روز دوم وقتی پادشاه زیاد از خواب بیدار شد 
و خواست مثل هر روز که یک لباس تازه می پوشد، لباس 
تازه آن روز را بپوشد، با تعجب دید که خدمتکاران برای او 

لباسی آماده نکرده اند.
پادشاه زیاد با عصبانیت خدمتکاران را صدا زد. خدمتکاران 
به او گفتند که به دلیل تحریم زیاد از جانب زیادتر، امکان 
واردات لباس جدید وجود نداشته است و به همین خاطر 

نتوانسته اند لباس تازه ای برای پادشاه آماده کنند.
دو خبر  تیتر  برای  که  افتاد  روز  آن  روزنامه   به  چشمش 
سخنرانی آتشین پادشاه و نامگذاری دیروز را به نام »روز 
استقامت زیاد علیه تحریم زیادتر« کار کرده بود. کامالً گیج 
شده بود. از یک طرف نمی توانست از دیگران بخواهد به هر 
ترتیبی شده، حتی اگر شده به صورت قاچاق برای او لباس 
از طرف دیگر دلش نمی خواست در مقابل  تهیه کنند و 
تحریم های پادشاه زیادتر تسلیم شود و زانو بزند و لباسی 

تکراری بپوشد.
راهپیمایی  تا  ساعت  چند  تنها  نداشت؛  زیادی  فرصت 
روزآن هاش در میان مردم و خبرنگاران و رسانه ها که هر 
روز برای دیدن لباس جدید پادشاه می آمدند، مانده بود. 
همه را از اتاق بیرون و شروع به فکر کردن کرد. هیچ راهی 

برایش باقی نمانده بود. از آنجایی که خنگ و کودن بود، 
حتی نمی توانست فکر کند. هر چه هم فکر می کرد چیزی 
به ذهنش نمی رسید. تا آن روز حتی یک بار هم به چیزی 
غیر از واردات فکر نکرده بود. واردات، واردات، واردات... این 

کلمه، مدام جلوی چشمانش رژه می رفت.
همه درباریان، پشت در اتاق پادشاه منتظر ایستاده بودند تا 
پادشاه بیرون بیاید و همراه آن ها به راهپیمایی روزآن هاش 
برود. ولی خبری از پادشاه نبود. وزیر زیاد، آرام چند ضربه 
به در زد و به پادشاه گفت که همگی منتظر او هستند ولی 
پادشاه پاسخی نداد. وزیر چند مرتبه دیگر به در زد ولی 
نتیجه ای نگرفت. صدای پچ پچ در بین درباریان بلند شد. 
کم کم همه نگران سالمت پادشاه شدند. وزیر به نگهبانان 
دستور داد تا در را بشکنند. نگهبانان به زور در را شکستند 
و و وزیر به همراه درباریان وارد اتاق شاه شدند. ناگهان همه 
با صحنه عجیبی روبه رو شدند. پادشاه، لخت و بدون هیچ 
لباسی در وسط اتاق ایستاده بود. کسی چیزی نمی گفت. 
سکوت سنگینی حکمفرما بود. بعضی دلشان می خواست 

بخندند و بعضی ها ترسیده بودند.
پادشاه در چشم تک تک درباریان نگاه کرد و بعد با صدای 
واردات  قطب  زیاد،  »سرزمین  گفت:  جمع  به  رو  بلند، 
دنیاست. امروز، دشمن اصلی ما، سرزمین زیادتر و پادشاهش 
است. تنها راه مقابله با سرزمین زیادتر در شرایط تحریم، رو 
آوردن به صادرات است. ما باید به جایی برسیم که در زمینه 
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صادرات، از سرزمین زیادتر جلو بزنیم. ما می توانیم هم زمان، 
هم قطب صادرات باشیم و هم قطب واردات. این امر محقق 
نمی شود مگر با تولید و صادرات. باور کنید تولید کار سختی 
نیست و احتیاج به تخصص خاصی ندارد. روزی را می بینم 
که به سرزمین زیاد به سرزمین »زیادترتر« تغییر نام دهد. 
بازار دنیا تشنه  طرح های نو و تازه است. برای مثال نگاهی 
به کمد لباس من و لباس هایی که در همین چند ساعت 

تولید کرده ام بیندازید.«
لباس  به کمد  پادشاه مکث کوتاهی کرد. همه درباریان 

خالی با تعجب نگاه کردند ولی باز هم چیزی نگفتند. 
پادشاه ادامه داد: »مثاًل همین لباسی که االن پوشیده ام را 
ببینید. چقدر زیبا و چشم نواز است. این لباس، نشان هوش 
و درایت یک زیادی است و به همین خاطر تنها یک زیادی 
باهوش می تواند آن را ببیند. من در همین جا، این لباس را 

به عنوان »لباس ملی زیاد« نامگذاری می کنم.«
همهمه ای در بین درباریان پیچید. هیچ گاه فکر نمی کردند 
باالخره یک روز عقل ناقص پادشاه کار دستشان بدهد. هر 
»نکند  زیاد؟!«،  ملی  »لباس  می پرسید،  دیگری  از  کدام 
مجبور باشیم از فردا همه به اسم لباس ملی زیاد، لخت از 

خانه بیرون بیاییم؟« و...
پادشاه ادامه داد: »از شما می خواهم، قداست و حرمت این 
لباس را حفظ کرده و تا به آن حد از هوش و ذکاوت که 
من رسیده ام نرسیده اید و تا وقتی که واقعاً این نیاز به تولید 

در وجود شما مشتعل نشده است، این لباس را بر تن نکنید. 
دیگر مجبور نیستید نگران تهیه کردن لباس برای من باشید. 
من با تولید لباس، خودم از عهده   تهیه   لباس روز آن هام 
تازه ای خواهید  با لباس  امروز، هر روز من را  از  برمی آیم. 

دید.«
جمعیت نفس راحتی کشیدند و ته دلشان از اینکه حماقت 
خوشحال  نمی زند  ضربه ای  خودش  جز  کسی  به  پادشاه، 

بودند.
پادشاه که داشت هیکل لخت و زشتش را به اسم لباس 
االن  »همین  گفت:  می داد  نشان  درباریان  تک تک  به 
بروید حرف های امروز من را برای مردم شهر بخوانید، در 
روزنامه های امروز چاپ کنید، از تلویزیون و رسانه ها پخش 
کنید تا من کم کم آماده آمدن به میان مردم و راهپیمایی 

شوم.«
درباریان به سرعت صحبت های پادشاه را در همه جای شهر 
مردم شهر  برای  پادشاه  احمقانه   گفته های  کردند.  پخش 
بار  پادشاه که یک  از  نداشت. آن ها که دل پری  اهمیتی 
تصمیم گرفته بود برای شادی روح دخترش همه   آن ها را 
گردن بزند داشتند، تصمیم گرفتند انتقام خوبی از پادشاه 
بگیرند. قرار گذاشتند که هیچکدام به پادشاه نگویند که او 
لخت است. برای اینکه مشکلی پیش نیاید، حتی با زبانی 
از  و  زیاد توضیح دادند  برای کودکان  را  کودکانه، موضوع 
آن ها خواستند که به هیچ وجه کسی پادشاه را به خاطر لخت 
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بودنش مسخره نکند.
دروازه های قصر باز شد و پادشاه لخت زیاد به همراه درباریان 
به میان مردم آمد و شروع به قدم زدن در میان مردم کرد. 
مردم که پادشاه را در این وضعیت دیدند، خنده و تمسخر 
خود را در میان شادی ظاهری ای که برای دلخوشی پادشاه 

برای »لباس ملی زیاد« راه انداخته بودند، پنهان کردند.
پادشاه کل شهر را پیاده قدم زد و هر لحظه در دلش آرزو 
می کرد کاش یک نفر از میان جمع داد بزند که »پادشاه 
لخت است!« و او از این همه حماقت  خود خواسته ای که 
در آن گیر افتاده به نحوی فرار کند. ولی همه   مردم زیاد به 
پادشاه تبریک می گفتند و او را به خاطر هوش و ذکاوت باال 

در تولید لباس ملی تحسین می کردند.«
بعد از راهپیمایی روزانه، وقتی پادشاه به قصر بازگشت، به 
اتاقش رفت، در را بست و به بهانه کار بر روی لباس بعدی و 
تولید لباس، تا فردا صبح که مجدداً لخت از اتاق خارج شد 

و راهپیمایی کرد، از آنجا بیرون نیامد.
خبر این اتفاق که به گوش پادشاه زیادتر رسید ابتدا تصور 
کرد که در انتقام گرفتن از پادشاه زیاد موفق شده است و با 
دیدن تصاویر پادشاه زیاد که لخت در خیابان قدم می زند، 

قاه قاه خندید.
هر چند نخندیدن بر حماقت پادشاه زیاد و طبیعی رفتار 
کردن بسیار سخت بود ولی مردم سرزمین زیادتر که مانند 
مردم سرزمین زیاد، منتظر فرصتی بودند تا از پادشاه زیادتر 

و درباریانش به خاطر تهدیدات همیشگی او و گرفتاری هایی 
که این چند سال برای آن ها و مردم زیاد ایجاد کرده است، 
انتقام بگیرند. مردم زیادتر با هم قرار گذاشتند تا مثل مردم 
زیاد آن ها نیز در ظاهر حرف های پادشاه زیاد را مبنی بر 
تولید لباس جدیدی که فقط افراد باهوش می توانند آن را 

ببینند باور کنند. 
پادشاه زیادتر ابتدا فکر می کرد این رفتار مردم زیادتر به 
نوعی شوخی با اوست؛ ولی با گذشت زمان و صحبت هایی 
که در رسانه ها و مطبوعات سرزمین زیادتر به منظور گمراه 
کردن پادشاه زیادتر منتشر شد، کم کم امر به پادشاه زیادتر 
مشتبه شد که انگار پادشاه زیاد واقعاً نوعی لباس اختراع 
او  اگر  و  ببینند  را  کرده است که خیلی ها می توانند آن 
همچنان به کتمان و انکار این موضوع بپردازد، مردم از او با 

عنوان یک پادشاه خنگ نام خواهند برد.
این بود که در یک سخنرانی جنجالی اعالم کرد که تا چند 
روز دیگر او نیز لباسی شبیه و حتی بهتر از لباس پادشاه 
زیاد، تولید خواهد کرد. او که نمی دانست چطور می تواند 
چنین لباسی تولید کند، چند نفر از درباریان خود را مأمور 
کرد که به صورت سری و مخفیانه به قصر پادشاه زیاد بروند 
و چند عدد از لباس های پادشاه زیاد را دزدیده و برای او 
بیاورند. درباریان زیادتر هم که مثل بقیه  مردم لباسی بر تن 
پادشاه زیاد نمی دیدند و در عین حال از قصد و ظاهرسازی 
اینکه  و  پادشاه  ترس  از  نداشتند،  اطالعی  زیادتر  مردم 

ا   ا  بخش 
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پادشاه آن ها را خنگ خطاب کرده و از دربار اخراج کند، 
مخالفتی نکردند. از آنجایی که هیچ کدام از درباریان دربار 
پادشاه زیادتر لباسی بر تن پادشاه زیاد نمی دیدند، بنابراین 
به این نتیجه رسیدند که رفتنشان به قصر پادشاه زیاد 
برای دزدیدن لباس های تولیدی او بی فایده است. آن ها با 
هم قرار گذاشتند به دروغ به پادشاه زیادتر بگویند، به قصر 

پادشاه زیاد رفته و لباس های او را دزدیده اند.
فردای آن روز، صندوقچه ای به پادشاه زیادتر دادند و به او 
گفتند که لباس های پادشاه زیاد داخل این صندوقچه است. 
پادشاه زیادتر همه را از اتاقش بیرون کرد، در اتاقش را بست 
و آرام در صندوقچه را باز کرد. همان طور که انتظار داشت 
و تصور می کرد، صندوقچه خالی بود. از اینکه هنوز مثل 
پادشاه زیاد، درباریان و مردم هر دو سرزمین، به درجه ای 
از هوش و ذکاوت نرسیده که بتواند لباس ها را ببیند و بعد 
بتواند شبیه آن ها را تولید کند عصبانی بود. یا باید تسلیم 
می شد و شکست را می پذیرفت یا باید کاری می کرد که 
بتواند او نیز لباس ها را ببیند. علی الحساب تصمیم گرفت 
تا مدتی لباس های پادشاه زیاد را که نمی توانست ببیند، 
بپوشد و به همه بگوید که دقیقاً شبیه آن لباس ها را تولید 

کرده است.
از آنجایی که لباس ها را نمی دید، نمی دانست چطور باید 
لباس ها را بپوشد. لباس هایش را در آورد، یکی از درباریان را 
صدا زد و به او دستور داد که لباس ها را به او بپوشاند. آن 

فرد هم که لباسی نمی دید، با آداب تمام، به صورت نمایشی 
لخت  پادشاه  کرد.  زیادتر  لخت  پادشاه  تن  را  غیبی  لباس 
زیادتر به میان درباریان رفت؛ از نگاه های متعجب شان حدس 
می زد که بعضی از آن ها هم نمی توانند لباس پادشاه را ببینند. 
او این موضوع را به روی خود نیاورد. مدت ها گذشت و پادشاه 
زیاد هر روز لخت در شهر راهپیمایی می کرد و بقیه روز را به 
اصطالح به تولید لباس می پرداخت و پادشاه زیادتر هم تمام 
تالشش را می کرد تا بتواند برای یک بار هم که شده لباس 

غیبی را ببیند.
نه دیگر پادشاه زیادتر حواسش به تحریم و مراقبت از قاچاق 
کاال و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کاال و صادرات به زیاد 
بود و نه پادشاه کودن زیاد به این فکر بود که در شرایطی که 
سرزمین زیاد تحریم است و هیچ کس غیر از خودش به فکر 
تولید نیست، پس امرار معاش و زندگی مردم سرزمین زیاد 

چگونه می گذرد.
روزها می گذشت و مردم دو سرزمین با صلح و دوستی در 
صادرات  زیاد  به  زیادتر  مردم  می کردند.  زندگی  هم  کنار 

می کردند و مردم زیاد از زیادتر واردات.
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 تا الیي کشید، پلیس راهور، ورق ها را بُر زد.
وقتي صدایم را بلند مي کنم، کمر سکوتم رگ به رگ 

مي شود.
براي باز کردن فرق سرم، شانه را از جّراح مغز پس گرفتم.

خوشحال از دریافت یارانه، مي خواستم بال بگیرم، از 
دّکان مرغ فروشي.

تبرها در روز درختکاري، خودجوش در جنگل تظاهرات 
کردند.

وقتي روي سگش را باال آوردم، دهانم را شستم.
اضافه  چاشني  زودپز،  دیزي  انفجار  از  جلوگیري  براي 

نمي کنم.
آتش قلیاني که کشیده بودم، دفتر نّقاشي ام را سوزاند.

زخم خورده بود، براي دسر نخ بخیه بلعید.
 در مغازه تعویض روغني، فیلتر شکن نصب کردم.

براي استخدام در اطالعات، در کیهان قلم مي زنم.
چون موریانه زیر خّط فقر، چوب ناداني ام را مي خورم.

تا برایم چاقو کشید، پلیس ترازویش را ضبط کرد.
در سخنراني تند رفتم، جریمه سرعت شدم.

زخم بستر بیمار را لحاف دوز بخیه زد.
وقتي ورم صورتم خوابید، باورم بیدار شد.

تا پا به سن گذاشتم، قامتم رکوع کرد.
عوض کنم، آن روي سگم دیر باال مي آید.C.P.U. باید 

مي خواست بّچه اش را بیندازد، پشت پایش زد.
عصباني بود، به جاي سیرابي پاچه گرفت.

باد مي کرد و خودش را مي گرفت.
پشت منطقه جریمه، داور نقدي حساب مي کند.

سنگیني گوشش را، روي شانة صدایم گذاشته بود.
مزرعة سوخته را، گران تر از مزرعه خشخاش فروخت.

ناهار ُمفتي را، در مسجد خوردم.
پوتین در ضیافت سازمان ملل، واکس خورد.

همه یک صدا، هیس را فریاد زدند.
تلفن همراهم، چون خودم گوشي است.

رئیس دانشگاه آزاد هم، بدون کنکور دانشجو شد.
محال  را  نزدیکي  ذهنم،  که  شده اي  دور  من  از  آن قدر 

مي داند.
پیش از اهداي اعضاي بدنم، دلم را وقف شکستن کردم.

تا اسمم را بُرد، بي هویّت شدم.
اسهال گرفته بود، در دستشویي بستري شد.
وقتي تاس ریخت، ماست ها را کیسه کردم.
نتوانستم نازش را بخرم، توّرم بیداد مي کرد.

با اجازۀ چوپان، گرگ لباس میش را پُُرو کرد.
وقتي کارتون مي بینم، چرتم مي گیرد.

به جاي ضّد عرق، از آبلیمو استفاده مي کنم.
زغال خوب، همراه اّول رفیق بد است.

مدافع حقوق بشر، جلوي دروازۀ زندان بازي مي کند.

کاریکلماتور
   ابوالقاسم صلح جو

ا ن   بخش 
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1- اجلش رسید،  اما، خودش هنوز نرسیده بود
2- آمدم، تو بودی، اما قسمت نبود

3- عشقم کشید، اما،خودم نکشیدم
4- شبگرد شد،  وقتی فهمید سایه اش را با تیر می زنند

5- گذشت را، از زمان آموختم
6- وقتی شستم خبردار شد، که در چشمم رفته بود

7- جگر می خواهد، دل دادن و قلوه گرفتن
8- زلزله، شهر را تشییع می کند

9- حمله قلبی، به انسان و با عزرائیل، دست می دهد
10- رودخانه، خانه به دوش است

11- آدم جوگیر را، هوا بر می دارد، می زند زمین
12- دستیاران مرگ اند، یکی عجول و دیگری صبور،گلوله 

و آلودگی هوا
13- روزنة امید گربه را کور می کند،گره کیسه زباله

14- صندلی ریاست، روی آدم ها می نشیند
15- قطب،مدینة  فاضلة  پارو فروش

16- آمدم تو را ببرم، نیامدی، باختم
17- در ترافیک سنگین، بوق  متکلم وحده است
18- در داروخانه،  نسخة قلبم را پیچید، نگاهت

19- در میان باغ،دری را باز و بسته می کرد جیر جیرک
20- ستون ها رژیم گرفته بودند، پیمانکار سنگین تر شود

21- تاب بی تاب بود، بچه ها بزرگ شده بودند، مغزشان تاب داشت
22- نمی روم،نشسته ام،و ایستاده است همچنان، تردید

23- دلداده باش، دلگیر نباش
24- توازنی در کار نیست، تنها وزن می کند،نماد مدرن عدالت، 

ترازوی دیجیتال
25- وقتی مقصد نرسیدن باشد، نشستن،دویدن است

26- دماغش سوخت، دلم خنک شد
27- الک به، غلط گیر می دهد

28- عرقش را جوراب می خورد، اطرافیانش مست می شوند
29- امروز عجیب من پریشانم، گیسوی تو انگار سرایت کرده
30- قلبی که درون سینه دارم،گنجشک ترین صبح بهاری است
31- من در اندیشه باران، تو در اندیشه  خاک، حاصل ضرب هم  

       اندیشی ما،باغ یا مزرعه ای است

کاریکلماتور
  مهدی فرج اللهی
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امینی اسماعیل 
متولد: 1342 تهران 
استاد دانشگاه، شاعر طنزپرداز، منتقد ادبی
گزیده آثار:
خندمین تر افسانه )جلوه های طنز در مثنوی(
مقاالت متعدد در حوزه نقد ادبی در مطبوعات کشور

از میان کلماتی که در اشعار طنزآمیز به کار میرود، میتوانیم دریابیم که شاعر 
چه تصوری از شرایط مطلوب انسانی و اجتماعی دارد؛ مثالً وقتی در شعری 
از کلماتی مانند دهاتی، بیسواد، خرچران، چوپان، از پشت کوه آمده و... برای 
شوخی و استهزاء استفاده میشود، متوجه میشویم که در اندیشة شاعر، شرایط 
مطلوب انسان در شهرنشینی، تحصیل، داشتن اتومبیل و ترجیحاً سکونت در 
تهران است؛ بنابراین کسی که یکی از این شرایط مطلوب را ندارد؛ مثالً به 
جای لهجة تهرانی، لهجة دیگری دارد، دچار کاستی است؛ پس در معرض 
انتقاد است و میتواند دستمایة طنز باشد. بر همین سیاق کلماتی چون قرتی، 
سوسول، زنذلیل، بچهننه و... پی میبریم که طنزپرداز چه تصوری از صفات 

ناپسند انسان دارد و از منظر او انسان مطلوب دارای چه صفاتی است.
طنز همواره با خنده و انتقاد و نقض حریمها )خط قرمزها( همراه است، اگرچه 
هیچیک از اینها در طنزپردازی هدف نیست. هدف طنز رویارویی با فریب 
و گونههای مختلف آن است، برای رهایی انسان از آنچه شایستة او نیست و 

رسیدن به وضعیت مطلوب انسانی. از اینجاست که اهمیت اندیشه و نظام 
فکری برای طنزپردازی آشکار میشود. در طنزپردازی این نظام فکری نقش 
بنیادی دارد؛ زیرا بدون آن طنزپرداز بهتدریج از جایگاه هنرمند صاحب اندیشه 
تبدیل میشود به خدمتکار مطیع و تابع پسند مشتریان و سفارشدهندگان. 
البته جای شگفتی نیست اگر مخاطبان عام رسانههای فراگیر نیز تصور کنند 
که آنچه در صدر خبرها و تیترهاست، مهمترین مسألة روز جامعه است؛ 
یک روز جایزۀ اسکار، یک روز گرانی مرغ و.... برای طنزپرداز خسران بزرگی 
است که هنر و هوشمندی و ظرافت بیان خویش را به جای آنکه در خدمت 
انسان و زندگی شایستة انسانی قرار دهد، آن را تابع پسند اصحاب قدرت و 
رسانه یا هوسهای عوامانه کند و به خرسندی آنان و اقبال گستردۀ اینان دل 

خوش دارد.

  یادداشت
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دکتر محمد رضا ترکی
متولد : 1341، آبادان 

شاعر، نویسنده، محقق، طنزپرداز و استاد دانشگاه 
گزیده آثار: پارسای پارسی )تحقیق(

تاریخ و تطور علوم بالغت 
از واژه تا صدا 

و....

شعر طنز اوالً باید شعر باشد؛ یعنی ویژگیهای یک شعر خوب را از لحاظ زبانی 
و قالب و شعری بتوانیم در آن مشاهده کنیم. دوم اینکه طنز ناب را عرضه کند؛ 
طنزی که بهگونهای باشد که به خودی خودی طنز به شمار آید؛ نه آنکه در اثر 
مسائل بیرونی مانند مسائل اجتماعی یا سیاسی خاص زودگذر آن را طنز بدانیم.

طنز ناب در واقع طنزی است که خودش خوانندهاش را میخنداند و آن را به 
تحمل فرامیخواند؛ نه اینکه به دلیل مسائل برونمتنی طنز داشته باشد. بهفرض 
کسی از کس دیگری خوشش نمیآید که به دلیل همین حس هر حرفی که 
دربارۀ او میشنود، برایش جالب است و به آن میخندد؛ اما همین مطلب از نظر 
کسی که خصومتی ندارد، به هیچ وجه خندهدار نیست. این واکنش نشان 
میدهد که مطلب گفتهشده طنز نیست و صرف یک دشمنی سبب شده، برای 

عدهای خوشایند باشد و طنز به حساب آید.
برای بهترفهمیدن این موضوع میتوان به مطالعة آثار شاعران طنزپرداز بزرگ 
پرداخت. نمونههای بسیار خوبی در اشعار حافظ، مولوی و... وجود دارد؛ همچنین 

بسیاری کارهای شاعران طنزپرداز امروز کشورمان نیز در همین رده قرار میگیرند؛ 
اگرچه گاهی مضامین و سبک پردازش شاعران امروز خیلی به هم نزدیک میشود 
و به همین دلیل هم داوری بخش شعر هفتمین جشنوارۀ طنز مکتوب برای ما 
دشوار بود؛ البته گاهی تأثیرپذیریای که این شاعران از هم دارند، در کارها دیده 
میشد که این نقطة ضعفی برای آنان به شمار میآمد؛ منظور از تأثیرپذیری، 
کپیهایی است که معموالً به فاصلة کمی بعد از تولید یک اثر موفق خوانده و 

شنیده میشود که باید از کارهایی از این دست پرهیز کرد.
را پیدا کرده و  جشنوارۀ طنز مکتوب، جشنوارهای است که جایگاه خود 
داوریهایش برخالف جشنوارههایی که به جز داوران رسمی از داوران پشت 
صحنه هم برای انتخاب آثار استفاده میکنند، تا آنجا که من آگاهی یافتهام، 
ناداوری نیست. این جشنواره خاطرات خوبی برای من به جای گذاشته و در رشد 

طنز ناب در کشور میتواند مؤثر باشد.

  یادداشت
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ناصر فیـــض
متولد: 1338 قم 
تحصیالت: لیسانس زبان و ادبیات فارسی 
کتاب ها: گزیده ادبیات معاصر ایران )مجموعه شعر(
دستهایم را برای تو می آورم )ترجمه شعر معاصر ترکیه(
اگر کمونیسم بیاد )ترجمه مجموعه قصه طنز نوشته مظفر ایزگو(
گزیده آثار شاعران ایران از نیما تا امروز )دو زبانه، ترجمه به ترکی استانبولی(
نزدیک ته خیار )مجموعه نثر و شعر(
املت دسته دار )مجموعه شعر(

زبان فارسي ظرفیت و توانایي شگفتي براي شاعرانه سخن گفتن دارد. 
بخشي از این ظرفیت به ساختار ویژه زبان فارسي مربوط است و بخشي 
هم باز مي گردد به غناي باالي این زبان باتوجه به تاریخ زبان فارسي و تکامل 
آن در ادوار مختلف تا امروز. زباني که قابلیت هاي فراواني دارد و از انعطاف 
خارق العاده اي برخوردار است و همواره توانسته است در کنار تغییرها و 
تحول ها به عنوان زباني ساختارمند و معیارمند جایگاه رفیع خود را همچنان 
حفظ کند. طنز و شوخ طبعي در فرهنگ اصیل مردم ایران، به منزله نوعي 
از رفتار و کردار و گفتار مطرح است به عبارت دیگر،  طنز و شوخ طبعي 
با دغدغه ها و زندگي جامعه ایراني چنان درهم آمیخته است که به جوهر 
شبیه تر است تا عرض. شوخ طبعي جزء جدانشدني فرهنگ ایراني است و از 
آنجا که رفتار و کردار و گفتار در این جامعه تعریفي اخالق گرا و ارزش مدارانه 
دارد، از ترکیب این ویژگي ها، طنز و شوخ طبعي جاري و ساري در چنین 
جامعه اي مي تواند در جهان منحصر به فرد باشد و شاخصه هاي مختص به 

خود را داشته باشد.
شعر وطنز فارسي با پیشینه اي چنین معتبر، در امتزاج با هم مي شود همان 
تعبیري که گاه به زبان مي آوریم و در آن درنگ و تأمل نمي کنیم، یعني: 
طنز فاخر و در موضوع مورد نظر ما، مي شود همان شعر طنز فاخر شعر 
طنزي که زبانش از علمي ترین و با ظرفیت ترین زبانهاي دنیاست و پیشینه 
و پشتوانه اي غني از فرهنگ و هنر ادبیات سترگ فارسي دارد شعري که 
آمیخته با اصالت ها و رفتار و کردار و گفتار هوشمندترین انسانهاست و اخالق 

و ارزش هاي انساني یکي از ارکان اصلي آن است. 
شعر طنز  تالش مي کند، غبار ناهنجاري ها و کثرت ها را در همه زمینه ها 
از چهره  جامعه پاک کند و با ایجاد نشاط و تبسم، افراد جامعه را به تأمل 

برانگیزد.

  یادداشت
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آن وجود مبتال را از کجا آورده ای؟
آن همه درد و بال را از کجا آورده ای؟

درد داری، خب، یکی هم می پسندد درد را
میل درمان و دوا را از کجا آورده ای؟

آسم داری با وجود این نفس ها می زنی
این همه باد هوا را از کجا آورده ای؟

گرچه می دانم نداری دکترا از آکسفورد
پست و عنوان گدا را از کجا آورده ای؟

کفش هایت وصله دار است، این به ما مربوط نیست
با دو قوزک، ساق پا را از کجا آورده ای؟

پای تو لنگ است، خب باشد، چرا قر می دهی؟
عالمی ناز و ادا را از کجا آورده ای؟

ـ چند ماه  در حساب بانکی ات یارانه دیدم، 
ثروت خلق خدا را از کجا آورده ای؟

گفته ای هر شب دعاگوی جناب دولتم
ای دغل، حال دعا را از کجا آورده ای؟

گفته ای من آشنایم با بالی بی کسی
اهل پارتی، آشنا را از کجا آورده ای؟

زار نالیدی که شامم کی به پایان می رسد
سفره بی انتها را از کجا آورده ای؟

رفته ای از حال چندین مرتبه طبق سند
راه غش، چاه دعا را از کجا آورده ای؟

گوییا در عمر خود کردی به یک زن اکتفا
آن همه مهر و وفا را از کجا آورده ای؟

گفته بودی: »تا همین اندازه ها هم باز شکر«
تو همین اندازه ها را از کجا آورده ای؟

گفته ای هر شب: »خدایا من تو را دارم« بگو
تا بدانم این خدا را از کجا آورده ای؟

پیش ما دیگر حناهایت ندارد هیچ رنگ
راستی پول حنا را از کجا آورده ای؟

»ای بال، ای دل بال« ورد زبانت ساختی
ای کلک، اشعار ما را از کجا آورده ای؟!

