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سخنرانی مهم یک شخصیت مهم در تاکسی 
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خر دوباره لگد زد! تاکسیمتر
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شعر طنز با اجازه موالنا! گزارش بنگاه سخن پراکني ملكه از تولد ملكه

دیدین چی شد؟

صفحه 6

پیش از بازی
- مردم با کاسه ای پر از تخمه آفتابگردان در مقابل تلویزیون نشسته اند. 
حدود نیم ساعت تبلیغ پوشک مرسی با قابلیت جذب باال، روغن بدون 
تراس )کف س��رامیک، کاغذ دیواری یک خواب مس��تر(، قابلمه های 
نچس��بی که اگر همین االن پیامک بفرس��تید با نود درصد تخفیف 
برایتان ارسال می شود، کتابهای خیلی زرد کنکور و ... پخش می شود 

و لحظات مفرحی را برای مردم فوتبالدوست کشورمان رقم می زند.
- بعد از پیام بازرگانی، مجری برنامه »بیس��ت هجده« می آید و برای 
یک اپلیکیشن موبایل تبلیغ می کند و تاکید دارد پس از پیش بینی 

بازی ها باید انگشتتان را بگذارید روی صفحه گوشی و بکشید پایین.
- براندازان به شدت در توئیتر مشغول براندازی هستند و از فشار رژیم 
بر بازیکنان برای باخت در این مسابقه پرده بر می دارند. واضح است که 

اگر ایران ببرد، مردم به خیابان ها می ریزند و شاه دوباره بر می گردد.
- رئیس جمهور یک نفر را می فرستد میدان منیریه تا برایش پیراهن 
تیم ملی را تهیه کند. متاسفانه پیراهن در سایز ایشان پیدا نمی شود و 
کمی برجستگی شکم ایشان از زیر پیراهن خودنمایی می کند. با این 
حال جای شکرش باقیست که آقای رئیس جمهور به پیراهن قناعت 

می کند و بی خیال شورت ورزشی می شود.
- پادش��اه عربستان که پس از خورن پنج گل از روسیه زیر پتو رفته 
ب��ود و اصال لب به هیچ چیز نمی زد از زیر پتو بیرون می آید و آبی به 
دس��ت و رویش می زند و به امید باخت س��نگین ایران، تلویزیون را 

روشن می کند.

حین بازی
- براندازان از اینکه در ابتدا س��رود جمهوری اس��المی ایران توس��ط 
بازیکنان خوانده می شود حسابی عصبانی می شوند. چند گیگ اینترنت 
می خرند و توفان توئیتری علیه این عمال استبداد راه می اندازند. آنها 
ب��ه صفحه ترامپ می روند و با کامنت ات��ک آس )attack us( از 
او می خواهند ک��ه به ایران حمله کند تا همه چیز آزاد و ارزان و آباد 
ش��ود. البته براندازان متفکرتر و بیش��تر درس خوانده معتقدند اصال 
بازیکنان سرود جمهوری اسالمی را نخوانده اند و رژیم دهان بازیکنان 

را فوتوشاپیده است.
- مردم اس��ترس زیادی را تحمل می کنند. اکثر دقایق توپ دس��ت 
مراکشی ها است و هر چند ثانیه یکبار بچه ها توپ را می گیرند و به 
مسعود ش��جاعی پاس می دهند. او هم دو باره توپ را به مراکشی ها 

پاس می دهد که چرخه به هم نخورد.
- در همان دقایق ابتدایی، فردوسی پور آرزو می کند ای کاش همین 
االن بازی مساوی تمام بشود. این آرزوی فردوسی پور، توده ای از اعتماد 

به نفس و غرور ملی را بر سر و صورت هموطنان بیننده می پاشد. 
- رئیس جمهور به فکر فرو می رود که اگر ایران بازی را نبرد، یک سری 
مردم پرتوقع دوباره یاد شکست برجام و گرانی دالر و سکه و مسکن و 
تخم مرغ و ... می افتند. خالصه! یا باید برای تنظیم بازار تالش شبانه 
روزی کند و یا  ایران بازی را ببرد. با توجه به منتفی بودن گزینه یک، 

دست به دعا برمی دارد که ایران گل بزند.
- یک ضربه ایستگاهی اتفاق می افتد. حاج صفی سانتر می کند. بازیکن 
مراکش دروازه خودی را باز می کند. رئیس جمهور خوشحال می شود 
و به یکی از بچه ها می گوید: “عکس بگیر! عکس بگیر! برو از اون گوشه 

عکس بگیر. میخوام رکورد الیک و کامنت رو بشکونما!” 
- پادشاه عربستان دچار سوزشی شدید در نواحی مختلفی از بدن خود 
می شود. دوباره به زیر پتو می رود و زنگ می زند و دستور حمله به یمن 

را صادر می کند تا آب سردی باشد بر نواحی سوخته اش.

