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ای برای این ا مقدمهخواستم از یکی از دوستانم که پیشکسوت طنز نیز هست تقاضا کنم تمی

از ایشان تقاضا کنم که ضمن تمجید و تعریف بیش از حد رایج در چنین  مسلماًو  کتاب بنویسد

کند. چون اگر این مملکت های سابق(، مرا یک جورهایی پدر نوعی از طنز مقدماتی )مقدمه

اتفاق رخ ندهد، ممکن است خواندن این کتاب برای شما چندان دلچسب نگردد. آخر امروزه 

آن روند، به نوعی آن عزیزان را پدر یا مادر ه از دنیا میک ایزمینههای هر رسم شده که قدیمی

که بعضی اوقات این القاب تکراری کنند. جالب اینمیکم بخشی از آن زمینه زمینه و یا دست

شوند. مثل مادر سینمای ایران که به چند هنرمند خانم پیشکسوت سینمای ایران در نیز می

. . قابل ذکر است  . پدر تأتر ایران و .عناوینی چون ابه، شان اتالق شد، یا به طور مشپس از فوت

هم فکر  "پدر طنز مظلوم ایران")البته  "پدر مظلوم طنز ایران"ها جستجو، لقبکه پس از مدت

از مظلومیتم هم همین بس که در اوج  را هم برای خودم مناسب یافتم. صاحب باشد(کنم بی

دست از  ،نام و نام فامیل خودم طنز بنویسم اشد که بکه اجازه داده نمیبه سبب آن ،توانایی

 نوشتن برداشتم.

به رشته  این کتاببرای  را ایبلی، در جستجوی دوست پیشکسوتی بودم که چنین مقدمه

اش جواب نداد. به قطعه هنرمندان به هر کدام که تماس گرفتم گوشی ولی ،تحریر درآورد

گشتیم. بلی این هم یکی از ه و ما گرد جهان میبهشت زهرا که سر زدم، دیدم، یار در خان

شان معموال سن پدرشان را دارند، به های قدیم است. چون دوستاندانهیکدردسرهای یکی

 در قید حیات نیستند.دیگر  شانجانیرسند، دوستان جانمیانه عمر که می

است  فصلای و شامل دو مقدمهتحفه درویش و یا به هر حال این برگ سبز که فاقد هرگونه 

پ یا پیشتر چازندگینامه هنری و آثار اول شامل  فصلشود. تقدیم شما سروران گرامی می

، "خورجین"، "فکاهیون"، "طنز پارسی"، "آقاگل"همچون  ،های مختلفپخش شده در رسانه

می صدا و سیمای جمهوری اسال"، "روز هفتم"، "خبر جنوب"، "اطالعات"، "دنیای ورزش"

جز با نام افرادی به"و در مواردی حتی  "نام بی"و  "امن با"که هاست برخی رسانهو  "ایران

مانند این کاریکلماتور که چه بسا شما هم آن را  . آثاریندااقدام به ارائه آثارم کرده ،"خودم

 دانیدش:جز بنده میمتعلق به فرد دیگری به
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 زندگینامه هنری و برخی آثار چاپ یا اجرا شده 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



هستم.  7691جوالی  77شمسی )خورشیدی سابق( معادل با  7431تیر سال  02من متولد 

ام را چند ماه بزرگ کردند. لذا تاریخ که یک سال زودتر به مدرسه بروم، شناسنامهالبته برای آن

است. حاال این چه داستانی است که تاریخ واقعی تولد  7431فروردین  0من ای تولد شناسنامه

کاری به تاریخ واقعی  ،آن زمان نوشتند اما وزارت آموزش و پرورشرا در انتهای شناسنامه می

 صفحه آخر نداشته و معیارش تاریخ جعلی صفحه اول شناسنامه بوده، و ا . . . اعلم.

