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خیلی از مشاغل هستند که همه انگشت به 
دهان - با کمی فش��ار طوری که جای دندان 
رویش نماند - حسرت آن را می خورند و فکر 
می کنند اگر به این شغل ها برسند نانشان تا 
یک وجب در روغن است. یکی از آن شغل ها 
نمایندگی مجلس اس��ت ک��ه خیلی ها برای 
رس��یدن به این ش��غل، هزینه هم می کنند 
حتی. پس تصمیم گرفتیم به برخی از شرایط 
س��خت کار نمایندگ��ی بپردازیم ت��ا بدانید 

همچین الکی هم نیست...

1. برای اینکه نماینده شوید باید در عکاسی 
مهارت خوبی داش��ته باشید در این حد که 
با گوشی موبایل عکس HD بگیرید، ضمن 
اینکه این عکس ها باید سلفی باشد، طوری 
که تم��ام مجلس را در یک نم��ا با تمام قِد 

سوژه موردنظر، در تصویر جای دهید.

2. در این ش��غل س��رعت عمل جسمانی و 
روحان��ی ح��رف اول را می زند، ش��ما باید 
هم زمان که جس��متان در مجلس اس��ت و 
روحتان از هیچ چیز خبر ندارد و با انگش��ت 
شس��تتان دارید ضربه نهای��ی را برای جارو 
کردن س��که ها می زنی��د، رأی هم بدهید. 

آخری��ن رکورد در رأی دادن فعاًل 20 دقیقه 
است.

3. یکی از س��خت ترین مس��ئولیت های یک 
نماینده رأی دادن اس��ت. شاید با خود بگویید 
رأی دادن که کاری ندارد! ما خودمان هردوسال 
رأی می دهیم. اما این رأی دادن با آن رأی دادن 
فرق می کند. تصور کنید در مجلس نشسته اید 
و یک دفعه می گویند بدویید رأی دهید و شما 
بدون آنکه بدانید به چه چیز یا چه کسی باید 
رأی دهی��د، باید بین دکمه موافق و مخالف و 

ممتنع انتخاب کرده و فشار دهید.

4. صدای خوب یکی از عوامل مهم موفقیت 
یک نماینده است. باید توانایی خواندن در هر 
دس��تگاهی را داشته باشید. هم سنتی و هم 
صنعتی و طوری چهچهه بزنید که احسنت 
گفتن مجلسیان را برانگیزانید، اصالً با این همه 
مشکل که مردم دارند باید روحیه تان را حفظ 

کنید و تا 4 سال دوام بیاورید.

5. عالوه بر موارد فوق، گفتن مسلسل وار »دو«، 
کف گرگی، زیرزانو و َکل��ه نیز از مهارت های 

موردنیاز شما برای نمایندگی است.

سحر فتحی شادی عسکری

اشتراك طاليي 
ذرت بوداده

همزم��ان با فروش بلی��ت تئاتر ب��ا قیمت باالی 
200هزارتومان بزودی شاهد ارائه  خدماتی دیگر از 

جمله موارد زیر خواهیم بود:

 ف��روش ذرت بوداده با قابلیت جویده ش��دن 
بدون صدا با قیمت دونه ای پانصد تومن، بسته های 
هزارتایی مناسب براي تئاتر 45دقیقه ای، با تخفیف 

استثنایی 4۹۸ هزار تومن.

  س��لفی با بازیگران تئات��ر، حین اجرا با گریم 
مخص��وص و  حس صحنه هر عک��س 150 هزار 
توم��ن، بعد از نمایش با چهره  خس��ته  بازیگر هر 

عکس 300 هزار تومن.

  کتابی ش��امل امضای بازیگران و کارگردان با 
ورق گالس��ه به همراه گل خشک ش��ده  و بو شده 
توسط عوامل نمایش به همراه دی وی دی فیلم، 

400 هزار تومن.