از کجـــا آورده ای؟
   احمدرضا قدیریان

ـــــ   بخش 
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خبری آمد از بالد اراک
که بپا کرد نسبتاً کوالک

خبری گرم و داغ و توفانی
»سرش اینجا، تهش بریتانی«

خبری تند و تیز و شالقی
که به کل فید کرده آن باقی

خبر از حکم داغ شالق است
فلذا واقعاً خبر داغ است

فرِد محکوم یک هنرمند است
کار او رسم و طرح و لبخند است

جرمش البته نیست جوسازی
کذب و تشویش یا براندازی
یا اهانت به حضرت قاضی

جرم او چیست؟ »کارتون سازی«
جرمش این است: از وکیل اراک

کارتونی کشیده مضحک ناک!
این به عالیجناب برخورده

پس شکایت به دوستان برده

قاضی ای نیز فرز و آماده
حکم شالق بهر او داده
بابت جرم کارتون سازی

حکم شالق داده آن قاضی
جالب آنکه برای مطبعه اش ]منظور 
مطبوعه است. قافیه تنگ است، لطفاً 

گیر ندهید![
داده تخفیف و کرده تبرئه اش

دو هوا را گرفته در یک بام
کرده حکمی عجیب را اعالم
آنچه خواندید واقعیت داشت

آری این حرف ها حقیقت داشت
بنده خود نیز طنزپردازم

و از این کار خود سرافرازم
کار من نقد عیب با خنده ست
مثل کار همان هنرمنده ست
که به شالق گشته محکوم و
هست االن چقدر مغموم و...

جنبه طنزتان چقدر پایین است 
   امید مهدی نژ اد

چه بسا بنده هم که کرد خطر
بشود متهم به جرم دگر

چه بسا این جناب ما را نیز
کند از تیر برق حلق آویز!

احمد لطفی، ای وکیِل اراک!
که نداری ز حرف مردم باک
من اگر چند خویشتن دارم

سخنی با جناب تان دارم
ای نماینده اصول گرا!

این قدر کم  تحملی تو چرا؟
ای که از کار بی درایِت تو

پر شده کشور از حکایِت تو
ملتفت هستی ای جناب وکیل
می زنی توی باغ دشمن بیل؟
هیچ فهمیده ای که حرکِت تو
دست دشمن سپرده یک آتو
هیچ می دانی ای وکیِل بصیر
شده ای در کماِن دشمن تیر؟
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آش کشکی که می رسد خبرش
و همه روغن است روی سرش

متوجه مگر نمی باشی
که تو طباخ این چنین آشی؟

بر سر شاخ بُن  بُریدِن تو
عمِل باِب میِل دشمِن تو

نه فقط شاد کرد دشمن را
بلکه فندک گرفت خرمن را

خرمِن هر که نقش پرداز است
خرمِن هر کسی که طناز است

خرمِن هر که اهل فرهنگ است
این چنین کار واقعاً ننگ است

ای نماینده اصول گرا!
واقعاً کم تحملی تو چرا؟

پاسخ انتقاد شالق است؟
غضب و اخم و تخم اخالق است؟

کرده در چهره ات کمی اغراق
دست باید بری به چوب و چماق؟

هر که در چهره ات بََرد دستی
ساقطش کرد باید از هستی؟

ـ چه رنگین است ـ جان من  خون تان 
جنبه طنزتان چه پایین است

این همه حاکم و وکیل و وزیر
این  همه والی و دبیر و امیر

شغل ها، پست های گوناگون
از قدیم و ندیم تا اکنون
از تحمل گرفته یا تدبیر
نشدند از مطایبه دلگیر

همه هم قلدر و َقَدر بودند
همگی از تو گنده تر بودند
ذکر ایام دور و دیر چرا؟

در همین سال های پُر دعوا
این  همه آدم مهم و بزرگ

با مقامات بی بدیل و سترگ
که خودم ریشخند کردم شان
گرم و خوش باد واقعاً دم شان

بس  که با جنبه اند و خود دارند
پدر از خلق درنمی آرند

وگر آزرده  دل ز نیشترند
الاقل با سکوت می گذرند
از مدیران و قاضیان قوی

یک نمونه: سعید مرتضوی
از عزیزان دست باالیی

یک نمونه: رحیم مشایی
سوژه این جوان و آن پیرند
کینه اما به دل نمی گیرند

خیر و برکت به دین و دنیاشان
رحمت حق به جد و آباشان
در نهایت طلب کنم ز خدا

که کمی ظرفیت دهد به شما
احمد لطفی، ای وکیل اراک!

بنما کارنامه ات را پاک
تا نماند به ضرب چکش و میخ

از تو این نام ننگ در تاریخ
که »کسی چهره اش به طنز کشید

خورد شالق و هفت شب نالید«
که »کسی با جناب شوخی کرد
هفت شب ناله کرد و آه از درد«
که »کسی رسم کرد او را چاق
زد به او بیست و پنج تا شالق«

گوش کن، ای عزیز اخمویم!
خیر توست اینکه بنده می گویم:
جمع کن جمع این حکایت را 

پس بگیر، ای پدر! شکایت را

ـــــ   بخش 
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صدبار بدی کردی و دیدی ثمرش را
نیکی چه بدی داشت...! که دیدی ثمرش را !

هر کس به تو بد کرد، نیاور تو به رویش
در فرصت مطلوب درآور پدرش را

آنگاه اگر کینه تو کم نشد از او
بعد از پدرش ، گیر سراِغ پسرش را

خوب است که آدم به کسی بد ننماید
خوب است بپاید همه  دور برش را

یا اینکه اگر کار بدی کرد، بداند
باید به طریقی بکند پاک اثرش را

آنکس که خرش می رود آنجا که نباید
حتماً نگرفته جلوی کار خرش را

آن یار که ارقاِم حسابش شده میلیارد
باید که نگیرند جلوی سفرش را

برعکس، بگویند هنر کرد که دررفت
در گینس هم ثبت کنند این هنرش را

در راه اگر رد شده باشند ز قزوین
باید بپذیرند تماِم خطرش را

دادیم پر و بالش و حاال نگرانیم
دیگر نتوانیم بچینیم پرش را

گفتند که خوب است ببخشیم بدی را
بخشیدم و هر مرتبه دیدم بََترش را

مأمور عفاف است کسی که خودش از قبل
داده ست نشاِن همه زیر و زبرش را
شلوارِ لِی گل پسرش بسکه می افتد
مردم همه دیدند دو ثلث کمرش را

بسیار از این جنس مسائل همه جا هست
بگذار نگوییم از این بیشترش را

خالق سِر خلقت، نظر از خلق نپرسید
خوب است بپرسند از آدم نظرش را

هشدار! شب شعر درش باز نماند
این بهتر از آنست که بندند درش را

در نکوهش بــدی
   مهران حسینی
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چه فرقی می کند این آدمی کز دور می آید
خودش راضی ست یا با زور می آید

چه فرقی می کند با هاله ای از نور می آید
و یا با حالتی ناجور،

با مأمور می آید
چه فرقی می کند...

من عید حتماً می روم پیشش
و دستی می زنم آهسته بر ریشش

نه خواهم برد از یادش، نه خواهم گشت سیریشش

بگو بی پسته
بی بادام،

 بی فندق،
وَ لبریز از نخودچی ظرِف آجیلش

بگو بی سکه باشد سفره های سال تحویلش
بگو بیچاره باشد،

»بزچران الدوله« باشد نام فامیلش
بگو از جنس ساندیس است زنبیلش

چه فرقی می کند...
من عید حتماً می روم پیشش

و دستی می زنم آهسته بر ریشش
نه خواهم خواند بدبختش، نه خواهم گفت درویشش

بگو حتی ندارد توی جیبش یک هزاری هم
بگو حتی ندارد سیم کارِت اعتباری هم
بگو نشمرده اند او را زمان سرشماری هم

بگو هرگز نداده رأی،
حتی رأِی آری هم
چه فرقی می کند...

من عید حتماً می روم پیشش
و دستی می زنم آهسته بر ریشش

وگر شطرنج بازی هم کند بامن

عید دیدنِی فراجناحی
  سید امیر سادات موسوی

ـــــ   بخش 
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نه خواهم خورد از او اسبی، نه خواهم کرد هی کیشش

بگو او نادر است و همسرش سیمین
بگو حتی فراتر رفته از فردین

بگو اسکار برده
چندتا هم خرس از برلین

چه فرقی می کند،
این گونه باشد یا سلحشوری به غیر از این

بگو جانش سالمت باد و قلبش باخدا... آمین!

چه فرقی می کند...
اصالً بگو یارانه اش را هم نمی گیرد

فقط عیدانه می خواهد
ولی عیدانه اش را هم نمی گیرد

بگو حتی حقوِق اندِک ماهانه اش را هم نمی گیرد
چه فرقی می کند...

من عید حتماً می روم پیشش
و دستی می زنم آهسته بر ریشش

و گر ریشی ندارد هم، نخواهم کرد تفتیشش
نه خواهم رفت بر بامش
نه خواهم داد لو دیشش
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هی مگویید ای جوانان جعلّق: کار نیست
کار هست اما برای مردم بیکار نیست!

آن مدیر چند شغله زحمتش را می کشد
پس مشو پاپیچ کار و فکر کن انگار نیست

راز االفی ز مسئولی وزین، جویا شدم
گفت: این جز فتنه عّمال استکبار نیست

گفت: شغلت چیست؟ بی خود هی چرا نق می زنی؟
گفتمش غیر از فروش تخمه و سیگار نیست

گفت: داری شغل  واالیی خدا را شکر کن
مثل سعدی در نظامّیه تو را ادرار نیست!

وضع ما در شغل  از خیلی ممالک بهتر است
تو برو تا گینه، می بینی همین مقدار نیست

هر کسی بیکار باشد عارف و آزاده است
نزد سالک، شاغل و بیکار، خود معیار نیست

نیم ساعت کار هم یک شغل می گردد حساب
اشتغال آقا نماز جعفر طّیار نیست

گفتمش: بر طبق آمارت تماماً شاغلیم
گفت: البته نمی خواهی برو اجبار نیست

دیدم انگاری سرم را شیره می مالد به حرف
ظاهراً بیکار بودن زشت و ناهنجار نیست
گفتمش: از سر کالهم را چرا برداشتی؟

»گفت در سر عقل باید بی کالهی عار نیست!« 1

-----------------------
1-مصراع از پروین اعتصامی است.

کــــار هســـت
  عبــاس احمدی

ـــــ   بخش 
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چرا نه در پی خاک دیار خود باشم )حافظ(

باشم؟ خود  دیار  جنِس  پی  در  نه  چرا 

باشم؟ خود  تبار  و  ایل  پیرو  نه  چرا 

کی؟ تا  بنجلش  اجناس  پی  چین  به  روان 

باشم« خود  شهریار  و  روم  خود  شهر  »به 

قبرستان سمت  به  آنان  متروی  سوار 

باشم! خود  مزار  فکر  به  نه  می روم  نه 

چانم جکی  همشهرِی  نه  که  من  برای 

باشم خود  قطار  سوار  است  بهتر  چه 

نروم اجنبی   جنس  پی  است  بهتر  چه 

باشم خود  خدمت گذار  دولت  خویش   و 

لبنانی سیب  گاز،  زنم  اینکه  جای  به 

باشم خود  نار  ا و  سیب  چیدن  فکر  به 

به سر دگر هوِس  گوجه  فرنگی نیست

به فکر سبزی و سیر و خیار خود باشم

منم که شهره   شهرم به دوغ نوشیدن!

همیشه مست و مشنگ از تغار خود باشم

مـــــــرا حاجت دگر  نباشد  تایلند  به 

باشم دریاکنــــــــار خود  به  برنج  پی 

مگو به من که بخار از تو در نمی آید

نبینی ام که چو دیگ بخار خود باشم؟

با پز عــــــالی و جیب خالی هم اگرچه 

باشم اعتبـــــار خود  نمی شود که پی 

مگر مدد کندم دولت و دهــــد  وامـــــی

و گر نه تا  به  ابد  وامدار خود باشم

»همیشه پیشه  من عاشقی و رندی بود« 

به جای اینکه به فکر دالر خود باشم

شهــره شهـــر
ژه  مجید رحمانی صانع

 وی
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»چشم دل باز کن که جان بینی 
بینی« آن  است  نادیدنی  آنچـــــه 

گر به بازار شهـــر روی آری 
بینی شرقیان  کاالی  همــــــــــه 

در هر دکــــــه را که بگشایی
بینی میان  در  چینیش  جــــــنس 
این چایـنا«  ُمهِر »میـــد  همه جا 
بینی بی زبان  اجـــــــناس  روی 

نه فقط سنِگ قبر و ُمس  تر،آه 
شیرحمــــام ودوش و وان بینی

مردمان را زمصرفش رنجور  
بینی زیان  و  ماتم  در  همـــــــــه 

درد اینجاست، تازه آن را چون
بینی گران  پـــــــدر  خــون  نرخ 

با چنین حال و با چنین اوضاع 
من چه گــویم که خود عیان بینی

سیل کاال به سوی کشور را 
بینی کــــاروان  پشت  کـــاروان 

چیــــــــــن کاروانت  به  افتد  آتش 
همـچــــــــین! آوری  که  کاروانی 

بنـــــده خواب دیدم شبی شدم ، 
راننـــــــــده زمانه ،  قضـای  از 
قســــطی خریده ام،  تریـلی  یک 
دارم از شوق آن به لب ، خنـــده

نشسته ، می خوانم فرمان  پشت 
فـــروزنده از  و  یســــــــاری  از 
تیز مـــی رانم  و  تند  ـُــــوو،  ه با 
توی جـاده، چو شـیر غــــرنده

جاده ای ناز و خوشگل وی کدست 
جاده ای صاِف صاف چون رنده

می بینم روی  پیِش  ناگــــــهان 
فریبـــــــــنده رخی  با  خانـمی 

)تا به بد چشمی ام گمان مبرید
روبـــنده( و  با حجاب  خانــمی 

تـــــرمز،  زنم  تـــوان  تمـــــام  با 
کوبنده و  بس شدید  ترمــــــــزی 

می شود واژگون ُهوو، من هم از زمین و 
زمــان شوم کـنده

می دهم ناسـزا در آن هنگــــام بر 
سازنــــده بـــه  و  فروشنده 

کاروان چیـــنی
ژه  مجید رحمانی صانع
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چیــــــــــن کاروانت ،  به  افتد  آتش 
همـچــــــــــین! آوری  که  کاروانی 

ای دو صد داد و صد هزاران داد  
بی بنیاد کـــــــــا رهای  همه  زین 
بی پایه   واردات  همـــــــــه  زین 
زین همـــــه جنس بنجل و مازاد
تا به کی چوب بستنی، آخــــر  
هست آوردنش ز چیــــــن آزاد؟
ای پکن، دل بکن ازین سفـره  

تا به کی کاهوی تو در ساالد؟
آی مردم که گم شدید آخــــــــر 

بـادآبـاد« هیاهوی »هــرچه  در 
آوردنـــد   چـــینی  شیرین  جوش 
فرهـــــاد!  نمی زند  شیرین  جوش 

چیــــــــــن کاروانت ،  به  افتد  آتش 
همـچــــــــــین! آوری  که  کاروانی 

خودمان  دستشویی  همان  آه)ح(،  ُمس  تر 

بدین صورت  ترس عفت کالم ،  از  که  است 

است! درآمده 

ـــــ   بخش 
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دکتر مسعود کیمیاگر
متولد: 1323، تهران 

گزیده آثار:
مجموعه داستان های کوتاه در کتاب 

خوش و بش گل آقا

از بایدهای نثر طنز می توان به استحکام نوشته از جنبة تسلط نویسنده به 
ادبیات فارسی اشاره کرد؛ یعنی طنزنویس اول باید به ادبیات جدی مسلط 
باشد؛ سپس به طنز روی آورد. تفکیک این دو از نظر ادبی مشکل است؛ 
چنانچه بسیاری حکایت های گلستان سعدی رگه هایی از طنز در خود دارد و 

شاید در نگاه اول چنین به نظر نرسد.
دیگر اینکه نثر قوی حتماً باید موضوع پنهانی در خود داشته باشد؛ یعنی 
صراحت نداشته باشد؛ چراکه صراحت اصوالً لطف نثر طنز را از بین می برد. 
در مجموع طنز را خواننده باید با کمی مکث درک کند. جدا از این مسائل 
طنز به هر حال باید دارای نگاه انتقادی باشد؛ وگرنه به فکاهه تبدیل می شود 
که دیگر طنز نیست؛ اما در کل نقد در طنز باید منصفانه و بی غرض باشد و 

از روی حرص و غیض نوشته نشود. 
مثاًل  کرد؛  اشاره  »نقیضه نویسی«  به  می توان  طنز  نثر  قواعد  جمله  از 
می توان برای داستان هایی چون »چوپان دروغگو«، »شنگول و منگول« به 

نقیضه نویسی پرداخت که شکلی از کار است؛ همچنین در طنز، تمثیل 
بسیار مهم است؛ مثالً شوهری به همسر خودش حین خیاطی ایراد بگیرد 

و این را با ایرادگرفتن او از رانندگی اش مقایسه کند.
طنز باید به اصطالح »عفت کالم« داشته باشد که از نکات بسیار مهم است. 
به هر حال خطوط قرمزی نه به معنای سیاسی، بلکه به معانی مذهبی، 
اجتماعی و... در هر جامعه ای وجود دارد؛ مثالً استفاده از مضامین جنسی 
با درنظرگرفتن این نکته که ممکن است متن به درون خانواده برده شود و 

پدر و مادر را شرمندۀ فرزندانشان کند، درست نیست.
جمال زاده، برخی آثار جالل آل احمد، خسرو شاهانی، کیومرث صابری 
از طنزپردازان قدرتمند ادبیات ما هستند که علت موفقیت آنها دقت باال 
و مطالعة زیاد است؛ چیزی که در نسل امروز با وجود داشتن استعداد و 
ذوق، کمتر دیده می شود. در حقیقت سواد ادبی آنها به اندازۀ الزم نیست و 
کسانی که بدون پشتوانة ادبی بنویسند، نام و اثرشان در یادها نخواهد ماند.

  یادداشت
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سید شهرام شکیبا
متولد : 1351 تهران
شاعر، نویسنده، طنزپرداز
تحصیالت : لیسانس زبان و ادبیات فارسي
گزیده آثار:همکاري در تدوین دانشنامه ادب فارسي
شعر طنز امروز ایران با همکاري سیدابراهیم نبوي
ستون روزانة طنز در روزنامة خبر
صفحة آخر جلد 1 و 2 )مجموعه طنز مطبوعاتي(
دو تخم مرغ در مه )طنزهاي سینمایي(

آنچه در حال حاضر به عنوان طنز در مطبوعات چاپ می شود یا به صورت 
کتاب درمی آید، اندک است و درصد بسیار اندکي از بضاعت ما در این حوزه 
را نشان می دهد. خیلی از طنزپردازان در حال حاضر دیگر دست به قلم 
نمی برند و عالقه اي به نوشتن از خود نشان نمي دهند. اکنون ما دست به عصا 
راه می رویم و فکر می کنیم اگر این گونه کار نکنیم، نوشته هایمان به سرانجام 

نمی رسد؛ در حالی که نباید این طور تصور کنیم.
وقتي صحبت از کیفیت آثار طنز می شود، باید یک کمیتی وجود داشته باشد 
و تا زماني که کمیت درخور توجهی موجود نیست، نمي توان آثار مختلف را 
دید و برایندی از آثار به دست آورد یا دربارۀ کیفیت به معناي واقعي صحبت 

کرد.
کساني که قوه اي در طنزپردازي دارند، باید آن را به فعل برسانند تا اوضاع 
طنزنویسي کشور ارتقا یابد. شرایط کنوني طنز در کشور به مثال اوضاعي 
است که معادن زیادي براي استخراج انواع مواد معدني داشته باشیم، ولي این 

مواد استخراج نشود. باید بدانیم تا وقتي که این مواد را استخراج نکنیم، فقط 
مي توانیم به معادنمان افتخار کنیم و خروجی ای از آن به دست نمی آید؛ 
حال آنکه معادن طنزپردازی ما لبریز است؛ اما استخراجی صورت نمی گیرد.

امروز از هر 10 طنزنویس حرفه ای به طور میانگین فقط سه نفر آنها به 
شکل دائمی در مطبوعات کار می کنند؛ یعنی از هر 10 طنزپرداز، هفت 
طنزپرداز حرفه ای را می بینید که ستون ثابتی برای نوشتن ندارند. باید 
طنزنویس را به نوشتن ترغیب کرد. کمتر پیش می آید که طنزنویسان 
خودشان بنشینند و چیزی بنویسند؛ مگر اینکه از جایی سفارش داشته 
باشند و متأسفانه تعداد مطبوعات و نشریاتی که پیگیر چنین سفارش هایی 

باشند، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نرسد. 

  یادداشت
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خانم گیتی صفرزاده
متولد : 1350

دارای مدرک کاردانی ادبیات نمایشی و کارشناسی علوم اجتماعی
از سال 1379تا1386- دبیراجرایی جشنواره سینمای  فعالیتها: سردبیرماهنامه گل آقا 
همچون  مختلف  های  زمینه  در  کارنوشتاری   -1387 و   1386 سالهای  آقا  گل  کمدی 

نمایشنامه نویسی، فیلمنامه نویسی، مقاله نویسی. 
کتاب منتشر شده: چگونه ترنج دانشمند شد

وقتی با متن طنزی برخورد می کنیم، اولین انتظار ما این است که آن مطلب 
نوشخند یا نیشخندی دست کم در ذهن ما ایجاد کند؛ یعنی فرق هایی با کار 
جدی داشته باشد. دوم اینکه به هر حال مثل هر اثر ادبی دیگری از ساختار 
و زبان درستی برخوردار باشد تا بتواند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند؛ به 
این معنی که متن در هر قالبی که باشد یا در هر رسانه ای که بناست به کار 
برده شود، باید توجه داشت که ساختار آن متفاوت می شود؛ همچنین از 
آنجا که نثر، یک قالب ادبی و طنز یک پدیدۀ ادبی است؛ بنابراین نثر طنز در 
عین حال که باید با مخاطب ارتباط برقرار کند، از ارزش های ادبی هم باید 
برخوردار باشد؛ یعنی زبانش پالوده و پاکیزه باشد و از افعال و دستورهای زبان 

هم به درستی استفاده شده باشد.
در مرحلة بعد، متن، بسته به شرایطی که قرار است نوشته و استفاده شود، 
ویژگی های دیگری را هم می پذیرد؛ مثالً متنی که به عنوان نثر طنز در 
دوران مشروطه نوشته می شد، با نوشته های زمان ما تفاوت هایی دارد که این 

تفاوت ها به دلیل شرایط زمانی و تغییرات اجتماعی به وجود می آیند؛ به 
همین ترتیب اثری که برای یک جشنواره فرستاده می شود، با کاری که 
در مطبوعات به چاپ می رسد نیز تفاوت هایی دارد که باید هنگام کار این 

تفاوت ها را لحاظ کرد.
راه طنز در کشور ما راه پرپیچ و خم و دشواری است. جایی که هنوز 
مرزهای لودگی و هجو و مسخرگی با طنز روشن نشده است. جایی که 
هر دوره ای از طنز رسالتی طلب می کنند؛ گاه قهرمان بودن، گاه جنگیدن، 
گاه جان به در بردن. فارغ از همة اینها چه شما طنزنویس باشید، چه 
چنین استعدادی را در خود کشف کنید، چه طنزنویس بمانید یا فقط در 
جشنواره ای جایزه ای دریافت کنید، یک چیز را فراموش نکنید: طنز نوعی 
نگاه به دنیاست که پیمودن راه زندگی را تحمل پذیرتر می کند. این نگاه 

ویژه را از دست ندهید.

  یادداشت
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من و همسرم که به تازگی ازدواج کردیم، یکی از اون زوج های 
خوشبخت هستیم که شاید خیلی ها حسرت زندگی ما رو داشته 
باشند. ازدواج خوب، شغل مناسب، خونه، ماشین و خالصه هر 
چی که برای شروع یک زندگی خوب الزمه! اما به هر حال اول 
زندگی مشکالت خودش رو هم داره. از جمله  مشکالت ما خونه 

نقلی ماست. در واقع باید بگم »خونه خیلی نقلی«.
ایرانی ها از قدیم به هنرهای ظریف عالقه داشتند و  اصوالً 
تمام تالششون این بوده که تا می تونند همه چیز رو ظریف و 
مینیاتوری درست کنند. این خونه ما هم از قضا با الهام از هنر 
واالی مینیاتور، همه چیزش مینیاتوریه! بذارید تا براتون ابعاد 
مینیاتوری قسمت های مختلف خونه را تشریح کنم تا به اوج 

ذوق و هنر معماری ایرانی مینایتوری خونه ما پی ببرید :
آشپزخونه

آشپزخونه ما در واقع قسمتی از هال و پذیرایی خونه است، 
فقط یک کابینت جلوی اون قرار داره و اسمش شده آشپزخونه 

»اُپن«! این آشپزخونه به قدری کوچک و به سالن پذیرایی 
نزدیکه که وقتی خانم خونه توی سینک ظرفشویی ظرف 
می شوره، آب و کف ظرف ها می پاشه روی صورت مهمون ها 
توی سالن پذیرایی! شام و ناهار خوردن من و همسرم هم توی 
آشپزخونه کلی مکافات داره. میز داخل آشپزخونه به قدری 
کوچکه که به زور دو تا بشقاب روش جا می شه. وقتی هم 
که شروع به غذا خوردن می کنیم مجبوریم تمام وقت مواظب 
باشیم که قاشق یا چنگالمون وارد بینی و چشم و چار طرف 
مقابل نشه. اول خانم یک قاشق غذا رو باال می بره و توی دهنش 
می ذاره و وقتی که قاشقش رو پایین آورد نوبت من می شه که 
قاشقم رو به سمت دهنم ببرم و به  همین ترتیب. البته این نوع 
غذا خوردن این مزیت رو داره که باعث می شه ما مدام به صورت 
هم خیره بشیم و هر ناهار و شاممون سرشار از احساس و 

عشقوالنه و رمانتیک بشه !

خونه نقلی ما
   امین تویسرکانی



153

بخش مقـــاله  

سالن پذیرایی
پذیرایی خونة ما الحمداهلل از آشپزخونمون بزرگتره فقط 
مشکلش اینه که اگه توش مبل بذاریم دیگه جای میز 
نداره، اگه میز بذاریم دیگه جای مبل نداره، اگه مهمون ها 
روی زمین بشینن دیگه جای سفره پهن کردن نیست، 
و شوهرش  خواهرم  کنیم  دعوت  رو  خونواده  من  اگه 
جاشون نمی شه، اگه خونواده خانمم رو دعوت کنیم برادر 

و زن برادرش باید به در دستشویی تکیه بدند و...
دستشویی و حمام

نقطه  اوج هنر  ما دیگه  بهداشتی  این سرویس  انصافاً 
مینیاتوره! حاال خدا رو شکر خانمم با دستشویی مشکل 
نداشت اما از بخت بد، قد من 185 سانتیمتره و این یعنی 
یک معضل پیچیده! وقتی سر توالت می شستم زانوی من 
به در دستشویی گیر می کرد و در بسته نمی شد! اوایل 
مجبور بودم که این قدر منتظر بمونم تا توی خونه تنها 
بشم و وقتی می رم دستشویی در رو باز بذارم! اما اینکه 
نمی شد، تا کی بایستی صبر می کردم تا خانمم بره خونه 
پدرش تا من بتونم برم دستشویی ؟ باالخره راه حل اساسی 
به ذهنمون رسید و به اندازه یک دایره به قطر زانوی من 
از درب بریدیم تا وقتی من دستشویی می رم زانوی خم 

شده ام از درب دستشویی بیاد بیرون و بتونیم در رو ببندیم !
اتاق خواب 

خوشبختانه اتاق خوابمون زیاد مشکلی نداره فقط با اینکه ما 
کوچک ترین تخت دو نفره  موجود در بازار رو خریدیم اما باز 
هم هر چهار طرف تخت کیپ تا کیپ دیوارهای اتاق خوابه و 
همین باعث شده که دیگه نیازی نباشه تا اتاق رو موکت کنیم 
یا بخواهیم وسایل تزئینی توی اتاق خواب بذاریم! در واقع ورود 
به اتاق خواب با  گذاشتن پای بر روی تخت خواب شروع می شه !

پارکینگ
یکی از شرایطی که هنگام خرید خونه در قولنامه ذکر شده بود 
این بود که مالک خونه حق نداره ماشینی بزرگ تر از اتومبیل 
مینی ماینر )ماشین مستر بین( داشته باشه! اساساً اگه اتومبیلی 
یک سانتی متر بزرگ تر از این نوع ماشین باشه از درب پارکینگ 
خونه ما رد نمی شه! داخل پارکینگ هم ماشین ها مماس با هم 
پارک می شن، جوری که رنگ سمت چپ ماشین من کاماًل 
سبز شده و سمت راستش کامال قرمز، چون که ماشین سمت 
راستیه من توی پارکینگ یه مینی ماینر سبزه و ماشین سمت 

راستی یه فولکس قورباغه ای قرمز! 

ـــــ   بخش ن
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بدحجاب  سرنشینان  از  می توانند  مردم  رادان:  سردار  جرائد: 

خودروها عکس بگیرند تا پلیس پیگیری کند!

دستورالعمل اجرایی

 طرح عکسبرداری از رانندگان بد حجاب:

1.پس از صدور این اطالعیه، رانندگان زن بدحجاب موظفند 

با هر دوربین بدستی که در خیابان قصد عکاسی پرتره از 

آن ها را دارند درنهایت سخاوت و بخشندگی همکاری نمایند.

2. با توجه به اینکه هر دوربین به دستی یک مأمور قانون 

تلقی می گردد، بدیهی است هر گونه اخالل و عدم همکاری 

با این افراد ـ چه از سوی زنان بدحجاب و چه از سوی آقا 

باالسرشانـ  از مصادیق بارز بزهکاری محسوب شده و مطابق 

با قانون مجازات خواهند شد. 

3.کلیه خانم های بدحجاب سرنشین خودرو موظند از 

با لبخند به سفرهای درون شهری مبادرت  این پس 

ورزند چون تصویرهرچهره ای با لبخند زیباتر است. 

4.ممکن است در بعضی از مواقع یک خانم بد حجاب 

عکاس  چندین  حتی  یا  و  چند  با  هم زمان  به طور 

مواجه شود! در این صورت بانوان موظفند ضمن حفظ 

خونسردی با همه موارد فوق در نهایت صبر و حوصله 

همکاری نمایند. بدیهی است حق تقدم با عکاسی است 

که لنز دوربینش زوم بیشتری دارد!

