6

طنز

سهشنبه اول آبان 1397

فرشته موسوی

فاطمه جواهری

انتقام
بـهسبك
دلدادگان

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

ش�هردار تهران گفته اس�ت ک�ه من تلفن
معاونانم را شنود میکنم و فهمیدهام پشت
سرم حرف می زنند .این کار ایشان از چند
نظر قابل تحسین است:
یک :احتماال آقاي افشانی وقت های بیکاری
یعنی کل ساعات اداری حرف های معاونان شان
را گوش می کردند تا اگر نظری در مورد پروژهها
داش��تند ولی رویشان نمی ش��د بگویند ،ایشان
متوجه شوند و نگذارند این نظرات هدر بروند.
دو :مگر بهتر از شنود کردن تلفن ها ،راهی
برأي ش��فافیت نظرات وج��ود دارد؟ نه! مجلس
شورأي اسالمی هم باید به جای رأي گیری برأي
ش��فافیت آرا ،روی میزهای نمایندگان مجلس
و گوش��ی های همراه آنان شنود بگذارد تا رأي
هایشان را تشخیص دهند .یک فایده خوب این
طرح شنود گذاشتن ،این است که اگر نمایندگان
در رأي خود شک داشته باشند ،ميشود به آنها
مشاوره داد.
سه :ش��هردار تهران میتواند با شنود کردن
معاونان ،هرگونه توطئه علیه ایشان را سریع بفهمد
و آن را خنث��ی کن��د و نگذارد آرامش س��ازمان
شهرداری به هم بخورد .حتی میتواند به مراجع
قانونی خبر توطئه را ندهد و به تنهایی مسببین آن
را در یک اتاق ،زندانی کند و خودش قانون را اجرا
کند .مثل «افسانه»ی سریال دلدادگان که بسیار
شجاعانه انتقامش را از «مالک» گرفت .این جا هم،
شهردار می تواند چند ضربه شالق بزند و به زندانی
ها ،غذای سوخته و مانده خانه شان را بدهد تا ادب
شوند اگر نتیجه نداد ،می تواند زبانشان را ُببرد تا
دیگر پشت سر شهردار حرف نزنند.

■■داوود افرازی /رأی ممتنع

وطن امروز

امین شفیعی

متن اصلی نامه استعفای وزیر راه

مگه رزا منتظمی
چش بود؟
پیرو ش��صت باری که نماين��دگان جان! با آن
رفقایت��ان ما را با این حجم از سرس��ينه و جلو
بازو کشاندند مجلس که استیضاح کنند ،اجازه
میخواه��م از خدمت ش��ما در دولت رخصت
بخواه��م .به هرح��ال ماه��م خان��واده داریم،
رویشان نمیشود توي چشم فامیل نگاه کنند.
ِ
ب��زرگ که بع��د ازهربار خبر
خصوص��اً باجناق
استیضاح ما قيافه ميگيرد كه باز نجاتش دادم
و کل فامیل را سور میدهد ،خیلی حرص درآر
است.
به نظر نمیرس��د که مردم لیاقت خدماتي كه
اینجانب بهشان نكردم را داشته باشند .گفتیم
در قطارها سرآشپز اتریش��ی غذا درست کند،
گفتند پیف پیف مگه رزا منتظمي ِچش بود؟...
از سوئیس واگن خریدیم ولي نياورديم ،گفتند
آخ آخ چرا نمونه وطنی نخریدید؟ گفتیم نگران
نباش��ید مس��افران قطار و هواپيم��ا بیمه اند،
گفتند پس چرا نفس كشيدن يادشان رفته؟!
خالصه این حق شماست که وزیر همراهتری در
دولت داش��ته باشید که همچین با پشت دست
توی ده��ان مردم بکوبد و بگوی��د دندتون نرم،
میخواس��تید رأی ندید ،كه يكي از وزير تدبير
بخورن��د يكي از دي��وار اميد! من نهایت��اً بتوانم
میکروفن را از پهنا در حلق خبرنگاران فرو کنم
يا بدهم بچهها ...به هرحال! خواهشمندم این بار
با استعفای اینجانب موافقت نموده و حقیر را در
پیچاندن بحث مسکن مهر ،راهآهن ،حمل و نقل
جادهاي ،شهرسازي ،اتوبوسراني ،هواپيمايي (آخ

