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ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

عموی ما می گوید خشونت خیلی چیز بدی  است. 
او یکی از فعال ها در مهارت های کنترل خشم است 
دهد،  انجام  سالم  تفریحات  آدم  اگر  دارد  عقیده  و 
حواسش از خشونت پرت می شود. تفریحات ما خیلی 
سالم است و بیشتر با کرفس و سایر سبزیجاِت سالِم 
آب پز! انجام می شود. مثال عمویمان سیب زمینی آب پز 
را روی سِر ما می گذارد و از دور با چاقو نشانه گیری 
می کند. خیلی تفریح خوبی است فقط بعضی وقت ها 
کمی درد و خونریزی دارد که با چند بخیه و همان 

غذاهای آب پز مقوی خوب می شود. 
عمویمان از تفریحات سالم رایانه ای هم غافل نیست. 
نام  او یک بازی چالش دار برای مان نصب کرده به 
به  اسمش خیلی مسخره  به قول عمو،  آبی!  نهنگ 
نظر می رسد، آخر مگر ما نهنگ خشکی هم داریم 
که نام بازی را نهنگ آبی گذاشته اند. حاال باز اگر 
که  همین  ولی  چیزی!  یک  بود  گاِوآبي  یا  خرِ آبی 
به محیط  زیست و جانوران دریایی پرداخته، معلوم 
عمویمان  است.  سالمی  و  آموزنده  بازی  می شود 
این  پای  را  جانشان  نفر  چند  حال  به  تا  می گوید 
بازی داده اند و ما باید به پاسداشت خون آنها هم که 

نهنِگ آبي ات را قورت بده!

شده بازی را به پایان برسانیم. 
ما و عمویمان جهت تخلیه هیجان و سرکوب خشم، 
از  ولی  مي رویم.  استادیوم  به  فوتبال  تماشای  براي 
می آیند  کار  همین  برای  همه  تقریبا  که  آنجایی 
بعضی وقت ها تخلیه ها قاطی پاتی می شود و مردم 
را روی سر و صورت هم خالی می کنند.  هیجان ها 
داربی، کمی  بودیم  رفته  روز پیش که  همین چند 
هیجان روی ما هم خالی شد و به همراه 183 نفر 
دیگر با کمی صدمه جزئی به مرحله بعد رفتیم. ما 
به عمویمان گفتیم که مصدوم شدن فایده اي ندارد 
و باید فن فینیشینگ مورتال کامبت هم اجرا می شد 
که متاسفانه فرصت نبود و انتظامات ما را متفرق کرد. 
باشگاه  تاسیس  وام  دنبال  که  ما  عموي  دیروز 
باالتر  محله  دوتا  از کالنتری  بود  مبارزات خیابانی 

نینجاي  بازی  وسط  اجبار  به  هم  ما  درآورد،  سر 
آنجا! عمویمان دستبندش  رفتیم  پا شدیم  هشت 
را جابه جا کرد و گفت که با َقمه، یک روحانی را 
در مترو »دایره -ضربدر- مثلث« کرده است. عموی 
بزرگ ترمان پرسید بانک وام نداده، چه ربطي به آن 
با همان  این یکي عمویمان  بنده خدا داشت؟ که 
مهارت های کنترلی اش بلند شد و... . دکتر می گوید 
کبودي چشم ما تا 6 روز دیگر خوِب خوب مي شود.
پدربزرگ می گوید که عمویمان رفته قبرس برای 
کار و تجارت، درست است که قبرس برای تجارت 
خیلی خوب است ولی آنجا کمپوت و آبمیوه پیدا 
بزرگ  وقتی  که  گرفتیم  نتیجه  هم  ما  نمی شود. 
شدیم مثل عمویمان به خشم درونمان مسلط شویم 
و به کار و تجارت بپردازیم ولی اول باید این چالش 

نهنگ آبی را تمام کنیم... 

چهار شنبهسه  شنبهدو شنبهیکشنبهشنبه

پس از موگرینی و عکس و حواشی
عیالم می کند مشکل تراشی

جدیداً گفته باید هر شب و روز
توی تی وی جلوی چشم باشی

با سیب بیا شرح گالبی نکنیم
پرهای کالغ را شرابی نکنیم

یک دفعه بیا و در همان اول کار
رأیم بده تا دو بار البی نکنیم!

نمی بینم در ایران فرد بیکار
چه ایرانی، چه افغانی، چه تاتار
اگر دیدی مرا هم باخبر کن!
ولو محض نمونه، روم به دیوار

با عقل و دلش جنگ، وزارتخانه
کرده است خودش هنگ، وزارتخانه
کم مانده شود همه در و دیوارش
سرخابِی خوشرنگ، وزارتخانه!

برخیز مریض بی بضاعت
بی پولی اگر، بمیر راحت!

تا هفته قبل انتخابات
ای طرح تحول! به سالمت!

