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غير قابل

شادروان

یک ارزیابی شتابزده و شوخطبعانه

الهی ،ما را بیامرز ولی نبر!

نوع شاعرانه با «عید فطر»
برخورد نزدیک از ِ

محمدخرمشاهی

بدان و آگاه باش ک��ه چون روز عید فطر دررس��د ،در
مجلس شلمش��وربا همه وکال دور هم جمع ش��ده به
زمردین را در
فراشها دس��تور دهند که فرشه��ای ّ
کنار حوض مجلس بگس��ترانند و عط��ر و گالب که
وکیل قمصر هدیه کرده اس��ت به در و دیوار بپاشند و
منتقل کبابخانه را روشن کنند و آتش آن را تیز نمایند
و دود کباب ب��ره و بوی بوقلمون بري��ان ،تمام صحن
بهارستانرابپوشاند.آنگاهکتاب«مفاتیحاالحسنت»
را بهدست آمیرزا داده ،او را پیشاپیش همه قرار دهند
و با کسب اجازه از شیخ عباس عصایی ،همه در پشت
س��ر آمیرزا بایس��تند و دس��تها را برای دعا کردن و
آمینگفتنبهآسمانبلندکنند.
در این هنگام آمیرزا روی چهارپایه ایس��تاده و دعای
مخصوص عید فط��ر را به صوت جل��ی و صدای بلند
بخواندودیگرانباصدایبلندترآمینگویند.
و این است آن دعای مخصوص عید فطر وکال:
آميرزا -الهی ،به آنها که دستشان از حقوق مجلس
کوتاه شده اس��ت صبر جمیل و اجر جزیل عطا بفرما!
(دستهجمعی:آمین)
الهی ،به کس��انی که قدما و قلما ب��رای تصویب لوایح
زحمت میکش��ند ،توفيق بيش��تر و حقوق بیشترتر
عنايتكن!«آمین»
الهی ،کبابخانه ما را از گزند چش��م ب��د محفوظ و در
کبابخانهماراهمیشهمفتوحنگاهدار«.آمين»
پروردگارا ،تو را قسم به اشکی که در کبابخانه مجلس از
چشم کباب برگ روی آتش جاری میشود ،به هريك
از ما میلواشتهایچهارنفررا مرحمت فرما!«آمین»
خداوندا ،به همه ما تن س��الم ،عم��ر دراز ،زبان کوتاه،
کار سبك ،خواب سنگین ،شکم گنده ،جيب گشاد و
گیوه تنگ عنایت فرما و کاری مکن که خدای ناکرده
شیطان گولمان بزند (!) و پايههای کرسی وکالتمان
سستشود!«آمین»
بارالها ،ما را به سرنوش��ت هابیبی و فس��نجون دچار
مفرما!«آمین»
پ��روردگارا ،نماین��دگان اس�لام و ارامن��ه و کلیمی
و زرتش��تی ک��ه از صمیم قل��ب خدم��ت میکنند
خدمتش��ان را در نظر آقای رییس منظور و ملحوظ
بگردان!«آمین»
چارهسازا ،موجباتی فراهم کن که آقای رییس همیشه
بر گناهان ما قلم عفو کشد و در روز غیبت قلم قرمز در
جلویناممانكشد!«آمین»
بندهنوازا ،به دل آقا برات کن که اس��م ما را در لیست
انتخابات آین��ده ثبت بفرمایند! (خیل��ی بلند« :الهی
آمین»)
گويندگان «صحیح است احسنت» را با وکالی
الهی،
ِ
دوره اول و دوم محشور بگردان! «آمین»
الهی ،روزهای ماه را کوت��اه و کوتاهتر و ما را به آخر برج
نزدیکتربگردان!«آمین»
الهی ،روی ما را برای آقا کم ،و حقوق مجلس را برای ما
زیادوزیادتربفرما!«آمین»
ای قادر اليزال ،دس��ت ما را ق ّوت ب��ده که توتون آقای
رییسرابهتربمالیم!«آمین»
خدایا ،اگر روزی روزگاری آقا س��رما خورد ،به ایشان
فيالفورشفایعاجلمرحمتفرما!«آمین»
الهی ،تا لحظه آخر ،كلمه «صحیح است احسنت» را از
زبانمانینداز!«آمین»
خداوندا ،همه کس��انی را که چش��م طمع به صندلی
صدارت آقا دوختهاند از دور و اطراف کاخ صدارت دور
بگردان!«آمین»
الهی،مارابیامرزولینبر!
«آمينياربالعالمین».
اللهم انّي أسئلك باسمك األجل االكرم ،اعطيه العمر
ّ
و الع ّزه بصدراعظم العصائی واعطیه��م االنرژی و القوه
الوكالء المجلس البيس��ت و دوتا یقدرون یکنفسی
س��بعه ثمانین قانون «صحیح است احس��نت» و ال
کوتاهون سایه اآلقا من رأس الحقير و رأس البادمجون
و االوسعباس والعامورضا والمشهبايرام و بقيه الوکال
کلهم اجمعین ،من االن الى ي��وم الدين ،برحمتك یا
ارحمالراحمین.
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بههمينمناسبت

