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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

به گزارش رس��انه ها عصر دیروز یک نشس��ت 
خبری مشترک با حضور س��لبریتی ها، فعاالن 
حقوق زن، روزنامه های اصالح طلب و س��ایرین 
برگزار گردید. در این نشس��ت خبری مشترک، 
این روش��نفکران به س��واالت خبرنگاران پاسخ 

دادند.

هم��ه  خدم��ت  س��الم  ب��ا  اول:  خبرن�گار 
دغدغه مندان حقوق بشر...

زن،  حق�وق  فع�االن  س�لبریتی ها، 
روزنامه های اصالح طلب و س�ایرین: سالم 
ب��ه روی ماهت گلم! جون؟ بگ��و عزیزم با کی 

کار داری؟
خبرنگار اول: سوالی که از محضر خانم مهناز 
افشار داشتم این هس��تش که باتوجه به نقش 
حضرت عالی در فض��ای مجازی و پیگیری های 
بی شائبه ش��ما درباره مش��کالت زنان جامعه، 
لطف��ا بفرمایی��د پیرامون اهانت و دس��تگیری 
خانم مرضیه هاشمی شما قصد انجام چه اقدام 

موثری رو دارید؟
خانم مهناز افشار: با سالم. نانوشاسخین!
خبرنگار اول: بیشتر توضیح می فرمایید؟

مهناز افش�ار: بله. نانوشاس��خین یک آمپول 
بی حسی بس��یار ارزون هستش. هیچ عوارضی 
نداره منم خودم چندوقتیه اس��تفاده می کنم. 
دونه ای 300 هزار تومنه که من اون رو خدمت 
همه زنان آزاده جهان معرفی می کنم ایش��اهلل 
تهیه کنی��د، مصرف کنید، همه چی درس��ت 

می شه خود به خود.
خبرنگار اول: داروخونه ها دارن؟ بدون نسخه 

می دن به همه؟
مهن�از افش�ار: البت��ه االن ت��و گمرک��ه، با 

پیگیری های دوستان و فشار رسانه های آزادی 
مثل شما به زودی ترخیص می شه. داروخونه ها 
بدون نسخه می دن برید اس��تفاده کنید. نکته 
دیگه اینکه یکی دو هفته بیش��تر تاریخ مصرف 

نداره. سریع برید بخرید بعداً نگید نگفتی.
خبرن�گار دوم: آق��ای زیب��اکالم لطفاً ش��ما 
نظرتون رو درمورد اقدام وحشیانه دولت آمریکا 

در بازداشت خانم هاشمی بفرمایید
ص�ادق زیباکالم: اوال خب معلومه وقتی ما از 
سفارت یه کشور می ریم باال اونا هم هواپیمای 

ما رو می زنن!
خبرن�گار دوم: ببخش��ید م��ا درم��ورد خانم 

مرضیه هاشمی سوال پرسیدیم.
ص�ادق زیباکالم: آهان! فکر کردم گفتید چرا 
آمری��کا هواپیمای مس��افربری م��ا رو زده! این 

خانومی که گفتید کی هست؟
خبرن�گار دوم: هم��ون خبرن��گار زن که به 
مح��ض ورود ب��ه آمریکا دستگیرش��د و بعد از 
بازداشت توی زندان بهش گوشت خوک دادن 

بخوره و به زور حجابشو برداشتن.
صادق زیباکالم: اوالً خانم مرضیه هاشمی نه 
خانم مالنی فرانکلین. اینطوری با کالس تر هم 
هست. دوماً پس قبول دارید باهاش بدبرخورد 
نکردن چون بهش غذا هم دادن. انصافاً کجای 
دنی��ا اینق��در ب��ا مجرمی��ن و زندانی ها خوب 

برخورد می شه؟
خبرنگار دوم: بله! خیلی ممنون من جوابم رو 

گرفتم. اگر نکته ای هست در پایان بفرمایید.
ص�ادق زیب�اکالم: خواه��ش می کن��م. این 
ش��ماره کارت رو ه��م اع��الم می کن��م برای 
کس��ایی ک��ه می خوان م��ن غذا تهی��ه کنم 

بفرس��تم برای ایش��ون...