5.اگر خانم بد حجابی در حین رانندگی )حتی در اتوبان( 

با درخواست مردی جهت عکاسی از وی مواجه گردید، 

الزم است راننده بد حجاب فوق الذکر بالفاصله راهنما زده 

و خودروی خود را به اولین محلی که برای انجام امور 

عکسبرداری مناسب است هدایت نموده و بعد از کشیدن 

دستورالعمل رانندگان بدحجاب
   فرزین پورمحبی
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ترمز دستی و خاموش کردن خودرو با فرد درخواست 

کننده همکاری نماید. 

متخلفین  به  وجه  هیچ  به  گرفته شده  6.عکس های 

نیاز  صورت  در  اما  شد ...  نخواهد  مسترد  بدحجاب 

ضروری، خانم های بد حجاب می توانند مبلغ سیصد هزار 

ریال به شکل نقدی به عکاس مربوطه پرداخت نموده و 

کپی عکس خود را تحویل بگیرند!

7.ممکن است یک عکاس جهت بررسی های دقیق تر 

کارشناسان مربوطه ناچار شود در زاوایای مختلفی از 

سوژه مورد نظر خود عکس بگیرد که در این صورت 

همکاری با عکاس فوق، نشانه شخصیت راننده بد حجاب 

خواهد بود!

8.هیچ خانم بد حجابی حق نخواهد داشت قبل و یا در 

حین عکاسی کوچک ترین خدشه ای به آثار جرم خود 

زده و یا به بهانه های مختلف شکل حجابش را تغییر 

دهد... بدیهی است چنین عملی به عنوان جعل اسناد 

عمومی محسوب شده و پیگرد قانونی خواهد داشت. 

9.همسران عکاسان مرد نیز موظفند نسبت به صور 

قبیحهـ  اما انصافاً خوشگل و مامانیـ  که از این پس در 

دوربین شوهرانشان به وفور خواهند دید از خود سعه صدر 

نشان داده و عکس العملی در خور یک شیرزن به نمایش 

بگذارند  و البته خیلی هم شلوغش نکنند...

»عکس های  دایره  در  بالفاصله  ارسالی  10.عکس های 

مورددار« پلیس و توسط کارشناسان و نخبگان این رشته 

در نهایت دقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت، لذا در این 

خصوص جای هیچ گونه نگرانی برای خانواده های محترم 

نیست....

11.نتایج هر چه سریع تر به آگاهی متخلفین مربوطه خواهد 

رسید. لطفاً شماره تلفن های مرکز را در مورد اعالم نتایج 

اشغال نفرمایید!

شعار ما این است:  زلف بر باد مده تا ندهم بر بادت    

ـــــ   بخش ن
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ــود بود یه نبود. اوني که بود  ــي بود یکي نبود. یه ب یک

دوست داشت نبود و اوني که نبود دوست داشت بود. 

ــون رو با  یک روز این دو تصمیم مي گیرند که جاهاش

ــه نبود و نبود بشه بود.  هم عوض کنند، یعني بود بش

ــي رایزني و دادن  ــود و نبود بعد از کل ــره این ب باالخ

زیرمیزي و رومیزي به اینور و اونور، قراردادي رو بین 

ــد به قرارداد »کي بود  ــم امضا کردند که معروف ش ه

کي بود من نبودم!«

ــباهت هاي زیادي که بین بود  از اون به بعد به علت ش

و نبود وجود داشت همه مردم این دو رو با هم اشتباه 

ــتباه نمي گرفتند اونا  ــد و موقعي هم که اش مي گرفتن

ــتباه گرفتي.  مي گفتند که آقاجان به جون ننت اش

ــکلي به وجود میومد معلوم نبود  بنابراین وقتي مش

ــود رو مي گرفتند  ــر یقه ب ــود یا نبود. اگ ــود ب کار ب

ــود رو مي گرفتند  ــت من نبودم و اگر یقه نب مي گف

مي گفت من بودم.

ــد که این قرارداد ننگین »کي بود کي  این طوري ش

ــد. از  ــروف و در تاریخ ثبت ش ــود من نبودم« مع ب

ــي که یه  ــد و هر کس ــه بعد این قضیه مد ش اون ب

ــت از این قرارداد  ــدا مي کرد یه رونوش همزادي پی

ــون  ــم خودش ــم بود و نبود، اس تهیه و فقط زیر اس

ــاد و  ــه مي کردند. با این کار روز به روز فس رو اضاف

کي بود کي بود من نبــودم!
   فرهاد ناجی
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ــردم بیچاره هم یقه هر  ــد. م فقر و اختالس زیاد ش

ــخه اي از قرارداد رو  کس رو که مي گرفتند طرف نس

ــاس قرارداد  ــون مي داد و مي گفت که بر اس نشونش

ــي بود کي بود من نبودم« من نبودم یا که بودم.  »ک

خالصه اوني که دنبالش مي گردید من نیستم.

ــردم دیگه  ــت. م ــوال گذش ــه همین من ــال ها ب س

ــون از این بگیر و ول کن هاي الکي و بود و  حوصله ش

نبودهاي دولکي سر رفت. در نتیجه تصمیم گرفتند 

ــود رو و یکجا  ــد هم نب ــود رو بگیرن ــن بار، هم ب ای

ــه  ــون رو محاکمه کنند تا درس عبرتي بش هردوش

ــه بود و نبودهاي دیگه. دستگیري هم زمان این  واس

ــن رو داشت که هیچکدوم نمي تونستند  دو این حس

ــون رو منکر بشن چون در هر صورت  بود یا نبودش

مجرم شناخته مي شدند. در نتیجه این بود و نبود به 

بود و نبود خودشون اعتراف کردند و مردم تونستند 

هر دوشون رو به سزاي اعمالشون برسونند. ولي چه 

ــود همه مردمي که  ــال ها بود و نب فایده چون تو این س

ــته بودند  قراردادهاي »کي بود کي بود من نبودم« نبس

ــون امکان  ــارت جاني و مالیش به فنا رفت و جبران خس

پذیر نبود.

ــید، شایدم  ــید، بار کج به منزل نرس ــر رس قصه ما به س

رسید.

ـــــ   بخش ن
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خریدار گرامی با قدردانی از حسن انتخاب شما، 
شرکت وطن خودرو به عنوان تولید کننده نمونه 
ــده خدمات پس از  ــل و برترین ارائه دهن اتومبی
ــته و آینده، افتخار دارد با  ــال گذش فروش در س
ــما مشتری  تقدیم این ضمانت نامه طالیی به ش
ــمول ضمانت و  ــما را مش ــودروی ش گرامی، خ
ــدود  ــگان و نامح ــروش رای ــس از ف ــات پ  خدم

قرار دهد.
ــا پایان مهلت  ــدار محترم ت ــت خری ضروری اس
ضمانت از برگ طالیی ضمانت و خدمات پس از 
فروش محافظت و نگهداری و مفاد و شرایط ذیل 
ــن ضمانت نامه را با دقت مطالعه کرده و مورد  ای
لحاظ قرار دهد. بدیهی است عدم رعایت شرایط 
ــما را از  ــرح در این ضمانت نامه خودروی ش مص
ــس از فروش خارج  ــمول ضمانت و خدمات پ ش
ــن خودرو  ــرکت وط ــوده و در این صورت ش نم

ــه نخواهد  ــئولیتی در این رابط ــه مس هیچگون
پذیرفت.

شرایط استفاده از ضمانت 
و خدمات پس از فروش:

ــتم برقی،  ــور، باطری، سیس ــور، رادیات 1- موت
ــایر قطعات فنی  ــیل، جعبه دنده و س دیفرانس
ــطح  پیچیده که طرز کار و مکانیک آن ها از س
ــت،  درس علوم مقطع دوم راهنمایی باالتر اس
ــمول ضمانت و خدمات پس از فروش قرار  مش
ــبانه  ــبختانه با تالش ش نخواهند گرفت. خوش
ــال آینده از  ــان وطنی تا دو س روزی متخصص
ــایی و این قطعه به عنوان  اگزوز خودرو رمزگش
ــد و  ــناخته نخواهد ش ــه فنی پیچیده ش قطع

ضمانت نامه 
ژه   امین تویسرکانی
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ــمول  ــال آینده این قطعه مش ــع تا دو س بالتب
ضمانت خواهد شد.

2- شیشه های خودروی شما مجهز به سیستم 
ــند. در صورت بروز مشکل  باالبر برقی می باش
ــتم باال برنده شیشه ضمانت و خدمات  در سیس
ــتم تعلق می گیرد،  پس از فروش به این سیس
ــتم پایین  ــکل در سیس اما در صورت بروز مش
آورنده شیشه شرکت مسئولیتی نخواهد داشت 
ــما ایراد از جاذبه زمین  و احتماال در منطقه ش

است.

ــت که برف پاککن های خودروی  3- واضح اس
ــتفاده در جشن و سرور و  ــما صرفا جهت اس ش
ــابقات فوتبال و غیره نصب  پایکوبی بعد از مس
ــی توانند با  ــد و مصرف کنندگان م گردیده ان
ــتمال کاغذی نوک برف پاککن  نصب چند دس
ها به حرکت آن ها در این مراسم جلوه ای ویژه 
ــت در صورت استفاده از برف  دهند. بدیهی اس
ــرف و باران از روی  ــن برای پاک کردن ب پاکک

ــه های خودرو، این قطعه آسیب جدی دیده  شیش
ــمول ضمانت و خدمات پس از فروش خارج  و از ش

می گردد.

ــتم قفل مرکزی  ــای ایمنی درها، سیس 4- قفل ه
ــما هیچگونه  ــرقت خودروی ش ــتم ضد س و سیس
ــی ندارد. در صورت  ضمانت و خدمات پس از فروش
ــات از مراجعه به  ــکل در این قطع بروز هرگونه مش
ــودداری کنید. جهت  نمایندگی های مجاز جداً خ
ــد به نمایندگی  ــکل این قطعات می توانی رفع مش
ــارقین حرفه ای خودرو( مراجعه  های غیرمجاز )س

نمایید.

ــان گارانتی  ــما تا آخرالزم ــوئیچ خودروی ش 5- س
ــورت بروز هرگونه  ــت در ص تعویض دارد. کافی اس
ــخصا به آشپزخانه  ــدن سوئیچ ش عیب یا مفقود ش
ــه کرده و به راحتی از کارد  مجاز خانه خود مراجع
ــیخ کباب کردن گوجه فرنگی به  میوه خوری یا س
عنوان سوئیچ جدید خودروی خود استفاده نمایید. 
ــت قفل ها و استارت خودروی شما  الزم به ذکر اس

ـــــ   بخش ن
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ــازگار بوده  ــال با تمامی این آالت و ادوات س کام
ــو کان( در قفل  ــیئی )به ای نح ــول هر ش و دخ
ــتارت خودرو هیچ مشکلی برای اتومبیل   ها و اس

ایجاد نمی کند.

6- رادیو پخش خودروی شما با فناوری هوشمند 
و فوق مدرن بومی، سازگار با کانال های رادیویی 
ــیقی ها و برنامه های مجوزدار تولید  ملی و موس

داخل طراحی شده است. 
ــه رادیویی  ــه برنام ــتماع هرگون ــورت اس در ص
فرامرزی و یا پخش سی دی، نوار کاست یا فلش 
ــوز از نهادهای صالحیت  ــوری و ... بدون مج مم
ــمند و اتوماتیک  ــو پخش بصورت هوش دار، رادی
ــت یا فلش  ــا نوارکاس ــی دی ی ــوزد و س می س
ــن خودرو  ــتم خردک ــط سیس  مموری و ... توس

معدوم می گردد.

ــتای بومی سازی و حمایت از فرهنگ  7- در راس
ــنج خودروی  ــنت های ملی، در کیلومترس و س
ــتفاده از واحدهای بیگانه متر  ــما به جای اس ش

ــتفاده  ــخ و گز اس و کیلومتر، از واحدهای بومی فرس
ــت در این رابطه گیج نشده  ــده است. ضروری اس ش
ــؤال های  و در این رابطه از نمایندگی های مجاز س
ــرای تبدیل این واحدها  ــید. ب بی جا و تکراری نپرس
ــی و علوم قدیمه  ــر از کتب تاریخ ــه متر و کیلومت  ب

بهره ببرید.

ــرعت باال  8- در صورتی که در هنگام رانندگی با س
ــودرو ترکید و  ــار چرخ خ ــرخ و یا حتی چه یک چ
ــرنگون شد و خسارات جانی، بدنی و مالی  خودرو س
زیادی به وقوع پیوست، بدون شک قضا و قدر چنین 
حکم کرده است و حتما خیر و حکمتی در این اتفاق 

بوده است. 
چه بسا اگر شما و خانواده گرامی سالم به مقصد خود 
ــیدید، حوادث تلخ تر و ناگوارتری پیش می  می رس
ــارات متعاقب  آمد. بنابراین ترکیدگی چرخ ها و خس
آن به هیچ عنوان مشمول ضمانت و خدمات پس از 
فروش نیستند، چرا که در واقع در این حالت شرکت 
در راستای رساندن خیری به شما بوده است که شما 

آن را شر تصور کرده اید.
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ــرکت وطن خودرو و کلیه  9- تمامی کارکنان ش
مراکز خدمات و نمایندگی های مجاز شرکت در 
ــاعات شبانه روز  ــور، در تمام س اقصی نقاط کش
ــاعته، حتی در روزهای تعطیل،  و بصورت 24 س
آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشند. 
ــتثنی بوده و  ــت که ایام زیر مس الزم به ذکر اس

هیچگونه خدماتی در این ایام ارائه نمی گردد:

ــمی و غیررسمی  ــوگواری های رس  اعیاد و س
کلیه مذاهب 

 روزهای قبل التعطیلین، بین التعطیلین، بعد 
التعطیلین و ...

ــتگی  ــتانی تا رفع کامل خس ــام نوروز باس  ای
کارکنان شرکت حداقل n روز پس از 13 به در

 روز بعد از لَیلَة الَرغائب

 روز قبل از شب یلدا

 روز قبل و روز بعد از ولنتاین

 هنگام بارش نزوالت و رحمات آسمانی

 حین سفرهای استانی مسئولین به منطقه

 روزهای اعالم انزجار از برخی ملت ها

 روزهای اعالم همبستگی با سایر ملت ها

ــی فک و  ــوت یا عقد و عروس ــم ف  روزهای مراس
ــایه مسئولین بلندپایه  ــنایان و در و همس فامیل، آش

شرکت

ــتم  ــت )از سیس ــتم قطع اس ــی که سیس  روزهای
سرویس بهداشتی گرفته تا سیستم اینترنت و شبکه(

ــی  تمام ــه  ارائ از  ــت  اس ــی  بدیه ــت  نهای 10- در 
ــد حجاب  ــراد ب ــه اف ــور ب ــت مذک ــات ضمان  خدم

معذوریم.

ـــــ   بخش ن
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رحیم بهبودی فر
متولد: 1358 تهران 

فارغ التحصیل مدرسه هنر ادبیات صدا و سیما رشته بازیگری
کارگردان برگزیده جشنواره تئاتر جوان حوزه هنری 

ساخت 3 تله فیلم کودک و نوجوان، نویسندگی و کارگردانی 9 نمایش طنز، نویسندگی 
و کارگردانی چند مجموعه تلویزیونی )آب و آئینه، میهمانی، جشن رمضان، جنگ آفتاب 

و...(، نویسنده فیلمنامه بلند سطل پرنده

شرکت کنندگان تعریفشان از پوچ گرایی تعریف درستی نیست. سبک ابزورد 
ژانری نیست که به لحاظ موقعیت اجتماعی ما بازخورد داشته باشد و نمی توان 
به صرف شناختن موقعیت نمایشی ابزورد یک کار نمایشی اینچنینی نوشت. 

افراد درحالی ابزورد نوشته بودند که خیلی با این جنس کار آشنا نبودند.
توصیه دیگر این است که افراد از همان ابتدای کار نگویند قرار است یک 
کمدی بنویسم. اگر فیلمنامه در موقعیت کمدی باشد و تمام ساختارهای یک 
نمایشنامه را داشته باشد، جهت کمدی شدن را می دهد. وقتی می گوییم، 
می خواهیم کمدی بنویسیم از هر واژه و دیالوگی استفاده می کنیم تا مخاطب 

را بخندانیم. این اتفاقی بود که در اغلب نمایشنامه ها افتاده بود.
سطح نمایشنامه های راه یافته به بخش نهایی ضعیف بودند و می توان یک 
دلیل این ضعف را این دانست که افراد نمایشنامه نویس از حضور این بخش 
در نمایشنامه اطالع چندانی نداشتند. اما نکته جالب این بود که مثالً اگر 20 
نمایشنامه به بخش نهایی آمد پنج اثر خوب و قابل توجه هم وجود داشت. 

پیش بینی ما این است که سال آینده حتما سطح آثار ارسالی بهتر خواهد 
شد.

هم ترین نکته درکارهای ضعیف این بود که نویسندگان از اساس نمایشنامه 
نخوانده بودند. نه اینکه کمدی نخوانده باشند بلکه با فرم نمایشنامه آشنایی 
نداشتند و اثرها در سطح کارهای دبیرستان و مدرسه بود. موقعیت ها 

تکراری بودند و سوژه های تکراری به سخره گرفته شده بود.
حرف من به عالقمندان در این زمینه این است که اگر می خواهند در این 
راه قدم بردارند بیشتر بخواند و کمتر بنویسید. اگر این شیوه را داشته باشند 
به مرحله ای می رسند که احساس خال کنند و شروع به نوشتن کنند و البته 

خودم نیز همواره سعی بر انجام این توصیه دارم.

  یادداشت
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دکتر سعید کشن فالح
 بازیگر – کارگردان – نویسنده – طراح
عضو هیأت علمي دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر 
دکتراي پژوهش هنر ( دانشگاه هنر
کارشناسي ارشد کارگرداني دانشگاه تربیت مدرس 
کارشناسي بازیگري کارگرداني  دانشکده هنرهاي دراماتیک

یکي از مشکالت طنز در درام و نمایشنامه، تعریف و تفسیر آن است، در حوزه 
نمایشنامه وجه عمل و رفتار مطرح است از همین رو طنز نویس باید این 

ویژگي را در آثارش مورد توجه قرار دهد. 
طنزپرداز باید درام، عمل و کنش را بشناسد و در آثار دریافت شده در 

جشنواره طنز مکتوب ارتباط مطلوبي بین درام و طنز برقرار نشده است. 
آنچه اکنون در تلویزیون و سینما دیده می شود که باید عالوه بر ایجاد نشاط 

در بین تماشاچیان، دارای عمق نیز باشد که متاسفانه اینگونه نیست. 
در فضای عمومی جامعه اشکال مختلف طنز مورد توجه قرار می گیرد ولی 
در حوزه نمایشنامه هنوز اثر فاخری که بتواند آمیختگی مطلوبی بین درام و 

طنز ایجاد کند خلق نشده است.
اما جشنواره طنز مکتوب فرصتی را فراهم می کند که شرکت کنندگان از  
نقاط مختلف کشور به تهران بیایند و استادان و صاحب نظران طنز پردازی را 
از نزدیک ببینند و تجربیاتی کسب کنند. این ارتباطات موجب می شود که 
طنز پردازان جوان در بقیه مواقع بتوانند مسیر خودشان را طی کرده، کارهای 

خودشان را اصالح و در طنز پردازی پیشرفت کنند.

ارتباط طنز پردازان در جشنواره طنز مکتوب مفید ترین جنبه این جشنواره 
است، از مهمترین اثراتی که جشنواره طنز مکتوب دارد، نفس جمع شدن 

طنزپردازان نقاط مختلف کشور در کنار یکدیگر و تعامل آن ها با هم است.
درباره داوری باید یادآور شوم که به نظر من با هر معیاری هم به این موضوع 
بنگریم باید بپذیریم که در داوری ها تفکرات خاص و سلیقه ویژه داوران قطعا 
در انتخاب آثار برگزیده دخیل خواهد بود و این امر ناگزیر اتفاق می افتد؛ 
از این رو  فکر می کنم که شرکت کنندگان باید با سعه صدر بیشتری با 
موضوع برخورد کنند و  فکر نکنند که اگر در جشنواره ای رتبه ای نداشتند 

به این معنی است که ارزش های آنان نادیده گرفته شده است.
از سوی دیگر طنز پردازان باید در نظر داشته باشند که با کسب یک رتبه در 

جشنواره، نباید مغرور شویم و فکر کنیم که کار تمام شده است.
باید تالش کنیم که بین طنز پردازان تعامالت خوبی شکل بگیرد و طنز 
پردازان شهرستان ها بتوانند با چهره های کشوری آشنا شده و خطوط و ایده 
های کلی و مورد نیاز خود را کسب کنند؛ این به نظر من مهمترین اتفاقی 

است که می تواند در هفتمین جشنواره طنز مکتوب رخ دهد.

  یادداشت
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دکتر رحمت امینی
متولد : 1350، ورامین

نمایشنامه نویس، کارگردان، مدرس تئاتر
)دانشکده  دانشگاه هنر  تهران،  نمایشی؛  ادبیات  : کارشناسی  تحصیالت 
سینما و تئاتر(؛ 1375، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی؛ تهران، دانشگاه 

تهران؛ 1377، دکترای پژوهش هنر؛ دانشگاه تهران؛ 1387

شوند.  معرفی  جامعه  به  فاخر  آثار  که  شود  می  باعث  جشنواره ها 
تا  است  کرده  تالش  سالیان  طول  در  هم  مکتوب  طنز  جشنواره 
آثار طنزپردازان جوان را معرفی کند و آنها را به جامعه بشناساند. 
جشنواره  این  در  نویسی  نمایشنامه  بخش  در  دریافتی  آثار 
امیدوارکننده بودند ولی باید طنزپردازان جوان سعی کنند تا آثار 
و  است  بسی دشوار  نویسی  کار طنز  کنند.  ایجاد  را  تری  مطلوب 
نیاز به ممارست و مطالعه فراوان دارد و نویسندگان می توانند با 

مطالعه آثار ارزشمند جهان این مهارت را در خود ایجاد کنند.
جشنواره طنز مکتوب فضای رقابتی سالمی ایجاد می کند تا طنز 
نویسان خوب و مطرح کشور بتوانند آثار خود را به رقابت و نقد بگذارند.
می  نویسان  طنز  مجدد  دیدار  و  گردهمایی  باعث  جشنواره  این 
است  و محفل خوبی  پاتوغ  شود، جشنواره طنز مکتوب همچنین 
که طنز نویسان و فعاالن حوزه طنز دور هم جمع شوند و دیداری 

تازه شود چرا که چنین فرصت هایی کمتر پیش می آید.
بخشی که حوزه از دیرباز به آن اهمیت می داده است؛ شناسایی 
بوده  استان ها  دیگر  و  تهران  در  جوان  استعدادهای  کشف  و 
به  معطوف  را  فعالیت خود  محوریت  هنری  حوزه  بنابراین  است. 
این  از  دارند.  داده که در سراسر کشور حضور  قرار  استعدادهایی 
جهت ما در تمام مراکز استان ها ارگان دایر حوزه  هنری تالش می 

کنیم که استعدادهای جوان را به کشور بشناسانیم. 
باید  ما  تخصصی  و  علمی  زیربناهای  که  است  این  بر  اعتقادم 
قدرتمندتر و کاربردی تر باشد. و محور دیگری که ما امسال در 
کنار دیگر موضوعات اجرایی داریم، پرداختن به موضوع خانواده 
نمایش نامه خوانی،  جلسات  برگزاری  با  هم  راستا  این  در  است. 

به فعالیت می پردازیم. نشست های پژوهشی و غیره 

  یادداشت
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شخصیت ها :
دکتر خشایار الفت 63 ساله

مهندس مسعود خرسندی 65 ساله
فروشنده جوان 25 ساله
سپور شهرداری 28 ساله

)مهندس خرسندی و دکتر الفت جلوی در یک مغازه 
کتاب فروشی ایستاده اند.(

الفت: هنوز شک دارم که امروز می تونیم اینجا بمونیم.
خرسندی: من که گفتم تا اونجایی که من خبر دارم جای 

هیچ نگرانی نیست.
به بعدی هستم که  اونجا  از  نگران  الفت: من دقیقاً 

شما خبر نداری.
خرسندی: ول کن دکتر... آنقدر نگران نباش.

اینکه  از  دارم...  استرس  نباشم،  نگران  نمی تونم  الفت: 
هیچی تحت نظرم نیست می ترسم.

خرسندی: مگه همه چی باید تحت کنترل شما باشه؟
الفت: یعنی اینکه نمی دونم اینجا چه خبره و چه خبری 

قرار بشه.
خرسندی: هنوزم نتونستم منظور شما رو بفهمم، خب همه 

چی که نمی شه تحت نظر ما باشه.
الفت: ول کنید این حرفا رو... من هنوز نگرانم... ساعت 

چند شد؟
خرسندی: ساعت دقیقاً 6:20 است، البته االن شد 21 دقیقه.

الفت: االن ما 45 دقیقه است که اینجاییم.
خرسندی: 46 دقیقه.

الفت: بله 46 دقیقه... به نظر شما کمی مشکوک نیست؟
اصاًل  من  چی؟  برای  مشکوک  مشکوک؟  خرسندی: 

نمی فهمم شما چرا انقد مضطربی، مگه قراره چی 
کار کنیم که انقد می ترسین؟

انقد  که  بکنم  کاری  بود خودم  قرار  اگه  آخه من  الفت: 
نمی  ترسیدم، بحثم سر اینه که من نیستم که 

منتظِر در انتظار گودو
   علی حسنلو
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بخوام... اصاًل چه کاریه که دوباره به شما بگم. اگه قرار بود 
توجیه بشید تو این 45 دقیقه باید می شدید.

خرسندی 47 دقیقه.
الفت: شما چرا به اصل حرفم بی توجهین؟ یه دقیقه، دو 
دقیقه این ور و اون ور گفتن ساعت که دنیا رو زیر و رو 
نمی کنه، تمام دغدغه شما این شده که من دقیقه رو دقیق 

بگم؟ تو رو خدا کمی جدی تر باشید. 
خرسندی: منظوری نداشتم...
)کمی سکوت حاکم می شود(

الفت: یه کمی قیافه شهر عوض شده.
خرسندی: )سکوت کرده و توجهی نمی کند.(

الفت: گفتم که قیافه شهر کمی عوض شده انگار؟
خرسندی: )سکوت(

الفت: نمی دونم شاید من اشتباه می کنم... هوا سردتر شد...
خرسندی: )سکوت(

الفت: مهندس جان هوا سرد نشده؟
خرسندی: بله.

الفت: بله یعنی شده یا نشده؟
خرسندی: نمی دونم.

الفت: پس منظورتون از بله چی بود؟
خرسندی: منظوری نداشتم.

الفت: می شه خواهش کنم کمی هم منظور داشته باشین...
) بعد از کمی مکث( چرا حرف نمی زنین؟ 

خرسندی؟ چی بگم؟
الفت: من که نباید بگم شما چی بگی، خودتون داشتید 

حرف می زدید ولی ساکت شدید.
خرسندی: بهتره که منتظر باشیم که تا مغازه باز بشه.

الفت: در حین انتظار نمی شه حرف زد؟
خرسندی: شما عالقه ای به شنیدن حرفای من نداشتید.

الفت: من گفتم عالقه ندارم؟
خرسندی: این طور فهمیدم.

الفت: نه من چنین منظوری نداشتم، فقط کمی استرس 
دارم.

خرسندی: باور کنید من هنوز دلیل استرس شما رو 
نفهمیدم، آخه کسی اینجا نیست جز من و شما اونم 
ساعت )یک نفر کیف به دست به سرعت از جلوی آن ها 
می دود؛ هر دو جا می خورند و بعد از مکث(، ساعت 6:20 
صبح... شما منتظر چی هستین ؟ چرا باید یه اتفاقی 

بیافته؟
الفت: البته االن دیگه فکر نکنم 6:20 دقیقه باشه 

خرسندی: حاال که من گیر ندادم شما خودتون به ساعت 
گیر می دین.

الفت: این صدا چیه؟
خرسندی:  به نظرتون چی می تونه باشه؟

الفت: من چه می دونم آخه.
خرسندی:  سپور شهرداریه... االن فکر کنم باید کمی 



168

ن م شن   م  ا    

خجالت زده شین چون مثل خانوما.
الفت: چه صدای بدی داره.

خرسندی: بنده ی خدا که فقط داره جارو می کشه، مشکل 
از شماست که منتظرین یه اتفاق خارق العاده بیافته.

الفت: ناخودآگاهه... باور کنید استرس دارم. من یه استاد 
بیرون خونه  نیست. من  امن  و شهر خیلی  دانشگاهم 

مضطربم... خیلی وقته که از خونه بیرون نیومدم.
خرسندی:  شما که همین دیروز از خونه اومدین بیرون.

الفت: از خونه منظورم کل ساختمونه... استخر که جز 
خونه است.

برای کل  نیست  استخر که جز خونه شما  خرسندی: 
ساختمونه.

الفت: باشه آقای خرسندی همونه که شما می گید.
خرسندی: اصاًل حوصله حرف زدن ندارید.

الفت: اصاًل.
)پس از سکوتی کوتاه(

خرسندی: راستی نگفتین چرا از خونه بیرون نمیاید... 
پروژه پژوهشی دارید بازم؟

الفت: نه دانشگاهم دیگه نمی رم، تو این چند وقت یه 
مقاله ام ننوشته ام چه برسه که یه پروژه داشته باشم.

خرسندی: نکنه باز یاد دوران گذشته افتادین، من که 
باید یه زندگی جدید  اون دختر  برای فراموشی  گفتم 

تشکیل بدین.
الفت: اون گذشته رو شما فقط یادتون مونده، وگرنه من که 

خیلی وقته فراموش کردم.
خرسندی: ولی شما خودتون با حسرت این قضیه رو برای 

من تعریف کردین.
الفت: آقای خرسندی من این قضیه رو یک ماه پیش برای 
شما تعریف کردم، خود این داستان مال 32 یا 33 سال 
پیشه، اون وقت شما از تمام صحبت هایی که باهاتون کردم 
فقط این یکی یادتون مونده و به هر بهانه ای این قضیه رو 
مطرح می کنین. اون از مهمونی هفته پیش که جلوی اون 
همه استاد دانشگاه آبروی منو بردین یا دفعه قبلی که 
همدیگرو دیدیم... تورخدا ول کنید...اصالً اون دختر دیگه 

پیرزن شده، شایدم مرده، شما چرا فراموش نمی کنین؟
همسایگی  و  آشنایی  وقت  چند  همین  خرسندی:  تو 
فهمیدم که شما تنها هستین و باید خانواده تشکیل بدین.