آخ هواپيما الكيها كه گفتيم
امروز  -فردا مي��ان) و غيره
یاری نمایید.
م��ن بر این اعتقاد هس��تم
که س��ه اصل دروغ گفتن
به م��ردم ،احترام به حقوق
نجومي مدي��ران و اقتصاد
بازار « َق َزن قورتكي» و یکی
دیگر که االن ی��ادم نمیاد
را در هیچ ش��رایطی نباید
زیر پ��ا گذاش��ت در حالي
ك��ه! پس از حی��ث اخالقی
ادامه کار من درست نیست.
خواه��ش میکنم ک��ه به من
رخصت دهید در اولین فرصت
از خدمتت��ان خ��ارج ش��وم ،و
خواه��ش دارم موافقت ش��ما از
مهر ماه س��ال ج��اری فراتر نرود
و بهانه جدیدی برای اس��تیضاح
سهباره و سور باجناق فراهم نیاید.
ب��رای جنابعالی و همکاران در دولت
ميخواه��م و ب��راي مردم اي��ران هيچ
آرزوي��ي ن��دارم .ضمن��اً من س��ر خيابان
پاس��تور نشس��تم منتظ��ر ش��ريعتمداري،
اس��تعفاي او را هم قبول كنيد بيايد
برويم ،قرار استخر داريم.
با سپاس
شخص وزير

با اجازه باجناق

همانگونه که مستحضرید پس
از پنج س��ال خدمت در سمت
وزارت ،راه و شهرس��ازی ،تمام
ت�لاش خ��ود را در راس��تای
مطروحه حاصل داش��تیم که
بر هیچ کس پوشیده نیست.
مس��کن مهر را ط��رح خود
دانس��تیم و در س��ال 1373
ط��رح مس��کن اجتماعی را
خودمان بی��ان کردیم و این
که در طی یازده سال بعد از
آن حال نداشتیم این طرح را
انجام دهیم دلیل نمی شود تا
دولت قبل بیاید و الکی الکی
خودش را شیرین کند و طرح
مس��کن مه��ر را جایگزین آن
س��ازد .مجددا مس��کن مهر را
متوقف س��اختیم تا بتوانیم پنج
سال دیگر نیز مسکن اجتماعی
نسازیم و رکورد نساختن مسکن
را در گینس ثبت نماییم.
تصادف��ات ج��اده ای و چپ كردن
اتوبوس��ها ب��ه دلی��ل ع��دم اجرای
اس��تاندارد ه��ای الزم ،که همیش��ه
بوده و هنر نیس��ت .بنده با هنر نمایی
تمام توانس��تم تصادف قطار را به رزومه
ای��ن وزارت اضافه کنم ک��ه هیچ وزیری
تا کنون نتوانس��ته بود افتخ��ار آن را
به نام بزن��د و در آینده نیز هیچ وزیر
دیگری نخواهد توانست .آخر هرجور
حس��اب کنید هم کار س��ختی بود! قطار به