خبرن�گار س�وم: خانم لیال حاتمی نظر ش��ما 
چیه؟

the propose… the pu r یی�ال حاتمی:
…ports… yes yes prostate

خبرنگار چهارم: س��وال بنده از روزنامه شرق 
هستش. می تونم بپرسم؟

سخنگوی روزنامه ش�رق: خواهش می کنم. 
فقط قبل از اینکه بپرسید درنظر داشته باشید 

که امضای کری چی هستش.
خبرن�گار چه�ارم: بل��ه اونو ک��ه دیگه همه 
می دونن امضای کری چیه. س��وال من اینه که 
شمایی که همیش��ه ریز و درشت مسائل کشور 
رو تیتر می کنید و به صورت هم زمان با دوستان 
زنجیره ای تون مسائل خرد رو تبدیل می کنید به 
مسائل کالن و موضوع اول کشور، چطور درمورد 
خانم مرضیه هاش��می توی صفحه اول تون هیچ 

مطلب و تیتری منتشر نکردید؟
س�خنگوی روزنامه ش�رق: احس��نت. شما 
ج��واب خودتون رو دادید. من یه س��وال دارم 
از شما. ش��بکه پرس تی وی توی تلویزیون شما 

شبکه چنده؟
خبرنگار چهارم: فکر کنم 14 یا 15.

س�خنگوی روزنامه ش�رق: آفرین! شما اگه 
همه روزنامه های ما رو ببینید مخصوصا آفتاب 
و اعتماد و ش��رق و... ت��و صفحات 14 و 15 به 

این قضیه پرداختیم.
خبرنگار چه�ارم: یعنی کن��ار نیازمندی های 

روز؟
س�خنگوی روزنامه ش�رق: آره دیگه. جاش 
هم��ون جاس��ت. صفح��ه اول و دوم فقط مال 
ش��بکه یک و دو و سه هس��تش. مثال هروقت 
فردوسی پور قولنج شد ما توی صفحه اول تیتر 

ی��ک می زنیم و به ای��ن می پردازیم که امواج و 
پارازیت ها چق��در می تونن مجری ه��ای ما رو 
مریض کنن. یا اگ��ه علی ضیاء یه حرفی زد یا 
مثاًل اون چش��م س��بزه باالخره ازدواج کرد و... 

اینا جاش تو صفحه اول هستش.
خبرنگار پنجم: آقای پرویز پرس��تویی ش��ما 

چرا موضعی در این باره نگرفتید؟
پروی�ز پرس�تویی: من اتفاقاً اخی��را تصویری 
از یک کودک یخ زده در س��رما منتش��ر کردم و 
زیرش یه شعری نوشتم که توی بخش کامنت ها 
یکی گفته بود خانم مرضیه هاشمی رو دستگیر 
و زندان��ی کردن. منم کامنت ایش��ون رو الیک 

کردم!
خبرنگار پنجم: همون عکس��ی که معلوم شد 
متعلق به ایران نب��وده و اون کودک یک آواره 

سوری بوده؟
پرویز پرستویی: مهم اینه که من اون کامنت 

رو الیک کردم.
خبرن�گار شش�م: آق��ای علی کریمی ش��ما 

چی کار کردید در این رابطه؟
علی کریمی: مرحوم علی شریعتی می فرماید: 
س��المت را نمی خواهند پاسخ گفت/ سرها در 

گریبان است 

گفتنی اس��ت در پایان این مراس��م، سلبریتی ها و 
فعاالن حقوق زن و رس��انه های اصالح طلب و سایر 
روش��نفکران ضمن گرفتن تصاویر سلفی و انتشار 
آن در فضای مجازی، در اعتراض به دس��تگیری و 
بازداش��ت این خبرنگار، با اس��تفاده از خودروهای 

گران قیمت صحنه را ترک کرده، رفتند.

رضا عیوضی

نشسته با برخی از اظهارنظرکنندگان در همه چیز 

زالتی ژرژ ملوتوف

سـرها در گریبـان اسـت

برای دیدن جواب جدول، 
این کد را اسکن کنید

جدول

کلماط مطنازر
فرشته موسوی

افقی
 rج��ای اینکه خر گازش بگیرد، عنکبوت گازش گرفت r1

مخوف ترین جای فیلم ترسناک ها
r2 اخیرا برجام را توی خانه اینجوری صدا می زنندr نخ 

زمستان
 rعدد مورد عالقه پرسپولیسی ها rهمان بابای خودمان است r3

جدیدا تلویزیون برای تمام سنین پخش می کند
r4  اجداد و نیاکان و پدر جد آدمr وسیله ای پرکاربرد در 

رمالی که می گوید کی از همه خوشگلترهr برادر
r5 کمال��ش در آدم اث��ر می گذاردr ک��م کاری اش یک 

دردسر است، پرکاری اش هزارتا
r6کمال و سعادت داعشی هاr از ویژگی های یک دمپایی 

دستشویی خوب
 rب��ه بی مزه ه��ای مهمانی ه��ای فامیل��ی می گویند r7

پارچه ای  است تور توری
r8 حرف انتخابr بوی ماه مهر می دهد

r9 از ویژگی های دیگر بی مزه های مهمانی های فامیلیr حتی به 
شما دوست عزیز هم نمی دهندr محلی  است برای گشت و گذار

r10 ج��واب منف��یr ه��م کالغ ه��ا دوس��ت دارند هم 
پول دوست ها 

r11 خون را به اینور آنور بدن می رساندr می داندr تکرار حرف 
پr ق��رار بود روحانی اقتصادی اش را ایجاد کند که مردم به 