دعای مخصوص عید فطر وکال و آداب آن

اش�اره :گاه�ی در س�الهای اخی�ر ،نوش�تن
دعاه�ای طنزآمی�ز را ،ب�ه نظ�م و نث�ر در آثار
برخ�ی از طنزپ�ردازان دیدهایم .متن�ی که در
این س�تون میخوانید ،س�ابقه چنین کاری را
به سال  1348میرساند ،آنهم به قلم زندهیاد
«محم�د خرمش�اهی» ،طنزپ�رداز قدیم�ی و
شناختهش�دهای که س�ال گذش�ته به رحمت
«شادروان»
خدا رفت و چندی پیش در س�تون
ِ
همین صفحه از او یاد کردیم .او در ش�ماره 38
ویژه «عید فطر» -نشریه «توفیق» که آذرماهسال  48منتشر شده و طرح روی جلدش را در
س�تون «بایگانی» میبینید ،متنی را با امضای
«گلموال»منتشرکردهکهازهمیندستاست.
مرحوم خرمش�اهی برای نوش�تن چند دعای
طنزآمیز بهمناس�بت عید فطر ،ب�ا نمایندگان
مجلس در آن روزگار ش�وخی کرده است .شما
هم این متن را به مناس�بت فرارس�یدن همین
ِ
عید فرخنده و ش�ادیآفرین بخوانید .البد این
را هم میدانید که در نش�ریه توفیق« ،آمیرزا»
همان«عباسمیرزایی»نمایندهمجلسشورای
ملی اس�ت و «آق�ای رییس» ه�م ،صدراعظم
«عصایی» یا «امیرعباس هویدا» نخس�توزیر
وقت.
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حتماخودتانایننکتهرامیدانید
اما م��ن هم باالخره باید نوش��تن
این نوش��ته را از یکجایی شروع
کنم؛ پس ،از اینجا شروع میکنم:
همانطورکه«آدم»هامتفاوتاند،
«برخورد»هایش��ان هم متفاوت
مجتبیاحمدی
است؛ حتی برخوردش��ان با یک
چی ِز واحد .مثال «غذا» را در نظر بگیرید؛ یکی میخورد تا
بترکد ،یکی میخورد تا سیر شود ،یکی سیرنشده دست
میکش��د از خوردن ،و یکی هم اساس��ا غذایی ندارد که
بخورد .پس میبینید که برخورد آدمه��ا در رویارویی با
یک چیز یا یک موضوع ،ب��ه گونههای مختلف و متفاوت
است( .البته اگر برخیها درباره یک چیزهایی یا پارهای از
موضوعات،بهتفاهممیرسندوبرخوردشانیکیمیشود،
امری اس��ت علیحده و اصال ربطی به متن ما ندارد ،برای
همینهمگذاشتیمشتویپرانتز).
حاال برسیم به اصل حرفمان که درباره «شاعر»هاست.
شاعران هم علیالقاعده «آدم»اند ،پس طبیعی و بدیهی
اس��ت که برخوردش��ان با یک چیز یا یک موضوع ،با هم
زندگی فوقالذک��ر را در نظر
متفاوت باش��د .مثال همان
ِ
بگیرید؛ یکی مثل «حافظ ش��یرازی» در قرن هش��تم،
از «آب زندگی» و لب ج��وی و از این قبیل میگوید و این
آب زندگی و روضه ارم/
س��ؤال را مطرح میکند:
«معنی ِ
ّ
جز طرف جویبار و می خوش��گوار چیس��ت؟» اما شاع ِر
همروزگارش «خواجوی کرمانی» ،ضمن اینکه از یکی
درخواس��ت میکند که بیای��د ،درباره «زندگ��یِبیاو»
میس��راید« :بیا که بیتو ملولم ز زندگانی خویش /که در
وضع
فراق ُرخت ،زندگی ِ
ِ
عذاب من اس��ت» درحالیکه ِ
«نظامی گنجوی» در قرن شش��م ،از این هم بدتر است و
«زندگی» را اینچنین ترس��یم کرده« :ب��ه ِ
وقت زندگی
گرگانوحشیدرجوالیم».
رنجورحالیم/کهبا ِ
اینها تنها س��ه نمونه از برخور ِد متفاوت شاعران با یک
موضوع بود؛ باید خودتان بروید دیوان ش��عرای قرنهای
پیشینراورقبزنیدتاببینیددربارهچهموضوعاتی،چهها
کهنسرودهاند!
و اما موضوعی که ما به سراغش رفتیم و کمی سعی کردیم
ببینیم شاعران دربارهاش چهها سرودهاند و برخوردشان
با آن چگونه بوده« ،ماه رمضان» و «عید فطر» اس��ت .در
اینزمینههم،وضعهماناستکهاشارهشد؛یعنیهریک
از شاعران ،به ش��یوه خودش از ما ِه روزه و روز عید سروده
است .البته منکر برخی شباهتها هم در برخورد شاعران
نمیشوم؛ مثال همین تش��بیه «ابروی دلدار» به «هالل
ِ
«رؤی��ت هالل» ،چنانکه
عید» ،یا «دی��دن روی یار» به
شاعر فرموده« :بر سر بام بیا ،گوشه ابرو بنمای /روزهگیران
جهان منتظر ماه نواند» ،و اینه��ا مضمونهایی رایج در
قد یار ،سرو بوده و
شعر فارسی بوده اس��ت ،همچنانکه ّ
چشمش نرگس و مویش شب؛ یعنی خالصه هیچجایش
مثلآدمیزادنبودهاست!بگذریم.
شاعران ،از س��ویی به فراخو ِر س��بک زندگی و خلقوخو
و حتی اعصاب و روانش��ان ،و از س��ویی با توجه به شیوه
شاعری و سخنوریشان ،هرکدام به نوعی با «ماه رمضان»
و «عید فطر» برخ��ورد کردهاند .در ادام��ه ،همانطور که
پروفسور «آلن هاینک» ،برخورد با بشقابپرنده را دو جور