الفت: شما هم گیر دادین سرپیری خانواده  تشکیل بدم.
خرسندی: ولی تنهایی شما را اذیت می کنه.

الفت: نه آقا به هیچ وجه اذیت نمی کنه، به جای اینکه 
این همه سال عمرمو بشینم، بچه داری و زن داری بکنم، 
نشستم و مطالعه کردم و سوادمو اضافه کردم، اصاًل هم 
پشیمون نیستم، به شما گفتم همون سه سالی که به خاطر 
باتالق طبقه متوسطی  تو  بود  افتاده  زندگیم  اون دختر 
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کافی بود، دیگه به اون دغدغه ها خنده ام می گیره.
خرسندی: ولی شما به خاطر تجربه بدی که داشتی این طور 

فکر می کنین و گرنه زندگی.
الفت: آقای دکتر عزیز اصاًل اینجا مگه جای این حرف هاست، 

یعنی حرف نزدن این قدر کار سختیه؟
خرسندی:  )زمزمه می کند و از صحنه خارج می شود( اینا 

همش به خاطر تنهاییه.
الفت: خرسندی... )متوجه رفتن او می شود( کجا داره می ره 

این دیوانه.
)از سمت دیگر صحنه شخصی که کاغذی به دست دارد به 

سمت الفت می آید، الفت شدیداً ترسیده است(
الفت: چیه چی کار داری؟ )سکوت( چرا داری نگاه می کنی؟

جوان: چیزی شده آقا؟ یه جوری به آدم نگاه می کنید که 
انگار آدم باید کار عجیبی انجام بده.

الفت: این طوری که شما خیز برداشته بودی به سمت من، 
ترسیدم... خوب کاری دارین؟

جوان: این آدرس میدون انقالب.
الفت: نمی دونم کجاست؟

جوان: میدون انقالب که اینهاش همین پایینه.
الفت: اگه میدونی پس چرا می پرسی؟

که  انقالبو  میدون  داره  ادامه  آدرسش  آخه  جوان: 
خارجی هام... شما واقعاً نمی دونستی این میدون انقالبه؟
الفت: آقا االن اصاًل تمرکز ندارم، سؤال حاشیه ای نپرس.

جوان: حاشیه دیگه چیه؟
)خرسندی با نانی در دست وارد می شود(

الفت: کجایی خرسندی این پدر منو در آورد.
جوان: آقا الکی چرا شلوغش می کنی؟! یه آدرس ازت 

پرسیدم.
خرسندی: چیه آقا دنبال کجا می گردی؟

از  بعد  انقالب،  میدون  نگاه می کند.(  کاغذ  )به  جوان: 
تقاطع کارگر جنوبی با...

خرسندی: کاغذتو بده من بگم.
جوان: خودم می خونم براتون

خرسندی:.خوب بده خودم بخونم راهنماییت کنم، چرا 
انقد می ترسی؟!

جوان: چی می شه بخونم راهنمایی کنی؟
الفت: یه ریگی تو کفش این  آقا هست.

جوان: اینم که همش مشکو که... فکر کردی چیه این 
کاغذ؟ بیا بگیر بخون!

)خرسندی کاغذ را می گیرد، نگاهی می اندازد و بعد از 
کمی  مکث می خندد.(

الفت: چی نوشته مگه؟ )الفت نیز کاغذ را می خواند و 
می خندد( 

جوان: آدرس نمی خواید بدید، خوب ندید این کارا دیگه 
چیه 
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الفت: )می خندد.( پژوهش تو دانشگاه ها بیداد می کنه ، اتفاقاً 
همین دانشجوا-

)خرسندی با چشم غره به او نگاه می کند، برمی گردد و به 
سمت دیگری می رود و مشغول خوردن نان می شود... نور 

می رود(
الفت: همه نونو خوردی؟

خرسندی:  بله.
الفت: یه تعارف کوچیک هم می کردین بد نبود.

خرسندی: مگه نگفتی این عادت بد ایرانی ها است... تعارف 
دیگه چه چیزی مزخرفیه، تظاهره-

الفت: باشه آقا نخواستم، نوش جانت. )بعد از کمی مکث 
ناگهان با صدای بلند( این آقا پس کی میاد؟

خرسندی:  چی شد؟
الفت: دیگه اعصابم داره می ریزه به هم. پس این کی میاد؟

)خرسندی و الفت به هم زل می زنند، خرسندی کمی از 
الفت ترسیده.(

الفت: چرا جواب نمی دی؟
خرسندی: من نمی دونم شما چرا انقد عجله می کنید؟! 

هنوز خیلی زوده.
الفت: زود نیست، فکر کنم ساعت 7 شده باشه.

خرسندی: آخه ساعت 7 کدوم کتاب فروشی باز می شه که 
این باز بشه، البته هنوز 5 دقیقه مونده تا 7.

خرسندی: برای لیسانس می خوای؟
جوان: برای خودم نیست برای یکی از دوستامه.

الفت:.الزم نیست خودتو به زحمت بندازی دروغ بگی... 
تو چهار سال دانشگاه چی کار می کردی پس؟ هر چند 

این طور که پیداست 12 ترمه ای.
خرسندی:.چه رشته ای خوندی؟

جوان: عجب غلطی کردم یه آدرس از شما پرسیدم... 
یه جوری نگاه می کنین انگار آدم کشتم، پایان نامه است 
که  دادن  یاد  من  به  دانشگاه چی  استادای  این  دیگه، 
پایان نامه بدم بهشون، همینم از سرشون زیادیه، اصاًل 

مگه فکر کردین پایان نامه رو می خونن؟
الفت:  در مورد استادات درست صحبت کن پسر جان.

جوان:  ولم کنید، شماها فقط دنبال  گیر دادنین. کاغذو 
بده من نخواستم راهنماییم کنید.

بیا بگیر حداقل برای پیدا کردن مغازه  خرسندی: آره 
برای  باشی،  کشیده  زحمت  کمی  فروشی  پایان نامه  
پایان نامه ات که زحمتی نکشیدی )جوان کاغذ را می گیرد 
و در حال رفتن است.( ببین پسر جان کوچه سومی، 
دست راست... پسر جان االن که باز نیست، خیلی زوده.

جوان: هستن. )خارج می شود.(
خرسندی: معلومه که سرشون خیلی شلوغه که از کله 

سحر هستن... ماشاال پایان نامه هم کاسبی شده.
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نداشتن  به خاطر  شما  رفتارهای  این  همه  خرسندی: 
خانواده و محبت زنانه س.

الفت: ای بابا شما چرا گیر دادین به خانواده و زن... انقد 
تأکید شما به داشتن خصوصیات زندگی عامیانه تعجب 
آوره، گاهی با شنیدن این حرف هاتون احساس می کنم 

که با عرض معذرت به آگاهی طبقاتی نرسیدین.
خرسندی: دقیقاً مطمئن شدم که شما نیاز به یک زن 

دارین.
الفت: خرسندی دیوانه ام کردی، تا به حال این جوری 
ندیده بودمت واقعاً که بیرون از خونه با توی خونه فرق 
داری... من زن نمی خوام، چرا نمی فهمی من چی  می گم، 
منو کشوندی به زور آوردی اینجا که برام زن پیدا کنی 
یا کتابی که هنوزم بهم نگفتی چیه رو بهم نشون بدی... 
راستی نکنه این قضیه کتاب الکیه و فقط می خواستی 
منو از خونه بکشونی بیرون و این حرفا رو تحویلم بدی؟ 
نکنه این یکی از تفریحات دوران بازنشستگی شماست؟

خرسندی: )عصبانی( تو خونه نمی تونستم این کار رو 
بکنم؟ مگه احمقم ساعت 6 صبح بیام اینجا تو خیابون 
این حرف ها رو بزنم، اتفاقاً شما هستین که بیرون از خونه 
یه چیز عجیب غریبی شدین و منو مجبور به واکنش 
می کنین، من اولین باره که شما رو این شکلی می بینم... 
دوما اصاًل برای چی باید درباره زن و خانواده حرف بزنم؟ 

الفت: مگه شما به این آقا نگفتین زود بیاد؟
خرسندی: بله ولی نه انقد زود... نگاه کنید هیچ مغازه ای 

هنوز باز نشده. 
الفت: یعنی چی مهندس؟ مگه من نگفتم که بهش حتماً 

بگین که صبح خیلی زود بیاد.
خرسندی: من بهش گفتم که صبح خیلی زود بیا ولی 
دیگه نمی تونستم مجبورش کنم چه ساعتی اینجا باشه، 

تازه هوا روشن شده. آخه نونوایی نیست که دکتر.
الفت: بهش زنگ بزنید.

خرسندی: زنگ؟ من که شماره ای ازش ندارم؟
الفت: یعنی شما هیچ شماره ای از این کتاب فروشه ندارین؟
خرسندی:  نه، آخه من که نمی شناسمش، البته یه شماره 

دارم اونم شماره خود مغازه اس.
الفت: شما چرا انقد بی خیالید؟

خرسندی:  اتفاقاً من نمی دونم شما چرا انقد می ترسی.
 الفت: واقعاً من به هیچ وجه نتونستم توی بحث با شما به 

نتیجه برسم.
خرسندی: شما فقط حرف خودتونو می زنین و یه دنده 

هستین، خوبه که کمی هم به حرف من توجه کنید.
الفت: یعنی نظر شما در مورد من اینه؟

خرسندی: حتماً هست که گفتم.
الفت: متأسفم از اینکه چنین فکری در مورد من دارین.
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ساعت ندارین؟ 
الفت: معذرت می خوام.

خرسندی: )بعد از کمی مکث( 7.
الفت: دیر شد.

خرسندی: )سکوت(
الفت: فکر کنم باید بریم. خبری از این آقا نیست. 

خرسندی: )سکوت(
الفت: آقای خرسندی؟

خرسندی: بله.
الفت: حرفای منو شنیدین؟

خرسندی: بله.
بله...)بلند(  بله  این  با  الفت: )زیر لب( پدر منو در آوردی 

جواب سؤالمو بدین دیگه... نمیایین بریم؟ 
خرسندی: من نمیام اگه شما می خواین می تونین برین.

دکتر الفت: شما می مونین؟ برای چی؟ باور کنید این آقا 
سر کارمون گذاشته.
خرسندی: )سکوت(

دکتر الفت: آخه تا کی منتظر بمونیم؟
خرسندی: انتظار شما ظرفیتش در حد یک ساعته؟

دکتر الفت: ولی به نظر نمیاد که امروز این آقا تشریف 
بیارن.

خرسندی: شما که اصاًل نه اونو دیدین و نه می شناسین، از 

مگه شما ازدواج کنین من پورسانت می گیرم؟ یا اینکه 
مادربزرگم گرامی من مونده که بخوام شوهرش بدم؟

عصبانی  انقد  چرا  آقای خرسندی  زده(  )حیرت  الفت: 
شدین؟ این جوری حرف زدن در شأن شما نیست.

خرسندی: آخه چه جوری عصبانی نشم وقتی شما یک 
ریز دارین به من توهین می کنین؟

می خوام.  عذر  من  نزنید،  داد  می کنم  خواهش  الفت: 
اشتباه کردم.

خرسندی: خوشحالم که حداقل قبول دارین که اشتباه 
کردین.

الفت: آروم باشین خواهش می کنم...
)بعد از کمی سکوت.( 

الفت: سیگار می کشین؟
خرسندی: بله. 

)دکتر الفت سیگاری به خرسندی می دهد، خرسندی 
سیگار را روشن می کند. سکوت حاکم است.(

الفت: نمی دونستم سیگار می کشین.
خرسندی: بله.

الفت: جان؟
خرسندی: )سکوت(

الفت: ببخشید ساعت چند شده؟
براتون مهمه چرا خودتون  انقد ساعت  اگه  خرسندی: 
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کتابو  نیستین،  بلد  فرانسوی  که  شما  الفت:  دکتر 
می خواین چی کار؟

خرسندی: دخترم فرانسوی بلده.
دکتر الفت: فکر کنم من خودم ایشونو معرفی کردم به 
یه استاد زبان فرانسه؟ همش یک ماهه که داره کالس 

فرانسه می ره، می خواد یه متن هنری و ادبی بخونه؟ 
خرسندی: باالخره یه روزی یاد می گیره... من به دخترم 
خیلی مطمئنم. اون آینده خیلی خوبی داره... مطمئنم 
که اون به چیزی که می خواد می رسه. من و همسرم 
تمام تالشمون رو خواهیم کرد که دخترمون به جاهای 

خوبی برسه. این آرزوی منه. 
دکتر الفت: فکر کنم شما آرزوی بزرگ دیگه ای نداشتی 
جز داشتن یه خانواده خوب، و گویا خوشبختانه به اون 

هم رسیدی.
خرسندی: االن منظورتون از این حرف چی بود؟ معنیش 

خوب بود یا بد؟
دکتر الفت: به قول خودتون بله.

خرسندی: بله یعنی چی؟
دکتر الفت: یعنی اینکه منظوری نداشتم.

خرسندی: نمی ری؟
الفت: تا ساعت 7:30 اینجا می مونم، فقط 7:30 دقیقه 

)بعد از کمی مکث( اونا کین دیگه؟ 

کجا حدس می زنین که نمی یاد، اصاًل بر چه اساسی این 
حرفو می زنین؟

دکتر الفت: دلیلی ندارم ولی حسم اینو می گه.
خرسندی: حستون می گه نباید بیاد یا اینکه نمی یاد؟ 

دکتر الفت: دارین بازجویی می کنین؟
خرسندی: شما دلت نمی خواد این کتاب فروشه بیاد.

دکتر الفت: اصاًل این طور نیست ولی من نمی خوام زیاد 
اینجا منتظر بمونم، می تونیم یه روز دیگه که کتاب فروشی 

بازه، بیاییم. 
حرف ها  این  از  مشتاق تر  شما  می کردم  فکر  خرسندی: 
با  ببینین، خود شما می گفتین که  این کتابو  تا  باشین 
ارزش تر از کتاب چیز دیگه ای نیست و خیلی وقته دنبالش 
می گردین. شما اگه دوست دارین می تونین تشریف ببرین 
ولی من می مونم و کتابو می خرم چون هیچ تضمینی وجود 

نداره که نفروشه.
 )برای دقایقی سکوت حاکم می شود.(

خرسندی: چرا نمی رید؟
دکتر الفت: شما که این قدر دوست دارید این کتابو داشته 

باشین چرا دیشب اونو نخریدین؟
حس  دوما  نبود،  همراهم  کافی  پول  اوال  خرسندی: 
دیدم  که  لحظه  همون  و  کرد  گل  من  انسان دوستی 
فرانسویه به شما زنگ زدم ولی تعهدی ندادم که کتاب 

مال شماست. 
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می گین که من اصرار دارم شما برین! 
الفت: بسیار مشخصه که شما دیگه نمی خواین من اینجا 

باشم.
خرسندی: اصاًل من اینجا می مونم و کتابو می خرم، چون 

بیعانه هم دادم و کتاب مال منه.
زودتر  چه  هر  داره  احتمال  گفتید  که  شما  بله؟!  الفت: 
بفروشه، قول نداده و از این جور حرفا. اگر یه کم دیگه 
صحبت کنید لو میره که کتاب توی کیفتونه و ما االن 

سرکاریم.
خرسندی: شما به  طور کل و با قطع و یقین سرکار هستید 

چون این زندگی شما خیلی احمقانه است.
الفت: شما کوچک ترین مجالی که پیدا می کنید، شیرجه 
می زنید توزندگی من... اتفاقاً من رضایت کامل از زندگی 
خودم دارم چون می بینم شما و امثال شما درگیر زندگی 
شدید و اصاًل نمی دونید زندگی چیه، فقط دارید زندگی 
می کنید، اینکه با افتخار همیشه می گی من در خدمت 
مدرسه  پس فردا  مهمونیم،  فردا  خریدم  امروز  خانواده ام. 
زندگی  این  من  برای  دیگه...  روزمره  کار  تا  هزار  و  بچه 
شرم آوره، چون شما نه این دنیا و معادالت اونو می دونید، 

نه می فهمید که چه کار می کنید. 
بود،  به، مثل همیشه چه خطابه قشنگی  به  خرسندی: 

متحول شدم، لذت وافری بردم. )بلند بلند می خندد.(

خرسندی: آدمیزاد.
دکتر الفت: چرا منو به مسخره می گیرین؟

خرسندی: من به مسخره گرفتم یا شما سؤال مسخره 
رد  خیابون  از  دارن  که  نفرن  چند  خوب  پرسیدین؟ 

می شن، هیوال که نیستن. 
دکتر الفت: چرا اینقد زیادن؟

خرسندی: واقعاً شما دچار یه بیماری شدی، تو این چند 
هفته که تو خونه تنها بودی تمام اعصاب و روانتون به هم 
ریخته. هفت هشت نفر آدم دارن تو خیابون راه می رن، 

این دیگه ترس داره؟ 
دکتر الفت: آروم ترم میشه حرف زد.

خرسندی: فکر نکنم با شما بشه آروم حرف زد، چون 
حرف هایی می زنید که اعصاب آدم داغون می شه. 

الفت: اما این طور که معلومه شما آمادگی از کوره در رفتنو 
دارین، چون هنوز هیچی نگفته داد و بیداد می کنین. 

خرسندی: آقای الفت ول کنید این حرفا رو. اگه می خواید 
برید، بفرمایید برید، من اینجا می شینم تا کتابفروش بیاد.

الفت: شما چرا اصرار دارین که من برم؟
خرسندی: من اصرار دارم؟

الفت: بله شما.
با  صبح  از  من  می زنین،  جالبی  حرف های  خرسندی: 
هزار زور و زحمت شما رو اینجا نگه داشتم اونوقت شما 
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خرسندی: خوب جوونن، می خوره دانشجو باشن.
الفت: یعنی چی؟ چرا الکی حرف می زنین؟ همین طوری 

که نمی شه. باید یه دلیلی یا مناسبتی باشه.
خرسندی: مناسبت کم نیست، می شه پیدا کرد.

الفت: شما می خواین منو اذیت کنین.
اذیت  خودتو  داری  شما  نمی خوام،  من  خرسندی: 

می کنی.
حرف  من  با  توهین آمیز  لحن  این  با  چرا  شما  الفت: 

می زنین؟
خرسندی: بزرگ ترین اشتباه من اینه که دارم با شما 
حرف می زنم، اصاًل ساکت می شینم تا این کتابفروش 

بیاد.
 )سپور شهرداری به پیاده رو می رسد و شروع به جارو 
الفت  دکتر  نزدیک  می کند،  آن ها  پای  جلوی  کردن 

می شود.(
سپور: آقا یه کم می ری اون ورتر؟

الفت: این همه جا تو این شهر اومدی زیر پای منو جارو 
می  کنی؟

سپور: جان؟
جارو  رو  اینجا  اومدی  که  بود  قحط  جا  گفتم  الفت: 

می  کنی؟
سپور: من باید همه جا رو جارو کنم، زیر پای شما و اون 

 الفت: برای چی می خندی؟
خرسندی: به شما می خندم.

الفت: یعنی چی به شما می خندم، مگه من مضحکه شمام؟
خرسندی: هیچی نمی تونم بهتون بگم، جز اینکه مشغول 

باشین و زندگی را بفهمین.
الفت: فکر نمی کردم تفکرات شما این قدر سطحی باشه.

خرسندی: آره من تا حاال دقت نکرده بودم که شما چقدر 
مرتفع فکر می کنین.

الفت: مثل یه بچه دارین، آینه فانوس دریا بازي می کنین.
خرسندی: تازه اوقات فراغتم عروسک بازی هم می کنم، 
من کاًل تو سطح بازی بازی می کنم، شما هم رو همون 
قله هاتون سیر کنین، فقط مواظب باشین یه موقع سقوط 

آزاد نکنین. 
الفت: واقعاً که این رفتارها خنده داره.

خرسندی: شاید.
الفت: متأسفم برای خودم که با شما هم کالم هستم.

خرسندی: معلومه که می خواین برین.
الفت: نخیر، به هیچ وجه.

خرسندی: نگاه کنین یه هفت ـ هشت نفر دیگه دارن از 
خیابون رد می شن.

الفت: خوب بشن... آدمیزادن دیگه.
خرسندی: یه وقت دیدی تجمع کردن.

الفت: تجمع؟ برای چی تجمع؟
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الفت: برو بی سواد، من بی کارم؟
سپور: مرتیکه. بی سواد باباته )به سمت الفت حمله ور شد.( 

من بی سوادم ؟ 
 )الفت کمی به حالت فرار دور می شود.( 

خرسندی: آقا آروم باش تورو خدا... جارو رو بیار پایین.
سپور: مرتیکه دکتر. من فوق دیپلم دارم. بی سواد هیکلته.

خرسندی: آقا ایشون عصبانی بودن یه چیزی گفتن، شما 
سخت نگیر.

بازی  پررو  ولی  ترسیده ها  که  تابلوئه  قیافه اش  از  سپور: 
در میاره.

خرسندی: نه عزیزم، ول کن اونو تو برو.
سپور: گفتم که کجا برم؟ من باید اینجا رو جارو کنم.

خرسندی: اصاًل تو برو از اون طرف پیاده رو شروع کن تا به 
اینجا برسی ما رفتیم.

سپور: خدائیش این دکتره؟
خرسندی: آقا گفتم که من عذر می خوام.

سپور: آقا تقصیر شما نیست که...
خرسندی: اون عصبانیه ولش کن.

سپور: انقدر ترسیده که نزدیکم نمی یاد.
خرسندی: ببخشید آقا، فراموش کن، به کارت بچسب. 

)سپور زمزمه کنان دور می شود.( 
سپور: به من می گه بی سواد. خودش یه ذره شعورم نداره.

طرف تَرش فرقی نداره.
الفت: نمی خوام زیر پای منو تمیز کنین.

سپور: چرا؟
الفت: دوست ندارم.

سپور: سند زدی به نامت مهندس؟
الفت: من مهندس نیستم.

سپور: خیلی تابلوئه که نیستی.
الفت: برو جوان حوصله صحبت کردن با تو رو ندارم.

سپور: من کارمو می کنم.
الفت: آهای چته؟ چرا پای منو جارو می کنی؟

سپور: ببین، می زنم اول صبحی داغونت می کنم.
خرسندی: بابا آقای دکتر شمام دیگه شورشو در آوردین، 

بس کنین دیگه. 
سپور: این خودش مریضه اونوقت دکتر شده... مملکت 

ما همینه دیگه.
به  همین جور  بخواین  اگه  محترم  آقای  ببین  الفت: 

توهین هاتون ادامه بدین.
سپور: ببین فکر کردی اگه باکالس دعوا کنی من شرمنده 

می شم، من خودم فوق دیپلم دارم.
خرسندی: آقا شما ول کن برو.

سپور: آخه من کجا ول کنم برم، من کارم همینه دیگه. 
باید این جاها رو جارو کنم، مثل این یارو بیکار نیستم که. 
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الفت: هنری و فرانسویه، شد اطالعات؟! 
اومد شما  وقتی  بگم،  نداره جزئیاتو  دلیلی  خرسندی: 

کتابو می بینین.
الفت: عجب خیال باطلی... دو ساعته منتظریم ولی هیچ 

خبری از این آقا نیست.
خرسندی: می یاد.

الفت: دیگه کی می خواد بیاد؟ نصفه شب؟
خرسندی: مگه شما تا آخرش نمی مونی؟

الفت: خوب منظورتون چیه؟
دارین  دوست  اگر  دیگه،  واضحه  منظورم  خرسندی: 
کتابی که قراره بخرم رو از نزدیک ببینید می تونین صبر 

کنین. 
الفت: یعنی شما می خوای اون کتابو بخری؟

خرسندی: بله.
الفت: ولی این کتابو قرار بود من بخرم.

خرسندی: بنده با هزار التماس شما رو کشوندم اینجا تا 
این کتابو ببینین، حاال ندیده و نشناخته صاحب کتاب 

شدین.
دارم  دارم چون  احتیاج  کتاب  این  به  من  الفت: خب 

تحقیق می کنم.
که  شد  شدید  اون قدر  نیازتون  شد  چی  خرسندی: 
ترستون ریخت؟ شما داشتین می رفتین، اگه من دیشب 

کردن  جارو  مشغول  آن طرف تر  و  می شود  دورتر  )سپور 
می شود، الفت به جای خود بر می گردد و خرسندی نگاهی 
عصبی به او می کند و روی سکوی جلوی مغازه می نشیند.(

خرسندی: مگه اینکه زورت به این سپور بدبخت برسه.
)نور می رود.(

)نور می آید، خرسندی روی سکو نشسته است، دکتر هم 
سیگار در دست دارد و راه می رود(

الفت: مثل اینکه این آقا ما رو بدجوری سرکار گذاشتن.
خرسندی: )سکوت(

الفت: من چقدر حماقت کردم که پا شدم از اون طرف شهر 
اومدم اینجا واسه چیزی که...

خرسندی: دیر نشده، می تونین برین.
اینجا  آخر  تا  اومدم  که  حاال  ولی  میومدم  نباید  الفت: 

می مونم.
خرسندی: تا کدوم آخر؟

الفت: تا وقتی که بیاد و کتابمو ازش بخرم.
خرسندی: کتابتونو؟

الفت: بله دیگه.
شکلی  چه  کتاب  اون  نمی دونین  اصالً  شما  خرسندی: 

هست.
الفت: نه اینکه شما اطالعات دقیقی از اون دارین!

خرسندی: از شما بیشتر می دونم.
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هسته ای نیستین وگرنه از ترس ترور تو خونه خودکشی 
می کردین.

الفت: ترور؟ من برای چی ترور بشم؟ من یه استاد دانشگاه 
هسته ای نیستم. من استاد فلسفه هنرم. هنر چه ربطی به 

انرژی هسته ای داره؟! 
خرسندی: کی خواست شما رو ترور کنه! من دارم مثال 

می زنم... چرا رنگتون پرید؟
الفت: من ترسو نیستم.

خرسندی: جان؟
الفت: آقای خرسندی واقعاً از رفتار شما داره حالم به هم 

می خوره...
خرسندی: چرا؟

الفت: اصالً خودتونو رو نکرده بودین، اولین باره که بیرون 
از چهاردیواری شما رو مالقات می کنم و شخصیت واقعی 
شما رو می شناسم... خیلی شرم آور حرف می زنین، من 

واقعاً نمی دونم چه جوری-
)صدای زنگ تلفن مغازه حرف الفت را قطع می کند.(

الفت: تلفن مغازه اس.
)خرسندی بی اعتنا از جای خود تکان نمی خورد.(

الفت: به جای اینکه من جواب شما رو ندم شما بی اعتنایی 
می کنین، نکنه من بهتون توهین کردم.

گیر نمی دادم از ترس غیر قانونی بودن این کتاب داشتین 
زمین و زمان را به هم می دوختین.

الفت: من دیشب گفتم وقتی شما گفتی کتاب مجوز 
نداره استرس گرفتم. گفتم نکنه خطرناک باشه. 

خرسندی: از کجا معلوم که نباشه؟
کتابو  اون  می خوام  من  نیست،  مهم  برام  دیگه  الفت: 

داشته باشم.
خرسندی: چی شد، چون آفتاب طلوع کرد و خیابونا 
پر شد، ترس شما ریخت؟ صبح که از ترس یکجا بند 

نمی شدین. 
الفت: من ترس نداشتم فقط کمی استرس داشتم. تازه تو 

شلوغی بدتر می شم.
خرسندی: شما حاال دوست داری اسمشو بذار استرس، 

اما اگه من نبودم شما تا حاال رفته بودی.
الفت: ممنون از اینکه حمایتم کردین تا اینجا بمونم.

خرسندی: صبح ترس داشت شما رو دیوونه می کرد، فکر 
کردین که دارین یه عملیات تروریستی انجام می دین، 
رنگتون مثل گچ سفید شده بود... شما آدم فوق العاده 
ترسویی هستین، مطمئنم این مدتی که از خونه بیرون 

نیومدین هم به خاطر ترس از یه چیزی بوده. 
الفت: حرف های شما اصاًل ارزش جواب دادن نداره.

انرژی  استاد  خوبه  ندارین.  جوابی  چون  خرسندی: 



179

بخش نمایشنامه  بخش مقـــاله  

کار.
خرسندی: ولی خودش به من گفت.

الفت: من از اولشم می دونستم سر کاریم.
باشه...  زنگ می زنم...  بهت  ببین من خودم  فروشنده: 
خداحافظ...)نزدیک کرکره می آید، در شیشه ای مغازه را 
باز می کند و از پشت کرکره صحبت می کند.( آقا عزتی 
گفته امروز بیایین؟ نه اشتباه می کنین. اون به هیچ وجه 

قول جمعه رو به کسی نمی ده. 
خرسندی: ای بابا خب حاال ما چی کار کنیم؟

فروشنده: برید فردا بیایین.
خرسندی: نه، فردا دیر می شه.

فروشنده: چرا دیر می شه؟
خرسندی: یه کتابو من دیروز دیدم، قرار شد، امروز بیام 

بخرم.
فروشنده: چه کتابی؟

خرسندی: یه کتاب فرانسوی بود... فتوکپی بود، چاپ 
فرانسه بود، جلد قرمزی داشت. اوستات گفت که نایابه.

فروشنده: اوستا چیه؟ مگه نجاریه اینجا؟
خرسندی: من چه می دونم، حاال هر چی که هست.

فروشنده: کتابو دیروز فروختیم رفت.
خرسندی: فروختین؟

 الفت: یعنی چی فروختیم رفت؟ ما که بیعانه داده بودیم.

خرسندی: خواهش می کنم هر چقدر که می تونین حرف 
نزنین.

 )صدای زنگ تلفن قطع می شود.( 
الفت: واقعاً شما دیگه بی شرمی رو به انتها رسوندین، اگه 

به خاطر این کتاب نبود.
خرسندی: کدوم کتاب؟ شما اصاًل می دونین اون-

) تلفن مغازه دوباره زنگ می خورد.( 
الفت: صدای این تلفن خیلی اعصاب خرد کنه...