دولت پول بدهند
r12 از رنگ ه��اr بیم��اری ای که بر اثر بس��تری ش��دن ایجاد 

می شود
r13 ش��کار بهم ریختهr یک��ی از بیان هایی که برای بالش 

استفاده می شودr یک نوع میمون است 
r14 لیموزین اختصاصی بچه ها 

r15 بیماری خود ش��یرینr نمو درجست وجوی پدرش 
به اینجا کشیده شد

عمودی
r1 جمله “قهر قهر تا روز قیامت قهر” آخرین بار توس��ط 

وی استعمال شده استr تز
r2 خاک مناسب کوزه گریr 5 تا بهش زدیمr گوش هایش 

ادای خر را در می آورد
r3 نصف دفعاتی که دیکته بیس��ت نگرفتیم، به خاطر آن 

بودrروحانی از روی آن عبور کرد، منتها تنهایی 
r4 یک چیزی تو مایه های برجام منتها واقعی اشr چیزی 

که ممکن است بشودr آنوری خوابیدن
r5 خیس��ی کمr فحش و بد و بیراه ترکیr آوایی که نصف 

شعرها با آن شروع می شودr ویتامین است
r6 رمز طورr مایه شوری غذاr رفیق با کلک

r7 ح��رف همراهیr از انواع روش پخت برنجr دهات های 
آمریکا را با این عنوان دسته بندی می کنند

r8 ورزشی رزمی شاید هم رمزی، یا شاید مرزیr بخشی 
از دستگاه گوارشیr قطره فلج اطفال نخورده

r9 اگر با همه این کار را کنید، در شورای حل اختالف را 
می توان بستr جنس خشنr رشته با کالس

r10 همان 9 افقی اولیr پای چارپایانr خام نیست
r11 مسبب اصلی کل کل های دانشجویی

r12 غذایی تخم مرغی که اس��تثنائا خوابگاهی نیس��ت، 
فی الوقع عمرا آدم خوابگاهی حالش را داشته باشدr قالب 

شعری
 rنصف غزلیات هم با این شروع می شود rزیاد نیست r13

رنگ پشت گوش االغ
r14 این یکی هم از کارهای هاش��می  است که ملت زده 
بودند به اس��م خودش��انr هنوز کاج کریسمس خشک 

نشده، جماعت درگیر این یکی شدند
r15 کارگردان مختارنامه

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهریاری مزرعه امامی

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

آرکادیو اسکوآیول ■

در اقدامی بی سابقه و نادر و حتی ناصر، 
آقای رئیس جمهور به عنوان اولین نفر 
در تاریخ، آرایه  ادب��ی جدیدی را وارد 
ادبیات سیاس��ی کردند. ایشان که قبال 
سابقه استفاده از تشبیه، کنایه و بیشتر 
تضاد را در کارنامه خود داشتند این بار 
با اس��تفاده از آرایه تشخیص در مورد 
ابره��ا، برگ های دی��وان حافظ را هم 
ریزاندند. درس��تش هم همین اس��ت. 
مگر ادبیات بدون آرایه می ش��ود؟ حاال 
می خواهد سیاسی باشد یا داستانی. در 
همین راستا ما قصد داریم تا شما را با 
دسته بندی جدید انواع ابر آشنا کنیم! 

)اسامی ابرها واقعی است(
1.کومول�وس : از همی��ن ابرهای پف پفی 
که در کودکی یا همین اآلن در نقاشی ها 
کشیده می ش��ود. این ابرها بسیار با صفا 
و گوگولی هس��تند و اگر دست خودشان 
بود حت��ی به زمین ه��ای بی درخت هم 
می باریدند که متاسفانه دست خودشان 

نیست و باران زا نیستند. 
2.کومولونیمب�وس: ابرهای��ی بی اعصاب، 
در عین حال بس��یار احساساتی و شبیه 

متولدین خرداد هستند. بیشتر به عنوان 
توفان زا شناخته می شوند. هر جا درخت 
توف��ان  ببینن��د  آدم حرف مف��ت زن  و 
می کنند تا بلک��ه درخت ها بیفتند روی 

حرف مفت زن ها و خیالشان راحت شود.
3.س�یروس: یا همان کوروش که هر جا 
آریایی های اصیل را ببیند بارش می کند. 
اگر می خواهی ابر کوروش ببارد این متن 
را س��ریع کپی کن و قطع کننده زنجیره 

نباش!
4.سیرواس�تراتوس: این ابرها را می توان 
سیروس های نازک تور مانند دانست که 
به زعم نگارنده با این اوصاف همان زنانه 

سیروس است. خانم ها کپی لطفا!
ابره��ای  هم��ان   5.پیروکومول�وس: 
کومولوس هستند که پا به سن گذاشته اند 
و احترام شان واجب است. به دلیل کهولت 

سن احتمال ریزش باران وجود دارد.
6. و در آخ��ر نیمبواس��تراتوس که آقای 
رئیس جمهور قبال به صورت جامع و کامل 
ویژگی های اخالقی آن ها را بیان نموده اند. 