  خاک صحنه  مناسب جهت خوردن، هر مثقال 
به همراه دکمه  لباس نقش اصلی نمایش 350 هزار 

تومن. بدون دکمه هم 350 هزار تومن!

   بلیت س��ینما براي اکران خصوصی فیلم به 
صورت اقس��اط با باز پرداخت س��ه ماهه صندلی 
وسط با زاویه دید خوب با تخفیف، 4۸0 هزار تومن.

  چیپس و  پفک با بسته بندی بدون خش خش 
و  صدای مزاحم براي بغل دستی و پشت سری  در 

سالن سینما هر بسته 25هزارتومن.

  اش��تراک طالیی اج��ازه  ورود رایگان به انواع 
سالن های تئاتر و  سینما بعد از سه بار تماشای یک 

تئاتر با بلیت 350هزارتومانی به مدت یک ماه.

از سایر محصوالت الکچری ما دیدن فرمایید.

اگر می خواهید نماینده مجلس شوید، بخوانید

كف گرگی، زيرزانو،  َكله!
 اخیراً در خبرها خواندیم كه آمریکا یک شركت صادر كننده  داروهای گیاهی را هم 

در لیست تحریم های هوشمندانه اش قرار داده.
در این مطلب گزارش محرمانه ای را كه باعث اعمال این تحریم شده افشا می كنیم.

محمد رضا رضایی

من و مطالعه يهويی!
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س��عی کنید با کمی تحقیق فرق فروشگاه لوازم تحریر را 
با کتاب فروشی بفهمید. کتاب همان چیزهای مستطیلی 

شکل است که تویش چیزهایی نوشته شده  است!
ش��روع

به مغازه کتاب فروشی بروید.
کس��ی را پیدا کنید، دوس��تی، فامیلی، 
آشنایی، فرقی نمی کند؛ فقط الزم است 

انگشت اشاره داشته باشد.

الی چیز مستطیل ش��کل را باز کنید، اگر چیزی 
درونش نوشته شده بود به شماره بعد بروید ولی اگر 

سفید بود به شماره یک بروید.
دست خود را به سمت قفسه ها دراز کنید و از آن 

چیزهای مستطیلی شکل بردارید.

حاال که مطمئن هستید چیزی که در دستان شماست کتاب است، از 
کسی که در شماره 2 پیدا کرده اید بخواهید تا با کمک انگشت اشاره اش 
و گوشی شما به گونه ای که مثال متوجه نشده اید از شما عکس بگیرد.

تقلب نکنید و به شماره یک بروید!

به صندوق بروید و کتاب های خوشگل تر را حساب کنید. شماره 7 را با چند کتاب تکرار کنید.

به منزل بروید و از کتابها به همراه گل های پرپر شده، لنز 
1۸-135، لیوان سرامیکی و هندزفری عکس تهیه کنید.

احتم��اال فروش��نده به جای پ��ول خرد 
باقیمان��ده به ش��ما کتاب بیش��عوری را 

می دهد، آن را هم بردارید.

کتاب بیشعوری را نمی خواهد پس بدهید. به کتاب فروشی باز گردید و از فروشنده بخواهید با 
کسر مبلغی کتابها را مرجوع کند.

15
عکس های گرفته شده در شماره 7 و 11 را 

پایاناستوری و پست کنید.

شاهرخ بایرامی

داوود افرازی ■

یکی بود؛ یکی نبود؛ یک روز شنگول و منگول بدون 
حبه عنگول توی خونه نشس��ته بودند و مامان بزی 

رفته بود سرکار.
چند دقیقه گذش��ت و گرگه زنگ را زد و گفت: منم 

منم مادرتون، هرچی بخواید آوردم براتون!
شنگول از آیفون تصویری دید که گرگه است، خواست 
بگوید: من خودم مش��اور فیلمنامه فروش��نده اصغر 
فرهادی بودما! اما به سرش زد که گرگه را شنقل کند. 
پس گفت: دستت رو بگیر جلوی چشمی آیفون. گرگه 
دستش را نش��ان داد و شنگول گفت: مامان بزی ما 
ناخن هاش ایمپلنته! بعد با منگول هار هار خندیدند.