پس از بازی
- مردم به خیابان ها می ریزند و شادی می کنند. 

- براندازها و شاخهای اینستاگرام می بینند که واقعا حیف است مردم 
یک روز ناامید نباشند و دعوا نکنند. لذا توئیت یک دونده فلسطینی 
را منتشر می کنند که در اقدامی شنیع از تیم مراکش حمایت کرده 
بود. از این شاخهای اینستا می توان به رضا صادقی )خواننده، محقق و 
صاحب نظر اینستاگرامی(، پرستو صالحی )بازیگر سریال زیر آسمان 
شهر و .....  ذکر آثار دیگر این ستاره اینستاگرام در این مقال نمی گنجد( 
وکواکبی��ان )نماینده مجلس و صاحب اث��ر فصل گیالس، آفریننده 

گیالس، طعم گیالس( اشاره کرد.
- حساب رسمی فدراسیون فوتبال فلسطین اعالم می کند این کشور 
از تیم ملی ایران حمایت می کند. سلبریتی ها کمی سوت می زنند و 
س��پس مردم را به عدم قضاوت یکدیگر، گیاه خواری و فنگ شویی 

تشویق می کنند.
- طبق گزارش��ات رسیده، براندازها هم اکنون در توئیترهای قدیمی 
مهدی طارمی سرک کشیده اند تا بتوانند حداقل یک تو مخی خشک 
و خالی برای مردم ایران ایجاد کنند. یکی از براندازان تهدید کرده است 
که اگر این حربه نگرفت، توئیتر طارمی که س��هل است، حاضر است 

سرش را در چاه فاضالب منزل طارمی هم فرو کند.

علی عموکاظمی

گزارش بازی ایران- مراکشجزیره غفلت

سید محمد جواد طاهری

از سوتی های شجاعی
 تا فاضالب منزل طارمی!

همزمانی عجیب سایر اتفاقات با جام جهانی

یکی از خوبی های جام جهانی این است 
که ح��واس آدم را از چیزهای دیگر پرت 
می کند. دنیا هم که پر است از چیزهای 
دیگر. یعنی ش��ما اگر بخواهی حواست 
هی به چیزهای دیگر باش��د، یک لیوان 
آب خ��وش هم از گلویت پایین نمی رود. 
اینطرف دنیا جنگ و غارت و آدمکشی، 
آنطرف خشکس��الی و توفان و س��یل و 
بی خانمانی. یعنی شما هرچقدر دیازپام 
بندازی باال و چش��مبند بزنی و بخوابی، 
باز هم یک چیزی هست که غصه اش را 
بخوری؛ البته دور از جان اگر انسان باشی! 
اما قربانش بروم جام جهانی خودش اندازه 
دو تریل��ی دیازپام کار می کند. یک جور 
حواست را پرت می کند و همه چیز را از 
یادت می برد که دزد بیاید کل زندگی را 
از زیر پایت جارو بکند و ببرد هم متوجه 
نمی ش��وی. فوق فوش ب��ه طرف بگویی 
داداش بی زحم��ت از جلو تلویزیون برو 
کنار االن رونالدو پشِت کاشته قرار گرفته!

خوب اس��ت دیگر! آدم یک کم حواسش 
پرت شود و کیف کند و تخمه بشکند.
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علیرضاتائبیپور

س�وپرمنازآنجاکهمیدانستاینروزها
س�رعتکاه�شارزشپ�ولازِفلشهم
بیشتراستگفتبهتراستبابتمنیک
مشاورهایکنمواینپولهایپساندازمرا
درجاییسرمایهگذارینمایم.باالخرهاو

پولدارهمهقهرمانهاست.

بتمن: الو ....ب ...بف....بفرما.....یین.
سوپرمن:الو داداش باز تو غارتی؟ 

صد بار بت گفتم اونجا موبایل خوب آنتن نمیده 
جاتو عوض کن.

بتمن: دستم بنده چیکار داری؟
س�وپرمن: داداش به نظرت االن بهتره رو چی 

سرمایه گذاری کرد؟
بتمن: ببین اگه سکه و ماشین نخریدی حتما 
طال بخر. یه آشنا هم دارم دالر جهانگیری میده 

خواستی جورش کنم.
س�وپرمن: داداش طال خوبه. اتفاقا دایانا هم یه 
مدت دلش انگشتر می خواست. خیلی مخلصم 

بای.

سپس راهی طال فروشی شد و از مغازه دار قیمت 
انگشتری را پرسید.

مغازهدارگفت: قابل نداره. دو و دویست... 
سوپرمن متوجه شد کارت در جیب 

لباسهای عادی اش است . پس با عجله برگشت 
و کارت را برداشت.

مغازهدارگفت: قابل نداره. دو و هفتصد..
سوپرمنگفت:ای بابا چرا؟

مغازهدارگفت: حبابه و اصال نگران نباشید. 
سوپرمن متوجه ش��د که کارت را اشتباهی 

آورده، پس باز برگشت و کارت دیگری آورد.
مغازهدارگفت: قابل نداره. سه و صد... 
س��وپرمن باز شاکی ش��د اما مغازه دار 

ضمن دع��وت او ب��ه آرامش گفت 
حبابی بیش نیس��ت. س��پس 

انگش��تر را حس��اب نم��ود. 
س��وپرمن ک��ه بس��یار 

ناراح��ت بود، رفت 
خانه!
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سردبیر:بهزادتوفیقفر

دبیرسرویسشعر:زهرافرقاني

دبیرسرویسکارتون:کامرانیاري

مدیرفني:امیرحسنمحمدپور

صفحهبندی:مجتبیساالری

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.irرایانامه:

tanzym_irسروش:

tanzym_irایتا: 

tanzym_irبله:

مدیرکل راهداري آذربایجان غربي: آزادراه ارومیه - 
تبریز، آزادراه نیست.

نكنهوزیرراههموزیرراهنیست؟!

س��خنگوي وزارت بهداشت: براي نشان دادن 
آزمایش، به پزشك ویزیت ندهید.

متأسفانهپزشکماماچقبولنميکنه!

خسروتاج، معاون وزیر صنعت: دلیل گراني خودرو 
را نمي دانم.

بهنظرتابرامآقاسوپرگوشتميداند؟

دبیرسایت هاش��مي رفسنجاني: کاش مرگ همه 
مثل مرگ هاشمي باشد.

آخههمهکهاستخراختصاصیندارن! وزيرراه
 وزيرراه نیست

 يا بفرموده 
بیاريد پايین!

رییس اتاق بازرگاني: فقط برخي شرکت هاي خاص 
دالر 4200 توماني گرفتند.

البدژنخاصداشتندبََبمجان!

س��خنگوي وزارت خارج��ه: کره ش��مالي مراقب 
بدعهدي هاي آمریکا باشد.

مشاورهتوس�طتیممذاکرهکنندهمجرب،با
100%تخفیفبرايهمقارهايهايعزیز.

مدیرعامل توانیر: مردم ده درصد صرفه جویي کنند، 
قطعي برق نخواهیم داشت.

بدونانرژيهس�تهاي،چندوقتدیگراصاًل
برقنخواهیمداشت!

رییس دولت: مش��کل اقتص��ادي نداریم، توقع 
مردم را باال نبرید!

ُخبدیگه!بفرموده،بیاریدپایین!

خر دوباره 
لگد زد!

یك روز شیخ پشت تریبون شد و بگفت
یك بچه از توافق لوزانم آرزوست

این بچه هر چه خواسته ام زود می دهد
هر چیز از گذشته و االنم آرزوست

این بچه نیست، غول چراغ است، هر چه هست
مطرح کنید، شادی ایرانم آرزوست

من نزد غول رفتم و دل خوش به آرزو
گفتم به غول، پول فراوانم آرزوست!

یك شغل خوب و بنز و دالر هزاری و
اجناس مفت و مسکن ارزانم آرزوست

گفتا فقط برای خودت آرزو نکن
گفتم عروس واسه  مامانم آرزوست!

زان سو یکی بگفت که عشقم امیرعلی
زین سو یکی بگفت که مژگانم آرزوست

سرهنگ بهر دوره  با زن نشستگی اش
با اقتدار گفت که نیسانم آرزوست

آن دیگری به دخترعمویش اشاره کرد
با خنده - گریه گفت که ایشانم آرزوست

»خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست«
حاال که نیست، وصلت آسانم آرزوست

هرچند ازدواج مهم تر ِز نان بُود!
هرگز نگفته ایم فقط نانم آرزوست

هرکس ز آرزوی خودش گفت و شیخ هم
فرموده بود پرتو تابانم آرزوست

تا اینکه خر دوباره لگد زد به طفل او
گفتا که پاره کردن پیمانم آرزوست

دی شیخ با ترامپ همی گفت: ُکّره خر!
از جفتکت ملولم و انسانم آرزوست

دشمن همیشه خر بُود، این دفعه هم، ولی
آن خر که هی لگد نزند آنم آرزوست

گفتیم یافت می نشود شیخ! بیخیال
گفتا اوهوم، البته، می دانم، آرزوست

گفتیم بذر پوچ اگر باز کاشتی
دیگر نگو که باغ و گلستانم آرزوست!