دلی��ل حرکت در یک ریل مش��خص نه توان
سبقت غیر مجاز دارد نه انحراف به چپ و نه
هیچ عمل حادثه خیز دیگر! تصادف قطار کار
هرکس��ی نیس��ت و نياز به گاو نر و مرد كهن
دارد ک��ه ما در وزارت خود توانس��تیم از پس
این عمل بر آییم .خدا را ش��کر تمام مسافران
ه��م بیمه بودند و نمیتوانن��د بیخودی گیر
بدهند که در راه کسب این افتخار فنا شدیم!
هرچند برای چنین افتخاراتی مقداری پِرت،
اجتنابناپذیر است.
خداییش ولی بویش خیلی خوب بود؛ ایرباس
را ع��رض می کن��م! این که توانس��تیم برای
نوسازی صنعت هوایی کشور قراردادی ببندیم
که طعنه بر توتال و حتی برجام شما بزند کم
کاری نب��ود! همچنین رفتیم مثل ندید بدید
ها ب��ا آن هواپیما عکس انداختی��م تا آبروی
ای��ران و ایرانی را در س��طح بینالملل ببریم.
آخرش هم نگذاشتیم معلوم شود آن هواپیما
مرجوعی بود یا نه! همه خبرنگاران را در این
زمینه مچل کردیم که خیلی کیف داد .حتی
میکروف��ن یکی از آن ها را پ��رت کردیم که
انصافا حالش اگ��ر از پرتاب خودکار عراقچی
در مذاکرات بیشتر نبود یقینا کمتر هم نبود.
ای کاش فرصت دیگری دست میداد تا چند
میکروفن پرت کنیم پشت بازوهایمان ُقلمبه
بیاید.
آخ آخ آخ! داشتم سانچی را فراموش میکردم!
دیدی��د چطور آتش گرف��ت؟! اصال آدم را یاد
این فیلم های خفن هالی��وودی میانداخت!
چقدر هزینه می کنند تا یک فیلم این جوری
تولید کنند؟ ما با کمترین هزینه توانس��تیم

دجواد طاهری
دمحم

طنزی درباره کمدی بی لبخند یک فیلم

فارغ شدن مهناز ،فارق شدن پرویز
اگر شما هم از آن دسته از تماشاگران و منتقدینی هستید
که این روزها فیلم پُس��ت هنری( فراتر از هنر) لسآنجس
تهران ب��ه کارگردانی نویس��ندگی و تهی��ه کنندگی تینا
پاکروان را مورد نقد قرار می دهند .باید ابتدا برایتان تاسف
بخورم که مخاطب س��طحی نگری هس��تید و در الیه اول
فیل��م گیر کرده اید و به الیه دوم ،س��وم و چهارم فیلم که
کارگردان با تیزهوش��ی محتوای مورد نظرش را در آن جا
س��ازی کرده نرسیده اید .از آنجایی که تقریبا هیچکدام از
منتقدین ،سینماگران ،سینماداران ،کنترلچی های سینما،
پف فیل فروش های درب سینما و تقریبا  90درصد عوامل

شنبه

مرزهای زند هگیری

اِف تُف ُاف ُاف

کوه و دشت و صخره ها دارد برای تو خطر
تا نباش��ی در خطر رفتی ددر رفتی ددر
در مسیر رفتنت سمت ددر هم اندکی
مرزهای زنده گیری جابهجا شد گورخر!

شده ملت دگر شاکی و عاصی
ازین مردان بی عقل سیاسی
 FATFکنان با روی بسیار
به اُف بستند مجلس را ،اساسی

هیمه انوری
ف

تینا پاکروان :من تهیه کننده کارم .نمیدونم منظورتون
از الیه و اینا چیه ،نویس��نده گفت خوب میفروش��ه منم
ساختم!
تین�ا پاکروان :بن��ده در کارگردانی کار س��عی کردم در
الیه س��وم فیل��م به مخاطب اهمیت خواب و نقش��ی که
این عمل در آرامش روحی و روانی انس��ان داره رو متذکر
بشم و خوش��بختانه در جریان اکران های مردمی شاهد
خ��رو پفهای عمیق مردم در س��الن س��ینما ب��ودم .اما
متاسفانه مخاطب قدرنشناس و فیلم نفهم سینمای ایران
متوجه این ویژگی مثبت فیلم که در پستوهای الیه سوم
فیلم پنهان شده بود ،نشد.
پرویز پرستویی :به نظرم ژان بهترین نقشی بود که من