)کسی از داخل مغازه تلفن را بر می دارد و جواب می دهد.(
شد...  قطع  بیام  تا  ولی  شنیدم  نه...  سالم...  فروشنده : 
خوب معلومه این وقت صبح آدم چی کار می کنه دیگه، 

می خوابه... نه نیومده.... 
خرسندی: صدا از توی مغازه اس؟

الفت: فکر کنم صاحب مغازه ست. تو مغازه خوابیده.
خرسندی: چیزی دیده نمی شه.

الفت: آقا... آقای محترم، می شه درو باز کنین؟
فروشنده: آقا جمعه اس، تعطیله.

خرسندی: جمعه اس؟ نه خود پدرتون گفتن امروز بیام.
فروشنده: یه دقیقه گوشی... جان بفرمایین.

خرسندی: پدرتون گفتن امروز بیام.
فروشنده: پدرم دیگه کجا بود؟

خرسندی: مگه صاحب مغازه نیستن؟
فروشنده: نه... صاحب مغازه رو بکشی جمعه ها نمي یاد سر 
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داده بهش. 
خرسندی: یعنی چی ؟ این دیگه چه مدل کاره؟

فروشنده : ) با خنده( مدل عشقی نفسانی.
الفت: داریم باهات جدی صحبت می کنیم.

تعطیله  مغازه  که  می گم  جدی  به طور  منم  فروشنده: 
تشریف ببرید.

خرسندی: تا ما کتابو نگیریم نمی ریم.
فروشنده: پس بشینین تا صبح دولتتون بدمد.

)در شیشه ای را می بندد و می رود، خرسندی روی شیشه 
می کوبد.(

 الفت: آروم باشین آقای خرسندی.
فروشنده: آهای چه خبرتونه فکر کردین اینجا کجاست؟ 

مثال شما تحصیل کرده این؟
خرسندی: من می خوام بیام تو.

الفت: خرسندی جان آروم باش چیز مهمی نیست.
فروشنده: گفتم که کتابفروشی تعطیله... تازه اگه تعطیلم 

نبود این کتاب که شما می خواین فروخته شده. 
 الفت: اصاًل من می خوام بقیه کتابا رو ببینم.

فروشنده: من می گم مغازه تعطیله شما هی می گی بدوش... 
جناب تعطیله تعطیله تعطیله.

)سپور شهرداری جارو کنان به الفت و خرسندی می رسد.(
سپور: آقا من تا شب که نمی تونم منتظر بمونم شما از 

خرسندی: ما نه من.
 الفت: حاال شما این وسط بحث-

یه خانومی  نمی دونم، دیشب آخر وقت  فروشنده: من 
اومد از آقا عزتی گرفت. 

خرسندی: شاید اشتباه می کنی؟ یه کتاب دیگه نبود؟ 
شاید اصالً کتابو قراره پس بیاره.

فروشنده: مگه کتابخونه س که کتاب امانت بدیم، خرید... 
خودم دیدم که خرید. 

خرسندی: حاال در مغازه رو باز کن با هم صحبت کنیم، 
شاید یه کتابه دیگه بوده.

فروشنده: توروخدا من یه روز جمعه رو می خوام بخوابم، 
انقد گیر ندین.

خرسندی: آخه امکان نداره او کتابو فروخته باشه.
فروشنده: ببین دکتر جان-

خرسندی: من مهندس خرسندی هستم. 
فروشنده: خوب مهندس جان... حاال دکتر و مهندس چه 
فرقی داره که حواسمو پرت کردی. یادم رفت چی داشتم 

می گفتم... 
الفت: گفتی ببین دکتر جان.

فروشنده: تا اینجاشو که خودم یادم میاد... آهان خانوم 
هنریه رو داشتم می گفتم... اون قربون صدقه ای که آقا 
عزتی دیروز راه انداخته بود فکر کنم اصالً کتابو مفت 
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آقا عزتی بگم شما اینجایین.
خرسندی: شماره شو بده خودم زنگ بزنم.

فروشنده: اجازه ندارم شماره شو بدم می ترسم ازش.
)تلفن را بر می دارد و زنگ می زند.( 

باشه...  بیدار شدم...  تازه  نه  آقا عزتی،  فروشنده: سالم 
اومدن می گن  نفر  آقا عزتی دو  ببین  حواسم هست... 
همون  بودی...  داده  بهشون  کتابو  یک  قول  شما  که 

فرانسویه... می دونم... میگه بیعانه دادم. 
خرسندی: چی می گه؟

فروشنده: گوشی... می گه بیعانه شما رو پس می دم.
خرسندی: یعنی چی؟ مگه ما مسخره اونیم، به خاطر یه 

زن قولشو فراموش کرده.
فراموش  قولتونو  زن  یه  به خاطر  که  می گه  فروشنده: 

کردین؟ 
خرسندی: خوب اون چقدر پول داده؟ من بیشتر می دم.
من  )می خندد.(...  می دم  بیشتر  من  می گه  فروشنده: 
نگفتم خودشون فهمیدن... من نمی دونم به خدا خود 
یارو می دونست فروختین به یه زنه... باشه... باشه حواسم 

هست... خداحافظ. 
) فروشنده پولی از صندوق درمی آورد و به خرسندی 

می دهد.( 
فروشنده: کم مونده بود منم بدبخت کنین... داشت پشت 

اینجا برید.
خرسندی: باشه، شمام این وسط گیر  نده کارتو بکن.

سپور: باشه، من کارمو می کنم.
)با شدت و سرعت جارو می کند.(

الفت: آقا چه خبرته انقد گرد و خاک راه انداختی ؟
سپور: ببین این دفه دیگه می زنم داغونت می کنما.

خرسندی: باز تو اومدی اینجا شر به پا کنی؟
سپور: ای بابا توام که مثل این شدی... هر دو تای شما 

دیوانه اید به خدا.
فروشنده: راست می گن دیگه، برو اون طرفو جارو کن... 

گرد و خاک مغازه ما رو گرفت.
سپور: برو بابا تو دیگه چی می گی این وسط، این کتابای 
شما که به اندازه کافی خاک خورده... دارن کپک می زنن... 

اصاًل به من چه؟ بذار اینجا رو  بگیره.
)سپور دور می شود.(

خرسندی: )رو به پسر فروشنده( کجا داری می ری؟
سپور: ای بابا دیوانه م کردین. باالخر برم یا نرم؟

الفت: کسی با شما نبود.
سپور: خودشون مریضن، دکترم شدن. )می رود.(
خرسندی: آقا پسر نمی خوای مغازه رو باز کنی؟

فروشنده: من 25 سالمه.
خرسندی: ببخشید آقای محترم.

فروشنده: گفتم که تعطیله ولی فقط می تونم زنگ بزنم به 
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الفت: 7:40؟ 
خرسندی: دو دقیقه مونده.

الفت: من دیگه اصاًل نمی تونم اینجا وایسم... خداحافظ.
خرسندی: معلوم نیست این پسره راست گفته باشه.

الفت: دیگه مهم نیست ، خداحافظ.
خرسندی: وایسین آقای دکتر.

فروشنده: من دروغ گفتم؟ چرا الکی تهمت می زنی؟
فروشنده: آقا کتاب فرانسوی بازم داریم شما چرا گیر دادی 

به اون...
خرسندی: من همون کتابو می خوام.

فروشنده: اومدی یه کتاب بخری که اسمشم نمی دونی و 
هی می گی اون کتاب، اون کتاب... به خدا حالت خوش 

نیست دکتر. 
خرسندی: من مهندس خرسندی هستم، اون دکتر بود 

که رفت.
فروشنده: بله انقد که تکرار کردی دیگه گربه های شهرم 

فهمیدن شما کی هستی.
خرسندی: تو کار و زندگی نداری وایسادی اینجا؟

فروشنده: ای بابا منو سه ساعته اینجا نگه داشتی آخرش 
می گی کار و زندگی ندارم... برو بابا ) در را می بندد.(

)خرسندی جلوی سکوی مغازه می نشیند ، سپور دوباره 
خود  دوش  روی  را  خود  جاروی  این بار  و  می شود  وارد 

تلفن ِجرم می داد.
خرسندی: بگیر این پولو من این کتابو می خوام.

الفت: بابا ول کن این کتابو، ساعت چنده؟
خرسندی: من باز تکرار می کنم که این کتابو می خوام.

الفت: میگم ساعت چنده؟
فروشنده: 7:35 کله سحر.

الفت: دیگه من نمی تونم اینجا وایسم، خطرناکه. 
خطرناکه  می گید  همش  شما  کنید  ول  خرسندی: 

خطرناکه ، کتابه دیگه.
الفت: شما اصاًل نمي فهمی من چی دارم می گم... خوش 
به حالت که از دنیا فارغی، نه روزنامه می خونی نه چیزی.

خرسندی: من روزنامه نمی خونم؟
که شرایط خیابون  اگه می خوندی مي فهمیدی  الفت: 

مساعد حضور استادای دانشگاه نیست. 
خرسندی: من از این حرفای شما هیچی سر در نمیارم.

الفت: منم حوصله توجیه شما رو ندارم... )با ترس( این 
پژو 206 کی اومد اینجا؟

خرسندی: باز شروع کرد. مگه نمی خواستی بری؟ 
الفت: حتما می رم... خداحافظ.

خرسندی: می ری؟
الفت: معلومه که می رم... ساعت چنده؟

خرسندی: 7:40.
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فروخته؟
فروشنده: آره مطمئنم که کتاب »اون کتابو« مفت داد 

به اون دلبر.
خرسندی: باشه همون گودو رو می خرم. دخترم فرانسوی 

بلده. می برم برای دخترم...
فروشنده: می شه هفده هزار و پونصد.

اصاًل  بابا.  خبره  چه  پونصد؟  و  هزار  هفده  خرسندی: 
نخواستم کتاب.

 فروشنده: ای بابا، شمام مثل اینکه مردم آزاری نه خریدار.
خرسندی: درست صحبت کن من جای بابا بزرگتم.

)فروشنده در را محکم می بندد و می رود. خرسندی پس 
از کمی مکث از صحنه خارج می شود، فروشنده وقتی 
مطمئن می شود خرسندی رفته، کرکره را باال می زند و 

در مغازه را باز می کند.( 
نور می رود...

انداخته است.(
خرسندی: چیه حتما می خوای زیر منو جارو کنی؟

سپور: نخیر دارم رد می شم... )زیرلب( بیکار... این دکترها 
همشون مریضن. خوب شد دکترا نگرفتم. 

)پس از یک مکث طوالنی خرسندی از جای خود بلند 
می شود.(

خرسندی: آهای پسر.
سپور: این دفعه دیگه چیه؟

خرسندی: با تو نبودم. 
سپور: به خدا همشون تاب دارن.

خرسندی: چی؟
سپور: ) در حال رفتن(  برو بابا مرتیکه دکتر.

فروشنده: چیه منو صدا کردی باز؟
خرسندی: یه کتاب فرانسوی هم قیمت بیعانه ای که دادم 

داری؟
فروشنده: تا دلت بخواد )می رود و چند ثانیه بعد برمی گردد( 

بهترینشم اینه »در انتظار گودو« خیلی دوستش دارم.
خرسندی: اینو که دارم، صد بارم خوندمش.

فروشنده: منم فارسی شو خوندم ولی این نسخه فرانسویشه، 
آرزومه بخونمش.

خرسندی: فرانسوی؟ بهت نمی خوره از این کتابا بشناسی.
فروشنده: من؟ اختیار دارید کار منه آقا. من لیسانس تئاترم.

خرسندی: ببین پسر جان، مطمئنی اون کتابو اوستات 
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فرمانده: سرباز!
سرباز: بله قربان؟

فرمانده: این زبون بسته همه جاش خونیه. مطمئنی فقط 
یه تیر زدی؟

سربازی: قربان؟
فرمانده: بله.

سرباز: اگه یادتون باشه سهمیه هر روزِ من فقط یه فشنگه، 
اونم فقط برای کشتن دشمن. 

فرمانده: از روزای قبل فشنگ نمونده بود؟
سرباز: قربان اگه بمونه که همون شب پاسبخش تحویل 

می گیره. اما کاش اضافه می موند که بتونم بزنمش!
فرمانده: کیو؟

سرباز: ماه. خیلی وقته دوس دارم قلب ماه رو بزنم.
فرمانده: آفرین سرباز با انگیزه من.سرباز!

سرباز: بله قربان؟
فرمانده: چه جوری اینو ندیدی؟[الشه مرغابی را در دست 

می گیرد]
سرباز: قربان؟

اشخاص:
سرباز

فرمانده
مرد

مکان: یک منطقه مرزی عملیاتی کنار برکه آب. گوشه ای 
از صحنه رو به برکه برجکی قرار دارد که دقیقاً زیر آن با 
لوازمات کهنه جنگی توالتی صحرایی ساخته شده است. 

زمان: دقیقاً وسط جنگ، نزدیک شب

یک
فرمانده به همراه سربازش باالی سر الشه یک مرغابی 

نشسته اند و با آن کند و کاو می کنند.
فرمانده: سرباز!

سرباز: بله قربان؟
فرمانده: عرقم.

سرباز: ]عرقش را با لنگش پاک می کند[
فرمانده: دقیقاً کجاش زدی؟

سرباز: نمی دونم قربان، فکر کنم تو مالجش.

نمایشنامه کمدی َکشکاب
   محمدجواد صرامی
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فرمانده: گفتی بند چندبود؟
سرباز : 14 الف.

فرمانده: صفحه چند؟
سرباز: شصت و سه.

را  موجود  بدم  کن  یادآوری  رفتنم  موقع  فرمانده: 
غلط گیری کنن که برای چاپ مجدد اصالح بشه.

22ج  بند  در  داره.  بازم  اشتباهات  این  از  اما  سرباز: 
صفحه نود و چهار آورده شده در صورتی که یک سرباز 
وظیفه شناس مرزی هنگام تیراندازی به دشمن یادش 
بیاید صبح به فرمانده اش ادای احترام نکرده بر او واجب 
است فرمانده را هر جوری که شده بیابد و به او احترام 
نظامی بگذارد حتی اگر به منزله فتح مرز از طرف دشمن 
باشد. اما باز در آن دفترچه دیگر خواندم چون امر دفاع 
امری است واجب، بهتر است فردا صبح که فرمانده تان 
را دیدید دو بار ادای احترام کنید و در صورتی که روز 
تیراندازی هالک شدید، باید یکی از افراد خانواده تان تا 
ده روز به فرمانده تان یا اعضای خانواده اش ادای احترام 

کند.
فرمانده: گویا دفترچه دیگری که خواندیش از دفترچه 

ما کامل تره!
سرباز: این طور پیداست.

فرمانده: سرباز!
سرباز: بله قربان؟

فرمانده: موقع رفتنم یادآوری کن تا کاًل دفترچه مان را 
منع چاپ کنم.

سرباز: چشم قربان.

فرمانده: بله؟
سرباز: تصور کردم دشمنه

فرمانده: فکر نمی کنی دشمن از این یه خورده بزرگ تر 
باشه؟

اینجام هیچ صدایی  این چند مدتی که  سرباز: راستش 
مشکوکی نیومده بود. وقتی صدای مرغابی را شنیدم هر 
چی گفتم رمز شب رمز شب اونم فقط می گفت ووئک 
میگه  اشتباه  شبو  رمز  کی  هر  گفتی  شما  ووئک، خب 

دشمنه منم زدمش. 
فرمانده: سرباز!

سرباز: بله قربان؟
فرمانده: از حس وظیفه شناسیت خوشم اومد. اما دشمن 

یه انسانه.
سرباز: قربان ]دفترچه ای را از جیبش بیرون می آورد[ در 
الف صفحه شصت و سه دفترچة شرح وظایف  بند 14 
مرزداران نوشته شده که یک سرباز وظیفه شناس مرزی 
اگر موجودی در محدوده نگهبانی خود مشاهده نمود که 
رمز شب را بلد نبود در هر صورت واجب است او را هالک 
نویسنده اش متفاوت  البته در دفترچه ای دیگر که  کند. 
است خواندم در صورتی که آن موجود خود را تسلیم نمود 
هالک کردنش بر شما واجب نیست اما چون امر دفاع امری 

است واجب، بهتر است او را هالک کنید.
فرماند: خب منظور از موجود انسانه دیگه.
سرباز: اما موجود غیرانسانم می تونه باشه.

فرمانده: سرباز!
سرباز: بله قربان؟
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سرباز: نمی دونم قربان.
فرمانده: نمی دونی ؟ چرا؟

سرباز: قربان این چند روز فکرم به همسرم خیلی مشغول 
بود، یه هو از فکرم پرید.

فرمانده: ]با حرص[ سرباز، سرباز، پس چه جوری می خوای 
دشمن رو تشخیص بدی؟

سرباز: از چشماش. کسی که دروغ می گه چشماش جای 
ثابتی رو نگاه نمی کنه.

فرمانده: آفرین سرباز وظیفه شناس من .  اما سرباز؟ 
سرباز: بله قربان؟ 

فرمانده: حاال اومدیم و کور بود؟
سرباز: یه کور چه جوری می تونه تا این نقطه مرزی بیاد!؟
فرمانده: آفرین، آفرین سرباز وظیفه شناس من. اما سرباز؟

سرباز: بله قربان؟ 
فرمانده: اگه خودش رو به کوری زده بود چی؟

سرباز: ]با تعجب[ قربان این نکته توی اون دفترچه ذکر 
نشده

فرمانده: احمق! من فکر کردم اینا رو خودت بلدی. یادت 
باشه اون دفترچه را قبل رفتنم بسوزونم.

سرباز: ]با ترس[ قربان؟
فرمانده: بله؟

سرباز: این اسلحه فشنگ نداره. اگه این صدایی که اومد 
دشمن باشه چیکار کنم؟

فرمانده: مگه سهیه امروز تو نداری؟
سرباز: انگار یادتون رفته باهاش مرغابی رو زدم.

فرمانده: امان از دست تو

فرمانده: ]مکث[ این مرغابی را تکه تکه کردم اما فشنگ 
پیدا نمی شه. می دونی که اگه فشنگ پیدا نشه مجبورم 

تو را به جرم دزدی از اموال نظامی بازداشت کنم.
سرباز: اما امکان نداره نباشه، خودم شلیک کردم.

فرمانده: یعنی من دروغ می گم؟
سرباز: قربان!
فرمانده: بله؟

سرباز: من غلط بکنم همچین حرفی بزنم.منظورم اینه 
امکان نداره تیری نباشه چون پر از خونه.

فرمانده: مطمئنی از فاصله زیر 5 متر نزدی که از بدنش 
رد بشه؟

سرباز: قربان منظورتون زیر دو متره دیگه؟
فرمانده: نه، همون 5 متر

سرباز: اما در دفترچه ]دفترچه را ورق می زند[ نوشته 
شده که زیر 10 متر. بیاین اینم صفحه اش 

فرمانده: اشتباه چاپیه. سرباز!
سرباز: بله قرباًن
فرمانده: زدی؟

سرباز: نه قربان حداکثر بیشتر از 5 متر بود.
فرمانده: بعد حداقل زیر 5 متر نبود؟

سرباز: محاسبه کردم.
]صدای ناشناس مانند تکان خوردی چیزی[

سرباز: ]اسلحه اش را برمی دارد و دور خود می چرخد[ کی 
اونجاس؟ کی اونجاس؟ رمز شب؟ رمز شب؟ یاال بگو! 

]قیل و قال می کند[
فرمانده: ]می ترسد به پشت سرباز می رود[ رمز شب چیه؟
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سرباز.  آفرین  می کند[  ذوق  سرباز  حرف  ]از  فرمانده: 
آفرین.

سرباز: بیا بیرون وااّل مجبورم اینجا رو بمباران شیمیایی 
کنم.

فرمانده: آفرین، آفرین سرباز. اما سرباز؟
سرباز: بله قربان؟

فرمانده: ما اینجا ماسک نداریم!
سرباز: قربان من بُُلف زدم. حواستون کجاست ما که هنوز 

بمب شیمیایی نساختیم.
فرمانده: آهان، کشته نشده! ]می خندد[

سرباز: بله؟
فرمانده: هیچی سرباز، ادامه بده!

با  رو  اینجا  می دم  دستور  بیرون  نیای  اگه  سرباز: 
هواپیماهای جنگنده مون به آتیش بکشند.

فرمانده:]ذوق می¬کند[ بگو با توپولوف می¬یایم که 
هیچی ازتون نمونه.

سرباز: قربان!
فرمانده: بله؟

سرباز: مگه توپولون هواپیمای مسافربری نیست؟
فرمانده: ادامه بده سرباز ]حرف را عوض می کند[

سرباز: خودت رو نشون بده وااّل، وااّل... قربان دیگه چی 
بگم؟

فرمانده: اِ بگو، بگو مادرش رو...
سرباز: مادرش رو چی؟

فرمانده: بگو مادرش رو به عزاش می شونیم.
سرباز: ببین اگه نیای بیرون مادرت رو...

سرباز: خب آخه چرا فقط یه فشنگ باید بدید؟
فرمانده: بیشتر نمیشه!

بود  یکی  از  بیشتر  روز دشمن  یه  اگه  آخه چرا؟  سرباز: 
اونوقت چه جوری هالکش کنیم؟

فرمانده: جوابش توی اون دفترچه نبود؟
سرباز: نه قربان.

اینکه چرا یه فشنگ می دن  اما  فرمانده: منم نمی دونم. 
امن ترین منطقه  اینجا  تازه  اینکه مهمات کمه،  به خاطر 

مرزی ماست، دشمن اینجا کمه.
سرباز: اما تاریخ اثبات کرده امن ترین مناطق مرزی بهترین 
جا برای ضربه زدنه. قربان یعنی وقتی مهمات نیست باید 

به دشمن باخت؟
فرمانده: شاید. اصاًل نمی دونم. بی خیال سرباز.

سرباز: اما شما فرمانده ای!
فرمانده: سرباز!

سرباز: بله قربان؟
فرمانده: این جور مواقعه که یه سرباز وظیفه شناس خودش 
رو به فرمانده اش نشون میده. اگه بتونی این صدا رو هالک 

کنی من بهت ترفیع می دم.
سرباز:]به چشمان فرمانده نگاه می کند[...

فرمانده: ]چشمانش می لرزد[البته اگه دشمن بود.
سرباز: اوهوم اگه دشمن بود.
]باز آن صدا شنیده می شود[
فرمانده: ] بیشتر می ترسد[...

سرباز: ِهی باتوأم، هر جا هستی بیا بیرون وااّل اینجا رو به 
رگبار می بندم.
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فرمانده: انگار خیلی تحت تأثیر قرار گرفتی، باشه بزن!
سرباز: ]آماده تیراندازی می شود[ قربان؟

فرمانده: بله؟
سرباز: بشمارین!

فرمانده: یک، دو،...
چه  نکشتم  آدم  حاال  تا  من  می لرزد[  ]پاهایش  سرباز: 

جوریه؟
فرمانده: نمی دونم!

سرباز: مگه شما آدم نکشتین؟
فرمانده: نه.

سرباز: ولی توی بند 6ب صفحه یازده دفترچه نوشته بود بر 
فرماندهان جنگی واجب است در دوران قبل از فرماندهی 

حداقل دویست موجود را هالک کرده باشند.
فرمانده: خب کشتم.

سرباز: اما آالن گفتین نکشتین!
بالدار و 50  فرمانده: من 49 پشه سمی، 101 سوسک 

مورچه زهردار رو هالک کردم.
سرباز: اما شما گفتید موجود یعنی انسان!

فرمانده: سرباز؟
سرباز: بله قربان!

فرمانده: دفترچه رو بده!
سرباز: ]دفترچه را به فرمانده می دهد[ بفرمایید.

]فرمانده: دفترچه را پاره می کند[
سرباز: قربان؟!

فرمانده: خب آماده باش. یک...
سرباز: ]اسلحه را به دست می گیرد[

]ناگهان مرد در حالی که یک پایش تیر خورده لنگ 
لنگان و به سرعت وارد می شود. تیر و کمانی در دست 

دارد[
مرد: مرتیکه مادرم رو چی؟

]سرباز و فرمانده با هم می ترسند[
سرباز: ماماماما...

فرمانده: ماماما غلط کردیم.
سرباز: قربان؟

فرمانده: زهر مار!
سرباز: )به خود می آید( زودباش بگو کی هستی وااّل یه 

تیر خالی می کنم وسط پیشونیت.
فرمانده: آفرین سرباز، حاال شد.

مرد:]ناگهان غش می کند[
سرباز: ُمرد؟

فرمانده: ]آرام آرام نزدیک مرد می شود[ انگار.
سرباز: ]نزدیک مرد می شود[ پاش خونریزی کرده.

فرمانده: تیر خورده.
سرباز:]با پایش به مرد ضربه می زند[ ِهی، ِهی، ُمردی؟ 
اگه ُمردی جواب بده! یاال با توأم وااّل یه تیر تو قلبت خالی 

می کنم.
فرمانده: سرباز!

سرباز: بله قربان؟
فرمانده: حواست باشه، شاید خودش رو به مردن زده.

سرباز: می خواین یه تیر تو مغزش خالی کنم که خیالمون 
راحت بشه؟

فرمانده: سرباز!
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سرباز: نخیر اشتباه بود. چشمات رو ببند و آماده  مردن 
شو.

واسه خودت  [چی چی  سرباز  با  گوشی  ]در  فرمانده: 
می گی. توی اسلحه که فشنگ نیست.

سرباز: ]با عصبانیت[ای بابا خب چند تا فشنگ اضافه 
می دادین دیگه. 

فرمانده: جلوی دشمن به من برمی گردی؟
سرباز: من غلط بکنم قربان.

مرد: آخ، وای، آی،...
سرباز: گفتم این رمز اشتباهه، ِهی نگو.

فرمانده: احمق زخمیه، داره ابراز درد می کنه.
سرباز: پس بهتره هالکش کنم که بیشتر از این درد 

نکشه. گناه داره.
فرمانده: ]با فریاد[ سرباز. 

سرباز: ببخشید قربان!
مرد: یکی نیست به داد من برسه؟

سرباز: قربان تقاضای کمک کرد. چیکار کنیم؟
دشمن  کمک  تقاضای  مورد  در  دفترچه  تو  فرمانده: 

چیزی ننوشته؟
سرباز: قربان صفحات آخر بود که هنوز نخوندم.

فرمانده: خب سریع بخون!
سرباز: اما پاره اش کردید.

فرمانده: من به گور بابام خندیدم.
مرد : تشنمه، یکی پیدا نمی شه من رو آب بده؟

سرباز: قربان تقاضای آب کرد.
فرمانده: انگار خیلی خون ازش رفته. باید کمکش کرد.

فرمانده: دو،...
سرباز: وای!
فرمانده: سه

]سرباز: ماشه را فشار می دهد ولی اسلحه فشنگ ندارد[
فرمانده: چی شد؟

سرباز: نزد.
فرمانده: چرا؟

سرباز:]می خندد[ قربان اصاًل یادمون نبود. مرغابی! فشنگ!
فرمانده:]می خندد[ هِ هِ عجب اُُملی هستی؟

سرباز: بله قربان؟
فرمانده: چی بله قربان! ]خودش را به آن راه می زند[

سرباز: آالن چی گفتید؟
فرمانده: ِکی؟

سرباز: بعد از اینکه خندیدین؟
فرمانده: دقیقاً کجاش؟

سرباز: اونجا که گفتید عجب!
فرمانده: قبل عجب یا بعد عجب؟

سرباز: فکر کنم بعد عجب...
فرمانده: نه با یقین بگو. توی شغل ما نباید تردید داشت.

سرباز: ُخب، ُخب.
]ناگهان مرد کمی هوشیار می شود. فرمانده می ترسد و به 

پشت سرباز می رود.[
فرمانده: سرباز، سرباز.

سرباز: ِهی زود باش رمز شب رو بگو و اال مجبورم هالکت 
کنم.

مرد:]از درد به خود می پیچد[ آخ، وای، آی...
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سرباز: فکر کنم فاسد شده.
مرد: وای چقدر تشنمه، آب، آب...

فرمانده: ]لوله آفتابه را در دهانش می کند[ بیا بخور.
]مرد: ناگهان از جا می پرد و حالت تهوع دارد.[

فرمانده: سرباز کلوخ.
رو  فامیلم  انگار  هوشیار هستم،  سرباز  من  قربان  سرباز: 

یادتون رفته؟
فرمانده: احمق می گم کلوخ رو بزن تو سرش

سرباز: آهان ]قصد زدن می کند[
مرد: آقا چی چیا بزن، دست نگه دار؟

سرباز: رمز شب؟
مرد: آخ، وای، آی ]دستش را به پایش می گیرد[

سرباز:دوباره گفت! 
مرد: خب بابا رمز شب رو از کجا بدونم.وای پام، این آب 

چی بود به من دادین؟ چرا آنقدر شوره
سرباز: بابا آبش خوبه از همین برکه پر کردم.

فرمانده: اینجا یه منطقه مرزی عملیاتیه. خونه  خاله که 
نیست. تو کی هستی؟

مرد: من یه صیادم.
سرباز: ]اشاره به تیر و کمان[ با این؟

مرد: خب آره. با تیر تفنگ گوشت صید حروم می شه!
فرمانده: چه جوری اومدی تا اینجا؟چرا پات زخمیه؟

مرد: دو کیلومتره دنبال یه مرغابی قدم به قدم می اومدم تا 
بزنمش، نمی دونم کدوم از خدا بی خبری همون موقعی که 

زدمش با تیر زد توی پام!
]سرباز: سرش را پایین می اندازد[

سرباز: اما اون دشمنه.
فرمانده: کی گفته؟

سرباز: دفترچه.
فرمانده: غلط کرده. آخه دشمن این جوری حمله می کنه!؟ 

تازه اگه دشمنم باشه دیگه داره می میره. برو آب بیار.
سرباز: اما آب خوردنمون تموم شده فقط آب واسه برای 

شستن داریم.
فرمانده: کجا؟

سرباز: اونور ]اشاره به داخل توالت زیر برجک می کند[.
فرمانده: برو بیار واسش.

مرد: آخ، وای، آی...
سرباز: ]در حال رفتن به توالت[ صد بار گفتم اسم رمِز 

شب این نیست.
فرمانده: احمق منم صد بار گفتم. وای آخ آی رو واسه 

دردش می گه.
سرباز: اما قربان اون داره می گه آخ وای آی.