میدانستواز«مشاهدهازدور»و«برخوردنزدیک»سخن
گفت و بعد «برخورد نزدیک» را به چند نوع تقسیم کرد و
در همین راستا «استیون اسپیلبرگ» هم فیل ِم «برخورد
نزدیک از نوع سوم» را ساخت ،ما هم میخواهیم برخور ِد
ِ
نزدیک ش��اعران قدیم با «عید فطر» -و بالطب��ع با «ماه
رمضان» -را به صورت گذرا و شتابزده بررسی کنیم و انواع
واقعامختلفشرابراینخستینباردرتاریخ،نشانبدهیم.
.1برخوردازنو ِعخداپسندانه
برخی از ش��اعران ،در رفتاری خداپس��ندانه ،هم خیلی
عارفانه با آمدن ماه رمضان برخ��ورد کردهاند و هم خیلی
مؤمنانه ،با رفتنش! تا آنجا که از تمام ش��دن ماه رمضان
ناراحتاند و غ��م میخورند که ِ
فرصت وی��ژه بندگی را از
دست دادهاند .مثال «سنایی غزنوی» در شعرهایش برای
ماهرمضانوعیدفطر«،برخوردازنو ِعخداپسندانه»دارد:
ایماهصیامارچهمراخودخطرینیست
حقاكهمراهمچوتومهمان،دگرینیست
از درد تو ای رفته بهناگه زبر ما
یكزاویهاینیستكهپرخونجگرینیست
ایدادهبهباداینم ِهبابركتوباخیر
ماناكهتازاینآتشدردلشررینیست
.2برخورد از نو ِع شاد
برخی از ش��اعران ،هم خیلی ش��اد با آمدن م��اه رمضان
برخورد کردهاند و هم خیلی شاد با رفتنش! البته انصاف
داشته باش��یم که ش��ادی و سرخوش��ی دوم ،به خاطر
فرارسیدن عید است نه اتمام ماه صیام .سردمدار «برخورد
ازنوعشاد»باعیدمبارکفطرراباید«جاللالدینمولوی»
دانستکهخیلیشادمانهدراینزمینهسرودهاست.مثال:
عیدآمدوعیدآمد،وآنبختسعیدآمد
برگیرودهلمیزن،کآنماهپدیدآمد
عیدآمدایمجنون،غلغلشنوازگردون
کانمعتمدسدره،ازعرشمجیدآمد
موالنای ش��ادان ،در غزلی دیگ��ر« ،تبریکگویی» را هم
ضمیمهشادیمیکندوبرایعیدمیسراید:
عیدبرعاشقانمبارکباد
عاشقانعیدتانمبارکباد
.3برخورد از نو ِع صریح
برخی شاعران در برخورد با ماه رمضان و عید فطر ،تعارف
ندارند؛ یعنی ضمن اینکه از رس��یدن عید خوشحالاند،

