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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
دوشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

مسيج بوقلمون نژاد 
و شمعون ورپريده

بهزاد توفیق فر
بع��د از دعواي هفته قبل و دادوبي��دادي كه به راه 
انداختم، هرك��دام از اعضاي اتاق خبر، تك تك مرا 
درجايي گيرآوردند و اظهار جان نثاري و خاكساري 
كردند كه: همه اينها فقط ب��ه خاطر پول آمده اند 
اتاق خبر ولي من نه! و ابراز ويِر خدمت و اظهار عشق 
قلبي به چش��م و ابروي من وال��خ... انگار كه باهم 
حرف هايشان را يكي كرده باشند عيناً!! اولين شان 
همين خانم مس��يج بوقلمون نژاد كه سرپيچ راهرو 
مثل جن بوداده درآمد جلوي رويم و همينطور كه 
با ناخن هايش ور مي رفت با نگاه كج كجكي گفت: 
البته مي دانم كه منظورت من نبودم نََفس! و همه 
اون حرفارو به اين كج وكوله هاي مافنگي زدي فقط 
خواستم يادآوري كنم اون قضيه دوبرابرشدن تعداد 
اعض��اي زن اتاق خبر و معرفي من به عنوان معاون 
سردبير در مشاورت شوراي سياستگذاري افزايش 
گال و گربه رو يادت نره جوني! )در اينجا با آن يكي 
چشمش، چش��مك زد كه هنوز احساس تهوع ته 

گلويم از بين نرفته و روي يك پا چرخيد و رفت.(
نرفت و دوباره برگشت و تقريباً با جيغ گفت:»راستي 
اين شمعون ورپريده گفت اگه منو عضو دبيرخونه 
يا اتاق خبر كني 24س��اعته براي تأمين وثيقه در 
خدمتم«. گف��ت به خودتم گفت��ه ولي تحويلش 
نگرفتي! بابا اين يارو يه كم هيز هست ولي خيلي 
به دردبخوره، يه وقت بذار بياد ببين چي مي خواد 
بهش ب��ده ورداره بره... بهت��ر از اون مرتيكه خپِل 

كويتيه كه افتاده بودي به پاش...
باشه حاال اخم نكن! داشتي گفتمان هم سطح انجام 
مي دادي! شنيدم پونزده نفر از بچه هاي اتاق خبرمون 
توي كويتو فرس��تاده َوردل س��ردبير محترم براي 
تعطيالت! اگ��ه نظرت بود، پي اِم ب��ده، مريم رفته 
يمن برا وبا و اينا، ميگم برگشتني، مي سپاردش اين 

ُچروك ُموروكا رديفش كنن... آااخ... باز شكست!

بی وطن امروز

رضا عیوضی
به دنبال درخواست عاجزانه وزير بهداشت براي آن 
 كه در دولت دوازدهم او را اذيت نكنند و كتك نزنند               
 )96/3/10,mozdoor & 95/12/14,Bishour(
محققان با تحقيقات ميداني و چهارراهي ثابت 
آلرژی  دارای  كابينه  افراد  از  هركدام  كرده اند 
و  هستند  خاص  مواردي  به   )Special(خاص
ويژه  توجه  حساسيت ها  اين  به  اگر  بسا  چه 
از  نه  و  مانَد  نشان  نجومي  فيش  از  نه  نشود، 
 ،)For Example(فيش نجومي نشان! برای مثال
بيژن زنگنه)General( نسبت به هرنوع منافع 
حساسيت  دارای  گاز(  يا  جامد  ملی)مايع، 
گونه  اين  درمان   )For(برای پزشكان  است. 
 IPC خانواده  از  قراردادهايي  عقد  آلرژي، 
نامنظم  فواصل  در  را   Peugeot يا   Total يا 

پيشنهاد مي كنند.
و  راه  وزير،  براي  ديگر،  مثال  عنوان  به 
همان  در   )95  ,2jo A’ghl(شهرسازی
ثابت   )95  ,Microphone(اوليه آزمايشات 
ميكروفن  و  به خبرنگار  آلرژی  دچار  وی  شد 

.)Hamatoon Mozakhrafid!(است
شد  مشخص  ديگری   )search( تحقيقات  طی 
 )Naghashi & Goroohe s rood( اطالعات  وزير 
 Telegrams( دارای حساسيت به هيچ چيزی نيست
Chanel, 45( كه البته اين مورد ناياب در نوع خود 
به   )Bikhial(اضطراري نوع  از  حساسيت  نوعی 

حساب می آيد.
رئيس جمهور  ويژه  دستيار  فريدون  حسين 
دستگيرشده  مالي  اتهامات  به  اخيراً  كه  نيز 
افراد  جمله  از  نيز  است)وثيقه،م1396:50( 

شنبه

عارف: ما را دنبال نخودسياه نفرستيد!