فرمانده: من رو دست انداختی؟
سرباز: ]در توالت[ من غلط بکنم قربان.

مرد: من کجام ؟ اینجا کجاست؟
فرمانده: شما در منطقه مرزی َکشکاب هستید.

سرباز:]از دستشویی بیرون می آید. آفتابه ای را به همراه 
کلوخی در دست گرفته است[ قربان اینم آب اینم کلوخ. 

فرمانده: کلوخ واسه چی؟
سرباز: ما که فشنگ نداریم. گفتم احیاناً اگه بیدار شد و 

دشمن بود با همین کلوخ بزنم تو مالجش.
فرمانده: فکر خوبیه. چه بویی می ده!
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چهار تا قرص اعصاب بخورم. شایداگه تو میدون جنگ 
داروخانه بود میومدم اما قسمت دیگه نشد. ببخشید شما 

فرماندهی؟
فرمانده: چطور؟

مرد: قیافه و هیکلتون خیلی به فرمانده ها می¬خوره.
فرمانده: جدی می گن؟

مرد: بله قربان.
فرمانده: البته خیلی ها بهم گفتن!

مرد: من آالن کجام؟
فرمانده: عرض کردم که اینجا مرز عملیاتی َکشکابه.

مرد: اینجا فقط شما دو نفر هستید؟
فرمانده: نه فقط همین یه سربازه. من اومدم بازرسی

مرد: یعنی این منطقه مرزی به این بزرگی فقط یه سرباز 
داره؟

فرمانده: بله اما چهار کیلومتر عقب تر یه پایگاه عمیاتی 
داریم که نیروهامون اونجان.

سرباز: ]در گوش فرمانده[ قربان دفترچه گفته بود که 
گفتن اسرار نظامی به یه غریبه ممنوعه!

فرمانده: یعنی من فرق غریبه، آشنا، دشمن و خودی رو 
نمی فهمم؟

سرباز: دور از جون!
مرد: آخ!

فرمانده: درد می کنه؟
مرد: داره ناز می کنه. اگه می فهمیدم کی این تیر رو زده 

مادرش رو...
سرباز: مادرش رو چی؟

به الشه  ]اشاره  تو زدی؟  رو  مرغابی  این  یعنی  فرمانده: 
مرغابی[

مرد: کو؟ اِ آره! اینجا افتاده؟
فرمانده: سرباز؟

سرباز: بـ بـ بله قربان؟
فرمانده: جای فشنگت رو پیدا کردم ]اشاره به پای مرد[ تو 
چشمات جایی رو می بینه؟ قبل از اومدن به جنگ معاینه 

چشم رفتی؟ 
سرباز: قربان آنقدر نیرو کم بود که گفتن همه برید جنگ.

مرد: آقا جریان چیه؟
فرمانده: هیچی. شما می دونی آالن جنگه؟

مرد: بله!
فرمانده: وسط جنگ اومدی صیادی؟ شما آالن باید کمک 

ما بیای بجنگی.
مرد: زن و بچه رو چیکار کنم؟ بذارم از گرسنگی بمیرند؟

سرباز: مگه من چیکار کردم؟ منم گذاشتمشون و اومدم 
جنگ!

مرد: تا از گرسنگی بمیرن؟
سرباز: به اندازه کافی پول بهشون دادم. قبل اینکه بیام 
آنقدر با ماشینم مسافرکشی کردم تا پولدار بشم و با خیال 

راحت بیام اینجا.
فرمانده: می دونی جرم کسی که جنگ نره چیه؟

مرد: خب من نمی تونستم جنگ بیام.
فرمانده: چرا؟

مرد: چون نمی تونم اسلحه تو دستم بگیرم. دستام عرق 
می کنه. تازه از نظر عصبی مشکل دارم و باید همیشه روزی 
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مرد: دلت تنگ شده؟
سرباز: خیلی. اما فرمانده می گه جنگ مهم تره. باالخره 

جنگ که خالص بشه برمی گردم.
مرد: توام بچه داری؟

سرباز: هنوز به دنیا نیومده بود که اومدم.
و  سرگرمی  تجهیزاتتون  با  اینجا  کنم  فکر  سرباز  مرد: 

حوصله ت سر نمی ره ها.
کارمون  کنه  حمله  بخواد  دشمن  اگه  بابا!  نه  سرباز: 
رفته  مهمات  بیشتره  کمه.  مهمات  چون  ساخته اس؛ 

برای مرزای دیگه.
مرد: خب اگه دشمن از این مرز اومد؟

نمی تونه  آبیه! عمراً  اینجا یه مرز  سرباز: فرمانده میگه 
و  کثیف  برکه  یه  کیلومتری   5 شعاع  تا  اینجا  بیاد. 

پرعمقه. عبور ازش فقط کار ماهی تمساحه!
فرمانده: پیدا کردم.

مرد: زحمت شد فرمانده.
فرمانده: نه بابا. سرباز بیا براش ببند.

سرباز: قربان از کجا پیدا کردید؟
فرمانده: کف توالت افتاده بود.

مرد  زخم  محل  بر  را  دستمال  می کند  شروع  ]سرباز: 
ببندد[

کردید  لطف  من  به  آنقدر  شما  که  حاال  فرمانده  مرد: 
امشب نوش جان  تا  بدم  به شما  رو  واجب شد صیدم 

مرد: به عزاش می نشوندم.
فرمانده: منم تعجبم آخه چه جوری ممکنه توی محدوده 
مرزی ما به شما تیر زده باشن و ما نفهمیم! ]به سرباز 

چشمک می زند.[
بیشتر  تا  ببندیم  رو  زخمش  بهتره  قربان  سرباز: 

خونریزی نکرده.
فرمانده: آره. برو دستمال بیار.

سرباز: از کجا؟
فرمانده: از جعبه کمکهای اولیه.

سرباز: قربان؟
فرمانده: بله؟

سرباز: کمک  های اولیه نداریم. قرار بوده برامون بیارند 
اما از موقعی که من اینجام یه چسب زخم هم نیاوردن.

برمی گردم  جوری  یه  باالخره  نکشید  زحمت  مرد: 
عقب.

]فرمانده به دنبال دستمال می گردد[
سرباز: شما با این زخم وسطای مسیر هالک می شی.

مرد: بهتر! دیگه از شر سختیای زندگی و خرج درس 
مدرسه بچه هام خالص می شم.

سرباز: چند تا بچه دارین؟
مرد: دو تا. یه دختر یه پسر. دوقلوأن.

و  زن  پیش  که  حالتون  به  اِچه جالب! خوش  سرباز: 
بچه تونی.



193

بخش نمایشنامه  بخش مقـــاله  

کن و جای منم خالی کن. ]به سمت فرمانده می رود[ 
خوشحال  شما  مثه  مهربونی  فرمانده  با  آشنایی  از 

شدم.
فرمانده: مراقب خودت باش، مناطق مرزی خطرناکه. 

سعی کن نزدیکشون نشی.
و  تیر  و  می ایستد  پایش  روی  کم  ]کم  حتماً  مرد: 

کمانش را برمی دارد[ سرباز.
سرباز: بله؟

مرد: این تیر و کمان هم از من یادگاری داشته باش. 
برگردم خونه یکی دیگه می سازم.

سرباز: ممنونم آقا.
مرد: خدا نگه دارتون ]از صحنه خارج می شود[

سرباز و فرمانده: خداحافظ!
فرمانده: خب سرباز برو چوب جمع کن که امشب یه 

غذای لذیذ داریم.
سرباز: پس می مونین؟

فرمانده: بدم نمی آد.
سرباز:]تیر و کمان را در کنار برجکش آویزان می کند[ 

قربان ازتون ممنونم.
فرمانده: بابت چی؟

سرباز: اینکه لو ندادید من بهش تیر زدم
یه  باشه  یادت  نقطه  مرزیه،  یه  اینجا  فرمانده: سرباز 
که  آوردی  داره.شانس  بزرگی  تاوان  کوچولو  اشتباه 

کنید. آخ، آروم تر ببنید.
سرباز: باشه.

فرمانده: نه آقا ما اینجا غذای خوب به اندازه کافی داریم. 
سرباز: قربان من یه تن ماهی بیشتر ندارم. امشب اینجا 

می مونین؟
فرمانده: سرباز ]اشاره می کند حرفی نزند[

مرد: فرمانده تعارف نکن. من از قبل دو تا خرگوش تو 
یخچالم دارم.خواهش می کنم قبول کنید.

سرباز: اتفاقاً اون پشت چوب واسه آتیش هم داریم.
مرد: قبوله؟

فرمانده: آخه شما واسه شکارش زحمت کشیدید.
مرد: فعاًل شما و سربازایی که روبه روی دشمن وایسادین 

مهم ترین.
فرمانده: باشه قبوله.

سرباز: آخ جون.
فرمانده: سرباز!

سرباز: بله قربان؟
]فرمانده: ابتدا اخم می کند سپس می خندد.

مرد و سرباز با هم می خندند.[
مرد: خب دیگه وقته رفتنه.

فرمانده: بذار یه خورده زخمت آروم بشه. 
مرد: نه خوبم. زن و بچه هام منتظرن ]الشه مرغابی را 
برمی دارد و به سرباز می دهد[ سرباز امشب نوش جان 
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فرمانده: تو دفترچه  ما قانون این طوریه. سرباز کلوخ.
سرباز: قربان من هوشیار هستم.

فرمانده: می گم کلوخ رو بیار واسم.
]سرباز: به دنبال کلوخ می گردد، آن را می یابد و از باالی 

در به فرمانده می دهد[
سرباز: قربان یه سوال خصوصی بپرسم؟

صدای فرمانده: بگو اگه تونستم جواب می دم.
سرباز: شما زن و بچه دارین؟

صدای فرمانده:]بی درنگ[ زن اولم سال دوم ازدواجم 
مرد، زن دومم هنوز زنده اس اما همون سال اول طالق 
گرفت، زن سومم حامله شد اما زیر عمل خودش و بچه 
برگشتم  وقتی  بمونه  منتظر  قراره  چهارمم  زن  مردن. 

بچه دار بشیم.
سرباز: ]متعجب[ حتماً تو این مدت خیلی زجر کشیدید.

فرمانده: ]از دستشویی بیرون می آید[دیگه اینش به شما 
ربطی نداره.

سرباز: قربان؟
فرمانده: بله؟

سرباز: گوشت لذیذ مرغابی طبخ شده آماده است.
فرمانده: مدت ها بود طعم گوشت لذیذ نچشیده بودم.

سرباز: پس امشب یه دل سیر از عزا در میارین.
فرمانده:]می خندد و در کنار آتش می نشیند. یک سیخ 
برمی دارد و شروع به خوردن می کند[ اوم. آفرین سرباز. 

نکشته بودیش!
سرباز: خودم سیخش کنم؟ ]اشاره به مرغابی[

فرمانده: بلدی؟
سرباز: خیلی وقته گوشت تو سیخ نکردم.

فرمانده: پس خودم سیخ می کنم تو آتیش رو روشن 
کن.

دو
مرغابی  پختن  حال  در  سرباز  و  است  روشن  آتشی 
است. فرمانده نیز در توالت است. سرباز آوازمی خواند.

صدای فرمانده: صداتم بد نیست.
سرباز: به خودم قول دادم وقتی از جنگ برگشتم یه 

آلبوم بدم.
صدای فرمانده: نه دیگه تا این حد!

]مکث[
صدای فرمانده: خوب بپزش.

سرباز: خیالتون راحت. قربان؟
صدای فرمانده: بله؟

سرباز: چرا همراهتون هیچ سالحی ندارید؟
کشتن  می شی  فرمانده  وقتی  چون  فرمانده:  صدای 

فقط وظیفه سربازه.
دیگه  بشم  فرمانده  روز  یه  من  اگه  یعنی  سرباز: 

نمی کشم؟
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می کند[نه، نه، اینا کی ان؟ قربان دشمن. قربان تو 
هزارتایی                        یه  اینا  فرمانده  اومد.  دشمن  پاشو  خدا  را 
تنهایی  من  غواصی ان.  لباس  با  همشون  شن،  می 
است. هول  می آید.  پایین  برجک  ]از  کنم؟  چیکار 

چشمش به تیر و کمان آویزان شده می افتد و آن را 
برمی دارد. دوباره به بالین فرمانده می رود اما ناامیدانه 
دوربینش  ]با  قربان؟  برمی گردد[  برجک  باالی  به 
خدا  را  تو  قربان  مرد؟  اون  می کند[  نگاه  دشمن  به 
پاشو ببین اون مرد صیاد هم باهاشونه. قربان؟ ]فریاد 

می زند
سکوت و مکث. سرباز درمانده و پریشان تیر و کمان 
را به طرف دشمن هدف می گیرد و دشمن هر لحظه 

به او نزدیک تر می شود.[
                                                                                                                             

سرباز: خوشمزه شده؟
فرمانده: خوبه.

سرباز: نوش جان ]می خواهد شروع به خوردن  کند که 
ناگهان دستشویی اش می گیرد[ ببخشید قربان.

فرمانده: برو تا اینجا رو کثیف نکردی.
سرباز به داخل دستشویی می رود و باز شروع به خواندن 

می کند.
آخ!  می شه.  قشنگ تر  صدات  دستشویی  تو  فرمانده: 

]چیزی در دهانش گیر می کند[
سرباز: چی شد؟

گیر  دندونم  تو  استخوان  یه  کنم  فکر  هیچی  فرمانده: 
می آورد.  بیرون  دهانش  از  را  آن  و  می کند  ] تقاّل  کرد 
دنبالش  به  مرغابی  بدن  در  که  است  فشنگی  همان 
سرباز  می خواهد  می گیرد.  گلویش  ناگهان  می گشتند. 
آواز  صدای  همچنان  می میرد.  درجا  اما  کند  صدا  را 

خواندن سرباز می آید[
بیرون  دستشویی  از  سرباز  می گذرد.  کوتاهی  ]مدت 

می آید[
سرباز: قربان، قربان. چی شده قربان؟]بر بالین فرمانده 
به  ]چشمش  بزن.  حرف  فرمانده،  فرمانده،  می نشیند[ 
اون  قربان  بزن،  حرف  قربان  چی؟  افتد[  می  فشنگ 
و  شود  می  شنیده  برکه  از  صدایی  ]ناگهان  فشنگ! 
نگاه  برکه  به  به روی برجکش می رود و  سرباز سریع 
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اشخاص:
مرد1 ) باربر1(
مرد2 )باربر2(
مرد3 )رئیس(

مرد4
صحنه: یک ناکجاآباد

که  چیزی  هر  یا  نردبان  )یا  برانکارد  یک  باربر،   دو 
بر دوش  را  کنند(  آن حمل  را روی  نفر  بتوانند یک 
را   )3 فرد  )همان  فردي  برانکارد،  روي  بر  گرفته اند. 
حمل مي کنند. از لباس هایشان بند و نوارهای پارچه 

ای آویزان است.
باربر 1 )همان مرد1(: ببین لعنتي مارو تا کجا کشوند....

باربر 2 )همان مرد2(: تا چشم کار مي کنه بازم فقط بیابونه.

مي گه...آخه  دروغ  داره  فهمیدم  همونجام  من   :1 باربر 
به نظرم دو راهي اصاًل وجود خارجي نداره. یواش یواش 
دارم تشنه مي شم. مي دوني چن هفته ا س آب نخوردیم؟
چیزي  اومد  بارون  که  پیش  دقیقه  چن  چرا   :2 باربر 

نخوردي؟
باربر 1: بارون؟ پس چرا من نفهمیدم؟

شور  نباس  بارون  که  کردم  تعجب  منم  اتفاقاً   :2 باربر 
باشه.... 

و  شنیده  را  آن ها  صحبت هاي  ـ  )رئیس   3 فرد 
هول هولکي، دارد کمربندش را مي بندد(: دیوونه ها، به 

جاي این حرفا یه فکري کنین.
باربر2: البته دیوونه ها که فکر نمي کنن اما اگه نظر منو 
مي خواین، مي گم بهتره یه آگهي بزنیم که ما، راهو گم 
کردیم . به هر کسي هم که بیاد ما رو پیدا کنه مژدگوني 

کمــی دورتــر
  مهرداد صدقی
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مي دیم. 
باربر 1: آخه آگهي رو کجا بچسبونیم؟ کي بنویسه؟ کي 

بخونه؟ کي پولشو بده؟
رئیس: فکر کنم ما داریم فقط دور خودمون مي چرخیم.
باربر 1: اتفاقاً منم روي زمین جاي پاي دو نفرو دیدم که 
فکر کردم مال ماس؛ چون یکیش عین مال خودم بود. 
اما بعدا فهمیدم اشتباه مي کنم و نمي تونه مال ما باشه.

رئیس: چطور؟
باربر 1: آخه اونا جاي پاي دو نفر بودن ولي ما سه نفریم

باربر 2: راس مي گیا... منم داشتم اشتباه مي کردم چون 
سراب  بود.  من  مال  عین  اتفاقاً  جفت  دو  اون  از  یکي 

همینه دیگه، آره؟
باربر1: اینم مي تونه باشه

رئیس: گفتي چند تا جاي پا؟...
و  بیشتر  داره  همین طور  چون  نمي دونم  دقیقاً  باربر1: 

بیشتر مي شه.
رئیس: پس احتمااًلً چن نفر دارن تعقیبمون مي کنن. 

باید مراقب باشیم.
تحت  این طور  وقت  هیچ  حال  به  تا  من  واي   :2 باربر 

تعقیب نبودم. ماکه کاري نکردیم؟!
آخر  لحظات  به  همه  همین طوریه...  همیشه   :1 باربر 
که مي رسن و مي بینن دیگه راهي ندارن فکر مي کنن 

بي گناهن و کاري نکردن.
باربر 2: کاشکي یه نفر پیدا مي شد و این دم آخري 
خورده  یه  شاید  این جوري  مي کردیم .  اعتراف  بهش 

بارمون سبک تر مي شد.
)فرد 4 با دوچرخه اي وارد مي شود. از لباسش بندها و 

نوارهاي فراواني آویزان است. (
فرد 4: عصر به خیر آقایون... شما چن نفرو ندیدین که 

داشتن دنبال یکی مثل من مي گشتن؟ 
باربرها با عالمت سر،  پاسخ منفي مي دهند.

فرد4: پس باید عجله کنم...طفلکیا بد جوري راهشونو 
گم کردن . شما مطمینین کسي رو ندیدین؟

اینجا  که  وقتي  چند  این  توي  ما  راستش  باربر2: 
نفر  چند  یه  ظاهراً  ولي  ندیدیم  رو  هیشکي  هستیم 

دارن دنبال ما مي گردن و...
باربر1: هیس... )با دست جلو ادامه صحبت باربر2 را 
مي گیرد چون ظاهراً به فرد 4 اعتماد ندارد.(... نه ما 

هیشکي رو ندیدیم...کجا گمشون کردي؟
گرفتم.  رو  وقتتون  ببخشین  دوراهي...  سر  فرد4: 
فکر  ؟  ندارین  تلمبه  یه  وسایلتون  توي  شما  راستي 

کنم دوچرخه¬ام پنچر شده.
رئیس: نه ما اصاًل وسیله اي نداریم.

فرد 4: خوب تو همون وسایلي که ندارین مي شه یه 
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لحظه نگاه کنین ببینین تلمبه هم ندارین؟
باربر2 پچ پچ  کنان با باربر 1: با این طرز فکر احمقانه اش 

خودي به نظر مي رسه...مي شه بهش اعتراف کنیم؟
باربر1: نه بابا... قیافه اش مشکوکه. فکر کنم مي خواد 
از زیر زبون ما حرف بکشه تا به اونا یي که دنبالمونن، 

بفروشه.
رئیس )جیب هایش را مي گردد(: تلمبه نداریم اما اگه 
خیلي ضروریه مي خواي یه جورایي برات بادش کنیم.

فرد4: نه.. خودم یه کاریش مي کنم. فعاًل خداحافظ.
باربر2 ) به فرد 4(: حاال کجا داري مي ري؟

فرد 4: نمي دونم . آخه راستش خودمم راهو گم کردم 
و چن وقته سرگردونم. خب من دیگه باید برم. ممکنه 
چند نفر دیگه هم گم شده باشن و به کمک من احتیاج 
داشته باشن...راستي این بند ویزیتمه. اگه احتیاج به 
بهم  دنبال جایي مي گشتین حتماً  یا  داشتین  کمک 

خبر بدین.... ببخشین من از کدوم ور اومدم؟
)هر یک راهي را نشان مي دهند . فرد 4 به جاي کارت 
از لباسش جدا مي کند و به  نوارها را  از  ویزیت یکي 

آن ها مي دهد.(
فرد 4: خب اینو متوجه شدم ولي از کدوم ور باید برم؟
) دوباره هر یک راهي را نشان مي دهند اما او از مسیر 

دیگري خارج مي شود( 

باربر 2: الکي مي گفت... کارت ویزیتش که آدرسي نداره.

باربر 1: اونو بي خیال.. االن به یک نتیجه جالب رسیدم....
هیچ مي دوني من تا به حال قیافه تورو ندیدم؟ همیشه 

فقط صداتو مي شنوم.
باربر 2: منم فقط از پُش سر مي شناسمت. مي ترسم اگه 

یه روز از روبه رو ببینمت ُگمت کنم.
) از صحنه و دید بیننده خارج شده و فقط صدایشان به 

گوش مي رسد.(
صداي باربر 1: چطوره یه خورده جامونو عوض کنیم؟ 

من که روبه رو دیگه خیلي واسم تکراري شده 
وقت  شده...هیچ  تکراري  منم  واسه   :2 باربر  صداي 

این طور به تنوع احتیاج نداشتم.
چي  ببیني؟  نمي توني  رو  جایي  که  1:تو  باربر  صداي 

واست تکراري شده؟
صداي باربر 2: قسمت پشتي رئیسو... دیگه همه جاشو 

ازبرم. 
صداي رئیس: چي کار دارین مي کنین؟ اجازه نمي دم 

منو بذارین زمین . این یه دستوره.. آهاي با شمام؟
شد.. حیف  نمي زنیم....  دست  باشه.   :1 باربر  صداي 

زندگیمون داشت از روزمرگي در میومد.
صداي باربر 2: خب جامونو که نمي تونیم عوض کنیم 
ال اقل بیا بدون اینکه اینو زمین بذاریم، جهتمونو عوض 
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کنیم.
صداي رئیس: دیوونه ها چیکار دارین مي کنین من االن 

مي افتم.
صداي باربر 1: قربان زیاد حرکت نکنین، خطرناکه.

صداي باربر 2: داره از دستم در میره. ولش نکن.
صداي رئیس: نمي تونم بگیرمش.. کمک! 

صداي باربر 1: یه خورده باالتر بگیري قشنگ میاد رو 
شونه هام...آهان... خوب شد.

صداي رئیس: کمک ! دارم باال میارم.
کاماًل  رئیس  مي شوند.  وارد  برانکارد  با  1و2  )باربر 

برعکس، از برانکارد آویزان است.(
گم  نبودم.  مي ترسم  جلو  این طور  وقت  هیچ   :2 باربر 

شیم. آخه من راهو بلد نیستم.
رئیس: دیوونه ها یه کاري کنین. دارم باال میارم.

باربر 1: قربان نمي تونیم اینو زمین بذاریم چون ممکنه 
یه  به  تا  بریم  جلو  اون قدر  باید  ببینه.  آسیب  سرتون 

برآمدگي برسیم. 
دوراهي  سر  مي گفت،  یارو  اون  که  اون طوري   :2 باربر 

چن تا تخته سنگ بزرگ هست.
باربر 1: چرند مي گفت. کي تا حاال دو راهي دیده که ما 

دومیش باشیم؟
باربر 2: ناراحت نباشین قربان. در اصل قضیه که اتفاقي 

نیفتاده... شما هنوزم رو دوش ما سوارین. حاال جهتش 
خیلي مهم نیست. یه ضرب المثل مي گه یه میله یه 

میله اس؛ چه از باال به پایین، چه از پایین به باال.
باربر 1: ما مي تونیم قسم بخوریم شما تنها فرد سر به 

زیر این بیابونین.
به  سر  اون  از  یکي  جزو  مي دادم  ترجیح  رئیس: 

هواهاش بودم.
باربر 2: واي... اونایي که دنبالمون بودن بیشتر شدن.

فقط  مجددا  و  دید خارج شده  از  دوباره  )باربر 1و2 
صدایشان شنیده مي شود. (

صداي باربر 1: تو از جلو مواظب باش. راستي قربان تا 
به حال کف پا تون رو از این زاویه ندیده بودم.

صداي باربر 2:دیدنش همچین افتخاري هم نداره. من 
همیشه از پایین مي دیدم.

صداي باربر 1: ولي زاویه من فرق مي کنه. من دارم 
از باال مي بینم.

صداي باربر 2: به هر حال کف پا کف پایه دیگه.
صداي باربر 1: کف پا کف پایه اما این زاویه اس که 

فرق مي کنه.
با هم  فرقي  پایینش هیچ  باال  نخیر.   :2 باربر  صداي 

نداره .... هیچ وقت این طور به میله احتیاج نداشتم.
صداي باربر1: براي دعوا؟
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صداي باربر 2: نه براي همون مثالي که زدم .... ببینم 
صداي چي بود؟

بود یه  باربر 1: نمي دونم ولي صداي هر چي  صداي 
خورده نرم بود.

اما  از رئیس نیست  ) باربر 1و2 وارد مي شوند. خبري 
خودشان متوجه این قضیه نیستند.(

باربر 2: صدا مگه نرم مي شه؟
باربر 1: آخه وقتي صدا اومد یه چیز رفت زیر پام که 
خیلي نرم بود. قربان شما صدایي نشنیدین؟... مي گم 
کرده  اعتراف  یارو  اون  به  اینکه  بدون  نمي کني  فکر 

باشیم بارمون سبک تر شده؟
باربر 2: چرا.

باربر 1: فکر نمي کني این سبک باري به خاطر این باشه 
همین طور  وزنش  نخورده  هیچي  بس  از  رئیس  که 

کمتر و کمتر شده؟
باربر 2: چرا

کم  وزن  اون قدر  ایشون  بگم  مي خوام  خب   :1 باربر 
کرده که دیگه وزنش تقریبا به اندازه هیچي شده )هر 
دو مي ایستند. پس از کمي مکث برانکارد را با احتیاط 

زمین گذاشته و ناگهان به هم خیره مي شوند.(
قیافت  به  بودي... صدات  این شکلي  تو  باربر 1: پس 

نمیاد...بد دوبالژ شدیا !

باربر 2: تو هم جلوت به پشتت نمیاد... بد مونتاژ شدیا ! 
اینجا بود و این صحنه رو  حیف شد...کاش رئیس هم 
مي دید. هیچ وقت این طور به رئیس احتیاج نداشتیم. ) 

نگاهش به زمین مي افتد.( 
باربر1: جاش واقعاً خالیه. شونه هامون بدجور به وزنش 

عادت کرده بودن.
باربر2: اینجا رو ببین! اونایي که دنبالمونن بیشتر شدن 

ولي ما یه نفرم کم شدیم.
باربر 1: نترس... اون موقع با اینکه سه تا بودیم کاري از 
االن  بود. ولي  بند  نمیومد چون دستمون  بر  دستمون 
خیلي راحت مي تونیم اینو )برانکارد( زمین بذاریم و با 

اونا...با اونا....مذاکره کنیم!
باربر 2: اگه یه وقت اینو )برانکارد( تو دستمون ببینن و 

بپرسن جریان این چیه چي؟ یه وقت لو نریم؟
باربر 1: مي گیم خودمون سوارش مي شدیم.

باربر 2: چطوري؟
باربر 1: نوبتي.

به  فرمونمون  دس  ما  آخه  دروغه  مي فهمن   :2 باربر 
کنار  )برانکارد(  اینو  اگه  مي گم  نیس.  رئیس  خوبي 
بذاریم مي تونیم براي همیشه راحت شیم. اون وقت به 
جاي اینکه بگیم باربریم مي گیم برابریم. برابري به جاي 

باربري.
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باربر 1: مخالفم چون ما همچین هم برابر نیستیم . اگه 
یه خورده دقت کني مي بیني من از تو قدم بلند تره. )قد 

باربر 1 از باربر 2 کوتاه تر است!( 
احتیاج  رشد  هورمون  به  این طور  وقت  هیچ   :2 باربر 

نداشتم... ولی از کجا معلوم که تو از من بلندتر باشی؟
باربر1: روبه روی من وایستا. به گردنم نگاه کن.خب حاال 

تا کجامو می بینی؟
باربر2: تا گردنت.

باربر1)به سختی روی پنجه پاهایش می ایستد(: ولی من 
دارم باالی سرت رو می بینم پس من بلندترم. 

باربر2: من این طوری قبول ندارم. حاال چیکار کنیم؟
یه  تماشاگران(  به  )خطاب  می گم.  بهت  االن  باربر1: 
کنم.  توجیهش  اینو  من  تا  لطفا  بازرگاني  پیام  دقیقه 
)خطاب به پشت صحنه( ببخشین یه میله اون دور و 
بر پیدا نمي شه که بشه باهاش یه نفر رو توجیه کرد؟ 

)نورشان فید مي شود و نور، بر روي فرد 4 مي آید(
فرد 4: معده مجازي ام.ام.کا.تري . اگه هنوز واسه خوردن 
اشتها دارین اما دیگه واسش جایي ندارین مي تونین غذا 

رو تو ام.ام.کا.تري دانلود کنین. 
 )نور دوباره بر روي باربر1 و 2 مي آید.(

باربر1 )در حالتي شبیه مصاحبه ـ میله اي در دستش 
است. بار بر2 از درد پشتش را مي مالد ـ خطاب به باربر 

2(: مي دونین چرا باید از ام ام کا. تری استفاده کرد؟
باربر 2: نه!

