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4 

 زنِ ممتاز، می باید بگیُرم

 باید بگیرُمبتِ طنّاز، می 

 دلم شرجی و شوره، مثلِ کارون

 زن از اهواز، می باید بگیُرم!

2 

 چه می شه که زنم مغرور باشه؟

 تو دستش ارّه و ساطور باشه

 یه شب وقتی بخوابم، صبح پاشَم،

 جمهور باشه! ببینم که رئیس

9 

 چه می شه سمبه ام پرزور باشه؟

 شب کور باشه -زنم–روزا: کر، شب: 

 میشه حیّ و حاضرسرِ سفره، ه

 به دستم، حبه ی انگور باشه!

1 

 پلوپز داشته باشمچه خوبه زن

 ناهارم دخترِ رز داشته باشم

 بندش غذا را میل کردم، پشت

 پفک یا چیپسِ مَزمَز داشته باشم!
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0 

 چه می شه تا زن از تهرون بگیرم؟

 قلیون بگیرم ˚کمر باریک و نی

 به جای پیتزا و دوغ و  پپسی

 کشک بادنجون بگیرمبرایش 

6 

 چه خوبه تا که زن از ُلر بگیرُم

 چادر بگیُرم عروسی، تو سیه

 برایش مهریه، مثلِ قدیما

 تفنگِ برنو و ته پُر بگیرُم

7 

 بگیرم "قزبین"چه خوبه تا زن از 

 برا مهریه اش، دارچین بگیرم

 بِرم دژهای البرزِ شمالی

 برایش کبک و بلدرچین بگیرم

8 

 ز بابُل بگیرمچه خوبه تا زن ا

 بگیرم را هم برم زابلیکی 

 درسته زندگی سخته، به من چه؟

 می خواهَم زندگی را شُل بگیرم!
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3 

 مطب ها رفته ام چن روزِ پاییز

 درونم گرُ گرفته، آتشم تیز

 طبیبان جمله می گویند: خانی!

 چه خوبه زن بگیری شهرِ تبریز!

45 

 چه خوبه زن بگیرم از مراغه

 زاغه حسابی چشماونی رو که 

 زن تبریزی و اطرافِ تبریز

 نجیب و مهربون و تردماغه!

44 

 چه خوبه زن بگیرم تایبادی

 هوا وقتی خوشه، اوضاع ست عادی

 سخن از مهر و مهریه نماید،

 بگیرم تا برایش جامدادی!

42 

 چه خوبه زن بگیرم از ابرقو

 خوش و خوشمزه همچون برگِ کاهو

 یسیه چشم و سیه مو و پری رو

 بکاره بر جبین یک خالِ هندو!
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49 

 بگیرم؟ "خدابنده"چه می شه زن، 

 اونی رو می کُنه خنده بگیرم

 اونی که می کنه خنده، ولش کن!

 اونی که هست زیبنده بگیرم

41 

 چه خوبه زن بگیرم دامغانی

 هزاران سعی و با پادرمیانی

 بگیرم خونه ی کهنه  برایش

 بشه سرگرم با خونه تکانی!

40 

 خوبه زن ستانم اصفهانیچه 

 گَزی مهریه اش  با صدتومانی!

 گز از دستش ستانم، در دهانم

 گذارم تا کُنم بلبل زبانی!

46 

 چه خوبه تا زن از جهرم بگیرم

 سه تای بهترش از قم بگیرم

 تِک شون  ˚برای دل خوشیّ تک

 دو تا دبّه، سه تا هم خم بگیرم
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47 

 چه می شه تا زنم ماسالی باشه؟

 یّ زِن پارسالی باشهبه خوب

 نمی گیرم زن از شیراز و از رشت

 بخواهه تا که سان... مانتالی باشه!