مصطفیصاحبی

سرمایهگذاريسوپرمنوبتمن

رفت خانه

کامران یاری

االن مثل قدیمها نیس��ت که ب��رای حباب 
ساختن کلی به مغزت فشار بیاوری و فسفر 
بس��وزانی! اصال نیازی نیست کاری کنی، به 
لطف مسئولین، حباب خود به خود ساخته 

می شود.
یك زمانی حباب را برای بازی می س��اختند 
و برای آن زحمت زیادی می کش��یدند. مثال 
آب و ریکا قاطی می کردند و با لوله خودکار و 
با یك تمرکز و مالحظه خاصی در آن فوت 
می کردن��د تا چندتا حباب ازش بزند بیرون 
و یك جماعتی ش��اد شوند، البته این روش 
تلفاتی هم داش��ته چرا که عده ای تازه کار و 
شیفته شهرت، برای ساختن حباب بیشتر، 
نفس را در سینه حبس می کردند تا با یك 
فوت جانانه، حباب بیشتری بسازند و کل آب 

ریکا می رفت در حلقشان.
بعده��ا از همین نب��وغ اس��تفاده کردند و 

آب و ريكاَيت توي حلقم
ب��دون اینک��ه از مخترع آن اج��ازه بگیرند 
انواع حباب س��ازها را ساختند تا دیگر برای 
حباب ساختن اینقدر خودمان را به زحمت 
نیندازیم و تلف نشویم. فقط کافی است فوت 

کنی.
اما در حال حاضر برای حباب ساختن حتی 
نیاز نیس��ت فوت کنی، این بار مس��ئولین 
وارد عمل ش��دند و انواع حباب ها را از تولید 
به مصرف س��اختند که از تن��وع زیادی هم 
برخوردار هس��تند، این حباب ها که گفته 
می شود دائمی نیستند نفس مردم را کامال 
در سینه حبس کرده  و همینطور تعدادشان 

افزایش می  یابد.
اینطور که مسئوالن پیش مي روند احتماالً در 
آینده  نزدیك، حباب بخوریم، حباب بنوشیم، 
حباب بپوشیم و حتی در یك زندگی حبابی 

دست و پا بزنیم.

سحرفتحی

ِمهر پايین 
کشید

 وای اگر کار من و عشق به آنجا بکشد
 هم به »ناجا« بکشد هم به »نزاجا« بکشد

 سکه چون در نوسان است چنین دلبرمان
 روز و شب مهریه اش را به رخ ما بکشد

 آنقدر در طلب سکه دویدم، باید
 مرد نقاش »دل« و »دسِت« مرا »پا« بکشد

 گرچه البته حباب است ولی عمر حباب
 آنقدر نیز نباید به درازا بکشد

 زندگی سیر عجیبیست که در آن دیدم
 مهر پایین بکشد، سکه که باال بکشد

 مهریه، سکه، طال، خانه و شغلی درخور
 نکند کار من و عشق به اینها بکشد

محمدرضاشكیباییزارع

کلمتون
- گراز برای حفاظت از نس��ل خود، رییس 

سازمان حفاظت محیط زیست را خورد.
- کارگرها به زیرخط فقر مي روند

- تصمیم��ات ارزی دولت از بس  پخته بود، 
از هم وا رفت

- آب پاک��ی را روی دس��ت مدیرعامل هما 
ریختند، همه چرک ها را شست

- حبابها که بترکند تازه نفس کشیدن راحت 
می شود

- خجالت آورتر از تورم، اًفت ۱۷۵هزارتومانی 
قیمت سکه است

نرگسداشادیان

)کلمه+کارتون(

آخِر الشه!
اگرچه سخت مشغول تالشی
دیگه وقتش شده از هم بپاشی

شبیه وصله  ناجور و معیوب
باید از آسیا فوری جدا شی

تموم خواهش تاریخ اینه
که اصالً جزو جغرافی نباشی

زیر بارون موشکهای غزه
خودت هم میدونی که آش و الشی

تو اون تقویم بیست و پنج ساله
درسته اوالشه، آخراشی

محمدرضاشكیباییزارع
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