
 

 

 
 

 طنز
 

 ذکر علی ابن عبداهلل
 

 فر  علی خزاعی
 

٘مُ است وٝ یىی اص تضسٌاٖ تشخٕٝ ٌفت سٚصی دس ٔحضش ػّی اتٗ ػثذاهلل تٛدیٓ. 
اْ. ٌفت چٙاٖ  سخٙی تش صتاٖ اٚ سفت وٝ چُٟ ساَ است تا دس رٚق آٖ سخٗ ٔا٘ذٜ

تذٖٚ آٖ تشخٕٝ وٙیذ وٝ اص تشخٕٝ وشدٖ ِزت تثشیذ ٚ پاداش س٘ح ضٕا آٖ ِزت تاضذ ٚ 
ِزت ٞش پاداش د٘یاٚی وٝ ضٕا سا دٞٙذ ٔغثٖٛ خٛاٞیذ ضذ. ِزت تشدٖ اص تشخٕٝ ٔضد 

وٙیذ  وٝ ػشلتاٖ خطه ضٛد. اٌش تشخٕٝ ٔی ٌیشیذ لثُ اص آٖ واسی است وٝ تٝ حك ٔی
سٚیذ ٚ تٝ خطا دس ساٜ تشخٕٝ ٌاْ  تشیذ تذا٘یذ وٝ تٝ خطا ٔی ٚ اص ٞش ِحظٝ ِزت ٕ٘ی

 ایذ.  ٌزاضتٝ
ضذ. ٌفتٙذ ایٗ  تاس تشخٕٝ وشد ٚ ٞش تاس تشخٕٝ پان ٔیای سا غذ خّٕٝ ٘مُ است وٝ

تاضذ ٚ خذا غّطی ای ٘ٙٛیسٓ وٝ دس آٖ  اْ خّٕٝ چٝ سشّ است. ٌفت اص خذا خٛاستٝ
 داسد.  ٌٛ٘ٝ آتشٚی ٔٗ ٍ٘ٝ ٔی ایٗ

ػٕالٖ ٚاخة  ٘مُ است وٝ ٌفت سخٗ ٔا سا اص اٞاِی تشخٕٝ تطٙٛیذ وٝ ٚػظ تی
پشداصی ػّٓ  ای ٘ااُٞ دس دا٘طٍاٜ ٌشدآٔذٜ ٚ وشسی ٘ظشیٝ فٝاست ٘طٙیذٖ. ٌفت طای

خٛا٘ٙذ. ٚ ایطاٖ سا سخٙا٘ی  آٔٛختٝ ٚ ٘اآصٔٛدٜ خٛد سا ٔشضذ ٔتشخٕاٖ ٔی وشدٜ ٚ ٘ا
 است سخت غشیة ٚ لثیح: 

 اْ ٞست طشیك غشیة ایٙىٝ ٔٗ آٚسدٜ
 پیطٛا ٔٗ ٌفتٝ سضد سا سخٗ اُٞ

دٞٙذٜ تشخٕٝ تاضذ ٚ  ٔتشخٓ یا سفاسشا٘ذ تشخٕٝ تایذ تش ٚفك ٔمػٛد  اص خّٕٝ ٌفتٝ
ٔمػٛد ٞش ٘یتی تٛا٘ذ تٛد. ٘یت وشدٖ لثُ اص ٞش واس سٚاست ِیىٗ ٘یت تایذ خیش تاضذ ٚ 

 وٙذ:   خٛا٘ٙذٜ ٚلتی خیش است وٝ ٔتشخٓ ٘ظش دس غالح 
  ش آٖ تاش تا ٞش چٝ ٘یت وٙیت

 ٘ظش دس غالح سػیت وٙی



 هفتم و شصت ه/ شمارهفتم و فصلنامه مترجم/ سال بیست //////271

 

ٞای غشیة ٕ٘ٙایٙذ ٔٙت  ٔثاِغٝ خٛالٖ طایفٝ اٌش سخٗ تٝ لاػذٜ تٍٛیٙذ ٚ دس ٔیذاٖایٗ 
 ٘ٛیسیٓ: داسیٓ آٟ٘ا سا ٚ سخٙا٘طاٖ سا تٝ تشي صس ٔی

 غٛفی اس تادٜ تٝ ا٘ذاصٜ خٛسد ٘ٛضص تاد
 ٚس ٘ٝ ا٘ذیطۀ ایٗ واس فشأٛضص تاد

اص ٘ٛیسٙذٜ ٚ خٛا٘ٙذٜ سٚی ٌشدا٘یذٖ ٚ ٚ تؼیذ است ٔتشخٕاٖ غشیة اص ٔىاسْ اخالق 
دا٘ذ  دٞذ ٚ تشخٕٝ وشدٖ تش ٚفك ٞش ٘یتی سا سٚا ٔی ا ٔیپایٝ ٌٛش فش آٖ وٝ تٝ سخٗ تی