مصطفی صاحبی
با حركت اشتباه ما را نفرست 

يارا لب پرتگاه ما را نفرست
تُجار نخود سياه ماييم، لذا

دنبال نخود سياه ما را نفرست 

یکشنبه

برادر رئيس جمهور با وثيقه 50 ميلياردي
موقتًا به خانه رفت

ناهید رفیعی
نان تو هميشه گرم و آبت سرد است
از بس كه برادرِ عزيزت »مرد« است!!

تا درهتِل اوين تو چرخي بزني...
با پيك، حسن وثيقه را آورده است

دو شنبه

رئيس مجلس: وزرا به جاي درددل
 به حل مشكالت بپردازند

زهرا آراسته نیا
هی وا نكنيد سفره های دل را

هی رو  نكنيد دست هر عامل را 
اصالً بدهيد دست من تا كاًل

در بيست دقيقه حل كنم مشكل را

سه شنبه

»معروف« بازهم دل درد گرفت 
و در تمرينات حاضر نشد

سیدمحمد حسینی
معروفم و حاجتی به تحسينم نيست

چنديست كه خواب خوش به بالينم نيست
تا آنكه شوم معاف از تمرينات...

ای درد، بيا كه حس تمرينم نيست

چهار شنبه

مرحوم رفسنجانی: اينكه می گويند جام زهر، از 
افتخارات من و روحانی است!

زهرا آراسته نیا
ما خسته ز هر حمله و هر آفنديم 

سلطان عقب نشينی و  ترفنديم
در قصه  جام زهر، ما مفتخريم

پيوسته به افتخارمان می خنديم!

ذکر بروسلی نا و 
آرنولدنا ۲0۳0 

)َسقط اهلل ارکانه( 

ناصر جوادی
آن فرم��ول دف��اع در مقابل خط��ر، كه دفع 
 می كن��د جمل��ه باليای بش��ر! آن واكس��ن 
اچ آی وی و اسهال و يرغان، كه ماركو از فرنگ 
آورده برای مان ارمغان، آن مغايرت با فرهنگ 
ملی، چون آموزش دادن فن آخر جت لی! آن 
س��ند كه اجرايش می كنند كل دنيا سراسر، 
جز فرانس��ه و صد و چند كشور ديگر! آن كه 
هر كه داردش نبيند هي��چ گزند و هرچه در 
مذمتش گويند ب��وده چرند، آن در حد ليگ 
برتر و منچستر و چلسی، شيخنا و سند فول 
آپشننا بيست سی )َحَشراهلل َمن ُمَصِوبَُه َمعه( 

 آورده ان��د كه چون ايادي دول��ت يازدهم در 
فرن��گ آن را بديدن��د، به يك ن��گاه، صد دل 
بعل��ه! و في الف��ور امضا دادند و چ��ون در كار 
خير حاجت هيچ نيست، في الفورتر اجرايش 
كردند، اما قومي دلواپس نام و در حرف و عمل، 
خوش��نام، مانند برجام)داَم گالبيه( ايراد بيجا 
همي گرفتند كه حيا كجا رفته و انسانيت به 

كجا افكنده؟! 
چنانچه گويند در آميريك و اسپاين، اين سند 
به اطفال س��نجاق كرده اند جملگي از قتل و 
تجاوز ُمبرا گشته، به پاكي روزگار مي گذرانند!

همچنين در كاغاذ اخبار نبشته اند كه روزي 
گرمازده اي در ماش��ين دودي ري، قمه بر سر 
گردانيده تا مردم ُخنك ش��وند و دو- سه نفر 
را كه ُخنك نمي شده اند و 2030 نخوانده، َقمه 

فروبرده و كان ماكان!  
هپل الدوله موكني گفته مردم محتويات ص 
52 را نخوانده وامگذارند تا تجاوز نگرديده، به 
خطوط َقمه و چاقو مزين نشوند كه خونشان 

گردن دلواپسان است و الغير. تمت.

ُگنده گويی!
از هم صدایي ظریف با میثم مطیعی تا نظر 

فریدون درباره زندان اوین

رضا عیوضی
ظريف: آمريكا روح و متن برجام را 

نقض كرده است
- ميثم مطيعی: ای نشسته در 

توئيتر، بشنو حرف وزير 

نعمت زاده: بايد مدير اقتصادی 
از خارج وارد كنيم

- وی افزود: البته وزارتخونه 
من فرهنگيه ها

جرايد: حس��ين فريدون با سپردن 
وثيقه 50 ميلياردی آزاد شد

- حسين فريدون پس از آزادی: 
حامامش تميز ب��ود، پرتقالدان 

ذاتدان ميدادن...

وزارت امورخارجه: تحريم های جديد 
آمريكا »سخيف و بی ارزش« است

- تحريم ه��ای جديد آمريكا: 
سالم ببخشيد شما تازه اومديد 

تو اين محل؟

وزير ارش��اد: نشر، در بهترين 
وضعيت خود بعد از انقالب 

قرار دارد!
- نشر: عه! كی انقالب شد 

ما نفهميديم؟ 

گونه شناسي آلرژيك همه مردان         رئيس جمهور

زودحساس است! اين گونه آنجا شناخته و به 
جهانيان معرفي شد كه وی در عرض كمتر از 
 mim-he, be-ze,(نيم ساعت حضور در دادسرا
سوم  نوع  از  جلدي  قارچ زدگی  دچار   )…ext

.)Alaki Masalan Are, Mooch(شد
شخصيت آلرژی پذير ديگر، 

سخنگو)Only Speak( است. وی 
متاسفانه نسبت به اصل گفته های 

افراد)=واقعيت(، حساسيت دارد 
و به گفته پزشكان همواره سعی 

می كند از زاويه ديگری به قضايا نگاه 
كند)الموسير في المالِش التوجيه، 

باب يازدهم، صفحه 92 به بعد(.
 )Last stand(مورد آخري
كه مي توان از آن نام برد، 

خوِد رئيس اين دولت، حسن 
روحانی)No Jesmani( است كه 

دارای مجموعه ای)Collection( از 
حساسيت هاست. وی به مواردی از قبيل 
انتقاد سازنده، نصيحت دلسوزانه، رسانه 

دلسوز، آزادی بيان و... 
 )Kollan Hame chi(

حساسيت شديد از 
نوع درجه يك 
 Asan ye(دارد

Vazee(. پزشكان 
فرانسوي و انگليسي 

پس از تشكيل كميسيون، 
افراد داراي اين حساسيت را 

از مواجهه با راديوتلويزيون مستقل 

بشدت منع كرده اند.
پيشنهاد مي شود مردم عزيز ضمن 

شيفت بندي براي چهارسال آينده، دست 
به دعا برداشته 
شفاي عاجل 

همه مرضا را از 
درگاه احديت 
خواستارشوند.

وزارت رفع حصر 
تشكيل بايد گردد

جگرت را خورده کنم!
ناهید رفیعي

اي مرغ بيا تا جگرت را بخورم
يك ذره از آن بال و پرت را بخورم

از بس كه گران شدي از اين پس بايد
من كله و تاج شوهرت را بخورم

محمدرضا  رضایی
حاال كه بازار انتخاب وزرا برای كابينه دوازدهم و 
ايضا ايجاد يا ادغام وزارتخانه ها داغ اس��ت اين را 
هم داشته باشيد بد نيست: گويا از قرار معلوم يكی 
از مهم ترين دغدغه های دولت رفع حصر اس��ت. 
اينكه با وجود رياس��ت جناب روحانی بر شورای 
عالی امنيت ملی هيچ تالشی از طرف دولت برای 
رفع حصر صورت نگرفته، نشان می دهد برای اين 
مهم حتما بايد يك وزارتخانه تش��كيل ش��ود تا 
پيگيری ها جدی تر شود، و از آنجايی كه هر كس 
باي��د كاری را كه در آن تخصص دارد انجام دهد، 
بهترين گزينه برای اين پست علی مطهری است. 
باالخره در اين زمينه چند تا بيانيه بيشتر از بقيه 

پاره... ببخشيد... منتشر كرده است.

افشار جابری
اينكه چه كسی برای چه وزارتخانه ای و چرا مناسب 
اس��ت را فقط خود رئيس جمه��ور مي داند و برخي 
آشناها و داداش��ا و آبجيا و بقيه بروبچ! اما چند وزير 

پيشنهادی داريم اُكازيون، مال يه خانم دكتر...
1- يك دختربچه  چهار تا پنج ساله، حداقل نيمی از 
همه  مشكالت كابينه را حل می كند. او از طرفی يك 
وزير زن محسوب می شود و بازهم از طرفی ميانگين 
س��نی كابينه را يهو پايين می كشد. تازه نقاشي هم 

بلد است!

2- با توجه به اينكه حاال »دولت قبلی« همين دولت 
اس��ت، بهتر اس��ت يك نوبخت ديگر هم بيايد براي 

ماله كش��ي و س��اير امور مربوطه! آقاي نوبخت برادر 
دوقلوي گمشده ندارند؟

3- باران كوثری گزينه روي ميز بعدي اس��ت. پس 
دولت كي مي خواهد نشان بدهد از طرفدارانش تشكر 
مي كن��د؟ پس كي...؟ پس ك��ي...؟ پس كي...؟ فقط 
بگوييد سر راه امير جعفری را هم بياورد كه دق نكند 

بين آن همه رعيت، طفلك!

4- غ��الم ماله كش، همس��ايه  بغلی  م��ا هم گزينه 
كاملي است. همه كار هم انجام می دهد، ماله كشی، 
س��يمانكاري، بتون ريزی، خفه س��ازي، بازگذاري و... 

تبلت دانش آموزي هم دارد!

هيچ چيز با کاروان نيست

محمدامین میمندیان
حاجي هاي عزيز! هيچي با كاروان 

نيست، هيچي هم با خودتون نبريد، 
هر اتفاقي هم افتاد، ما را نمي شناسيد. 

حجكم مقبول!

سازمان حج و زیارت سابق!

وی
 عل

وی
رض

ت 
ادا

ه س
طم

فا

فائزه سادات مرتضوی

نگاهی علمي به حساسيت ها ی برخي اعضاي کابينه يازدهم

محمدحسین بناکاران

شارژ روحی با 
چراغ قوه!

علی عموکاظمی
فدراسيون فوتبال در مراسم باشكوهي يك فلش، 
يك هندزفری و يك چراغ قوه به ملي پوشان تيم 

فوتبال اميد، اهداكرد.
يك منبع آگاه كه خ��ودش اين هدايا را از مترو 
خريده بود، دليل انتخاب اين اقالم را جلوگيری 
از پُررو ش��دن و خراب شدن اين بازيكنان جوان 
اعالم كرد و اظهار داشت:»در صورت كسب نتايج 

ُمد خوب، از اين اس��پينرها هست كه جديدا 
ش��ده براي اعصاب، براشون 

همچني��ن  می خري��م!« 
رئيس فدراسيون فوتبال 

ب��ا رد ش��ايعه  اس��تعفای مربي 
تي��م اميد به دليل گره خوردن 
اع��الم  هندزفری ه��ا  س��يم 

ايش��ون  راحت!  كرد:»خيالِتون 
تا پاي��ان جام جهان��ی تيم ما را 
همراه��ی می كنن!« الزم به ذكر 
اس��ت كه ُرب��اط صليبی هافبك 
تي��م، پس از ش��نيدن اين خبر 

از س��ه جا ِجر خورد و گوش 
دروازه بان تاول زد اين هوا!

کی از همه وزيرتره؟
چند پیشنهاد براي کابینه جدید دولت

باهات قهريم!

امیرحسن محمدپور
آقاي وزير صنعت، معدن و تجارت! شما بايد 

نمايشگاه عكس معدن زمستان يورت را افتتاح 
مي كرديد، نه وزيركار! باهات قهريم!

کارگران معدن و خانواده هاي داغدار 

ابوالفضل سلیمانی