منثور

درباره رفتن رمضان هم خیلی صریح اظهار نظر میکنند.
مثال «منوچهری دامغانی» در شعرهایش ،این «برخورد از
نو ِع صریح» را دارد:
رفتناوبِه
ماهرمضانرفتومرا ِ
عیدرمضانآمد،الم ّنههلل
آنکسکهبُ َودآمدنی،آمدهبهتر
وآنکسکهبُ َودرفتنیاو،رفتهبُدهبه
.4برخوردازنو ِعمنطقی
برخورد برخی از ش��اعران با ماه رمضان و عید فطر ،بسیار
منطقیاست؛بهاینمعنیکهمیگویندهرآمدنی،رفتنی
دارد و ماه مبارک رمضان هم –هرچند که خوب و شایسته
است -از این قاعده مستثنا نیست .بعد هم خیلی منطقی
به این موضوع اشاره میکنند که رمضان ،سال بعد دوباره
میآید و انشاءاهلل به شکل بهتری در خدمتش خواهیم
بود .مثال این چند بیت را از «امیر معزی» شاعر قرن پنجم
حاوی«برخوردازنو ِعمنطقی»است:
بخوانیدکه ِ
رمضانشدچوغریبانبهسفرباردگر
اینتفرخشدنواینتبههنگامسفر
بودشایسته،ولیکنچهتوانکردچورفت
سفریرانتوانداشتمقیمیبهحضر
گرچهدرحقویامسالمقصربودیم
عذرتقصیرتوانخواستازاوسالدگر
.5برخورد از نو ِعخسته
برخی شاعران در برخورد با ماه رمضان ،خستهاند و وقتی
هم میخواهند درباره عید فطر بس��رایند ،خس��تهوار به
موضوعمیپردازند.مثال«شمسگنجهای»دریکرباعی،
خستگیرابهالتماسآمیختهوسرودهاست:
ای روزه ،اگر عمر عزیزی،به سر آی
ویقدر،اگرمرگتوییپیشترآی
گرخوداجلیمرا،توایعید،برس
ور جان تویی ایهالل شوال،برآی
وازسویی،برخیشاعرانهمبرایایناندازهاز«خستگی»
نس��خه پیچیدهاند و ضم��ن اینکه با ش��ور و نش��اط از
فرارسیدن عید فطر س��خن گفتهاند ،برای رفع خستگی
هم پیشنهاد خود را ارائه کردهاند .مثال «عبید زاکانی» در
شعریچندبندی،اولچنینبهاستقبالعیدرفتهاست:
بنمودعیدچهرهواندررسیدباز
خرموصالدلبروخوشبامدادعید
بايگاني