 وٙذ تایذ حیا وٙذ:  اص ستٕی وٝ تش ٘ٛیسٙذٜ یا خٛا٘ٙذٜ ٔی
 ضٙٛد ضاِٜ تشواٖ سخِٗ ٔذػیاٖ ٔی

 ضشٔی اص ٔظّٕۀ خِٖٛ سیاٚٚضص تاد
٘مُ است وٝ اص ٚی پشسیذ٘ذ دس تاب ٔؼٙی وشأت. ٌفت خشق ػادتیست وٝ اص ِٚی 

ت آٖ سا تپٛضا٘ذ. پشسیذ٘ذ اص ٔتشخٓ ٞٓ وشأت پذیذاس ٌشدد؟ ٌف تٝ ظٟٛس آیذ ٚ ِٚی
ٔتشخٓ ا٘داْ یاتذ آضىاس تاضذ ٚ آٖ والْ ضٍفت ٌشدد ٚ ِیىٗ وشأتی وٝ تٝ دست 

ٌشدد ٚ لٜٛ تشخٕٝ وشأات والٔی ٔتشخٕا٘ی است وٝ تا  است وٝ اص ٔتشخٓ غادس ٔی
 غاحة وشأت ضٛی.تاص٘ذ. پس تىٛش وٝ ٔتشخٓ  صتاٖ ٔادسیطاٖ ٘شد ػطك ٔی

 ٘مُ است وٝ ٌفت ٔذػیاٖ تشخٕٝ تسیاس٘ذ ٚ ٔتشخٕاٖ ٔخّع ا٘ذن. 
اش سا وٝ  ٘مُ است وٝ تضسٌی اص ٔتشخٕاٖ دسٌزضت. ٚغیت وشدٜ تٛد وٝ تشخٕٝ

ػٕشی تش سش آٖ ٌزاضتٝ تٛد تٝ اٚ تمذیٓ وٙٙذ. آٖ تشخٕٝ ٘ضد اٚ آٚسد٘ذ ٚ اٚ ضص ٔاٜ 
الح وشد. آٍ٘اٜ وتاب تٝ چاج سپشد٘ذ. ٌفت تٝ حدشٜ سفت ٚ تیشٖٚ ٘یأذ ٚ تشخٕٝ اغ

 ٚغیتص تٍزاضتٓ.  
٘مُ است وٝ سٚصی یىی اص ٔشیذاٖ اص غایت غیشت ٚ اسادت سخٗ تش ٌضاف سا٘ذ ٚ 

اْ. ٌفت دس  تش اص استاد خٛد ٘ذیذٜ دست ٌفت وٝ اص صٔاٖ آدْ تا تٝ أشٚص ٔتشخٕی پان
 ت.  دستی ٞذف است، غفت ٘یست وٝ تتٛاٖ تٝ الف ٌف تشخٕٝ پان

٘مُ است وٝ اص ٚی ٚغیتی خٛاستٙذ دس تاب ا٘تخاب وتاب تشای تشخٕٝ. ٌفت اٌش 
ٚغیت ػاْ خٛاٞی، ٔتٙی سا تشای تشخٕٝ ا٘تخاب وٗ وٝ یا ػاضك آ٘ی یا دس تشخٕٝ آٖ 

تیٙی. ٚ اٌش ٚغیت خاظ خٛاٞی، تذاٖ وٝ ٞش وس سا وتاتی  ای تشای خّك ٔی فایذٜ
ضیٗ ٚ دس وتاب دیٍشاٖ چطٓ طٕغ ٔذٚص وٝ ا٘ذ؛ پس وتاب خٛدت سا تشٌ ٔمذس وشدٜ

 ص٘ذ.  تش صٔیٙت ٔی
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٘مُ است وٝ یىی اص دٚستاٖ وٝ حك غحثت دیشیٗ تش ٌشد٘ص داضت غٓ ایاْ سا 
تاب ٘یاٚسد ٚ افسشدٜ ضذ ٚ دس خا٘ٝ تشٚی خٛد تثست. ٘ضدش سفت ٚ وتاتی تٝ اٚ داد 

دیذٖ اٚ سفت  تیٕٙت. چٖٛ تٝ ٌفت چٙذیٗ غفحٝ تشخٕٝ وٗ تا فالٖ سٚص وٝ تاص ٔی
آ٘ىٝ تٛ سا تٝ ٔیاٖ خّك تثشد ٚ  آٚسد تی ضاد تٛد. ٌفت تشخٕٝ تٛ سا اص خٛد تیشٖٚ ٔی

چٖٛ اص خّك ٌٛضٝ ٌشفتی ٚ دست تٝ خّك صدی ٚلتت خٛش ٌطت وٝ حىایت خّك ٚ 
 افسشدٌی حىایت سًٙ است ٚ سثٛ.