گرگه رفت ناخن هایش را ایمپلنت کند که با دیدن 
قیمت ها کلیه نس��وج، ناخن های دست و پا و اندک 

گوشت مانده بر تنش ریخت.
 دوباره صدای زنگ شنیده شد و اینبار از آیفون فقط 
یک گونی برنج دیده می شد. گرگه از در صداقت وارد 
ش��د و گفت: من نه ننه تونم، نه دوس��ت دارم باشم. 
تو این گرونی مرغ و تخم مرغ، هم من از گرس��نگی 
می میرم هم شما. شما این برنج رو بخورید، منم شما 

رو.
شنگول گفت: ما رو که مامان بابا نمیخوان وگرنه تو 
ورژن جدید با شعار فرزند کمتر حبه عنگول رو حذف 
نمیکردن! تو این وضعیت خونه کوکب خانم هم محاله 

بتونیم برنج بخوریم! بیا باهاش ببندیم.
منگول هم گفت: آره یه پایان سیر بهتر از گرسنگی 

بی پایانه. 
در را ب��از کردند. در همین لحظه مامان بزی با همان 
گونی برنج محکم توی س��ر ش��نگول و منگول زد و 
گفت: خاک تو سرتون بزمجه های بزدل. صدای منم 
نمیشناسید؟ گاو حسنک با اون گاوی اش می فهمید 
گرس��نه اش ش��د، کی رو باید صدا کن��ه؟! چرا انقدر 
پخمه اید آخه؟ تو این جنگل کی با گرگه بس��ته که 
فرداش گوشت برزیلی نشده باشه؟! می خواهید هرکی 

رسید بُزَخِرتون کنه؟
مامان بزی همچنان غر میزد و شنگول و منگول که در 
ورژن جدید بازهم گول خورده بودند از ادامه همکاری 
با این قصه انصراف دادند و رفتند توی اتاقشان به توبه 

گرگ فکر کنند.

فاطمه سادات رضوی علوی

نیو گول ايز 
كامینگ سوون!

آمارهای سرانه مطالعه را که زیر و روکنید 
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد که هیچ، از دو 
دقیقه تا 7۹ دقیقه مطالعه در روز هم پیدا 
می شود. این ش��د که بر آن شدیم ببینیم 
این اختالف ناشی از چیست. فهمیدیم ای 
دل غافل... یک سری مطالعات جدی اصال 
توی بعضی آمارها لحاظ نشده! مثاًل چي؟ 

مثاًل اینا:

1- دارید از جلوی بقالی محل رد می شوید، 
اگر دیکته  پنجم دبستانتان باالی 15 شده 
باش��د، با یک نگاه این جمالت را خواهید 
 خواند: “ توقف بیجا مانع کس��ب اس��ت”، 
“ از دادن وجه دس��تی و نسیه معذوریم”، 
“رب با ارز دولتی موجود نمی باش��د، لطفا 
سؤال نفرمایید”، “قسمت هشتصد و چهل 

و پنجم سریال فرحزاد رسید” و...

2- همینطور ک��ه دارید در جاده رانندگی 
می کنید و تمام حواس��تان به جاده است، 
حداقل روزی سه بار با این جمالت مواجه 
خواهید شد: “بوق نزن، ساالر خسته اس”، 
“بر چش��م ب��د لعن��ت”، “عاقبت ف��رار از 

مدرسه”، “بیمه دعای مادرم” و... 

3- اگر وضعی��ت مزاجی تان روبه راه باش��د 
و روزی س��ه چهار بار ب��رای قضای حاجت 
اقدام کنید، حداقل س��ه ت��ا از این جمله ها 

چش��مانتان را نوازش خواهن��د داد:  “وعده 
ما خروس��خون”، “دوباره سبز خواهیم شد”، 
“لطفا پس از اتمام کار، ش��لنگ را س��رجای 

خود قرار دهید” و...