باربر 1: چون باید از ام ام کا.تری استفاده کرد.
مي خرم.  واي چقدر جالب... پس من حتماً   :2 باربر 

)نور باربر 1 و 2 فید مي شود(
فرد4: دقت کنین ! ام ام کا اون قدر طبیعي کار مي کنه 
که باید مواظب بود غذاهایي که واقعاً خورده نشدن، 
واقعاً دفع نشن.... ام.ام.کا.تري با سس اضافه همراه با 
صد  با  ام.ام.کا.تري  غیر مجاز....  و  مجاز  افزودني هاي 

دیگ ظرفیت براي معده هاي بي ظرفیت.
)نور فرد 4 فید مي شود. نور دوباره بر روي باربر1 و 

2 مي آید. (
باربر 1 )میله ای در دست دارد(: آخه فکر نکردي اگه 
دو  ممکنه  نیست  دسفرمونت خوب  باال،  چون  بیاي 

تا مون رو یکراست بفرستي ته دره؟
یک  پایه  گواهینامه  به  این طور  وقت  هیچ   :2 باربر 

احتیاج نداشتم.. ولی من هنوز باهات موافق نیستم.
سمت  به  دوباره  و  دارد  دستش  در  را  باربر1)میله 
صحبت  تماشاچیان  ) با  نیستی؟  می رود.(  باربر2 
می کند(: خب پس یه پیام بازرگانی دیگه هم ببینین!
باز  و 4  فرد 3  روی  بر  نور  فید می شود.  باربرها  نور 
ایستاده اند  یکدیگر  کنار  در  مرد4  و  مرد3  می شود. 
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و مرد4 مانند خیاط ها، با نوارهای پارچه ای )به جای 
متر( اندازه های مرد 3 را می گیرد. 

مرد3: کی آماده می شه؟
مرد4: هر وقت تو آماده باشی.

مرد 4، دو تخته بلند را طوری در کنار یکدیگر قرار 
می دهد که مرد 3 درون آن محصور می شود. )مانند 

تابوت(
مرد3: فقط یه جور باشه که سرشونه هام رو اذیت نکنه. 

آخه از قبل جای زخم روشونه.
روی  و  می آورد  در  گوشش  پشت  از  مدادی  مرد4، 

چوب، عالمت می گذارد. مرد3 می رود.
نشان  را  تخته ها  فرضی،  تماشاچیان  به  )رو  فرد4 
می دهد(: تابوت های رمزدار و نسوز با مهر استاندارد.
عالی،  تابوت های  این  تو  می گوید(  موزون  )به صورت 

جای شماها خالی.
نور فید می شود. نور عمومی. باربر1 و 2 روی صحنه 

دیده می شوند.
باربر2: مي گم اونا هنوز بي خیالمون نشدن. مي بیني؟ 
تعدادشون همین طور داره بیشتر مي شه. شاید اگه ما 
ببین  ببینم؟  تو  پا  کف  رئیسیم.  کنن  فکر  ببینن  رو 
مال تو هیچ فرقي با مال رئیس نداره فقط یه خورده 

کلفت تر و سیاه تره.حاال مال منو ببین.

باال  را  پاهایش  کف  و  مي نشیند  زمین  روي   2 )باربر 
مي گیرد.(

باربر 1: پاشو خجالت بکش.
باربر 2: آخه مي خوام از همون زاویه باال ببیني.

باربر 1: یه خورده شبیه مال رئیسه ولي از بس ازش کار 
کشیدي ترک برداشته.

باربر 2: من گذشته مو کال تکذیب مي کنم.
باربر 1: زخم هاي روي شونه ها تو چیکار مي خواي کني؟

باربر 2: واي راست مي گي... نکنه  گیر بیفتیم؟
باربر 1: حتماً گیر مي افتیم. فکر کنم دیگه به آخر خط 

رسیدیم. 
ور  این  از  ولي  دنبالمونن  نفر  ور هفت  این  از   :2 باربر 

یازده نفر
باربر 1: نه... دوازده نفر. بهتره هر کدوم توي یه جهت 
استفاده  وارو  نعل  تکنیک  از  گمراه شن.  تا  کنیم  فرار 

مي کنیم
)جو احساسي مي شود. (

مجبور  روز  یه  نمي کردم  فکر  لحظه سختیه...   :2 باربر 
بشم این جوري ازت جدا شم 

باربر 1: منم همین طور... دلم برات تنگ مي شه.
باربر 2: هیچ وقت این طور به موزیک احتیاج نداشتیم.

)با اشاره باربر 1، موسیقي غمناک زیر صدا آغاز مي شود(
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هر  هدف  به  رسیدن  براي  باید  باش...  محکم   :1 باربر 
سختي رو تحمل کرد.

باربر 2: حیف شد.... تازه از جلو باهات آشنا شدم.
باربر 1: صدات همیشه یادم مي مونه.... برام نامه بنویسي.

مي دم  ندارم  سواد  که  من  ولي  حتماً....  باشه   :2 بااربر 
یکي دیگه برات بنویسه.

به  ندارم.  اومد سواد  یادم  االن  منم  ولي  باشه   :1 باربر 
هموني که مي دي بنویسه، بگو بیاد برای منم بخونه.

دوست  بهترین  تو  همیشه...  براي  خدافظ   :2 باربر 
قد بلندم بودي.

باربر 1: خدافظ. منم تو رو قّد همه قد بلندا دوس داشتم.
) باربر 1 و 2 از هم جدا شده و هر یک به سمتي مي روند. 
پس از چند لحظه توقف کرده و ناگهان به سمت هم 

بر مي گردند(
باربر 1: مي گم...

باربر 2: منم همین طور.
باربر ا: من که هنوز چیزي نگفتم.

باربر 2: خب منم همین طور.
باربر1: راستش بدون اون خیلي احساس خالء مي کردم.

باربر 2: منم یه جور احساس بي...
باربر 1: بي چیزي.
باربر 2: بي هویتي.

باربر 1: بي برنامگي.
باربر 2: بي شخصیتي.

باربر 1: بي ناموسي.
باربر 2: هیچ وقت این طور به ناموس احتیاج نداشتم.

باربر 1: بد جوري بهش عادت کردیم. آدم شناسنامه شو 
مي تونه عوض کنه ولي پدرشو، نه!

فقط  نکردم.  عوض  پدرمو  حال  به  تا  من   :2 باربر 
مادرمو یک بار عوض کردم.

باربر 1: چرا؟
وقتي  فهمیدم  روز  یه  بودم  که  بچه  آخه   :2 باربر 
مي خواد بهم شیر بده ، تو شیرش آب قاطي مي کنه. 

به بابام که گفتم از فرداش یکي دیگه مادرم شد.
باربر 1: نمي خواستم ناراحتت کنم. منظورم فقط یه 

اصطالح بود.
باربر 2: خب مي تونستي از یه مثال بهتر استفاده کني. 
آدم  بگي  و  استفاده کني  اسب  از  پدر  به جاي  مثاًل 

مي تونه اسبشو عوض کنه ولي پدرشو، نه!
باربر 1: تو فقط اسبو با شناسنامه عوض کردي و ااّل 

پدر همون پدره.
باربر 2: گفتم که پدرمو عوض نمي کنم.

اسبو  مثالت  توي  که  اینه  منظورم  دیوونه   :1 باربر 
آوردي کنار پدر و به پدرم توهین کردي.
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باربر 2: ولي تو همین االن به خودم توهین کردي و 
گفتي دیوونه.

باربر 1: آخه تو مي توني از خودت دفاع کني اما پدرم 
نمي تونه در مقابل توهینت از خودش دفاع کنه... اون 

ُمرده.
باربر 2: باور کن نمي دونستم... مقصر خودتي که هیچ 
رساني  اطالع  زنده ات  و خویشاي  قوم  به  راجع  وقت 
نمي کني تا وقتي آدم مي خواد فحش بده حق انتخاب 
داشته باشه... واي نفسم بند اومد. مي گم بیا همه چي 

رو خیال شیم و اال پاي دو  تا  مون گیره. 
باربر 1: اینو چیکارش کنیم؟ جفتمون بهش احتیاج 

داریم...نصف، نصف ؟
باربر 2: قبوله ) از طرفین مي کشند.(

باربر 1: مّث سگ عرق مي کنیم ولي فرقي نمي کنه.
باربر2 ) در حالي که عرقش را مي چشد(: شاید با عرق 

سگي فرق کنه. 
از  باربر2  می اندازد.  نگاه   2 باربر  به  خشم  1)با  باربر 
به خاطر  کنم  فکر  می شود(   پشیمان  زده  که  حرفی 

گشنگي باشه که زورمون نمي رسه.
باربر 2: هیچ وقت این طور هوس اشتها نکرده بودم.

)فرد 4 با دوچرخه وارد مي شود. بر روي ترک چرخش 
جعبه پیتزا، ساندویچ و نوشابه گذاشته است.(

فرد 4: صبح به خیر آقایون. عذر مي خوام شما ژامبون 
آرکوپتریکس سفارش داده بودین؟

باربر 1: نه... ما که اصاًل نمي دونیم این بیابون کجاس، 
چن وقته اینجاییم، رو این )برانکارد(کیو سوار کنیم.

نه  بود  داده  اتفاقاً چون کسي که غذا سفارش  فرد 4: 
اسمي داشت و نه آدرسي گفتم شاید شما باشین. االن 
چن ماهه که دارم دنبالش مي گردم. مي ترسم اگه دیر 
غذا  بد  و  بده  دست  از  اشتهاشو  وقت  یه  کنم  پیداش 
اگه یه وقت  آقایون... )برمي گردد( راستي  شه. خدافظ 
دیدینش این بنِد ویزیتمه حتماً بهم اطالع بدین )  یکي 
اینکه به آن ها  از  از نوار ها را جدا مي کند و پس  دیگر 

مي دهد خارج مي شود .(
باربر 2: الکي مي گفت... کارتش که آدرسي نداره. حتماً 

غذا رو خودش سفارش داده بوده. چیه تو فکري؟
باربر 1: دارم به یه روش بهتر واسه نصف کردنش فکر 

می کنم... نمی شه.
باربر2:از این ور، اون ورش که نشد، باال پایینشو نصف 

مي کنیم.
باربر 1: چطوري؟

باربر2: نصف باال مال من، نصف پایین مال تو.
باربر 1: بازم نمی شه. تو حاضری بری پایین؟

باربر2: نه.
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باربر1: منم حاضر نیستم که تو بری باال. مجبوریم یک 
نفر دیگه رو سوار کنیم.

باربر2: حق با تویه. حاال که فکر می کنم می بینم همین 
پایین رو بیشتر دوست دارم. البته به شرطی که تو نری 

باال.
بهمون فشار  پیدا مي کنیم که خیلي  رو  باربر 1: یکي 

نیاره.
شونه زني  پایین  از  بیاره  فشار  خواست  اگه   :2 باربر 

مي کنیم.
باربر 1: شونه زني دیگه چیه؟ 

باربر 2: یعني یه جور شونه ها مونو تکون مي دیم که نتونه 
خودشو نیگه داره.

باربر 1: اگه رئیسو دوباره پیدا مي کردیم خوب مي شد. 
ارضا   جفتمونم  و  باال  مي رفت  دردسر  بدون  چون 

مي شدیم.
رئیس  یه  با  نداشتم  این طور دوس  وقت  2: هیچ  باربر 
مژدگوني  براش  و  بدیم  آگهي  یه  چطوره  بشم .  ارضا  

بذاریم؟
باربر 1: کجا بچسبونیم؟ اونکه ُمرده چطور آگهي رو پیدا 

کنه؟ کي بنویسه؟ کي پولشو بده؟
باربر 2: اوالً یه دونه پشت من مي چسبونیم یه دونه هم 
پشت تو . این جوري جفتمون مي تونیم آگهي رو ببینیم. 

دوما قرار نیس اون آگهي رو پیدا کنه و بخونه، قراره 
خودش با آگهي پیدا شه، سوما و چارماً حاال که فقط 
ما خودمون آگهي رو مي بینیم دیگه الزم نیس چیزي 
توش بنویسیم چون مي دونیم منظورمون چي بوده. 
این جوري خیال و وجدانمونم راحته که از قبل به همه 
خودمون  هم  پولشو  بودیم.تازه...  کرده  اطالع رساني 
تو  بر مي گرده  دوباره  جیب  این  از  انگار  و  مي گیریم 

همین جیب.
باربر 1: ولي ما که پولي نداریم؟

پولشو  بعدا  و  مي کنیم  فاکتور سازي  خب   :2 باربر 
مي گیریم.

بیاد  تا مخت  کنیم  استراحت  ذره  یه  بهتره   :1 باربر 
سر جاش. مث کف پات داري زیاد ازش کار مي کشي.

باربر 2: هیچ وقت این طور ضایع... نه اینو که یه بار 
گفته بودم نه؟!

)مي نشینند تا استراحت کنند.(
باربر 1)پس از چند لحظه سکوت. موسیقي زیرصدا(: 
تنها  وقت  هر  بودم.  عاشقش  خیر...چقدر  به  یادش 

مي شم یادش مي افتم.
باربر2: کی؟

باربر1: زنم....نمي دوني چقدر بهم مي چسبید.
باربر 2: زنت؟
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باربر 1: نه... دست پختش.
باربر 2: االن چي؟

باربر 1: نه... بدم میاد.
باربر 2: از دست پختش؟

باربر 1: نه... از خودش. راستش اولش مخالف ازدواج 
بودم چون همش مي ترسیدم یه وقت به زنم عالقه مند 
بشم. اما بعدا که فهمیدم شعر مي گه عاشق شعراش 

شدم. بعد هم که کشتمش بي معرفت دروغگو رو.
باربر 2: از شنیدنش متأسفم... راستي، شعر چیه؟

باربر 1: نمي دوني؟ خودمم دقیقاً نمي دونم... ببین چه 
جوري بگم؟... آهان  ! به قول زنم، گفتن شعر یعني یه 

جور ارضاي نیازهاي دروني.
باربر 2: واسه همین کشتیش؟

باربر 1: که چي؟
باربر 2: که دنبال ارضاي نیازهاي درونیش بود؟!

باربر 1: نه... واسه این کشتمش چون مي گفت براي 
ازدواج با من سر یه دو راهي قرار گرفته بوده. اون قدر پر 
رو بود که زل مي زد تو چشام و این حرفو مي زد. فکر 
مي کرد من خرم و نمي فهمم که داره دروغ مي گه... 
در  دو راهیه  چي  هر  نداره .  وجود  اصاًل  دو راهي  آخه 
اصل سه  راهیه. یعني به فرض محال یه دو راهیو در 
نظر بگیر؛ اگه یه راه، یا یه نیم راه دیگه بهش اضافه 

بشه مي شه چهار راه. خب پس سه راهي این وسط کجا 
رفت؟ اون قدر بي معرفت بود که اینو نمي فهمید. شایدم 
مي فهمید و به روي خودش نمي آورد. منم براي اینکه 
با خودم  آبرو ریزي نشه زدم کشتمش.  اون  این و  جلو 
گفتم اینکه این طور دو راهیش سه راهي از آب در اومده 
)ناراحت(  نشه...  بیشتر  و  بیشتر  وقت  یه  تا  بکشمش 

سیگار داري؟
)فرد 4 وارد شده و به طور مشکوکي سعي در شنیدن 

حرف هاي آنان دارد(
باربر 2: اعصابتو خورد نکن. بیا به جاي دود سیگار به 

بوي یه گل فکر کن.
به  به موقع  اینکه  مثل  آقایون.  شب بخیر  نصفه   :4 فرد 
محل ارتکاب جرم رسیدم. انکار بي فایده س. خودم همه 

چي رو شنیدم ولي باید خودتون اعتراف کنین.
باربر 1: چه جرمي؟

بیابون  این  تو  نمي دونستین  سیگار.  کشیدن   :4 فرد 
ممنوعه.

باربر 1: من هنوز نکشیده بودم. فقط ازش پرسیدم داره 
یا نه.

فرد 4: قانون به صراحت تأکید کرده که حتي اقدام به 
کشیدنش هم جرمه.

باربر 2: اجازه، اتفاقاً منم بهش گفتم به جاي سیگار به 
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بوي گل فکر کنه.
فرد 4: دیگه بد تر. این خودش کلي جرمه. از بین بردن 
بوي منابع طبیعي اونم با طعم سیگار. خب حاال راستشو 

بگین داشتین راجع به چي صحبت مي کردین؟
باربر 1: راجع به مسائل خصوصي بود.

فرد 4: اي جاسوساي خاین. بیخود نبود که دم گوش 
بدل  و  رد  اطالعات  و  مي کردین  پچ  پچ  داشتین  هم 

مي کردین.
باربر 2: چرا تهمت مي زني؟ پچ پچ کجا بود؟ اتفاقاً ما 
داشتیم بلند بلند صحبت مي کردیم . اصاًل داشتیم داد 

مي زدیم تا همه بشنون.
فرد 4: پس افشاگري مي کردین  ها؟

خانوادگي  مسایل  به  راجع  کدومه؟  افشاگري   :1 باربر 
بود.

راستشو  بود ها؟  محرمانه  مسایل  افشاي  پس   :4 فرد 
بگین از کي پول مي گیرین؟

باربر2: ما یه باالسري داشتیم که جفتمون زیر دستش 
کار مي کردیم . االنم خودش اینجا نیست.

فرد 4: پس تو شبکه هرمي  فعالیت مي کردین ها؟ اي 
اخاللگراي اقتصادي.

بهمون  وقت  اون  بخوریم  نداریم  نون  اصاًل  ما   :1 باربر 
مي گي اخاللگر اقتصادي ؟ هیچ میدوني االن چن ماهه 

که نه آب خوردیم و نه غذا؟
فرد 4: پس اعتصاب غذا کردین ها؟ اي هوچیگراهاي 

وطن فروش!
باربر1: اي بابا...

فرد 4: پُش سر ُمرده هم که حرف مي زني؟ چشمم 
روشن.

احتیاج  وکیل  یه  به  این طور  وقت  هیچ   :2 باربر 
نداشتیم. ببخشین باید چي کار کنیم تا بي خیال ما 

شین؟
فرد 4: باید تموم حرفاتونو پس بگیرین.

باربر 1: باشه. ما مي خوایم همه شو پس بگیریم.
)فرد 4 که جریمه ها را روي یکي از بند هاي لباسش 

مي نوشت، آن را جدا کرده و به آن ها مي دهد(
بفرمایین.  حرفاتون.  تموم  اینم  خب.  بسیار   :4 فرد 
یه  اگه  برم.  باید  من  گرفتین. خب  ممنونم که پس 
وقت کاري داشتین یا به چیزي احتیاج داشتین حتماً 
به من خبر بدین.... راستی حاال که همه چیز به خوبی 
و خوشی تموم شد، عوض اینکه تو فکر برین و غصه 
فکر  مثبت  رؤیاهاي  و  اهداف  به  مي تونین  بخورین، 
کنین. البته به شرطي که در دسترس باشن . ظهرتون 

به خیر )خارج مي شود.(
الکي  نیس.  روش  شماره اي  اصاًل  اینکه   :2 باربر 
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مي گفت؟
باربر 1: ساکت! من دارم تو اهداف مثبتم به یه موبایل 

فکر مي کنم تا باهاش تماس بگیرم.
باربر2: گفت هدفتون باید در دسترس باشه. موبایل که 

هیچ وقت در دسترس نیس. 
باربر 1: اون مشترک مورد نظره که در دسترس نیس.

باربر 2: خب موبایلم مال همون مشترک مورد نظریه 
مي گم  نیس...  کدوممون  هیچ  دسترس  در  دیگه  که 

خوش به حالت.
باربر 1: واسه چي؟

باربر 2: واسه اینکه یه ازدواج موفق داشتي ولي من 
هیچ وقت ازدواج نکردم.

باربر 1: هیچ وقت؟
باربر2: نه...فقط یه کم.

باربر 1: با کي؟
باربر 2: با زنم.

باربر1)متعجب(: جدا؟
باربر2: آره.

باربر 1: بحثتون شد؟
باربر 2: نه.

باربر 1: سرت داد مي زد؟
باربر 2: نه.

باربر 1: حرف فقط حرف خودش بود؟
باربر 2: نه.

باربر 1: پُش سر بقیه زیاد صحبت مي کرد؟
باربر 2: نه.

باربر 1: چیزایي که از تو دیده بود رو براي کسي گفته 
بود؟

باربر 2: نه.
باربر 1: پس خیلي حرف شنو بود . نه؟

باربر 2: نه... کر و الل بود. نه اینکه اشکالي داشته باشه، 
اما اشکالش اینجا بود که پدر و مادرش بهم نگفته بودن. 
همون شب اول بهش گفتم دوسم داري؟ جواب نداد. 
دوباره پرسیدم، جواب نداد. حتي بازم پرسیدم ولي باز 
جواب نداد. من که خیلي عصباني شده بودم اختیارمو 
از دست دادم و یه بار دیگه ازش پرسیدم اما بازم جواب 
نداد. دیگه خون چشامو گرفت و نمي دونم چي شد که 
ایندفه که جوابمو نداد  بار دیگه هم ازش پرسیدم.  یه 
چون  اما  بپرسم  ازش  آخر  دفه  براي  تا  طرفش  رفتم 
برگشت طرفم.  یهو  نداره.  دوسم  فهمیدم  نداد  جوابمو 
خیلي ترسیده بود. همونجا بود که تا ِچَشم به چشاي 
ازش  دیگه  بار  یه  و  شد  شل  پاهام  افتاد  معصومش 

پرسیدم . 
باربر 1: بسه دیگه ! آخرش چي شد؟
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باربر 2: هیچي. وقتي جلوش داشتم وا مي رفتم و غش و 
ضعف مي کردم فکر کرد معتادم و منو زد.

باربر 1: خب؟
باربر 2: بد جوري زد.

باربر 1: خب؟
باربر 2: خیلي محکم زد.

باربر 1: خب؟
باربر 2: با تموم نیرو زد.

باربر 1: خب؟
باربر 2: آخه بد جایي زد!

باربر 1: پس مشترک مورد نظر هنوزم در دسترسه. این 
خودتي که دیگه آنتن نمي دي.

باربر 2: هیچ وقت این طور... ) فرد 4 در حالي که مکعبي 
را بر روي زمین مي غلتاند وارد شده و حرف باربر 2 را 

قطع مي کند.(
فرد 4: نامرد!

باربر1: پس شمام داشتي گوش مي کردي ها؟
فرد4:.با شما نبودم.با اونی َم که دوچرخمو دزدیده. حاال 

مجبورم دوباره از اول دوچرخه رو اختراع کنم.
باربر 2: خب یه آگهي اي ...یه چیزي...

فرد4: فایده نداره. اینجا فقط یه نفر سواد خوندن داره.
باربر1: کي؟

فرد4: هموني که دوچرخمو برد.
باربر 1: خدا لعنتش کنه...ببین، ما داریم دنبال یه نفر 
مي گردیم سوارش کنیم. اگه دوس داري اونو بي خیال 

شو و با ما بیا.
بنده.  دستم  فعاًل  اما  ممنونم  لطفتون  از   :4 فرد 
مي ترسم اگه اینو ولش کنم )مکعب را نشان مي دهد( 
چشتون  جایي  وقت  یه  اگه  بدزدن.  ازم  هم  همینو 
به یه جفت چرخ خورد حتماً خبرم کنین ) نواري از 
به آن ها مي دهد. اینکه  از  لباسش جدا مي کند پس 

خارج مي شود.(
باربر 2: الکي مي گفت. آدرسي نداره.

باربر 1: تازه اگه راس بگه، یکي نیس بهش بگه دیوونه 
رو  مخترعا  همه  آبروي  کردنت  اختراع  چرخ  اون  با 
داري مي بري....حاال بماند که کارش چقدر خطرناک 

هم هست.
باربر2: چرا؟

باربر1: آخه اگه یه وقت یهو یکي بپره جلو چرخش 
فقط  داره  این جوري  بزنه؟  بوق  مي خواد  چطوري 

دوچرخه رو اختراع مي کنه ولي بوقشو که نمي تونه.
 )رئیس با ساندویچ و نوشابه اي وارد شده و بي توجه 

به آن دو شروع به خوردن مي کند(
باربر 2: شما هنوز زنده این؟
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هنوز  مي کنین  فکر  که  شمایین  این  نه...  رئیس: 
زنده این.

باربر 2: چي داره مي گه؟
باربر 1: برو داداش! ما خودمون آخر دیگرانیم. خودش 
فکر  خودشن.  مث  هم  بقیه  مي کنه  خیال  مرده  که 
کرده نمي دونیم خودشو رنگ کرده تا جاي گورخر جا 

بزنه. یه بارون که بیاد لو میره.
باربر 2: نکنه راس بگه؟ به عواقبش فکر کردي؟

باربر 1: نه بابا... ُمرده تموم تنش بو مي ده ولي ما فقط 
پامون بو میده. این چون افتاده پایین مي خواد توجیه 

کنه
باربر 2: ولي من دستهامم بو میدن

داریم  هي  ماهه  چن  رفته  یادت  اینکه  مث   :1 باربر 
دستامون  شستن  واسه  آبي  اما  دستشویي  مي ریم 

نداریم
باربر 2: هیچ وقت این طور به صابون احتیاج نداشتیم

)فرد 4 با دوچرخه وارد مي شود(
فرد 4: عصرتون به خیر آقایون 

باربر 1: ِا... بوقشو چطوري اختراع کردي؟
که  همین طور  شدم.  بي خیال  دیگه  اختراعو   :4 فرد 
داشتم مي رفتم سر دو راهي دیدم دو چرخم رو زمین 
افتاده. نمي دونم کار کي بوده اما شوخي قشنگي نبود.

باربر 1: آره شوخي بي مزه اي بوده آخه دو راهي که وجود 
نداره.

باربر 2: ببخشین من یه سؤال مهم دارم. به نظر شما 
من َمردم؟

فرد 4 )با طعنه( : چه سؤال مهمي!...خب ظاهر امر که 
این طور نشون مي ده.

این  اما  بزنه  آدمو گول  نباید  افراد  البته ظاهر  باربر 1: 
ازبر  اشتباه  همین طور  بعد،  و  خونده  اشتباه  دیالوگشو 

کرده. منظورش از َمردم، ُمردم بود.
باربر 2: آخه این همه مدت گشنگي و تشنگي حواس 

واسم نذاشته.
فرد 4: این حرفا کدومه؟ من خودم االن چن ساله چیزي 
نخوردم اما دارم اینجا تموم کاراي اداریمو انجام مي دم.

من  واي  مي شود(:  شوکه   4 فرد  جواب  )از  باربر2 
مي ترسم... تا حاال هیچ وقت تو عمرم یه مرده از نزدیک 
بهم  اون قدر  مرده  اون  اینکه  به  برسه  چه  بودم  ندیده 

نزدیک باشه که اصاًل خودمم توش باشم.
نمي تونه  مرده  شنیدم  من  نکن.  قضاوت  زود   :4 فرد 
نزدیک  از  خودم  به حال  تا  ولي  بده  حرکت  رو  چیزي 

ندیدم که یه مرده بتونه چیزي رو حرکت نده!
)باربر2 به سمت برانکارد رفته و دارد سعي مي کند آن 
را بلند کند اما چون باربر 1 روي آن ایستاده، نمي تواند.(



211

بخش نمایشنامه  بخش مقـــاله  

رئیس  کنین!.  کمک  من  به  کمک...  فریاد(:  2)با  باربر 
تو رو خدا به من کمک کن...)ملتمسانه( ال اقل یه کم 

نوشابه بهم بده.
نوشابه  او هم  تا  برانکارد کنار می رود  از روي  )باربر 1 
بخورد. با رفتن باربر1، ناگهان باربر 2 بدون اینکه بفهمد 

چرا، موفق مي شود آن را بلند کند. (
این طور  وقت  هیچ  شد.  راحت  خیالم  آخیش   :2 باربر 
به بلند کردن احتیاج نداشتم.تبریک مي گم؛ همه مون 
زنده ایم.اگه شما با دوچرخه خبر سالمت ما رو به همه 
دیگه  کنم  فکر  زنده ایم  اینجا  ما  بگین  و  کنین  اعالم 

نیازي به آگهیم نباشه.
فرد 4: خبر سالمتي کیا رو ؟ از کجا؟ به کیا؟ به کجا؟

رئیس: تو هیچ نقشه اي جایی ثبت نشده که ما چار تا 
توش باشیم.

باربر 2: پس نامردا دو درمون کردن.
باربر 1: خب ما مي تونیم کاشفش باشیم.

باربر 2: راس میگه مگه ما چي مون از اون دکتره کمتره؟
فرد 4: کدوم دکتره؟

باربر 2: هموني که کشف کرد من دیگه نمي تونم ازدواج 
کنم.

اینجا  درباره  و  نکنین  منحرف  موضوعو  بهتره   :4 فرد 
تصمیم گیري کنیم چون به هر حال باید کاشف اینجا 

مشخص بشه... این خودش کم افتخاري نیس. تا هوا 
تاریک نشده راي مي گیریم.

باربر 1: چون تعدادمون زوجه ممکنه آرا برابر شه.
باربر 1: یکي مون تا آخر عمر فرده. )فرد2 را نشان 

مي دهد.( مي تونیم نیم حسابش کنیم.
نصف  تقسیم شیم،  دو  به  دو  مي تونیم  نه...   :2 باربر 
دیگه.  نفر  دو  مال  دیگه  نصف  و  نفر  دو  مال  بیابون 
یه  طریق  از  مي تونه  مثاًل  که  قبلي  اعالن  یه  با  بعد 
نفري که  اون دو  با هم جنگ مي کنیم.  باشه  آگهي 
پیروز شدن مي شن کاشفاي اینجا اما چون تعدادشون 
زوجه بنا بر این بازم بینشون راي مي گیریم و باز چون 
نمي شه، یا باید با هم جنگ کنن و یا بقیه به یکي از 
اینم که همون شد ؟! اصاًل، به  اِ  اون دو تا راي بدن . 
نظرم بهتره از همون اول همه با هم جنگ کنیم دیگه 

آگهیم نمي خواد.
این جوري  نبود.  مرد  ما  از  یکي  کاشکي  رئیس: 
مي تونستیم بعد از یه مدت امیدوار بشیم که تعدادمون 

با تولید مثل مي تونه بیشتر بشه و فرد بشیم.
باربر 2: هیچ وقت این طور به یه زن احتیاج نداشتیم... 
ولي اگه یه زن اینجا بود بازم با تولد بچه اش جمعمون 

زوج مي شد که؟
کاري  بزنین،  حرفا  این  از  دیگه  بار  یه  اگه   :4 فرد 
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شدم؛ حالیت شد؟...
باربر2: نگفته بودي.

باربر1: االنم به خاطر عصبانیت از دهنم پرید وگرنه هیچ 
وقت نمي گفتم....