فراهم نمودن عرض کنم که، هدف من از نوشتن این زندگینامه تان تا یادم نرفته باید خدمت

در سالهای پس از زندگی )یا به غلط، ممکن است بخواهند است که  ادیریک مرجع برای اف

برخی کارهای بنده  در زمینه طنز تحقیقی انجام بدهند و احیاناً ،سالهای پس از مرگ( من

شان را جلب کند. لذا بخواهند اطالعاتی درباره نویسنده آن مطالب کسب نمایند. حال توجه

، از آن بدترام طوالنی بوده است، تازه از چون نه سطح کارهای من باال و نه استمرار طنزنویسی

دانم افراد م، بعید میاعرضه و توان بده و بستان و فهم و درک روابط مناسب را هم زیاد نداشته

)چه بسا االن هم  شدمیگیرشان تچیز قابلی دس نوشتن این سطور، مدر صورت عد مزبور

که، بگذریم از این. امید است این مختصر، اندک کمکی برای محققان زمینه طنز باشد. نشود(

تأثیر بینیز در این راستا مطالعه آثارم  برای ،تقاضای برخی از همکارن، دانشجویان و دوستانم

 نبوده است.

بود، این مجموعه در حد چاپ یک کتاب اگر قرار تنها به نوشتن زندگینامه طنزم می ،البته

ام را نیز در داخل آن قرار بدهم. شد، تصمیم گرفتم که منتخبی از آثار چاپ شده و نشدهنمی

ا حالت سندیت این نوشتار بیشتر ابتدا دوست داشتم کپی آثارم را در این مجموعه بگذارم ت

بشود، اما به علت پایین بودن کیفیت اسناد موجود ترجیح دادم این آثار را تایپ کنم. در همین 

نیز از روی آثارم حذف کردم. لذا شما اکنون را رات تحمیلی یراستا برخی از ایرادات تایپی و تغی

 خوانده شوند.  خوانید که من مایل بودمای میگونهاین آثار را همان

مبنای نوشتن این زندگینامه، تقریبا بر اساس اولویت زمانی است. در این راستا نیز تالش 

ام که در صورت لزوم، مطالبی در حاشیه آثارم بنویسم که شما را با موقعیت زمانی آن آثار کرده

به زمان و مکان  بیشتر آشنا کند. زیرا یکی از اشکاالت مطالب ژورنالیستی، وابستگی شدید آنها

رخداد آنهاست. به نحوی که اگر خواننده چنین مطالبی، با موقعیت مکانی و زمانی آن رخداد 



آشنایی نداشته باشد، شاید چیز زیادی را نتواند از آن اثر درک کند. به عنوان مثال خود شما 

ه مشهور روس ، نویسند"آنتوان چخوف"هایی را از ممکن است تا کنون داستان و یا نمایشنامه

ای که وی ها مقالهاز میان ده را ایخوانده، شنیده یا دیده باشید. اما بعید میدانم تاکنون مقاله

 عموماًنوشته است خوانده باشید. این همان برتری ادبیات داستانی بر ادبیات ژورنالیستی است. 

 درازمدت.  مدت اثرگذارتر است و ادبیات داستانی درادبیات ژورنالیستی در کوتاه

آشنایی من با طنز، مثل خیلی از خود شما از طریق خانواده و رادیو و تلویزیون )صدا و سیمای 

دخیل بودند. شدت عالقه من به حدی بود که  امر. البته نشریات هم در این ه استالحق( بود

سالگی شروع به جمع اوری آثار طنز نشریات مختلف در داخل یک دفتر  73یا  74در سن 

توانستم تصور کنم که روزی خودم هم بتوانم آثاری بنویسم گاه نمیدر آن ایام شاید هیچکردم. 

 که در نشریات کشور قابل چاپ باشند.