ملی سلبریتیهای بدلی
تیم ِ

به سالمتی جام جهانی هم از راه
رس��ید و تیم ما بازیهایش را در
گروه مرگ ش��روع میکند .البته
اگر خودمان را یکی از قطبهای
حال حاضر فوتبال جهان و یکی
عباسمحمودیان از مدعیان کس��ب ج��ام بدانیم
بازیهایمان در گروه مرگ است،
وگرنهماازکجامرگازکجا؟!
همانطور که حتما مستحضرید اوضاع قدری بیریخت
است و علیرغم اینکه خودمان را جلوی بقیه خونسرد
جلوه میدهیم ،نهتنها خونسرد نیستیم بلکه نگران هم
هستیم .حتی کار آنقدر بیخ پیدا کرده که نمایندههای
مجلس ه��م دس��تبهکار ش��دند و به ک��یروش نامه
فرستادند که فهرس��ت بازیکنان تیم ملی را اصالح کند
وگرنه احتماال چون دسترسی مستقیم به او ندارند ،کتبا
برخورد میکنند و شاید هم مثال کار به استیضاح یا عدم
کفایت ورزشی برسد .اما متاسفانه آقای کیروش خیلی
خارجیطور عم��ل میکند و کال ب��ه اظهارنظر دیگران
کاری ندارد .به همین دلیل اصال قصد دخالت در امور تیم
ملیرانداشتم،اماازآنجاییکهالزممیدانستمتوضیحات
و راهنماییهایی برای موفقیت تیم ملی در جام جهانی
ارائه کنم ،برای ثبت در تاریخ در اینجا با شما به اشتراک
میگذارم.
موفقیت ما در جام جهانی ،تنها از یک راه میگذرد و آن
این است که ابتدا کلیه بَ َدلهای وطنی اشخاص معروف
را از سطح اینس��تاگرام جمعآوری کنیم و همه را همراه
تیم ملی به روس��یه اعزام کنیم و زمانی که بازی ش��روع
میشود این عزیزان گرمکن و شورت ورزشی بپوشند و
کنار زمین خودشان را گرم کنند که مثال آماده حضور در

بازیاند .شما فکر کنید وسط بازی با اسپانیا ،مثال همین
بزرگواری که زحمت میکش��د و بَ َدل مسی است ،کنار
زمین خودش را گرم کند؛ چه ولولهای که برپا نمیشود!
همه هوش و حواس بازیکنان اسپانیا و مربیشان و اصال
همه ورزشگاه پرت میشود و میروند تا با داور بحث کنند
که مسی ایرانی نیست و نمیتواند برای ایران بازی کند.
وسطهمینجاروجنجالوشلوغبازیهاراحتمیتوانیم
سه،چهارتاگلبزنیموبازیراببریم.
��دل رونالدو را کنار
برای بازی با پرتغ��ال هم میتوانیم بَ َ
زمیننگذاریمویکراستازهماندقیقهاولبفرستیمش
توی زمین .تا پرتغالیها و خو ِد رونالدو بخواهند بفهمند
چه اتفاقی افتاده است و کی به کی است و این یکی رونالدو
را کی آورده وسط زمین ،شیرین سه ،چهارتا گل زدهایم
و دیگر دس��ت پرتغالیها به س��وراخ تور دروازهمان هم
نمیرسد .برای مراکش هم که بهتازگی دعوای سیاسی
راه انداخته اس��ت ،میتوانیم بدلهای سیاسیمان را به
زمینبفرستیموگیجشانکنیم.
اگر همین االن نیمس��اعت در اینس��تاگرام جستوجو
کنید ،بهاندازه دوتا تیم ملی بَ َدل آماده کاردرست و مشابه
فابریک داریم که با نمونه اصلی مو نمیزنند و پدر صاحب
بچه هم نمیتواند اص��ل و فرع را تش��خیص بدهد .الی
ماشاءاهلل در همه ردههای جهانی ،اعم از ورزشی و سیاسی
وسینماییوموسیقیو...همبدلآمادهداریمواصالغمی
از این بابت نداریم .باری ،اینهمه س��ال دوستان زحمت
کشیدهاند و خودشان را ش��بیه سلبریتیها کردهاند و ما
حتی برایشان یک الیک هم نفرس��تادیم .اینجا وقتش
است که جبران همه بیمهریهایمان را بکنیم و با کمک
اینعزیزانوزحمتکشان،تیمملیروسفیدمانکند.اما
حیفکهدستماکوتاهوکیروشدرروسیهاست.