باربر2: خب مي خواي نگو ولي اگه بگي راحت مي شیا.
غم انگیز(:  موزیک  مي شود.  احساسي  جو  باربر1)دوباره 
یادش بخیر...مقتول دختر خالم بود... هیچ وقت مراسم 
اعدامم یادم نمیره. چه شبي بود..)احساسی( همه بودن. 
به اندازه ستاره  هاي آسمون آدم اومده بود تو مجلس 

اعدامم. حیف که اون شب ابري بود... 
)فرد4 یک گیوتیِن تزیین شده را که زیرش چرخ دارد 
و بر روی بدنه آن چراغ هاي رقصان و چشمک زن نصب 
ماشین  مانند  گیوتین  مي آورد.  صحنه  روی  به  شده 
عروس تزیین شده. رئیس هم با کمک بوقی که روی 
دستگاه نصب شده ، گاهي بوق شادي ـ مانند کارناوال 

شادي عروسي ـ مي زند.(
باربر 2: بي معرفت چرا تا حاال نگفته بودي ؟. مبارکه...به 
افتخارش! )دست می زند و از تماشاچیان هم می خواهد 
همین کار را بکنند( واقعاً از ته دل تبریک مي گم. خوب 
مراسم اعدامت کي بود؟ کجا بود ؟آقا یه دستي به سر 
مام بکش.ببینم دیگه دختر خاله اي، چیزي نداري بابتش 

مام اعدام شیم؟

مي کنم که تعدادمون با کم شدن یک فرد، فرد بشه.
باربر 2: اول این گفت. تازه اول باید ثابت کنه زنده اس 

بعد کاندیدا بشه.
رئیس  ببینیم  مي گیریم  رأي  اول  پس  1: خب  باربر 
زنده اس یا نه. اگه مرده از آب درومدي جر زني نکنیا!

رئیس: نه... این جوري به توافق نمي رسیم . من انصراف 
بگین  من  به  فقط  مال خودتون  الکشف  مي دم. حق 
این دور و بر یه تابوت ساز خوب سراغ ندارین؟ نمی خوام 

سرشونه هام اذیت شن. 
)باربر1 و 2 با شنیدن این جمله کمی جا می خورند.(

فرد 4: نرسیده به دو راهي یه دونه هست. من خودمم 
دارم مي رم همون طرف. 

رئیس: پس اگه ممکنه منم میام.
بریم... بپر  مذاکره شد...  وارد  نمي شه  با شما   :4 فرد 

شب به خیر آقایون
از  قبل   4 فرد  مي روند.  دوچرخه  با   4 فرد  و  )رئیس 

رفتن، بندي به آن ها مي دهد.(
باربر 2: اینکه مي گفت نرسیده به دوراهي؟ روي بندش 
بعد از دو راهي یه عالمت زده. نکنه یه وقت گم شن؟

باربر 1: همون بهتر که برن گم شن.خوب گوشاتو وا 
کار  در  دو راهیي  مي گم:  بهت  بار  آخرین  براي  کن  ! 
اعدامم محکوم  به  این قضیه  اثبات  واسه  نیست. من 
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را می کشد اما تیغه اش گیر کرده. فرد4 و باربر1 هم 
می خواهند به او کمک کنند اما هرچه با دستگاه ور 
کار  گیوتین  می کنند،  کاری  روغن  را  آن  و  می روند 
کلیدی  ماشین  زدن  استارت  مانند  رئیس  نمی کند. 
اما فقط صدای استارت ناقص ماشین  را می چرخاند 
می آید و تیغه کار نمی کند. فرد4 و رئیس، با عصبانیت 

گیوتین را می برند(
باربر 2: خودتو ناراحت نکن. چیزي که زیاده مقتوله 

ولي چیزي که اصاًل پیدا نمي شه قاتل خوبه
باربر 1 )پس از چند لحظه سکوت(: یه چیز مي خوام 
بگم اما شک دارم درست دیدم یا نه...مي گم تو هم 

دیدي؟
باربر 2: پس تو هم دیدي...

دیدم.  مي شد  دوچرخه  سوار  داشت  وقتي   :1 باربر 
سرشونه هاش عین خودمون بود... تا االن دقت نکرده 

بودم. یعني از این زاویه ندیده بودیمش
باربر 2: هیچ وقت این طور باهاش هم سطح نبودیم. 
پس یه عمر سر کار بودیم. رو شونه هاش جاي زخم 
همیشه  من  پایین.  افتاد  اونطور  نبود  خود  بي  بود. 
مي گفتم دس فرمونش به رئیسا نمي خوره. آخه من 

اون پایین همش خیس مي شدم. 
باربر 1: نامرد مي خواست ما رو متقاعد کنه ُمردیم تا 

باربر 1: چي چي مبارکه؟ مراسمم بهم خورد. 
نور  هم   4 فرد  نمی زند.  شادی  بوق  دیگر  )رئیس 

چشمک زن گیوتین را قطع می کند.(
باربر 2: واااي نگو...چرا؟

اعدامو توي میدون شهر  بود مراسم  قرار  باربر 1: آخه 
کارت  کلي  و  بودم  کرده  دعوت  رو  همه  من  بگیریم. 
فرستاده بودم این ور و اون ور. خالم که مادر مقتول بود 
از جنس  باید  تابوتا  که  یه کفش  توي  بود  پاشو کرده 
چوب آبنوس باشن، گیوتینم باید رنگش متالیک باشه، 
گفتم  هرچي  باشه..خالصه،  ژیلت  تیغه  سه  تیغه اش 
فعاًل دسَتم خالیه و ندارم، باورش نشد که نشد. خودت 
قضاوت کن،  من بدبخت از کجا باید میاوردم؟ من فقط 
یه محکوم عادي بودم و تموم پولم رفته بود براي کرایه 
آخرشم  چاپیدن.  منو  کلي  تزیینشم  واسه  گیوتین. 
نتونستم از پس خرج مراسم بر بیام. از اون موقع دارم 
با این کار پوالمو پس انداز مي کنم اما با این پوال حتي 
نمي تونم یه شیشه عطر کافور بخرم چه برسه به تابوت 
اعال... )فرد4، چشم های باربر 1 را با پارچه هایش دارد 
می بندد تا او را برای اعدام آماده کند( خدا رحمت کنه 
چشامو  مجلسیش،  بند  چشم  با  داشت  وقتي  پدرمو... 
واسه لحظه اعدام مي بست گفت غصه نخور پسرم همه 
چي ُدُرس مي شه اما نشد که نشد. )رئیس طناب گیوتین 
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فرد 4: اینو چیکارش کنیم؟
باربر 1: اون قدر دزد دوچرخه پیدا مي شه که بعضي ها 
باید  رو مجبور به اختراع دوباره اش کنه. بقیه کاراشو 

به بقیه بسپري.
باربر 2: شو نه هات که زخمي  نیس؟ البته باشه هم مهم 
نیس، نباشه هم مهم نیس، فشار بدي هم مهم نیس، 

ندي هم مهم نیس.
فرد 4: خب دیگه الزم نیست بهتون کارت ویزیت بدم. 

چون داریم همکار مي شیم.
باربر2: اصاًل این کارت ویزیتا براي چیه؟

پیدا  خوردن  واسه  چیزي  اون قدر  اینجا  آخه   :4 فرد 
نمي شه که همه روز به روز تنبون براشون گشاد تر مي شه 
و به این بندا احتیاج پیدا مي کنند. اینا نمونهکاره . من 
نفر  چن  اون ور  از  چون  بریم  ور  این  از  بهتره  مي گم 

دنبالمونن.
با دوچرخه  باربر 1: بي شرفا خودشون کم بودن حاال   
اومده  گیرشون  چي  هر  و  سنگ  تخته  و  ساندویچ  و 

دنبالمونن.
باربر 2: بهتر نیس واسه دزد دوچرخه آگهي بدیم؟

باربر 1: آگهیو کجا بچسبونیم؟ کي بخونه؟ کي بگیره؟ 
کي تحویل بده؟

)فرد 4 دارد خود را آماده می کند که سوار شود. باربر 1 

که  خورده  یه  احتمااًلً  شیم.  بي خیال  )برانکارد(  اینو 
پیاده رفته شونه هاش ویاِرشو )اشاره به برانکارد( کرده.
باربر 2: شایدم وقتي از اینجا رفته کسي حرفشو باور 
نکرده که یه زمان سوار بوده و براي اثبات حرفش به 

این احتیاج داشته . ما که اینو به کسي نمیدیم؟
باربر 1: نه... ما که نمي تونیم پدرمونو عوض کنیم.

باربر 2: تو مثال دیگه اي بلد نیستي؟
باربر 1: چرا... با اسبم یاد گرفتم جمله بسازم. بگم؟

)فرد 4 دوباره در حالي که مکعبي را هل مي دهد وارد 
مي شود.(

دو راهي  به  دزدید.  چرخمو  دو  راه  تو  نامرد!   :4 فرد 
که رسیدیم بحثمون شد. بهم گفت من ُمردم و ُمرده 
بهش  پیاده شدم  تا  منم  بده.  نمي تونه دوچرخه هل 

ثابت کنم داره شر و ور مي گه با دوچرخه در رفت.
االن  وگرنه  شدي  پیاده  آوردي  شانس  پس   :2 باربر 

خودتم دزدیده بود.
فرد 4: حاال مجبورم دوباره برم سر اختراعم.

چون  نیس  اختراع  اسمش  دیگه  این  ولي   :2 باربر 
خودت قبال یه کمشو ساخته بودي

فرد 4: حاال مي گین چي کار کنم؟ من کار دیگه اي 
بلد نیستم.

باربر1: بیا با ما بریم.



215

بخش نمایشنامه  بخش مقـــاله  

فرد4 )سوار می شود. به طور متناوب به هر دو طرف 
از  نه  بریم....  این ور  از  است(:  مردد  اما  می کند  نگاه 
نگاه  طرف  دو  هر  )کمی به  بدین  اجازه  نه  ور...  اون 
اینکه  برای  نمی دونم...راستش  خودمم  می کند(... 

تصمیم بگیرم از کدوم ور بریم سر یه دو راهیم. 
خودش به حرفش می خندد اما باربرها با خشم به او 
نگاه می کنند. باربر1 و 2 آرام او را به زمین می گذارند. 
را  میله ای  برانکارد،  الی  یا  لباسش  الی  از  باربر1 
درمی آورد. فرد 4 ترسیده. نور به تدریج کم شود. در 
پس زمینه، همراه با موسیقی، رئیس با تالش زیاد در 
سمت  به  صحنه  سوی  یک  از  مکعب  غلتاندن  حال 
استوانه  به  تا حدودی  دیگر است. مکعب حاال دیگر 

تبدیل شده است... 

و 2، در خالف مسیر یکدیگر ایستاده اند و گویی هر یک 
می خواهد نفر جلویی باشد.(

باربر 2: هیچ وقت این طور احساس زندگي نداشتم.
باربر 1: منم همین طور.

نباشه  دادن  و فشار  دادن  بر دستور  اگه حمل  فرد 4: 
منم همین طور

)صداي رئیس مي آید.(
صداي رئیس: صبر کنین... صبر کنین

دستش  را  دوچرخه  مي شود.  وارد  دوچرخه  با  )رئیس 
گرفته و پیاده آن را مي آورد. از لباسش بندهاي متعددي 

آویزان است (
رئیس: دوچرخه... دوچرخه ام پنچره!... تو وسایلتون یه 

تلمبه ندارین؟ 
فرد4: نه ما اینجا هیچ وسیله ای نداریم.

هم  تلمبه  یه  ندارین،  که  وسایلی  همون  تو  رئیس: 
ندارین؟

باربر2: نه. باید خودت اختراعش کنی. )رئیس مأیوس 
شده و می رود.(

باربر1: خب از کدوم ور بریم؟
باربر2: از این ور. )طرف خودش(

باربر1: نه از این ور بهتره ) طرف مقابل خودش(
باربر2: اصاًل بذار رئیس بگه از کدوم ور بریم.
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ـ جمشید ابتدا وحشت می کند اما پس از چند لحظه با 
خوشحالی دو دستش را به هم می زند و به غول اشاره 

می کند: 
جمشید: غول چراغ جادو ، درسته ؟ 

 غول: بله سرورم !
منو  آرزوی  تا  چند  می خوای  هم  االن  حتما   جمشید: 

برآورده کنی ؟! 
 غول چینی: پنج بعالوه یک آرزو قربان! 

کنم...تو  فکر  باید  اول  من  صبرکن....  عالیه!   جمشید: 
منو غافلگیر کردی... آها... فهمیدم... تو می تونی  به من 

ماهیگیری یاد بدی؟
 غول: ماهیگیری؟

هنوز  اما  نشستم،  اینجا  دیشب  از  من  آره،   جمشید: 
نتونستم یه ماهی هم بگیرم!

ماهی  شب  در  خواست  چه طوری  شما  قربان،   غول: 
گرفت؟ شما فکر نکرد در شب ماهی ها ، کرم های شما 

رو ندید؟
جمشید: فکر اونجاشو کرده بودم، به سر قالب کرم شب 

- جمشید در جلوی صحنه نشسته و ظاهراً مشغول 
ماهیگیری است.

هنوز  نشستم  اینجا  که  ساعته  دو  بابا!  ای  جمشید: 
نتونستم یه ماهی بگیرم! دریغ از یک گربه ماهی! آقام 
خدابیامرز می گفت بیا بهت ماهیگیری یاد بدم... گوش 

نکردم. همش نشستم پای این فارسی وان حموم! 
ـ پس از چند لحظه ناگهان قالب تکانی می خورد !...

 جمشید: تکون خورد! تکون خورد! 
ـ پس از تقال قالب را بیرون می کشد. به انتهای قالب 

به جای ماهی یک چراغ عالء الدین آویزان است! 
 جمشید: این دیگه چیه؟

ـ و به انتهای آن نگاهی می اندازد...
 جمشید: مید این چاینا! ای بابا این چین دست از سر 

عالء الدین هم برنداشته! چقدر هم کثیفه! 
ناگهان دودی در صحنه  آن می کشد ،  به  و دستی  ـ 
می پیچد و پس از چند لحظه غولی با هیبت چینی 

ظاهر می شود. 
 غول: در خدمتگزاری حاضرم سرورم! 

غول چینی
  مجید رحمانی صانع
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کنار  بعد  و  می اندازد  جمعیت  به  نگاهی  جمشید  ـ 
به  غول  می گوید.  را  رمز  گوشش  در  و  می رود  غول 
عقب صحنه می رود و کارت می زند و یک لیوان نفت 

می خورد. 
 غول: ممنون سرورم. حاال نوبت من بود. بفرمائید.....

ـ و در حالیکه وردی می خواند دستانش را بهم می زند 
ندیده  ماهی  همه  این  حاال  تا  من  وای....   جمشید: 

بودم! 
ـ و شروع به خوردن می کند. 

جمشید: مطمئنی تو نمی خوری؟ 
غول: نه قربان شما راحت بود! من از همین نفت ها خورد.

ـ و به عقب صحنه می رود و مجدداً یک لیوان دیگر 
می خورد. 

جمشید )در حال خوردن ( : ببینم.... حاال این از چه 
نوع ماهی درست شده؟ 

ماهی  تولیدات  از  سرورم،  نیست  ماهی  خود  غول: 
هست.

جمشید: یعنی چی؟ 
ماهی  فضوالت  از  که  چینی  غذای  جور  یک  غول: 

درست شد! 
ـ جمشید ناگهان باال می آورد و دلش را می گیرد... 

ببینم  دلم.....وای... .  آی  نگفتی؟  زودتر  جمشید: چرا 
می تونی به من یه شربت کار کن بدی؟ 

غول: بله قربان! 

تاب وصل کردم!
توی زحمت  را  غول: سرورم، شما چرا خواست خود    
من  گرفت،  یاد  ماهیگیری  نیست  الزم  شما  انداخت؟ 

غذای ماهی آماده برای شما آورد.
 جمشید: جدی میگی؟

 غول: بله... فقط یک چیزی قربان... 
 جمشید: چی ؟ 

 غول: من خودم گرسنه بود... آخه می دونید.. من دوهزار 
ساله که چیزی نخورد... 

هم  با  میاری  که  ماهی هایی  همون  از  خوب   جمشید: 
می خوریم دیگه! 

 غول: ولی سرورم ، غذای من فرق کرد! من غول چراغ 
بود ، چراغ نفتی! من فقط تونست نفت خورد! 

 جمشید: ببینم تو واقعاً نفت می خوری؟ 
غول: بله قربان! 

اِ... من دیدم چند وقت پیش می خواستند  اِ  جمشید: اِ 
سر سفره ها ی ما هم نفت بیارن ، نگو فکر می کردن .....! 
بی خیال... ببین اتفاقاً این یکی رو ما زیاد داریم! برو اون 

عقب هرچی می خوای بخور! 
ـ غول حرکت می کند. 

با  هم  منو  سوخت  کارت  این  بیا  صبرکن...   جمشید: 
خودت ببر! الزمت می شه! 

ـ غول کارت را می گیرد .
جمشید: رمزش هم.....
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مشغول شمردن آن ها می شود! در همین لحظه از عقب 
وارد می شوند.  و عینک دودی  بارانی  با  نفر  صحنه دو 

یکی از آن ها با بی سیم مشغول صحبت کردن است. 
بله،  خودشه!  مطمئنم  قربان،  بله  بارانی پوش:  مرد 
جمشیده!  هم  اسمش  همراشه!  هم  میلیارد  هزار  سه 

جمشید آریا! احتماالً از گروه آریاست! 
- جمشید هم چنان مشغول شمردن پول ها است و غول 
به عقب صحنه می رود و یک لیوان دیگر باال می کشد! 
 یکی از دو مرد بارانی پوش: شما باید همراه ما بیایید. 

 جمشید: اِ... سالم! 
 مرد بارانی پوش: گفتم شما باید با ما بیایید .

  Men in Black دیدم!  رو  شما  فیلم  من  جمشید: 
دیگه! آره.... خیلی بهتون میاد! 

باید  شما  گفتم  فریاد(:  با  دفه  )این  بارانی پوش  مردی 
همراه ما بیائید.

  - و به دستان جمشید دستبند میزند.
)با  شده؟  خبر  چه  ببینم!  کنین  صبر  آهای  جمشید: 

خنده( دوربین مخفیه؟
کجا  از  هارو  پول  این  بگی  می تونی  بارانی پوش:  مرد 

آوردی؟ 
رو غول چراغ  اینا  رو می گین؟.....   اینا  آها...  جمشید: 

جادو برام آورده! 
 مرد: جدا ً!؟ البد تو هم عالء الدینی !؟ 

از خودش  این جاست،  ایناهاش،  کنین...  باور   جمشید: 

ـ غول دستانش را به هم می زند و لیوانی به او می دهد. 
جمشید لیوان را سر می کشد.

جمشید: خوبه... یک کمی بهتر شدم... خوب ولش... 
بریم سراغ آرزوی دوم. 
 غول: آرزوی سوم قربان !

 جمشید: چی؟ 
غول: شما همین االن آرزوی دوم رو کرد! 

جمشید: شربت کارکن؟ !
 غول: بله قربان. 

 جمشید: صبر کن ببینم... من فقط از تو یه شربت کار 
کن خواستم! ما اینو خودمون  داریم!

احتیاجی  ما  به  داشت  کارکن  شما  اگه  قربان   غول: 
نداشت !

تا  پنج  هنوز  نداره.  اشکالی  خوب!  خیلی   جمشید: 
باید  بدم...  هدر  اونارو  نباید  دارم،دیگه  دیگه  آرزوی 
پول  من  فهمیدم...  بکنم....آهان  فکرهامو  خوب 

می خوام! یه عالمه پول! 
 غول: چه قدر قربان؟ هر چقدر خواست گفت! 

 جمشید: االن می گم، دستپاچه ام نکن! من بیشترین 
رقمی که تا حاال شنیدم....آهان ! سه هزار میلیارده.....! 

 غول: سه هزار میلیارد! بفرمایید قربان !
ـ غول دستانش را به هم می زند و وردی می خواند. 

جمشید: واااااای... 
ـ و جلویش مقدار زیادی پول می بیند، با خوشحالی 
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می خوام،  شو  شرعی  نکن!  اشتباه  نه،  نه  جمشید: 
می خوام زن بگیرم... 

غول: اوه کار خیره.... من می مرد برای کار خیر!........
زن چینی  تونست  فقط  من  قربان...  یه چیزی  فقط 

برای شما آورد!
بیابان  در  هم  کفش  لنگه  نداره.  اشکالی  جمشید : 

نعمته!
غول : شما کفش چینی خواست؟

ندی!  هدر  رو  دیگه  آرزوی  یه  نه...باز  نه..  جمشید: 
گفتم که زن می خوام!

را  وردش  و  می زند  بهم  دوباره  را  دستانش  غول  ـ 
می خواند.... جمشید روی صندلی می نشیند. درکنار 
او عروس خانوم با لباس کیمونو ظاهر می شود. دو نفر 
باالی سراو توری را گرفته اند و غول مشغول ساییدن 

قند است. پس از چند لحظه...
جمشید: ببینم تموم نشد؟ 

ساییدنشون  بود!  چینی  قندها  این  قربان،  نه   غول: 
عجله  دجله  به  رفتن  برای  چقدر  شما  کشید!  طول 

داشت! 
اینجا  ماهی می گرفتم!  که  بود  اونجا  جمشید: دجله 

حجله است! 
خطبه  عقد  باید  حاال  خوب  قربان،  شد  تموم  غول: 
رو خوند.... عروس خانم آیا بنده وکیل بود شمارا با 
مهریة  هزار نان سنگک چینی به عقد آقای جمشید 

بپرسین! 
 غول: ببشخید سرورم. من متعلق به شما بود. فقط شما 

تونست منو دید !
 مرد: بریم دیگه.... 

جمشید: )رو به غول(هی... یه کاری بکن...
  غول: ببخشید قربان، پول ها اون ها رو به اینجا آورد، اگه 

پول ها رفت اون ها هم رفت. 
ر و  پول ها  من  خوب،  خیلی  خوب،  خیلی   جمشید: 

نخواستم... اونا رو از اینجا ببر. 
غول: بله سرورم! 

و  می خواند  وردی  و  می زند  بهم  را  دستانش  غول  ـ 
مرد ها از صحنه خارج می شوند .

جمشید: ای بابا... دستی دستی می خواستند ببرنم بهم 
باد  میگن  نیومده...  پولداری  ما  به  اصاًل  بدن!  نوشابه 
آورده را باد می بره! چهار تا آرزوم الکی الکی هدر شد. 

بهتره این دفعه با فکر بیشتری عمل کنم. 
ـ در حین این صحبت ها غول که به عقب صحنه رفته 

و مشغول نوشیدن بوده برمی گردد. 
نفتخوری  نه....  مفتخوری،  داری  توهم خوب  جمشید: 
می کنی ها!... بیا دیگه.....ببین، من خوب فکرامو کردم، 

من چیز می خوام! گوشاتو بیار جلو! 
ـ جمشید در گوش غول چیزی می گوید. 

شما  نخواست  من  از  اینو  قربان  نه  نه  تعجب:  با  غول 
فکرکرد من.... 
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 جمشید: آها، شما بهش میگین دجله! 
 عروس: نه دجله دور بود! همین جا مهریه رو داد!

 جمشید: آها.... اون دیر نمیشه... بعدش... 
تا  میگه  چینی  ضرب المثل  یه  ببخشید...  نه...   عروس:  

تنور داغه باید گربه رو دم دجله کشت! 
 جمشید: ای بابا چه عجله ای داری !

ـ و قدری به او نزدیک می شود.
ـ عروس دورتر می شود. 

 جمشید: مثل اینکه راهی نداره... خیلی خوب. آقا غوله! 
غول در عقب صحنه مشغول نفت خوری است.

 غول: بله سرورم!
 جمشید :مهریة خانم!

 غول: بله سرورم.
و دستانش را بهم می زند و نان ها به ظاهر پدید می آیند. 
زن از دیدن آن ها ذوق می کند و به عالمت تشکر دائم 

روی زمین خم و راست می شود:
آه سرورم! خیلی ممنون... خیلی ممنون...    زن چینی: 
منو  باید  شما  نداد. ..  منو  مهریة  شما  کرد  فکر  من 

بخشید.....  من فقط خواست شما رو امتحان کرد!
 جمشید: اشکالی نداره بلند شو... 

 زن چینی: نه سرورم... من گناه بزرگی انجام داد... لطفا 
منو کشت!.... لطفا منو کشت...

 جمشید: چی چی رو منو کشت؟! بلند شو بریم...
رو  بزرگ  گناه  این  تحمل  من  سرورم!  نه  چینی:   زن 

آریائی در آورد؟ 
به  اقاًل  نکنین!  سنگینش  این قدر  هی  هی  جمشید: 

سکه بگیرین! 
یکی از دو نفر: عروس خانم رفته از چین سنگ توالت 

وارد کنه !
غول: برای بار دوم عرض کرد... عروس خانم آیا بنده 
وکیل بود شما را با مهریة هزار نان سنگک چینی به 

عقد آقای جمشید آریائی در آورد؟ 
یکی از دو نفر: عروس خانم رفته صورتش رو با چینی 

بند زن، بند بندازه! 
 غول: عروس خانم.... برای بار سوم می پرسم.... چینگ 
جمشید  چالنگ  چلونگ  چلینگ  چونگ،  چانگ 

آریائی؟ 
 عروس خانم: با اجازۀ وزیر صنعت بعــــــله! 

جلو  به  بودند  قند  ساییدن  مشغول  که  نفری  دو  ـ 
خواندن  و  موزون  حرکات  مشغول  و  می آیند  صحنه 

می شوند: 
 گل به سر عروس  یاالدامادو  ببـــــــــوقیاال...

 داماد تو رو بوقیده غنچه بــــــــــــوقو  چیده !
 واسه کفتر قــلبت  دونه  چینی پاشیده!

ـ بعد از خواند ن از صحنه خارج می شوند وعروس و 
داماد با هم تنها می مانند. 

 جمشید: خوب.... بریم ؟! 
 عروس: کجا؟ 
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را  دستش  )و  السحر!  الچراغ  غول  غولَک!  انا   غول: 
بگردن مرد عرب می اندازد و ادامه می دهد( 
 غول: انا اکل النفت و افعل لکم کل ما ترید!

 و در همین حال با مرد عرب آهسته آهسته صحنه را 
ترک می کند. جمشید مات و مبهوت و غمگین رفتن 

آن دو را نظاره می کند.
 

نداشت!
و  می آورد  در  بزرگی  شمشیر  لباسش  زیر  از  فوراً  و 

هاراگیری می کند!
 جمشید :نـــــــــــــــه! 

زن چینی به روی زمین می افتد، و جمشید دو دستی 
به سرش می زند:

 جمشید: چیکار کردی! 
 غول: به جای گربه خودشو دم دجله کشت!

 جمشید : )رو به غول( یه کاری بکن!
 غول: ببخشید سرورم از دست من دیگه کاری بر نیومد. 

آرزوهای شما تموم شد!
 جمشید: ببین، تو اگه بخوای حتماً می تونی... برو اون 

عقب یه کمی دیگه نفت بخور بیا...
  غول: نمی شه...

 جمشید: چرا نمی شه؟
 غول: آخه نفت ها هم تموم شد!

جمشید: تموم شد؟ اون همه نفت تموم شد؟!
غول سرش را به عالمت تأیید تکان می دهد. در همین 
رد  صحنه  جلوی  از  عربی  لباس های  با  مردی  موقع 
می شود چشمش به چراغ که روی زمین افتاده می افتد 
و آن را بر می دارد. غول که متوجه او می شود به سمتش 

می رود.
 غول: اهاًل و سهاًل یا سیدی! کیف حالک؟

مرد عرب: شکراً.
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آنچه در فراخوان هفتمین جشنواره سراسری طنز 
مکتوب آمده است :

  بخش های جشنواره :
نمایشنامه، کوتاه نوشت نثر، مقاله، داستان کوتاه،  شعر، 

  موضوعات :
  آزاد       ویژه : تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

  شرایط ارئه آثار :
هنرمندان متقاضی برای شرکت در هر بخش باید مقررات مربوط 

به حداقل و حداکثر تعداد آثار ارسالی را رعایت کنند.
 شعر حداقل 3 اثر حداکثر 6 اثر

 داستان کوتاه و نمایشنامه حداقل 2 اثر حداکثر 4 اثر
 مقاله حداقل 1 اثر حداکثر 3 اثر

 نثر حداقل 3 اثر حداکثر 6 اثر
 کوتاه نوشت حداقل 20 اثر حداکثر 40 اثر

از 5  اثر ارسالی  الزم به ذکر است در بخش داستان کوتاه هر 
صفحه 4A با اندازه قلم 12 بیشتر نباشد.

مقررات عمومی جشنواره:

 هر شرکت کننده باید فرم مربوط به شرکت در این جشنواره را 

از سایت www.Artfest.ir تکمیل و نسخه چاپی این فرم را که 

شامل کد رهگیری است ضمیمه آثار ارسالی کند.

 آثار ارسالی به جشنواره نباید در جشنواره دیگری برگزیده شده باشند.

 دبیرخانه جشنواره در صورت صالح دید آثارمنتخب را با نام 

نویسنده اثر چاپ خواهد کرد.

 بعد از پایان جشنواره آثار ارسالی به شرکت کنندگان 
عودت  داده نخواهد شد.

 برای تسهیل در امر داوری هنرمندان باید هر اثر را در 
صفحات جدا از هم چاپ کنند و بر روی هر صفحه کد 
رهگیری دریافتی از سایت را بر روی همان اثردرج و ارسال 
با قلم 12 بر روی لوح  کنند. ارسال فایل Word آثار 

فشرده همراه با 3 نسخه چاپی الزامی است.

 صفحات باید بدون ذکر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال 
شود.

 دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد 
مقرر معذور است.

 حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است.

 هر هنرمند می تواند همزمان در موضوعات آزاد و ویژه 
شرکت کند.

  جوایز این دوره از جشنواره : 
نفر اول در هر بخش 30/000/000  ریال به همراه تندیس 

و دیپلم افتخار
نفر دوم در هر بخش 20/000/000  ریال به همراه لوح تقدیر
نفر سوم در هر بخش000/000/  15ریال به همراه لوح تقدیر  

 تقویم  جشنواره :
آخرین مهلت ارسال آثار: 12 تیرماه 1391

زمان برگزاری جشنواره: 25 و 26 شهریور 1391
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