48 

 چه می شه تا زن از دَّیر بگیرم

 بگیرم -نیّر –برای بچّه ا م 

 برای بچه ی بی پول و کارم

 زنی بخشنده و خیر بگیرم

43 

 زنِ دوّم اَزم پیجامه می خواد

 توی محضر، تعهدنامه می خواد

 کرده خیابون، وا! چه دیده؟نگه 

 خامه می خواد!˚شده بِشکول، اَزم نون

25 

 چه خوبه زن بگیرم مرودشتی

 زن بگیرم، داش مشتی فَسایی

 بریم ماهِ عسل، چالوس و گیالن

 چه خوبه زن بگیرم ماهِ رشتی!
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24 

 شمالی، شاخِ شِمشاد گرفتم زن

 زن کُنه بسیار فریاد... جنوبی

 خواب دیدُمشترآسا مو یک شب، 

 شدم بازَم جوون و تازه داماد!

22 

 بگیرم زن سبُک، همچون پر قو

 خدا را! روز و شب باشم دعاگو

 بشینُم کنج خونه، کارِ من بی

 نشانُم بوسه بر آن خاِل هندو

 

29 

 برم خونه چرا ماتم بگیرم؟

 بسی شلغم خوَرم، بلغم بگیرم؟

 زمین باید بلرزه زیرِ پایُم

 بم بگیرم! یه دوجین زن برم از

21 

 مگر حالم خرابه زن بگیرم؟

 آشوب و دو هم زن بگیرم؟ جهان

 نمی گیرم ننه!، شرمنده تَم من

 بگو: حتی زنِ چُلمن بگیرم!
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 بگیرم "ارژن  "چه خوبه تا زن از 

 گل ختمیّ و آویشن بگیرم

 بِرم بوشهر، بازارِ کویتی

 برایش دامن و کاپشن بگیرم

 زیبا در مسیر شیراز به بوشهرارژن: دشت و گلزاری ست 

26 

 چه خوبه یک زن از تفرش بگیرم

 برایش فندق و کشمش بگیرم

 زن تفرش حساب و با کتابه،

 کند هر چیز فرمایش، بگیرم!

27 

 تو فکرم زن بگیرم شهر سلماس 

 گیالس چِشَم می چینه آلوبالو

 و این یعنی؛ دلم راضی نمی شه

 بگیرم کادو واسه ش هفت الماس!

28 

 اگه یک زن بگیرم طاس باشه 

 چالق و کور و آس و پاس باشه

 هزاران بار بهتر باشه این که

 نمک نشناس باشه! بگیرم زن
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23 

 زنِ پرکار و فعّال سیاسی 

 پالسی یوتیّوبیّ و یا گوگل

 نه! ... می خواهم زنی تو باغ خونه

 ترب کاری کنه با بیل و داسی!

95 

 چه خوبه زن بگیرم بستنی خور

 مدل باال و بی جهل و تَحجُّر

 بپوشه کاپشن چرمیّ اعال

 بدم می آیه زن باشه جُلُنبُر!

94 

 زنی باید بگیرم قدّ اشتر 

 مثِ گاوای پُر زورِ چراخور

 کند هر کس زیادی  -جز من -غلط

 با یک تلنگر! بدرّد سینه اش

92 

 به این سبک و سیاق و این رویّه 

 که خیلی عاشقانه ست و قویّه

 جامه ی رنگی کردی بپوشم

 برقصم زن بگیرم اُشنویّه!
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99 

 برنجش دم سیاه و شیک باشه 

 فضا آرام و با موزیک باشه

 زن از شاندیز می گیرم به شرطی

 غذای غالبم ششلیک باشه!

91 

 نمودم با زن اول تفاهم

 تفاهم با خوشی و با تبسم

 ، زین رو سیبه بندبه حیاتم چون 

 زن دوم بگیرم از سمیرُم!

 .باشدسمیرم رتبه اول تولید سیب مرغوب در کشور را دارا میشهرستان سمیرُم اصفهان 

90 

 چو دارد زعفران یکصد محاسن

 چه خوبه زن بگیرم شهرِ قائن

 وره قائن، زعفرانش سته دُرُدُ

 خالصم می کنه از درد مزمن

 زعفران قائن و قائنات، شهرت جهانی دارد.