٘ص وشد ٚ سٚح ٘ٛیسٙذٜ وٙاسش ٘طستٝ تٛد ٚ ػشلشیضاٖ خا ٘مُ است ضثی تشخٕٝ ٔی
دیذ. پس سشش سا دس وٙاس ٌشفت ٚ تٛسیذ ٚ ٌفت واش ٘ٛیسٙذٜ تٛ  سا تٝ چطٓ ٔی

 تٛدی ٚ ٔٗ ٔتشخٓ. 
تش است؟ ٌفت حُسٗ ادب.  ٘مُ است وٝ پشسیذ٘ذ وذاْ خػّت دس ٔتشخٓ ٘افغ

اِذٚاْ  ٌفتٙذ ادب چیست؟ ٌفت ادب ٔتاتؼت اص سٙت است. ضایستٝ است ٔتشخٓ ػّی
ُ خذیذ ای آ٘اٖ تٍزاسد. ِٚی آ٘دا وٝ ٔسائدس خای پتش پی ٔتشخٕاٖ ادیة تشٚد ٚ پا 

ا٘ذ الصْ است وٝ آستیٗ تاال تض٘ذ ٚ تش  ضٛد ٚ ٔتشخٕاٖ پیطیٗ خای پا ٍ٘زاضتٝ حادث ٔی
ٚفك صتاٖ فاسسی ساٜ حُ تیاتذ ٚ ایٗ ٚلتی ٔیسش است وٝ خشد ٚ تدشتٝ ٔتشخٕاٖ پیطیٗ 

آب سٚی خٛیص دس وٙذ  ٔؼشفت سٙت تشخٕٝ سا دس آستیٗ داضتٝ تاضذ؛ ٔتشخٕی وٝ تی
 سیضد: ػشغٝ تشخٕٝ ٔی

 ای ٍٔس ػشغٝ سیٕشؽ ٘ٝ خٛالٍ٘ٝ تٛست
 ػشؼ خٛد ٔیثشی ٚ صحٕت ٔا ٔیذاسی

٘مُ است وٝ ٘ٛآٔٛصی دس والس ٌفت خٛضا تحاِتاٖ استاد وٝ وتاب سا لثُ اص 
وٙذ ٘خست وأُ  خٛا٘یذ. ٘یت وشد تؼذ اص آٖ وتاتی سا وٝ تشخٕٝ ٔی تشخٕٝ وشدٖ ٔی

 تخٛا٘ذ تا ظٗ دیٍشاٖ ساست تاضذ.  
ٞا  ٘مُ است وٝ ٌفت آفت تشخٕٝ تسیاس چیضٞاست ٚ ِیىٗ دٚ آفت اص دیٍش آفت

آفت اَٚ آٖ است وٝ تٝ یمیٗ ٘ذا٘ی وٝ سخٗ ٘ٛیسٙذٜ سا دسست فٟٓ  تش است: ّٟٔه
ای  ای ٚ تٍزسی. آفت دْٚ آٖ است وٝ تٝ یمیٗ ٘ذا٘ی ٔؼادِی سا وٝ ا٘تخاب وشدٜ وشدٜ

تشیٗ است. تشخٕٝ آٍ٘اٜ اص آفت پان ضٛد وٝ ٞٓ دس فٟٓ ٚ ٞٓ دس ا٘تخاب یمیٗ  ٔٙاسة
 دسست ضٛد. 

ذ تشای ٔٗ تخشیذ چٖٛ واس تشخٕٝ تذٖٚ ٘مُ است وٝ ٌفت اٌش خایی غثش دیذی
غثش ساست ٘یایذ. ٚ ٌفت غثش تش دٚ لسٓ است: غثشی وٝ تّخ است ٚ ٔیٜٛ تّخ داسد، 
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ٔثُ غثش دس ٔػیثت. ٚ غثشی وٝ ضیشیٗ است ٚ ٔیٜٛ ضیشیٗ داسد، ٔثُ غثش دس ٚغاَ 
 یاس ٚ غثش دس تشخٕٝ.