فراخوان

فراخوانطور!
رفقای همراه ،سالم.
چندين هفته اس��ت که صفحه «غیر قابل اعتماد» را در روزنامه راه انداختهایم تا «طنز» بنویس��یم و «طنز»
بخوانیم .رفقای شاعر و نویسنده و طنزپردازمان هم ،در این چند هفته همراهیمان کردهاند و آثارشان را برای
چاپ و انتشار به ما س��پردهاند .گفتیم خوب است این فراخوانطور را در گوش��ه صفحه بیاوریم و بگوییم اگر
قلم طنزنویسی در گوشهای از این مر ِز پرگهر و ِ
خاک پرشکر داریم و از او بیخبریم ،قد ِم قلمش
ِ
رفیق دستبه ِ
روی چشم ما و صفحه طن ِز پنجشنبههای «اعتماد» .شما میتوانید شعر طنز ،نثر طنز ،داستان طنز ،کارتون
و کاریکاتور ،یا هر چیز دیگری از این دس��ت را ،برای انتش��ار در «غیر قابل اعتماد» ،به یکی از نشانیهای زیر
بفرستید:
ایمیل tanz.etemaad@gmail.com :تلگرام@mojtabahmadi :

تشریفدادوبازاساسطربنهاد
ایصدهزاررحمتحقبرنهادعید
و در ادامه ،به «خستگی» اشاره کرده و خطاب به افرادی
همچ��ون خ��ودش و «ش��مس گنج��های» ،توصیه و
پیشنهادشراسرودهاست:
هرخستگیکهازرمضاندروجودماست
آنرابهجامبادهصافیدواکنیم
.6برخوردازنو ِععصبانی
تا از عبید دور نش��دهایم بگویم که برخی از شاعران هم،
برخوردی عصبانی با ماه رمضان دارند! یکی همین عبید
کهالبتهعصبانیتشرابهتراستبیشترمعطوفبهعملکرد
برادران ریاکار قرن هشتم بدانیم که او هروقت فرصتش را
داشته ،آنها را مورد عنایت قرار داده است! مثال در یک شعر
چندبندی،ابتدادرچندبیت–با همانروحیه توصیهگر-
اینگونهازرفتنرمضانوآمدنعیدفطرگفتهاست:
آتشاینروزهسیروزهبسوخت
هرکهرا ِ
مرهمششمعوشراباستودوا،چنگورباب
وآنکهامروزعذابرمضاندیدهبُ َود
منبرآنمکهبهدوزخنکشدبارعذاب
باده در جام طرب ریزکه شوال آمد
موسموعظبشد،نوبتقوالآمد
وهمین«موسموعظ»کلی ِداین«برخوردازنو ِععصبانی»
کنندگان
اس��ت و معلوم میش��ود که عبید هم از وعظ
ِ
ریاکار،دلخوشیندارد؛همانهاییکه«حافظشیرازی»
شاعر همعصر عبید -با یک بیت ماندگار ،ظاهرسازی وریاکاریشانرابدجوریرسوایعاموخاصکرده،آنجاکه
فرموده« :واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند/
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند» و عبید هم
در ادامه ش��عر باال ،ضمن اعالم خبر عید فطر و ماه شوال،
میگوید« :موسم وعظ بشد» ،و چند بیت بعدش عصبانی
میپرسد:
ش ِ
واعظناکسبینیم؟
چندرویت ُُر ِ
قولپراکندهاوگوشکنیم؟
چندبر ِ
واصال،امانازهرچهپُرگویبدخویاخمو!
 .7برخورد از نو ِع حافظ!
نوع برخورد «حافظ شیرازی» با خیلی از مقوالت ،خاص
ِ
صف��ت «رندانه»
خود اوس��ت و علم��ای ادبیات ب��ه آن،
میدهند .اگر بسیاری از ش��اعران با صراحت یا عصبانیت
حرفش��ان را میزنن��د ،یا گاه��ی برخی دستش��ان را
رومیکنند و عشرتطلبانه میسرایند و خدایناکرده ماه
رمضان را مانع عیش و نوش میدانند و فرارسیدن عید فطر
مانع جانسوز! اما حافظ رندانه میسراید
را رد شدن از این ِ
و هیچجوره معلوم نمیکند که م��رادش از «قدح» همان
حاوی «زهرماری»(!) در شعر برخی شاعران است یا
قدح ِ
ِ
شرابنابالهی!؟خودتانایندوبیتراببینید:
سبوی ِ
خوانروزهغارتکرد
بیاکهترکفلکِ ،
هاللعیدبهدو ِرقدحاشارتکرد
حج قبول ،آنکسبُرد
ثواب روزه و ِ
که ِ
خاکمیکدهعشقرازیارتکرد
خالصه اینکه ش��اعر محترم ،خیلی رندانه و هنرمندانه،
حرف را در پشت پرده ابهام نشانده و به وادی تأویلپذیری
کشانده ،تا نه کسی او را عش��رتجوی الابالی بخواند و نه
ریاکارانزاهدنمابداند.
کسیاوراهمقطا ِر
ِ