4-  همین که پیامرسانتان را باز می کنید 
ع��الوه ب��ر جوک های��ی ک��ه ش��وهرعمه 
ت��وی گروه می گ��ذارد و به ناچ��ار مطالعه 
 Amme می کنید، ش��اهد جمالتی چون
is typing خواهید بود. بعد یهو می ش��ود 
Amme and Maman are typ-

"ing. البت��ه نصف مواقع ه��م دارید کلمه 
Connecting را می خوانید!

5- ب��رای آخری��ن ب��ار لیس��ت خرید را 
ن��گاه می کنید ک��ه چیزی از قل��م نیفتد؛ 
س��یب زمینی متوس��ط، س��س، بادمجون 
قلمی)4-3 تا، بیشتر نگیریا میمونه خراب 

میشه(، نون.

با یک حس��اب سرانگشتی می توان فهمید 
که س��رانه مطالع��ه 7۹ دقیق��ه ای چگونه 
حاصل شده اس��ت و آن آمار دو دقیقه ای 

هم مثل الباقی قضایا، کار خودشونه!
اصال همین ش��مایی که مت��ن پیش رو را 
می خوانی��د، دارید جور همس��ایه بغلی تان 
را ک��ه دارد با گوش��ي اش ب��ازي مي کند، 

می کشید.

فرشته موسوی

سرانه؛ از توهم تا 
واقـــــعیت!

ماركو غلط مي كند با آمريكا

از: یک مقام آگاه دلسوز
به: چند مقام ناآگاه دل نسوز

ایرانی ها فناوری ای دارند که به آن طب گیاهی می گویند و در تمام این س��ال ها با همین 
فناوری هم خودش��ان دوام آورده اند و هم باقی کش��ورها را مقاوم کرده اند. در ادامه چند 
مصداق این فناوری را ذکر می کنم، بلکه باالخره بعد از چهل سال کمر ایران را بشکنیم.

   عرق نعناع: این دارو برای ۹۹ درصد بیماری ها در ایران توسط پزشکان حاذق خانواده 
یعنی مادربزرگ هایش��ان تجویز می شود و قابلیت درمان سرماخوردگی تا سرطان خون را 

دارد. بد مصب خیلی هم تلخ است و اصال شبیه آن عرق هایی که ما می شناسیم نیست.

   گل گاوزبان: شما یک آدمی را در نظر بگیرید که چکش برگشت می خورد، با ماشین 
تص��ادف م��ی کند، پولش را می دزدند، از 10 نفر کتک م��ی خورد، تیم فوتبالش می بازد 
ولی آخر ش��ب با خوردن یک لیوان گل گاو زبان آرامش پیدا می کند و می نشیند خندوانه 

می بیند؛ خب این آدم را می شود با تحریم ترساند؟

   زعفران: ش��ما همان آدم با ویژگی های قبلی را در نظر بگیرید، بلکه کمی گرفتارتر، 
بعد به همان آدم یک چای زعفران بدهید، تا صبح می خندد و عین خیالش هم نیست که 
فردا مامور با حکم جلب می آید در خانه اش. ناموسا این فرد را می شود با تحریم ترساند؟

   سیر: سیر را خاصیت فراوان است و درمان ریزش مو می کند. بعد شما تصور کنید از 
همین سیر شامپو درست می کنند و می مالند به سرشان. خود سیر حتی در رویایش هم 

نمی دید یک روز از او شامپو درست کنند. 

حاال به نظر ش��ما مردمی را که چنین فناوری هایی برای مقابله با مش��کالت زندگی دارند 
یک تحریم فکس��تنی از پا در می آورد. باید ش��رکت های فرآوری و صادرات این داروهای 

قوی را تحریم کرد بلکه تازه تحریم ها اثر کنند.
خواهشمند است اقدامات الزم را مبذول بفرمایید.