ضىٙذ ٚ  سا ٔی٘مُ است وٝ ٌفت ٔتٗ ٕٞچٖٛ خُٓ ضشاب است. ٔتشخٓ حارق خُٓ 
ای اص آٖ تش صٔیٗ تشیضد. ٔتشخٓ  وٝ لطشٜ آٖ وٙذ تی اص آٖ ضشاب ٞضاس سثٛ پش ٔی

ضىٙذ ٚ آٖ  دستی ٔی ساصد یا ٞضاس سثٛ تٝ سًٙ خاْ دست ٞضاس سثٛی تی دستٝ ٔی خاْ
آِٛد  ٌشدا٘ذ. آٖ وٝ اص ٔزٞة ٔتشخٕاٖ است ٚاطٌا٘ص ٕٞٝ ضشاب ضشاب ضایغ ٔی

 آسد.  ویف است ٚ ٔستی ٕ٘ی ٝ ٘یست ضشاتص تیاست، ٚ آٖ وٝ اُٞ ایٗ طایف
٘ٛضت. ٌفتٙذ ایٗ  وشد. ٌاٜ سُٟ ٌاٜ دضٛاس ٔی ٘مُ است وٝ سٚصی تشخٕٝ ٔی

٘ٛیسٓ. ٘ٛیسٙذٜ ص٘دیش اسادت تٝ  چٍٛ٘ٝ است؟ ٌفت ٔٗ سُٟ ٚ دضٛاس تٝ اختیاس ٕ٘ی
 وطذْ ٔیشْٚ: پایٓ تستٝ ٚ ٔٗ تٝ ٞش سٛ وٝ ٔی
 پای تٝ ساٜ دس ٘ٝ ٚ ٞیچ ٔپشستٛ 

 خٛد ٔتٗ تٍٛیذت وٝ چٖٛ تایذ سفت
الصْ ٘مُ است وٝ اص اٚ پشسیذ٘ذ الصْ است ٔتشخٓ ػّٓ دٚ صتاٖ داضتٝ تاضذ؟ ٌفت 

ِٚیىٗ الصْ است. پشسیذ٘ذ الصْ است ٔتشخٓ ػّٓ وتاب سا داضتٝ تاضذ؟ ٌفت است. 
دا٘ستٗ ػّٓ دٚ صتاٖ ٚ احاطٝ داضتٗ تش ٔٛضٛع وتاب وافی ٘یست تّىٝ تٝ ا٘ذن ػمُ 

تشیٓ اص تسیاسی ػّٓ. ٌفتٙذ ػمُ سّیٓ چٝ تاضذ؟ ٌفت ػمُ سّیٓ آٖ است  حتاجسّیٓ ٔ
 ٘ٛیسذ ٚ چٍٛ٘ٝ تایذ تٙٛیسذ.  ٘ٛیسذ تشای وٝ ٔی وٝ ٔتشخٓ تذا٘ذ چٝ ٔی

٘مُ است وٝ ٌفت اص تٟش خذا تشخٕٝ وٙیذ چٖٛ فمط اٚست وٝ س٘ح ٚ تؼة ضٕا سا 
ُ وسی است وٝ تٝ ٔیٟٕا٘ی ثَخٛا٘ٙذٜ َٔ ُثََٔدٞذ.  دا٘ذ ٚ پاداش دس خٛس ٔی ٔیتیٙذ ٚ  ٔی

سفتٝ، ٚ چٙا٘ىٝ خػّت ٔیٟٕاٖ است تٛلغ داسد ٕٞٝ چیض تشٚفك ٔشادش تاضذ. ٚ ٔادأی 
وٙذ ٚ فمط صٔا٘ی ِة تٝ سخٗ   وٝ ٕٞٝ چیض تشٚفك ٔشادش است تحسیٗ ٚ تطىش ٕ٘ی

ی وٙیذ ِٚ افتذ. پس اٌشچٝ تشای خٛا٘ٙذٜ تشخٕٝ ٔی ٌطایذ وٝ چطٕص تٝ ػیثی ٔی ٔی
سضای خذا سا تدٛئیذ ٚ تٝ پاداش اٚ دِخٛش وٙیذ چٖٛ خٛا٘ٙذٜ ٘ظش تٝ ٔؼایة داسد ٚ 

 دٞذ.  دا٘ذ ٚ پاداش دس خٛس ٕ٘ی تیٙذ ٚ ٕ٘ی س٘ح ٚ تؼة ضٕا سا ٕ٘ی
خٛا٘یذ  تاٖ سا ٔی چٙاٖ تشخٕٝ وٙیذ وٝ یه ساَ تؼذ چٖٛ تشخٕٝٚ ٘یض ٌفت 

 افسٛس ٔخٛسیذ ٚ خأٛش ِة تٝ تحسیٗ خٛد تٍطاییذ. 
***** 