چهارشنبه

سهشنبه

دوشنبه

یکشنبه

می
نا گودرزی

پش��ت صحنه فیلم موفق به نفوذ ب��ه الیه های زیرین این
فیلم نش��دهاند ،ناچار به سراغ خود عوامل فیلم رفتیم تا با
رمزگشایی از الیههای پنهان فیلم لذت درک محتوای مورد
نظرشان را به ما بچشانند.
تین�ا پاکروان :من به عنوان نویس��نده این فیلم باید بگم
خاک به س��ینمای ایران که قدرهمچین اث��ر متفاوتی رو
ندونس��ت و خیلی س��طحی و دم دستی با این اثر متفاوت
برخ��ورد ک��رد .م��ن از روز اول ه��م گفتم قصد س��اخت
متفاوتترین فیلم کمدی ایران رو دارم .وقتی رفتیم تو دل
کار ،گفتی��م ما که این هم��ه راه اومدیم یهو متفاوت ترین

اث��ر جهانی رو خلق کنیم .این بود ک��ه برای اولین بار در
تاریخ سینمای جهان فیلم کمدی ای رو ساختیم که هیچ
موقعی��ت یا دیالوگ خنده داری ن��داره ،یعنی دریغ از یه
تبسم خشک و خالی!

آل َجهل
این آل س��عود نه ،که آل جهل است
از بس که وقیح و خائن و نااهل اس��ت
یک قتل فجیع و پش��ت بندش انکار
با ِورد اَجی -مجی برایش سهل است
می
نا گودرزی

سلبريتيكافر
از عقل نه یک ذره ،خزائن دارد
ویزای تپل ز نوع ش��ینگن دارد
فرموده :پیاده ره به جایی نبرید!
کافر همه را به کیش خود پندارد
نا گودرزی
می

در طول زندگی حرفه ایم بازی کردم .نقش ژان خیلی
از حاج کاظم سخت تر و َسرتره چون برای نقش حاج
کاظم گریم خاصی نداش��تم و فقط هم فارسی حرف
م��یزدم ولی اینجا نصف فیلم با موی دم اس��بی بازی
ک��ردم ،نصف فیلم با کله کچل ،ت��ازه  7بار هم گفتم
«بونژوغ مادام» که این کار کمی نیس��ت .مخاطبی که
ب��ا الیه چهارم در فیلم آشناس��ت و پارادوکس رو فهم
میکنه ،مخاطبی که تعارض وجود در انس��ان واحد رو
درک کنه ،میفهمه ژان چه نقش خوبی بود و من چقدر
خوب این نق��ش رو ایفا کردم .در پایان تاکید میکنم
گریم ژان از گریم کیمیا خیلی بهتر بود.
مهنازافش�ار :فیلم قطع��اً حرفها و ن��کات خوبی در
لوایه(جم��ع الیه ها) پنهانش داش��ت ولی االن حضور
ذهن ندارم .فیلمی که اس��مش «لسآنجلس» داشته
باش��ه حتماً فیلم خوبیه ،احتم��االً انتقادهای مردم از
فیلم ،به قس��مت «تهران» فیلم برمیگرده .منم تاکید
می کنم اگه بازم بچه دار بشم میرم تو آمریکا میزام!
حمید فرخ نژاد :من نظری در مورد فیلم ندارم دیدم
بحث آمریکا و زاییدنه ،گفتم یه چیزی بگم!

پنجشنبه

تبخال کوروش

یک «تابلوی
هیس» ،کوروش امسال زده
از د
ست
شما
م
ردم
با
حال زده
از بس
که
چ
هارن
عل
و
رق
صان
رفتید
از خ
واب
پریدهاست و تبخال زده

فه
میهانوری

دهان منتقد
ای وای! بیا ببین چه کوالکی شد
تیریج قبای شیخشان ،خاکی شد
بوسیدن روی منتقد پیشکشش
از دست حسن ،حاج حسن شاکی شد
فه
یمهانوری