آمد خبر از مرکز بیگانه شناسی
در منطقه پیدا شده یک شیء اساسی

چیزی که ندیده احدی هیچ شبیه ش
با دیدن آن کرده یکی از هیجان، غش

حجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس است
تویش پُر و از منظره  خارجه ، تاس است

دارای سر و شکِل پریشان و نچسبی ست
معلوم نگشته ست که آن بی سر و پا چیست

پُر شد همه جا از خبر رؤیت آن  شیء
پیچید به گوش همگان صحبت آن  شیء

یک تیم تجسس به محل رفت سریعا
تا اینکه شود مسئله حل، رفت سریعا

وقتی که رسیدند به آن حول و حوالی
یک حلقه به دورش زده بودند اهالی

گفتند به شدت! نخوَرد هیچ کسی ُجم
رفتند به سرعت وسط حلقه مردم

از دیدن ِ آن  شیء، ش ُلیدند چنان سس
وا ماند،دهان همه اعضای تجسس

گفتند که یک گونه نادر ز فسیل است
انگار که با ریشه و دانا و اصیل است

یا نه! به گمان فاقد ارزش بَود این چیز
اصال نکند بوده بسی پر خطر و جیز؟!

گفتند مصرانه که یک چیز غذایی ست
انگار که محصول زمین نیست، فضایی ست

بعد از دو سه ساعت جدل و بحث مفصل
شد بیشتر از پیش پر از شائبه، معضل

گفتند به تکرار همه باهم و یکدست
یک چیز عجیب است و عجیب است و عجیب است

یکدفعه کسی از وسط جمع صدا زد:
پیر آمده اینجا بگذارید شود َرد

پیِر همه شهر به سختی فراوان
با دلهره می رفت به باالی سر آن

تا اینکه دو چشمش به همان شی ء بیفتاد
گفتا عجبا باز از اینهاست که ای داد!

گفتند سریعا همه، این چیست بگو پیر!
او گفت دریغا که شده سخت زمینگیر

این عامل دانا شدن نوع بشر بود
افسوس که گوش شنوای همه کر بود

از بس که نخواندندش و وقعش ننهادند
حاال همه دارای ژن سوء سوادند

دیدار چنین منظره ای عین عذاب است
این شی ء پریشان شده بیچاره کتاب است!

از صحبت آن پیر همه جامه دریدند
آنگاه همه سوی بیابان بدویدند...

مینا گودرزی

شـــیء 
پريشان شده

ترامپولوژي

رامین شفیعا

خوانده ام در زمان دانشگاه
چار واحد شناخت روباه

دو سه واحد حیات وحُشلوژی
در کنار پری، مری و ُمژی

فحش سازی و چرت پردازی
جنگ بازی و بمب اندازی

چند واحد روان پریشی نیز
که ُخالن را کنیم آنالیز

بست آل سعود بر گاری
چند واحد کالهبرداری

پاس کردم به آزمون و خطا
دامداری و دام دوشی را

درس هایم مپرس ربطش چیست!
چون که لیسانس من ترامپولوژی است!

حتی تص��ور اینکه آخون��دی تو تهران 
کلنگ زنی کنه و خبرنگارا  برسن خیلی 

وحشتناک بود.
من که خودمو جای خبرنگارا گذاش��تم 

کلم درد گرفت.
علی پرتوی ■

تمام��ی تحریم های پول��ی و بانکی و 
تسلیحاتی بالمره لغو شد ...

تنها با آمدن بانوان به استادیوم آزادی!

ابراهیم کاظمی ■

طبقه باالی��ی و پایینی مون با یه بارون 
انقدر درجه ش��وفاژو ب��ردن باال که اتاق 
من االن حکم طبقه وس��ط فر با دمای 
1۸0درج��ه فارنهای��ت رو داره :| کامال 

مناسب طبخ غذا

زهرا صفری ■
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym


