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چهارشنبه اول آذر 1396

ی ؟
مهر خوب است یا اجتماع 
شاهرخبایرامی

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

گمشده

وزیر مسکن
ای گمشده مرد توی ویالی بغل!
ای زلزله! ای برند! ای شیرعسل!
از داخل ویالی خودت رخ بنما
یک میکرفونی پرت بکن حداقل

کارهایی که زلزله با مسکن مهر کرد ولی با مسکن اجتماعی نکرد

یکی از باگهایی که پرندگان دارند و
متاسفانه خودشان خبر ندارند تخم لقّ ! است.
یعنی برخی مواقع تخمهایی میگذارند که
بیست و یک روز که چیزی نیست ،تا 1400
که هیچ ،تا  2400هم رویش بخوابی فقط
هیچ نصیبت میشود .البته تخم لق فقط
مخصوص شاخه تخمگذاران نیست و برخی
گذاران دیگر را هم مبتال میکند .مث ً
ال یکی
اول صبح ،هنوز چشمش را باز نکرده تا دوتا
خبر بگیرد و ببیند که چه خبر است ،اعالم
کرده :بیشتر تلفات ناشی از زلزله مربوط به
مسکن مهر است! آخه گذار عزیز! دوتا زنگ
بزن ،دو تا سوال بپرس! دو تا پست بذار
حداقل بعد آمار بده! الاقل بعدش که مدیر
خودتان گفت مسکن مهر فقط دو نفر کشته
داشته ،حداقل بیا سرپرستی تخم لقّی که
افاضه فرمودی را بپذیر! بقیه خودشان از
اینها دارند و نمیتوانند جور شما را بکشند.
کی؟ همین وزیر مسکن و راه و غیره که
بیست سال است دارد مسکن اجتماعی
میسازد .خیلی هم خوبتر است تازه! چرا ؟
 -1مسکن اجتماعی بسیار مقاوم است و

حتی در زلزله  10یا  15ریشتر هم آخ
نمیگوید .این خانهها بر خالف مسکنمهر
که متاسفانه در زمان کوتاهی ساخته و
تحویل شد و نتوانست مردم را زیاد معطل
کند ،هنوز ساخته نشدهاست پس طبیعتا
خراب هم نمیشود .فوقش گوشه نقشهاش
البته اگر کشیده شده باشد ،قدری در زلزله
تا میشود که یک کپی جدید میگیریم
میشود مثل اولش!
 -2گیرم خراب هم بشود ،تلفات نمیدهد!
تلپش دوووو
مسکن مهر با این همه ّ
اهن و ّ
نفرررر تلفات داشته! شما االن در ذهنتان
یک مسکن اجتماعی تصور کنید ،خب،
بعد خرابش کنید ،تلفات میدهد؟ نه که
نمیدهد .مگر نامردی کنید و تلفات را هم
تصور کنید! نکنید آقا نکنید!
 -3اینکه سازه مسکن مهر بعد از زلزله
هفت و نیم ریشتری هنوز سرپا مانده
و فقط نما تخریب شده است شاید
بهنظر برخی کوتهفکران مزیت باشد! اما!
زلزلهزده با دریافت خسارت از سوی بیمه
و یک وام جزئی دوباره میرود سر همان

زندگی روزمره و خانه تکراریاش.
پس تنوع چه میشود؟ حال آنکه اگر
خانه بافت فرسوده یا اصطالحا مسکن
اجتماعی داشت ،کامل تخریب میشد
و با قدری وام  100میلیونی و چند
سال آوارگی ،یک خانه شیک و جدید
صاحب میشد .فقط اول باید کمی
شانس داشته باشد که زنده بماند.
شکر خدا این قدر شانس بهصورت
پیشفرض نزد هر ایرانی وجود دارد!
 -4شاید مهم بهنظر نرسد ،ولی همین
اسم! مسکن مهر؟ انسان فکر میکند،
یک خانواده با مهر و دوستی به همراه
فرزندانشان در آن زندگی میکند.
ا ُ ّملبازی تا کجا؟ شما اسم «مسکن
اجتماعی» را ببین! با کالس ،امروزی،
دو تا دوست اجتماعی یا بیشتر!
قشنگ با صفا و صمیمیت و دو -سه
تا توله سگ نژاددار در کنار هم زیست
میکنند .دلشان خواست یک ازدواج
سفیدی هم میزنند ،نخواست هم،
اصال به ما چه؟ واال!