نقیضهای بر شعر فاضل نظری

ما
صفدريم!
ما برتریم ،حوصله شرح قص ه نیست
ک ً
ال َسریم ،حوصله شرح قص ه نیست
ما حائز مقام نخست تالش و کار
از آخریم حوصله شرح قصه نیست

صحنه اکش��نی خلق کنیم ک��ه هیچ یک از
ادیتورهای هالیوودی توان خلق آن را ندارند.
در ضمن به هیچ کس نگفتیم روز هایی که در
اس��تان کرمانشاه زلزله آمده بود و مردم خانه
خراب ش��ده بودند دقیقا کجا بودیم و چرا در
شرایطی که حتی بازیگر نقش خورزوخان نیز
برای جذب فالوور به مناطق زلزله زده میرفت
و س��لفی می گرفت چرا خب��ری از ما نبود و
چن��ان غیبمان زد که احدی از دولتتان توقع
کمک و بازسازی به هم نزند.
در راس��تای حمایت از تولید ملی نیز تمامی
پروژه های ممکن را از دس��ت ش��رکت های
داخلی خارج کردیم و به شرکت های اروپایی
س��پردیم که چش��م های رنگی بسیار زیبا و
دلچسبی دارند .فقط حیف که تحریمهای پسا
برجام باعث ش��د کمتر به ایران بیایند و ما را
از مالقات چشمان شهالی خود محروم کنند.
امیدواریم با گشایش هایی که در برجام های
 2الی  10ایجاد خواهد ش��د این لطف هم به
وزرای جایگزین برسد.
خالص��ه از آنجایی ک��ه دیگر تپ��ه ای باقی
نمان��ده که روی آن نپریده باش��یم و بیش از
این نمیتوانیم چرخ پیش��رفت مملکت را از
حرکت برجام کنیم با استعفای بنده موافقت
کنید .خصوصاً این که با توجه به گرانی های
اخیر توان تأمین شام چهار روزی یکبار برخي
نماین��دگان مجلس به منظ��ور جلوگیری از
استیضاح ،از توانم خارج است و اص ً
ال نميارزد
نمايندگان ليست ناهار بدهي و هم به
هم به
ِ
باجناق شام!

یا خست ه ایم و خواب و یا چون دیازپام
خواب آوریم حوصله شرح قصه نیست
چون کوزه اصیل و قدیمی کمی فقط
ما لب پریم حوصله شرح قصه نیست
هرجا که هست سفره این انقالب پهن
ما صفدریم ،حوصله شرح قصه نیست
مانند سیل و زلزله آوار می شویم
ویرانگریم حوصله شرح قصه نیست
چرخید چرخ هسته ای و اقتصاد ،حیف
چون پنچریم ،حوصله شرح قصه نیست
ماندید اگر تمامیتان زیر خط فقر
ما آنوریم ،حوصله شرح قصه نیست
هستیم آشنای دولت و جاسوس نیستیم
سردفتریم ،حوصله شرح قصه نیست
ما را چه کشت؟ دغدغه زندگی خوب
گورخریم ،حوصله شرح قصه نیست
عمریست در مقابله با بهمن رقیب
شهریوریم ،حوصله شرح قصه نیست
با اینکه حال و حوصلهها را بدون شرح
یبَریم ،حوصله شرح قصه نیست
سر م 

طوبي عظيمي نژاد

سی
ناصر جوادی

زهرا فرقانی

نسخهای از نامه استعفای وزیر راه

خیر!