روی ما ِه شما قربان!

«بعضیهاتاماهرانبینندروزهخودرانمیشکنند».
آمیرزا:قربان،خوبشداومدین،چونماتارویماهشمارانمیدیدیمروزهمونرونمیشکستیم!
(آنچه میبینید ،تصویر جلد شماره  38نشریه «توفیق» هفتگی است که پنجش��نبه  20آذرماه  1348منتشر شده.
توفیقیها در جلد این شماره ،بهمناسبت عید فرخنده فطر ،با وکالی مجلس شوخی کردهاند؛ خاصه «آمیرزا» که در
کارتونهایتوفیق«،عباسمیرزایی»نمایندهمجلسشورایملیاست؛«بادمجون»نمایندهمجلسووکیلبماست
و«اوسعباس»هم«عباسروستا»نمایندهمجلس«.قربان»همکهمعرفحضوراست؛نخستوزیرآندوران).

«میرزاعلیخان لعلی» که بود و چه کرد

عزرائیل را معاون الزم نبود!

شادروان «میرزاعلیخان لعلی»
متخلص به «لعل��یتبریزی» در
س��ال  1252قمری (و به روایتی
 1261قم��ری) در ش��هر ایروان
متولد ش��د .در بیستس��الگی
عمادالدینقرشی هم��راه پدرش حاجیآق��ا میرزا
ب��ه تبریز رهس��پار ش��دند و در
تجارتخانه میرزاجلیل مشغول کار شدند .در عینحال
با قریحه و اس��تعداد مخصوصی که داشت هرروز چند
س��اعت به تحصیل علوم مقدماتی میپرداخت .چند
سال بدینمنوال گذشت تا پدرش فوت کرد .پس از آن،
به سبب عالقه به طلب دانش و معارف و کمالاندوزی،
از کار بازاری و تجارت دست کشید و تمام اوقاتش را به
فراگرفتن فن پزش��کی گذراند و در حوزه درس مرحوم
میرزا ابوالحس��ن حکیمباش��ی حضور یاف��ت و رنجها
برد تا مقدمات طبابت را آموخت .س��پس به استانبول
مسافرتکردودردانشگاهپزشکیآنجابیشترازپیشبه
تحصیل و تکمیل علم طب پرداخت تا به درجه دکتری
نائل شد .در بازگشت از ترکیه ،در تبریز مطبی در کوی
راستهکوچه و محلی که به دبکباشی معروف است ،دایر
کردوبهطبابتمشغولشدوشهرتیبسزایافتوطبیب
مخصوصمظفرالدینمیرزا(ولیعهدوقت)شد.
لعلی غیر از سفری که همراه با ناصرالدینشاه به فرنگ
رفت ،س��فرهای دیگری نیز به اروپا و ش��مال افریقا در
قالب مأموریتهای حکومتی داشت و در زمان سلطنت
مظفرالدینشاه به مقام شمسالحکماء ملقب و بار دیگر
منظور بزرگان فضل و ادب ش��د .لعلی ،در سال 1314
قمری ،در معیت میرزاعبدالعلی منج�� م گوگانی که از
دوستان بسیار نزدیکش بود ،برای زیارت به عراق مشرف
شد .او در آخرین س��فرش به استامبول ،مدتی با پرنس
ارفعالدوله ایروانی همنش��ین و همس��فر بود تا آنجا که
هوای آنجا به مزاج لعلی موافقت نکرد و به تجویز اطبا به
تفلیس رفت و در عمارتی که پرنسارفع در آنجا ساخته
بود ،سکنا گزید .در اثنای توقف در تفلیس ،دوبار به تبریز
آمد .در بازگشت به تفلیس ،با مرض برونشت مزمن که از
مدتی پیش بدان مبتال شده بود ،در سال  1325قمری
درگذشتوهمانجادفنشد.