امینشفیعی

هرکی هرکی

استقبال از شعر علیرضا قزوه درباره
تیتر تفرقه افکنانه یک روزنامه

رئیس کل بانک مرکزی گفت دالر امسال منظمتر از
پارسال گران شد.

زهرا فرقانی
روز سیاه رفته و شب مانده
انگار جان شهر به لب مانده
یک عده زیر خاک ولی برخی
در حسرت سقوط حلب مانده
سعدی بگو که نیست بنیآدم
آن نقطهچین؛ که ضد عرب مانده
ای ناشَ ریک در غم این مردم!
هذیاننویسهای به تب مانده!
ای کاسبان زلزله! بیتردید
لقمان از این هجو ِم ادب ،مانده!
برد آبروی مشرق و مغرب را
*
این شرق کمشعور عقب مانده
گرد و غبار زلزله میخوابد
از بم هنوز نخل و رطب مانده...

م��ردم :اصن ما به این خاطر به این دولت رای دادیم
که هم��ه چی همینجور منظم گرون بش��ه .اونجور
هرکی هرکی که گرون میشد در شأن ما نبود.

محمدعلیخلجی

محمدامین میمندیان

شاعرنمیتونهانقالبینباشه
مصاحبه با شاعر انقالب ،محمدحسین مهدویان

تندیسی بود که تو یه جشنواره رسمی طنز گرفتم.
به نظرت شاعر هم میتونه انقالبی باشه؟
به نظرم شاعر نمیتونه انقالبی نباشه.

*بیت از آقای علیرضا قزوه

مسکنمهر
هم شُ ل و هم ول است مسکن مهر
و پر از مشکل است مسکن مهر
طبق فتوای شیخ ،بعد از این
عامل زلزله است مسکن مهر

دحسین مهدویان

محم

از پیشنهاد مردم به رئیس دولت تا
درخواست ترامپ از اون!
رضا عیوضی

میشه خودتو معرفی کنی؟
نه! فکر نمیکنم نیازی باش��ه .چون احتماال همه
میدون��ن که من محمدحس��ین مهدوی��ان۲۶ ،
ساله ،متولد شهر نیشابور و ساکن شهر مقدس قم
هستم ...همه!

شنیدی که شورای امنیت داره پرونده محاصره
و کش�تار  7میلیون یمنی رو بررسی میکنه.
میخوای کمکشون کنی؟
چرا! من میتونم وظیفه یادآوری شکست اسرائیل تو
محاصره غزه رو به عهده بگیرم.

چرا شاعر شدی؟
مجبور بودم .کار که پیدا نمیشه .به قول استادمون:
«مدتی رفتم گدایی قطع شد یارانهام /باز دیدم شعر
گفتن از گدایی بهتر است»

یه شعر مشتی مهمونمون می کنی؟
بله! حتماً.

کسی جلوتو نگرفت؟
البته تالشهای مذبوحانهای در این زمینه صورت
گرفت اما غالباً به جای جلوگیری ،پشتیبانی انجام
میشد.
چه جایزههایی گرفتی؟
خیلی بودن .آمارشون از دستم در رفته.
کدومو بیشتر دوست داری و چرا؟
تندیس جش��ن دوسالگی دکترس�لام .چون اولین

علیمطهری:نمایندگان امضای
طرح سوال از رئیسدولت را پس
بگیرند تا از بحران خارج شوی م
بحران مال�ی اروپا :این علی
مطهریتونچند؟

هرچی که دوست داشتی خریدی با پول
هی میزنی همسایههامونو گول
اما بدون ،کدخدای ّنره غول
با اینکه این جوجه ترامپ ژیگول
پاچه میگیره و به فکر پارسه
داداش من اینجا خلیج فارسه
تو هسته ای داری که ما هم داریم
موشک داری؟ از اون سالحم داریم
کاله میذاری؟ ما کالهم داریم
اما بدون ،که ما سپاهم داریم

حاال ما افتادیم جلو چهار -سه
داداش من اینجا خلیج فارسه
آهای رژیم ناکس یهودی
اسرائیلت میره هوا به زودی
بعد از اونم بدون هیچ فرودی
کشته میشن میکروبای سعودی
که بدتر از سل و وبا و سارسه
داداش من اینجا خلیج فارسه
با اینکه ما خیلی ظریف و شادیم
اهل حساب کتاب و باسوادیم
فکر نکنی ما همه حزب بادیم
اینکه تا حاال هرچی خواستی دادیم
چون هرکی مهرههاش بمونه مارسه
داداش من اینجا خلیج فارسه
اما اینو خوب تو گوشت فرو کن
هرجا که خواستی برو جستجو کن
جستجوی دقیق و مو به مو کن
اصال برو دنیا رو زیر و رو کن
داداش من اینجا خلیج فارسه
داداش من اینجا خلیج فارسه

روحانی :ثابت شد مردم بهتر از
دولت برای خود خانه میسازند

عادل الجبیر :کاسه صبرمان
پر شده است!

ترامپ :اون نباید به من بگوید
پیرمرد

م�ردم :ش��ما تعرف��ه رأی رو
برسون ،خونه نمیخوایم

وی در پایان افزود :شیطونه
میگه توئیترمو باز کنما

اون :این به کی گفت اون؟

کفتر کاکل به سر ،هوی هوی!
در بیان راههای غیررسمی قاچاق کاال به کشور

محمدرضارضایی
طبق آمار رس��می س��االنه  15تا  25میلیارد دالر
کاالی قاچاق رس��ماً وارد کشور میشود .بسیاری
از مس��ووالن بر این باورند که همین مقدار هم از
مبادی رس��می وارد کشور نمیشود و این وصلهها
به ژنهای خوب نمیچس��بد .خب! این دولت که
دروغ نمیگوید ولی اگر قرار باشد این کاالها توسط
کولهبرها وارد کش��ور ش��وند ،حتی اگر کولهبران
نامبرده 10 ،برابر رونی کلمن هم باشند باید پونزده
سال بروند و بیایند ...در جیب مسافران هم که این
همه کاال جا نمیگیرد ،پس قطعا راههای دیگری
هم وجود دارد.
کفترهای کاکل به سر وای وای :کفترهای امروزی
دیگر صرفا وسیلهای برای رساندن نامه نیستند بلکه
با ب��اال رفتن خرج و مخارج حاضرند حتی کانتینر

کانتینر کاالی قاچاق را هم وارد کشور کنند تا یک
لقمه نان حرام سر سفره زن و بچهشان ببرند.
ریزگردها :فکر می کنید ریزگردها بیکارند که اینطور
گروه��ی و طوالنیمدت در کش��ور م��ا رفت و آمد
میکنند؟ متاسفانه هر کدام از این ریزگردها برای
کسب منافع ش��خصی اقدام به حمل کانتینرهای
کاالی قاچاق به داخل کش��ور میکنند ولی حیف
که هیچکس بهشان شک نکرد غیر از خانم ابتکار.
هواپیماهای مسافری :البته خود هواپیماها نه ،بلکه
بعضی از مسافران هواپیما که پول کاالی قاچاق را
پیش پیش گرفتهاند ،هنگام عبور از آسمان ایران،
پنجره هواپیما را باز کرده و کانتینر کاالی قاچاق را
به داخل کشور پرت میکنند.
بقیه را نمیگوییم تا نان خودمان آجر نشود.

سوء استفاده رسانه های بیشرف از مصیبت مردم  -آدام زیگلیس از آمریکا