فاطمه سادات محمودیان

ُمهره سيزدهمم جابهجاشده!
روز_اتاق خواب_چهار ثانیه مانده به
 ۶صبح
خانم سرنوشتس��از گردنبن��د طبی دور
گردنش را محکم میکند و با کمک واکر
از جا بلند میشود.
همس�ر :باور کن خود م��ردم هم راضی
نیستن که تو با این وضع پاشی بری!
خان�م سرنوشتس�از :من ک��ه چیزیم
نیس��ت! فقط مهره شیشمم رفته با مهره
سیزدهمم جابهجاشده که با چهارتا حرکت
کششی و هوازي برمیگرده سر جاش.
همس�ر :چشمت چی که شرق و غربش
قاطی شده؟ همین پریشب نبود به جای
پارکینگ ،با ماش��ین رفتی تو نش��یمن
همس��ایه؟ بدبخت هنوز گلگیر س��مت
چپ تو بصلالنخاعش گیره! اونوقت تو با
این چشمت میخوای بری چیو بخونی و
امضا کنی؟
خان�م سرنوشتس�از :الزم نیس��ت
چیزی بخونم .یکی اون باال میخونه همه
میشنویم و رای میدیم.
همس�ر :میش��نوی؟! تو که ورودی یه
گوشت تو تصادف کور شد و اون یکی رو
هم که چهار تا حلزونی بهش کوک زدن،
بازم بدون سمعک نمیشنوه!
خانم سرنوشتساز :نگران نباش! گفتم
اون نماین��ده زنه به جام گوش کنه و بگه
كدومو فش��ار بدم .هنوز س��ر اون دستور
معرک��های که براي تقویت مو بهش دادم
بهم مدیونه!
همسر :همون که میگفتی تازه داشتی
دس��تور رو براش مینوش��تی یهو رئیس
مجلس گفت برجام تصویب شد؟
خانم سرنوشتساز :آره همون .حاال برو
کنار دیرم ش��د .سرنوشت یه ملت دست

منه امروز!
هال بابا! من
همس�ر :اون
ستون وس��ط ِ
ِ
پشت سرتم .بگیر اونور ردی.
روز_صحنعلنی َمیلس_چندساعت
بعد
رئیس (ب�ا صدای بلن�د ،در حالیکه
چ�وب نب�ات را داخ�ل چای�یاش
میچرخاند) :تصویب شد! (طفلکی ذوق
دارد که روزی چندبار ،بیس��ت دقیقه به
بیست دقیقه این را تَکرار کند).
ص��دای اعتراض نیم��ی از نمایندگان به
خاطر اینکه چرت نیمروزشان با داد رئیس
از هم گسسته شده صحن را پرمیکند.
یکی از نماین�دگان (رو به رئیس) :باز
خُ َنک بازیات ش��روع شد؟! حواسمو پرت
کردی این دستو باختم!
روز_ گوشه صحن علنی َمیلس_ یه
کم بعد
خبرن�گار :خان��م سرنوشتس��از واقعاً
حضور شما اون هم با این شرايط جسمی
تحسینبرانگیزه!
خان�م سرنوشتس�از (س�معکش را
جابهجا میکند) :من نماینده این مردمم
و وظیفه خ��ودم میدونم که براي احقاق
حقوقش��ون با هر ش��رايطی در مجلس
حاضر باشم.
خبرنگار :کمی در م��ورد  CFTبرامون
توضیحمیدین؟
خانمسرنوشتساز :نميدونم چي هست
اينكه ميگين ولي حتماً به نفع نمايندگان
است.

خبرنگار :به نفع نمایندگان؟! چطور؟
خانم سرنوشتساز :یه قولهایی داده
ش��ده که قابل گفتن نیست .حاال اینا رو
ول کن ،صورتت رو چرا کاریش نمیکنی؟
پر جوشه!
خبرنگار :واال خیلی دکتر رفتم نتونستن
کاری کنن.
خانم سرنوشتس�از :اونا دکتر نیستن
بابا! بیا من خودم یه دستور ماسک خوب
برات دارم صورتت بشه آینه...
روز_خارجی_خیابان
خانم سرنوشتس��از ب��ی اعتنا به تجمع
مردم جلوی س��اختمان ،واکر به دس��ت
بیرون میآید و به سمت ماشین همسرش
كه کنار ماش��ین حمل زباله پارك شده،
میرود.
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برق سه فاز
رأي باز
و ِ