بیش��تر معاصران لعلی ،از لطایف طبع و مضامین بکر و
سخنان سنجیده و نغز او در طنز و هزل و هجو سخنانی
روایت کردند و او را از طنزپ��ردازان خوشنام آذربایجان
برشمردند.میگویندلعلیدرحاضرجوابیوبذلهگوییو
طعن،در میانخاصوعام مشهوروبهاصطالح آیتیبود.
هنگامیکهلعلیمطبشرادرهمچیدهبود،کسیبهوی
گفت :چرا از ش��غل طبابت و معالجه بیم��اران اعراض
کردی؟ که در جواب گف��ت« :عزرائی��ل را معاون الزم
نبود!» .در مذمت حاکمیت قاجاری در مملکتداری در
ایام مذهبی س��روده بود« :محرم و رمض��ان ،هر دوماه
مهرافزاست /که این دوماه م ِه اتحاد شاه و گداست!» .در
طعنه به برخی رجال و درباریان دورو و بیدانش سروده
بود«:مدتیگفتاربیکرداربامنداشتی/روزگاریهمبیا
کردار بیگفتار کن!» .س��جع کالم او برای پی بردن به
عوالم ه��وش و ذوق ادبی او کافی اس��ت .نامش علی و
تخلصشعریویلعلی.خودشحکیموطبیبوسجع
کالمش «وانه لعلی حکیم» بود که بر سردر مطبش زده
بود .خود در این باب سروده است« :تو این پیام متین را ز
قول من برسان /صبا بگو ب ه حسودان که سستپیمانند/
به طبع ش��عر مرا خود نه افتخار بُ َود /که جمله صاحب
طبع و سلیم میدانند /مرا به قول خداوند در کالم مجید/
«وانّهلعلیحکیم»میخوانند!»
دیوان اشعار لعلی به صورت چاپ سنگی چندین بار در
تبریز منتشر ش��د اما پس از مرگ او و به همت محمد
دیهیم (مدیر ش��رکت چاپ کتاب) و حاج حس��ینآقا
نخجوانی ،دی��وان کامل آث��ارش (فارس��ی /ترکی) به
همت انجم��ن مع��ارف آذربایجان ( 1322شمس��ی)
بار دیگر منتش��ر ش��د( .منبع :مقدمه دیوان شادروان
«میرزاعلیخانلعلی»بهقلممحمدعلیصفوت)
او این قطعه شوخطبعانه را در استقبال از غزل حافظ با
مطلع «روش��نی طلعت تو ماه ندارد /پیش تو گل رونق
ِ
گیاهندارد»سرودهاست:
معده[]...قرارگاهندارد
هرچهخوردیکجوینگاهندارد
معبرعاماستمعدهاشچوسرپل
درسرپلکسقرارگاهندارد
بسکهپرازاکلوشربگشتهمجاری
در دل او فضل و علم ،راه ندارد
درصددخوردناست،نیستمقید
پاوسرشکفشیاکالهندارد
معتقدآشکشکومنکرعشقاست
کافرعشق،ایصنم،گناهندارد
سفرهبیگانهراچوحملهبرآرد
جانبهیچآشنانگاهندارد
سبزیتازهبهسفرهبیندوگوید
ِ
پیشتوگل،رونقگیاهندارد
دستبهقرصپنیربردهوخواند
روشنیطلعتتوماهندارد
گوشههرسفرهچوننشیندوگوید
خوشترازاینگوشه،پادشاهندارد
وردزبانشبُ َودزخوردنفلفل
کیستبهدل،داغاینسیاهندارد
کاسهحلواوظرفماستچوپردید
چشمبهمهرونظربهماهندارد...
گرچهنداردسوادلیکبهخوردن
داردمیلیکهخربهکاهندارد.