96 

 برای شادیّ حاجیّه خانم 

 و ده سال باشه در تنعم صد

 سفر تا فارس را با جان خریدم

 کلفت بگیرم شهر جهرم! زنِ

www.takbook.com



 

 

 

 لنگرودی ( خانی داوود: از طنز دوبیتی یک ی بعالوه 05کتاب: زن گیر نامه )مجموعه ی 

11 

97 

 چه خوبه زن بگیرم شهرِ لوشان 

 پریشان چشا زیتونی و گیسو

 لباسِ قاسم آبادی دو بقچه

 یه بقچه م مهریه ش، نانِ تَمیجان!

 نان تَمیجان: نان برنجی اعالی گیالن

98 

 چه خوبه زن بگیرم شهرِ شَلمان 

 فنجان   یبریزه چایی واسه م تو

 ماهی غذای ظهر باشه شاه

 شب آماده کنه واسه م فسنجان! 

شهر شَلمان بر وزن سَلمان از توابع لنگرود که تا یک دهه ی پیش، فراوانی ماهیان خاویاری و استخوانی 
 گیالن حرف اول را می زد./ رودخانه اش زبانزد بود و مهارت آشپزی زنانش در شرق

93 

 چه خوبه زن بگیرم شهر تبریز

پندآمیز -اعتصامی -زنی چون   

 غزل واسه م بخونه تا بخوابم 

 اونم شب های طوالنی پاییز!
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15 

  مِیبُدمی خواسّم زن بگیرم شهر 

 زنم فهمید: دود از کله پا شد

   :منو خونه نشین کرد و بهم گفت

 تردد!بی  -شهر ِمیبد-تردد 

14 

   تعمد ازمی خواسّم زن بگیرم 

 خوش اندام و خوش آوا همچو هدهد

 ننه چون با خبر از کار من شد

 بهم توپید و بعدش گفت: بی خود!

12 

 هوا شرجی یه، ابرا نامنظم 

 دوصد غم -توی نخلستان-غریبی 

 مو که دور از عیال و از شمالم

 چه خوبه زن بگیرم شهر اَهَرم!

 اَهرَم؛ شهری با نخلستان های انبوه در استان بوشهر

19 

 زن قبراق می باید بگیرم 

 چو یک قزاق می باید بگیرم

 مشکی و درازش برا موهای

 می باید بگیرم! دو تا سنجاق 
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11 

 چه خوبه زن بگیرم قیراندود 

 چالق و چاق و خیک و خواب آلود

 به من چیزی نَگِه منزل که هرشب

 دو پاکت می کنم سیگار را دود!

10 

 چه خوبه زن بگیرم سرد و ساکت  

 برا مهریه اش یک جفت ژاکت

 نه! این کارم خالفِ عرف باشه،

 می خواهم زن بگیرم نه که ماکت!

16 

 چه خوبه زن بگیرم شهرِ غربت 

 زن پشمینه پوش و بانزاکت

 دُرُس یک سال بعدش، دُم درآرم

 بپوشم خلعتِ شاه والیت!

17 

 چه خوبه زن بگیرم چوبِ کبریت 

پیت ˚زنی همچون زِن مستر بَراد  

 می خواسّم عکسشو سایتم بذارم

نشد تایید و تثبیت! "اوکی"زدم   

 براد پیت؛ هنرپیشه ی نامدار هالیوود
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18 

 چه می شد زن بگیرم کله ُگنده 

بلونده -چه می دونم؟-مویَش زرده  

 کنار ساحلم، موّاجه دریا

 نشستم بر سر یک تکه کُنده!

13 

 چه خوبه زن بگیرم اهل فومن  

 نگه دارم اونو تا پای مردن

 از این که شهرِ فومن قلعه داره

 برایش می خرم چن تا فالخن!

05 

 زنِ  گیالنی ام شطرنج بازه

 زنِ شیرازی ام روده درازه

 می خواهم زن بگیرم بارِ سوم

 ! امتیازه گرفتن  زن سوم

4+05 

 :و اما دوبیتی پنجاه و یکم

 رودی از جیحون بسازهز اشکش، 

 جهان، با فتنه ای وارون بسازه

 ناساز زن: این انسانکِ با مَرد

 مگر با حضرتِ طاعون بسازه!
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