نمایندگان مردم تهران: ما را 
بیشتر در تلویزیون نشان دهید!

البی وزیران علوم و نیرو با نمایندگان 
مجلس برای گرفتن رای اعتماد!

دولت: رشد اقتصادی مثبت در 

زندگی افراد بیکار دیده نمی شود!
تمام وقت وزارت ورزش و جوانان 

برای حل مسائل استقالل و 
پرسپولیس هدر می رود

حذف طرح تحول سالمت براي 

خصوصي ها و مطب ها و...

امین گودرزیمینا گودرزیسیدمحمد صفایی  نویسیمحمدرضا درخشانفهیمه انوری

بنده فکرم روشن است
مهدي سلمان

بنده روشن  فکرم و روشن بسی فکر من است        
بنده فکرم روشن است*

نام آمریکا و آلمان، دائماً ذکر من است
بنده فکرم روشن است

از خدا و خلق او اصالً ندارم من حیا
چون خیار و باقاال

عکس اونجوری من مشهور کوی و برزن است
بنده فکرم روشن است

فکر من در خانه و شرکت، خیابان و محل
دود سیگار است و تَل**

گفته  هایم بی  ثمر مانند کاه و ارزن است
بنده فکرم روشن است

پول مفت پنتاگون را در حسابم دیده  اند
مرد و زن نالیده  اند

ذوق من در بیگناهی را به مترو کشتن است
بنده فکرم روشن است

با طلبکاری صدایم می  شود هر آن، ُکُلفت
چون ترامپ اینگونه گفت

شغلم از کورش نوشتن یا که لُنگ افکندن است
بنده فکرم روشن است

می  نویسم صد مقاله در مزایای هویج
چشم  هایم لوچ و قیج

ارزش ایران کم از ویرانه  های لندن است
بنده فکرم روشن است

لولهنگ و چوِب کبریت از کجا می  آورید؟
از اروپا می  خرید!

از ادای فارسی،  My Language is الکن است
بنده فکرم روشن است

از فروش خاك و ناموسم نگیرم هیچ درس
در خیانت  هم نترس

حرف حق در گوش من خر را رباعی گفتن است
بنده فکرم روشن است

*این بیت از آقای محمد خرمشاهی )میالد( است.
**تل: تلخی، تلخکی، ماده  ای به رنگ قهوه  ای 

سوخته که در قدیم پشت گوش بچه  ها می  مالیدند!

 انشاي یك نوجوان ایراني درباره کنترل خشم، رده بندي بازي هاي رایانه اي و حمله به 
2 روحاني بیگناه با چاقو!

شاهرخ بایرامی

! #Free_Chaghoo_kesh  فري چاقوكش« یا«

محمد رضا رضایی

به یکی از کافی شاپ های سطح شهر رفتیم تا نظر 
روشنفکران جامعه را در مورد حمله های اخیر به 2 

روحانی بیگناه، جویا شویم. 

یک بانوی س��یگار به دست گریان]درحالي که آب 
بیني اش را نگه داش��ته اس��ت[: ببخشید که حالم 
خوب نیست. طفلي آناستازیا... گربه ملوسی بود. با 
شاس��ي بلند دنده عقب رفتم روش، کتلت شد... نه 
اینکه عمدي باش��ه ها! اتفاقاً من بشدت با خشونت  
مخالفم. توی جامعه هر کس��ی باید آزاد باش��ه هر 
عقیده اي داشته باشه. همون دیشب داشتم کمپین 
free_chaghoo_kesh# مي ذاشتم که طفلي آناستازیا 

رو... اگ��ه دادگاه ای��ن دو نفر رو تبرئه نکنه، رژیم با 
موجی از هش��تگ ها  رو به رو خواهد شد]محکم 

فین مي کند[.

نتایج نظرسنجي از روشنفکران درباره حمله به 2 روحاني بیگناه

یک جوان با موی دم اس��بی بلند و س��یگار نازك: 
وقتی حکومت، مدام آمریکای بی دفاع رو تهدید به 
جنگ می کنه یا علیه سفیران صلح داعش! خشانت 
مي ورزه، خب تخم خشونت رو در جامعه می پراکنه 
و جوون بی گناه میفته به چاقوکشي و... به نظر من 
اون چاقوکش��ای بی گناه، قربانی رژیم خشن ایران 

شدن. فري چاقوکش!

یک پیرم��رد ب��ا س��بیل همایون��ي: اعلیحضرت 
رضاش��اه]مي خواهد بلند ش��ود، نمي تواند[ ارادت 
خاصی به روحانیت داش��تن. ب��رای حفظ امنیت 
روحانیون، قانون گذاش��تن که هیچ آخوندی حق 
پوش��یدن لباس روحانی��ت رو ن��داره تا چاقوکش 
نشناسه بزنه... ولی متاسفانه قدر ندونستیم... زردي 
سبیل هاي من از سرخي تریاك غمت را چه کنم؟!