شوم، توانایی تکرار و تولید های من این است که وقتی زیاد داخل یک موضوع مییکی از ویژگی

قدر خواندم و من رخ داد. آن کنم. این اتفاق در زمینه طنز نیز برایمشابه آن را پیدا می

قدر سطح پایین بودند که نه تنها ارزش های من آنخواندم، تا باالخره نوشتم. البته اولین نوشته

کنم لطفی داشته باشد. البته چون شما چاپ نداشتند، بلکه ذکرشان در اینجا هم فکر نمی

یس در دانشگاه( به ممکن است روی این مساله کنجکاو شده باشید و من حسب شغلم )تدر

گذارم، اولین اثر نوشته شده توسط خودم را که در هیچ جایی چاپ کنجکاوی افراد احترام می

 کنم:جا برای شما ارائه مینشده، همین

 

 برند.گاه از یاد نمیتاریخ ازدواج را تنها خانمهاست که هیچ

 
ها همیشه شیرینند، شروع شروعدانم برای شروع خوب بود یا نه، ولی برخالف این مثل که نمی

ای ای و سپس حرفهحرفهکار نویسندگی من با چنین مطلب لوسی شروع شد. اما فعالیت نیمه

با مطبوعات از چند سال بعد آغازید که ذیال طی بخشهای مختلف این کتاب بدان پرداخته 

 شود.می
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و هنگامی  "دنیای ورزش"نشریه  ، "هوای تازه"صفحه  و در ینخستین آثار من در ژانر ورزش

که هرکس سواد خواندن و ثل االن نبود سال داشتم به چاپ رسید. آن ایام م 11که تنها 

سایتی داشته باشد و در آنجا آثارش را به وبالگ یا ند وبابتو ،باشدیا نداشته ه نوشتن داشت

 کردند. ها از کسی چیزی چاپ نمیمعرض دید عموم بگذارد. به این آسانی

اپ ن در جایی به چیه معمول، قبل از آنکه اثری از مبر خالف )و شاید هم مطابق با( روالبته 

 :. مطالعه بفرماییدبرسد، درباره آنها نظر داده شد

 

 1هاپاسخ به نامه

ای صاف کرد و گفت: آقا فرامرز ما استعداد آقای فرامرز قاسمی( سید آقا جان سینه تهران) -

 آورد. طنزنویسی را دارد فقط باید کمی حوصله خرج دهد تا سری میان سرها در

 

 و نظر فوق را پس از خواندن برخی از آثار من داده بود، کردمیاداره فردی هم که این صفحه را 

کرد و طنزپردازی می "قا جانآسید "در صفحه مزبور با نام بود که  "سید مهدی کاظمی"آقای 

 مان عبوراز نزدیکی منزلاتفاقی ایشان که شان. حتی یک روز هیچگاه توفیق نشد ببینماز قضا 

که من های ارسالی بنده( )با توجه به آدرس روی پاکت نامهمان د دم منزلنیآد، میندکرمی

کنند و ایشان خیلی تعجب می است مسال 11گوید که من رم به ایشان مینبودم. وقتی ماد

سال  03ند که من حداقل کردفکر میایشان  ،نویسمبا توجه به مطالبی که میگویند که می

که را زه وافر نوشتنی یانگ و احساس شعفمیزان حاال شما خودتان در نظر بگیرید  م.سن را دار

به من پس از شنیدن این جمالت دست داد، تازه آن هم زمانی که تنها چند کار از من به چاپ 

در نشریات کشور برویم، باید ابتدا کار  امکه سراغ نخستین کار چاپ شدهقبل از آن رسیده بود.

. چون نخستین کار مالحظه بنمایید ،ول صفحه مربوطه نوشته شده بودئزیر را که توسط مس

 :پاسخی است به این کار ،چاپ شده من
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 1استخدام مفت و مجانی

اش زنی هوای تازه که به هیچ موسسه و شرکتی وابستگی ندارد و گلیم خیس شدهکلوپ نیش

نماید. لذا از کلیه تعدادی طنزپرداز از طریق آزمون استخدام میکشد را خودش از آب بیرون می

ترشان آماج خواهند بدن از گل نازکمیکند و کسانی که سرشان برای گرفتاری درد می

االت زیر پاسخ گفته و ؤشود به سدعوت می چنانی قرار گیردچنینی و لگدهای آناینهای مشت

طبیعی است که آدرس  ان شده در سوراخ موش ارسال دارند.جواب را برای سیدآقاجان پنه

 ها قرار خواهد گرفت.حساب در اختیار پته روی آب افتادهبرندگان برای تسویه

ختکن شهید مرغوبکار دو تیم زرد و سفید بازی داشته اگر در ورزشگاه بدون ر -مسأله یک

ای تلنبار کرده باشند، با در نظر گرفتن شان را در گوشههایباشند و هر یک از دو تیم لباس

 ، پیدا نمایید شلوار بازیکن تعویض شده را؟71تعویض بک چپ تیم زرد در دقیقه 

ای است که تا مچ پای بازیکنان در گونهدر زمین استادیوم شهید پناهی وضعیت به -مسأله دو

 ای انجام داده باشند محاسبه کنید:رود. اگر دو تیم سبز و آبی یک بازی نود دقیقهخاک فرو می

 های دو تیم را؟تعداد سرفه هافبک -الف

 ها به جرگه مسلولین خواهند پیوست؟بعد از چند بازی فوتبالیست -ب

 زاز گرفتن دارند؟بازیکنان زخمی چند درصد شانس ک -ج

گردد های جوانان که در زمین استقالل جنوب برگزار میای از سری بازیدر مسابقه -مسأله سه

با هم تصادم نمایند که سر یکی به نحوی از پزشک و آمبوالنس خبری نیست. اگر دو بازیکن 

رساندن  دار برایورم کرده و کله دیگری شکافته شود، تا پیدا شدن فردی خیر و اتوموبیل

 به درمانگاه محاسبه نمایید: مجروح و مصدوم

 زمان از حال رفتگی بازیکن مصدوم را؟ -الف

 شود؟مقدار خونی که تا مالقات پزشک از سر بازیکن مجروح خارج می -ب
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های کنسرو و کمپوت است. آهن جنوب مملو از قوطیزیر سکوهای ورزشگاه راه -هارمچله أمس

ها اقدام نمایند، آوری قوطیاگر بر فرض محال مسئولین این استادیوم بخواهند نسبت به جمع

آوری کند، تعیین معجتواند قوطی می 113که یک کارگر در روز تنها با در نظر گرفتن این

 نمایید تعداد کارگر مورد نیاز را؟

 

بدهند، حال  مطلب طنزشانبه  پاسخی جدیکرد که یک نفر بیاید و ایشان فکر نمی احتماالً

 هماین طنز. اما این کاری بود که بنده انجام دادم. پس اینک این شما و  پاسخی به چه برسد به

 من در نشریات کشورمان:از نخستین اثر چاپ شده 

 

 1جوابیه هیأت فوتبال

دستور فرمایید  1061آبان  12به مطلب هوای تازه )استخدام مفت و مجانی( مورخه  عطف

طبق قانون نشریات در همان صفحه و با همان حروف این جوابیه چاپ گردد تا خدای ناخواسته 

  تر از جان پیش نیاید.سوءتفاهمی برای خوانندگان گرامی

نوشته بودید ورزشگاه شهید مرغوبکار فاقد رختکن است. باید بگویم ورزشگاه مذکور نه تنها  -1

شهید  رختکن است که یکی از آنها در ورزشگاهفاقد رختکن نیست بلکه دارای سه باب 

خوب  یکی در ورزشگاه آزادی و آخری نیز در ورزشگاه استقالل شرق قرار دارد. ،شیرودی

 ها یک ورزشگاه مگر چند تا رختکن نیاز دارد؟انصافخوش

ا مچ پای بازیکنان در خاک تمرقوم کرده بودید ورزشگاه شهید پناهی چنان خاکی است که  -1

ای که شما گفتید نیست و فقط کفش بازیکنان داخل خاک گونهوضع ورزشگاه به اوالً رود.می

سوزد به مسئولیت شما تان میدر ثانی اگر خیلی دلتر از مچ پاست(. شود )این کمی پایینمی

. نرود ولی عواقب بعدی به گردن  . . اکنیم تا خاک به حلق خلقمن بعد زمین را پر از آب می

 شماست.

                                                           
 711شماره  -17سال  -1061دی  6شنبه  -نشریه دنیای ورزش 1

 



 طنز -مجموعه آثار فکاهی                                                                                                       13

راستش ناله نموده بودید در استادیوم استقالل جنوب تخم دکتر و آمبوالنس را ملخ خورده.  -0

اش چند و بازیکان چنان به هم خورد که صدای برخاستهدرا بخواهید چند سال پیش سر 

تر شنیده شد. ما از آن به بعد دکتر و آمبوالنس را همیشه کنار زمین مورد طرفورزشگاه آن

کش باشد روی به پزشک و مجروح ای که احتیاجوب سه سال هیچ حادثهداشتیم. ولی خبحث 

 نداد. ما هم گفتیم بهتر است آنها را به نیازگاه دیگری بفرستیم.

آهن جنوب پر از که نگارش کرده بودید ورزشگاه راه تر بودضوع آخری از همه عجیبواین م -2

ها پارهها آن حلبیآخر پدرآمرزیده. که هست خوب هست .های کنسرو و کمپوت استقوطی

 اند؟خورند، ببینم مگر جای شما را تنگ کردهشان را میاند و دارند خاکای افتادهیک گوشه

 گوهای این صفحه خصوصاًت و پرتو دیگر چر شکستهدر خاتمه بار دیگر به سیدآقاجان گردن

دهیم بیب بهرامی اهوازی هشدار میپور آبادانی و حرحمان قاسمی اندیمشکی و اسکندری

شان را با سرنوشت فوتبال یکی خواهیم شان را از کفش ما بیرون بکشند وگرنه سرنوشتپای

      کرد. 

 

برای مثال، شنود و خیلی دوست دارد بداند سازنده آن کیست. گاهی اوقات آدم مطلبی را می

صبح جمعه با " رادیویی بارها از برنامه طنزخودم بارها و انواع مختلف،  هبمطلب زیر را اجرای 

بدون ذکر نام خالق  م. مسلماًاهشنید یاهای رادیویی و تلویزیونی دیده و نیز دیگر برنامه "شما

  التالیف به وی(:آن )چه برسد به پرداخت حق

 

 1درمانیورزش

معالجه کرد  توان با ورزشیکی از کارشناسان باسابقه ورزش که معتقد است هر دردی را می

، پرتاب آن "دیسک"طی سمیناری اعالم داشت که بهترین راه برای درمان درد کمر از نوع 

 است.
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 :مطالب زیر هم شاید خالی از لطف نباشد نخواند

 

 1تالفی

ن راضی از نتیجه به سمت رختک تقریباًبازی با نتیجه بدون گل تمام شده بود و دو تیم 

ولی  ها خودش را به داور رساند و یواشکی در گوشش گفت:تیمرفتند که کاپیتان یکی از می

 ها.ما کرد کارت قرمز نداشت 0خداییش آن خطایی که یار شماره 

متوجه نشوند به آهستگی جواب داد: خودم بعدش  هایش همداور هم به نحوی که حتی کمک

تان به من دروازهتا توپی که روی خط  0اف نباش. چون آن صانفهمیدم. ولی دیگه زیادم بی

 تا گل حتمی نجات پیدا کردید هم شانسکی نبود. 0خورد و از 

 

 2وزن خالص

 گیر اول: راستی تو چند کیلو هستی؟کشتی

 استخوان؟گیر دوم: با استخوان یا بیکشتی

 

 3شغل آینده

کردی. جای درس خواندن داشتی تو کوچه شیر یا خط بازی میمعلم: هوشنگ دیروز دیدم به

 خواهی چکاره بشوی؟تو با این کارهایت در آینده می اصالً

 هوشنگ: آقا داور فوتبال.

 

اید شاید ها شنیدهآن را نیز پیشتر از دیگر رسانه زیر نیز که احتماالَلوس  نسبتاًخواندن مطلب 

 خالی از لطف نباشد:
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