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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Satire طنز

  
  سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١٢سوم جنوری 

 

  شيری که پشک شد
ه  نوشته را بتي سارآني بودم ومدفرستاده یراني  دوستان ای طنزی ھاتي از سایکي به را ی شعر گونه طنزۀنوشت

  .  خود ساختی طنزتيساۀ  صحفی انگشت نماساني طنز نوی نظرخواھخاطر

 یداستان  ارتباط بهدي خبر سرچشمه گرفته وھم گفتند شاکي است که از ی نوع طنزکي ني ھمه گفتندکه اساني نوطنز

  .داشته باشد

 تنھا کهه  ھا نهي نشده وقافدهي کھن ونو تا حال دسندگاني سبک نواست که درطنز نونوع کيکه   معتقدبودندوھم

 سيھدف طنز نو به ده تا طنزرا به آخر نرساندنھم خوان و  سازدی مبايزرا طنز   کندیروشن مرا داستان گنگ طنز 

  بيندازم ی طنز روشنني برد واز من خواھش کردند که در قسمت ای نمیپ

    داستان کوچککي خبراست وھم کي طنز ني ایآر

 نيا ميرھستي بدانند که ما شاني جھان:گفت،  نظاری با شورایتي سگرکين  بعد از زد"یحامدجان کرز" قبل یچند

  . خبرکيبود 

 چند ھفته قبل تبصره کرده یئاي آرتي خبر درسانيوطن ما در قسمت ابرجستۀ دانشمند  و رخؤ م"نيمھر" ی آقاچون

  .ستي نیسي واضافه نویئاضافه گو الزم به

  

    استنيا  طنز شعرگونهني اداستان

 رپشکيش .اما کوچک است  را داردريشۀ  که پشک قوارديش به پشک افتاد د  نظرگذشت ی از جنگل مري شیروز

 از دست ظلم : گفت؟ پشک در جوابی قدر کوچک ماندني چرا ا،ی ھستريتو از نسل ش :  گفته کردهستاديارا 

   .انسان من کوچک شدم

 ؟انساناست  ني ا:شيرپرسيد ، شدري وقت  خرتني در اار،ي بس: پشک گفت؟ استاطراف ني انسان در ا: گفتريش

 آدم است ني ھمپرسيد شد ري ظرافه باگردن بلند وقد رسا ت، انسان است گفت نهني اپرسيد رشدي کرگدن ت،گفت نه

 به واني حنياۀ ار قوی آدم است  گفت کمني ھمپرسيدري شد شريت لي فستي پشک گفت نرشدي شتر تر،يپشک گفت نخ

  . کندی می بارکشوني حني وسر اشود ی سوار مواني حني جسد خورد دارد اکهي ماند وآدم با وجودیآدم م
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 داخل خانه ديدرا  ري بوش که ش. آدم استنيبوش از دور معلوم شد پشک گفت که ھم  آدم مثلکي که ديدچندی بعد 

 ھا است با خود واني حگري از د کوچکترواني حني اکه دي دري ش. آمدريطرف شه  به خودرا گرفتی تفنگ شکار،شد

 آماده ساخت را خودري ش. کندیم ی حکمرانگرانيگاوکوچکتر است وسر دو ليف  آدم از خر وشتروني عجب ا:گفت

 برداشت  به بوش  زي خداني میفرري پشک مانند . بوش ھم دست به ماشه برد.از تن بوش جدا کند را  بوشۀکه  کل

 را در او تا امرکرد . افتادري زد وشی ھوشی بی بامرمرراي بوش ش. نرودنيب از ريبزن که شرا  ري شی قسم:گفت

  دن بدھريوتازه به ش  گوشت بدون استخوانکنند وقفس داخل 

 گياز نزدرا  ري من شدي روز گفت باکي شد پشک ی والغر مفيروز از غصه ضعه  بروز ی به ھوش آمد ولريش

 به پشک گفت خوب است ري شده وشفي وضعخورد یلي خري که شديپشک د.  رفت سالم کردري  پشک نزد ش.نميبب

 ني تو گفتم که از دست انسان ایپشک گفت که من قبالً برا.ی شدی ھم خورد تر مني وگرنه از ای ھسترتي غیکه ب

  .امديقدر خوردشده ام باور تو ن

   . شدلي تبدخي به پشک تارستيالي توسط امرکه ستيري ھمان شی کرزیبل

  شد  وطوفانبالي گرسزبان 

   چرا؟ینگوکرز

   شددانيمرد م

    که اورایري شیبل

  داخل در  زدگرگ

   شدستانين 

    کهیري شکدام

  ري گفت شخود

   پشک ناتوان شدشکله ب

  یري شۀملح ی جابه

   خي ھر بار پزد

   بردوچشمش

   شدآسمان

  دي اودناتي کافراخ

    ھوش آمدبه

   شدرانيح

    دری خاکۀ در کرخودچو

  دي خونخوار دتسيالي امرچنگال

   شدماني پشرگفتنيزش

  دي بود و پشک گردپشک

  استي سني پوستدرون

   جان شدی بکيک

 