تـوئــیـــزر
بهزاد توفیق فر

رس�توران موش�کي!
آمان��و وارد ته��ران ش��د و هن��وز کلید 
س��فارش  و  نگرفت��ه  را  هتل��ش  ات��اق 
نداده، چمدان درخواس��ت ها  آب معدني 
و خ��رده فرمایش ها را داد دس��ت یکي 
از مس��تقبلین وزارت خارج��ه اي تا بین 
بچه ها تقس��یم کند. البته آقایان سخنگو 
و معاون و ش��خص وزی��ر مي گویند که 
آمان��و نمي خواهد از تأسیس��ات نظامي 
م��ا در راس��تاي اج��راي بن��د X برنامه 
جامع اقدام مش��ترك، تبصره دوم، خط 
س��وم، بازدید کند و اصاًل قرار نبوده که! 
ولي ناظ��ران معتقدند ک��ه چون غذاي 

رستوران تأسیسات نظامي ما خیلي بهتر 
از تأسیس��ات اتمي ماست، ش��اید براي 

ناه��ار  برون��د  آنج��ا و  زود  برگردن��د. 

هش�تگ پاالیش�گاه
پاالیش��گاه هاي  آتش س��وزي  از  بع��د 
اصفه��ان، ش��ازند، آب��ادان، ش��اهرود و 
چندج��اي دیگ��ر، پاالیش��گاه تهران هم 
آت��ش گرف��ت و 10 کش��ته و مج��روح 
برجاي گذاشت. پس از این رویداد، یکي 
از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران گفت که 
این اتفاق به دلیل خطاي انس��اني بوده و 
200 درصد مربوط به دوره شهردار قبلي 

رضا عیوضی

شهردارتهران: آینده  فروشي، ظلم بزرگ به 
آیندگان است.

+ کم فروشي چطور؟

رئیس شوراي رقابت: افزایش 7میلیوني قیمت 
خودرو طبیعي نیست!

+ چقدر باشه طبیعیه پس؟!

وزیربهداشت: بي بضاعت ها فقط به 
بیمارستان دولتي بروند!

+ مي خواي بریم یه جایي که کاًل جلوي 
چشم نباشیم؟

ترامپ: در برابر ایران بیکار نمی نشینیم.

روحانی: ما هم!

ظریف: آمریکا ژست ایستادن کنار مردم 
را رها کند.

+ ژست پرتاب خودکار بگیره فتوژنیک تره... 
واال

محمود میرلوحي: از هزینه هاي بدون سند 
شهردار سابق، چند گوني سند داریم!

+ از روح برجام هم عکس داري؟

اس��ت. وي ضم��ن اعالم آمادگ��ي اعضاي 
شوراي شهر و شهرداري تهران براي اعالم 
حادثه دیدگان،  خانواده ه��اي  با  همدردي 
از رونمایي هش��تک »نه-به-پاالیش��گاه« 

خب��رداد و اف��زود!

می�ان کفت�ار
ب��اء(  فت��ح  برمه)ب��ه  قب��اًل  را  میانم��ار 
مي نامیدند چون خیلي مه)به کس��ر میم( 
زیاد داش��ت، بعداً که مه رفع ش��د دیدند 
وس��ط چندتا م��ار گرفت��ار ش��ده اند لذا 
اس��م آنجا را گذاش��تند میانمار! از همان 
موق��ع، جمعی��ت مس��لمانان این کش��ور 

مدام درحال کم ش��دن اس��ت یعني اگر از 
یک مس��لمان میانماري بپرسي شما چند 
نفری��د؟ مي گوی��د: االن؟ ی��ا االن؟ البت��ه 
شوراي امنیت و آن یکي شوراي حقوق بشر 
س��ازمان ملل معتقدند که در این کش��ور 
همه چیز طبیعي است فقط از این پس به 
جاي واژه بیگان��ه »میانمار« از واژه عبري 

»میان کفتار« اس��تفاده کنید.

رأي رأي ت�ا روز قیام�ت
سخنگوي هیات رئیسه مجلس از برگزاري 
جلس��ه رأي اعتماد به 2 وزیر نیرو و علوم 
خب��رداد و اضاف��ه کرد! وي در پاس��خ به 

س��وال خبرنگاري که علت چش��مک زدن 
ایشان به رئیس دولت را مي پرسید، گفت: 
منظ��ورم این بود که  مجلس با قاطعیت و 
به طور جدي از حق��وق ملت دفاع کرده و 
همواره به وظایف قانوني خویش با حس��ن 
نیت و تعهد عم��ل می کند. نماینده مردم 

تهران ادامه داد: به خدا راس��ت میگم!

کامران یاری

فاطمه سادات رضوی علوی

جراید: بیکاران کشور به  استرالیا، عمان، ترکیه و تاجیکستان صادر می شوند!

دارکو دلجویك از مونته نگرو

ابوالفضل سلیمانی