ام��روز ه��م يك��ي از روزهاي پ��رکار و پر
دغدغه مجلس است .الیحهای را به صحن
آوردهاند که تلفظش هم سخت است .یکی
از آقای��ان به عنوان موافق میخواهد نطق
کند ،اما نمی تواند اسم این الیحه را تلفظ
کند .وای که از خنده منفجر شدم.
انگار زبان��ش گره خ��ورده و صورتش هم
قرمز ش��ده  ...دیگران از پش��ت بلندگو و
اط��راف کمکش میکنند بلک��ه زبانش باز
ش��ود .ولی باز ه��م اش��تباه میگوید .چه
گیری هم داده که حتما اسمش را بگوید!!
بدی من هم این است که آدم خوش خنده
ای هس��تم .خدانکند کس��ی اشتباهی کند
جوری میخندم که دل و رودهام التماس��م
میکنند که بس کن پاره ش��دیم .هر طور
ش��ده نیش مبارك را جمع و جور میکنم.
هویج��ی را که با خود آوردهام در میآورم و
مثل خرگوش از وسط آن گاز ميزنم.
ح��اال نوب��ت نماینده مخالف اس��ت .یکی
نیس��ت بگوی��د الیحه از این خن��ده دارتر
میخواهید؟ همين برايتان كافي نيست؟
چرا مخالفت میکنی��د؟ نمیدانم دلواپس
چه هستند .در واقع برایم مهم هم نیست.
چقدر ه��م داد میزن��د ،صداي ب��ازي را
نميشنوم...
طبق معمول چندی��ن دقیقه وقت صرف

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

برج��ا گفتن ریی��س مجلس میش��ود .تا
نماینده ها جاگیر ش��وند از بغل دس��تیام
میپرس��م ،نتیج��ه چ��ی ش��د موافقی یا
مخالف؟
همچنان ک��ه دارد صفحه تلگرامش را باال
و پایی��ن میکند ،میگوید :من که چش��م
بسته رای میدهم .انگشتم روی هر دکمه
فرود آم��د ،همان رای من اس��ت .یکی از
آقایان موقع رد ش��دن محکم روی شانهام
ميزن��د ط��وری که ب��رق  ۳ف��از از جفت
چش��مانم ميپرد .نفسم بند ميآيد ...توی
گوش��م ميگويد :موافق ب��اش ببین چقد
با اس��مش خندیدی و کیف کردی؟! حاال
ببین متنش چقد جذابه!
حرف��ش منطق��ی و عاقالن��ه ب��ود البت��ه
سنگيني دس��تش هم بی تاثیر نبود .پس
در كمال اختيار ،من هم قبول کردم .طبق
آخرین حس��اب سر انگش��تی ،دو تا قانون
قبل��ی را ممتنع ب��ودم دو تا قبلی هم رای
ندادم .باالخره درس��ت اس��ت ک��ه از این
الیحه ها س��ر در نم��ی آورم ولی نماینده
مردم که هستم .بد نیست یک رای موافق
ه��م بدهم که زمانی حق م��ردم را ضایع
نکرده باش��م .موافق بودن هم كم هيجان
ندارد ...یادم باش��د با چن��د طرح و الیحه
دیگر هم موافقت کنم...

سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون :كامران ياري
مديرفني :اميرحسن محمدپور
صفحه بندی :مجتبی ساالری

بهزاد توفیق فر

نوشابه
كاركنان بازنشسته كارخانه نوشابه سازي
گرگان ميتوانند براي دريافت نوشابههاي
خ��ود ،ب��ه اداره كارگزين��ي اين ش��ركت
مراجعه كنند .ریيس انجمن بازنشستگان
نوشابه سازي گرگان با اعالم اين خبر مژده
داد كه بازنشستگان اين شركت ميتوانند
به جاي حق س��نوات خود ،بيايند نوشابه
بگيرن��د! وي ،بازكردن نوش��ابه براي هم،
مبتالش��دن به مرض قند و خراب ش��دن
دندانه��ا را از مزاياي اين طرح برش��مرد و
افزود :در حال رايزني با مسئوالن هستيم
ت��ا ب��راي همكاراني كه دن��دان مصنوعي
دارن��د هم فك��ري كنند .ريي��س انجمن
مذك��ور ،همچنين از پيش��نهاد اين روش
به رياس��ت جمهوري خب��رداد و گفت :به
دولت تدبير و اميد پيش��نهاد كرديم حاال
كه قيمت كاالهاي اساسي خيلي برابرشده
و نص��ف كابينه هم اس��تعفا دادهاند يا كار
نميكنن��د ،چه بهتر كه به ه��ر ايراني ،از
همان توليدات دولت بدهند و خالص! وي
در پاسخ به اينكه توليدات دولت چيست،
پاسخ داد :مث ً
ال فحش!
حرف «چ»
خبرگ��زاري دول��ت از رفت��ن وزي��ر راه
خبرداد .اين خبرگزاري دولتي در روزنامه
خصوصي خود نوشت :وزير راه ،رفت! اين
خبرگزاري ،پيش از اين از رفتن سخنگوي
دولت خبر داده و نوش��ته بود :س��خنگوي
دول��ت رفت! همزمان با انتش��ار اين خبر،
همي��ن خبرگ��زاري در صفح��ه اول خود
نوشت :وزير صنعت ،معدن و تجارت رفت!
گفتن��ي اس��ت خبرگ��زاري دولتي ،پس
از آنك��ه از رفت��ن وزير تع��اون ،كار و رفاه
اجتماعي خبرداد ،در تيتر اول خود نوشت:
وزير كار رفت! همچنين خبرگزاري دولتي
ايران با انتشار خبري رفتن وزير اقتصاد را
علني كرده و نوش��ت :وزير امور اقتصادي
و داراي��ي رف��ت! منتقدان دول��ت تدبير و
امي��د معتقدند اين حجم از اطالعرس��اني
حتي براي خبرگزاري دولت نيز كمسابقه
و شايد بيسابقه اس��ت اما موافقان دولت
دليل ننوش��تن رس��انه هاي حامي دولت
از «چراي��ي» رفت��ن اي��ن هم��ه وزي��ر و
مع��اون را خراب ش��دن كلي��د «چ» روي
كيبورد تايپيس��ت روزنامه ايران دانسته و
خواستارشدند.
قصاب عزيز
گروه وي��ژه اقدام مالي  FATFاعالم كرد
اگر ت��ا چهارماه ديگر ،ايران بقيه مواد اين
معاهده را قبول نكند ،مجبور خواهيم شد
تا  4م��اه ديگر مهلت بدهيم .س��خنگوي
اين گروه كه در جمع خانوادهاش زير برج
ايفل س��خن ميگفت به خبرنگار ما گفت:
پدرمان درآمد تا مريم را با فيصل دس��ت
به دس��ت بدهيم .وي بااش��اره به حمايت
اروپا از داعش ،طالبان ،پ .ك .ك .و ساير
گروههاي اين شكلي ،از دعوت سران اين
گروهها به فرانسه يادكرده ،افزود :ما نبايد
گروههاي��ي را كه درخواستهايش��ان را به
ش��كلي ديگر مطرح ميكنند ،تروريس��ت
بداني��م .س��خنگوي  FATFضم��ن
برش��مردن اس��امي گروههاي ديگري كه
به زودي معرفي خواهندشد اذعان داشت:
آن م��ادر و كودكي كه خ��ود را در يمن،
فلس��طين و س��اير جاها به گلول��ه تانك
آمريكايي ميكوبد ،تروريست است و بايد
در دادگاه بينالملل��ي اع��دام و محاكم��ه
شود .وي رژيم اش��غالگر قدس را «قصابِ
عزيز» خواند و خواس��تار تعطيلي شنبهها
در ايران شد.

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzym_ir :
ایتاtanzym_ir :
بلهtanzym_ir :