یک کومولونیمبوس 
احساساتی!

شاهرخ بایرامی

ُمد که آمد رفیق مردم شد
رسم های قدیممان گم شد
هیکل و تیپمان فرنگی شد
اجنبی مظهر قشنگی شد

بشِر غرق در مدرنیته
شده مانند ترشِی لیته

قروقاطی است کل اعمالش
همه را ذله کرده افعالش
گونه و چانه و لب و ابرو
آنقدر ژل زده، شده لولو
صورتش زیر تیغ جراحی
شده مانند فیس دمپایی

از لباسش نپرس، کوالک است
همه  پشت و روی آن چاک است

عاشق و مبتالی دیزی بود
حال گشته رفیق ایزی فود
چون مدرنیسم را بغل کرده

همه  خلق را مچل کرده
توی مغزش جلز ولز دارد

در تمام امور تز دارد
در پی روشنِیّ افکارش

بر زمین خورده فاق شلوارش
کرده قاطی، مخش ورم کرده

شیوه  تازه ای علم کرده
با کریسمس لباس او ِست شد

دهن هندوانه کتلت شد
کرده با حافظ از قضا دوئل
 رفته در هیبت بابا نوئل

گاه در سفره چیده هفتا سین
گاه رفته به جشن هالووین
لُبِّ مطلب که هنگ فرموده
رفته از خاطرش که کی بوده
رفته از خاطرش رسیدن را
مختلط کرده آب و روغن را
آنقدر گاز بی خودی داده
اوتولش مانده گوشه  جاده
کارهایش بُرانده ترمز را
چپ نموده تریلِی پُز را

این قوانین عصر تکنولوژی
باب کرده بنای اسکولوژی

بس کنید این امور بی خود را
بکشید از پریز این مد را

پریز  مد
مینا گودرزی

تفسیر مرگ

مثل االکلنگ در حرکت
لب یک دره، در پی تقدیر
می رود سوی زندگی گاهی

می برد گاه سوی مرگ، مسیر 
منم و یک پراید پیزوری

بی زه و چرخهای بی زنجیر
زیر پایم مه است و دیگر هیچ
در هراسم از این شب دلگیر

می زند برف روی آیینه 
می کشد سوز بر رخم شمشیر

می کند باد زمزمه آرام
زیر گوشم که: هی بمیر بمیر
چه کسی غیر شرکت سایپا
می کند مرگ تلخ را تفسیر؟

یاسر پناهی فکور

به مناسبت تغییر 
چندباره مدیرعامل سایپا

فرق کتیبه و مین گوجه ای!
دادزن حرفه اي

رییس دولت اعالم کرد: هفته اي نیست که در دولت دادنزنم 
و فریاد نکش��م. رییس دولت که فریاد مي کشید در پاسخ به 
پرسش یکي از خبرنگاران مبني بر اینکه آیا فریاد کشیدن 
از وظایف قانوني ریاس��ت جمهوري است یا مجلس باید آن 
را تصویب کند، گفت: رییس جمهور در قانون اساس��ي سه 
وظیف��ه دارد که دوت��اي آن فریاد زدن و دادزدن اس��ت و 
سومي نظردادن درباره عبور ابرها از باالي جاهاي درخت دار 
یا زمین هاي کچل شده! البته الیحه اي را براي اصالح آن به 
مجلس ارائه کرده ایم و منتظریم تا با قید سه فوریت، تصویب 

آن مورد بررسي و نظر موافق مجلس قرارگیرد. 
وي در پاس��خ به پرس��ش دیگري مبني بر اینکه اجراي 
درس��ت قوانی��ن کش��ور و برنامه ری��زي ب��راي کاه��ش 
فس��اددولتي از مسئولیت هاي کیس��ت؛ اضافه کرد: بنده 
آورده اي براي دولت نداش��ته و ن��دارم و همان موقع هم 
گفتند یک نف��ر دادزن حرفه اي نیاز داری��م و بنده قبول 
کردم. حاال هم دارم دادم را مي زنم و حقوقم را مي گیرم!

فرق کتیبه و مین گوجه اي
س��ازمان بشردوستانه انگلیسي که براي کمک به مین روبي و 
پاکسازي مناطق آزادشده از دست تروریستها وارد عراق شده 
بود، سارق آثار باس��تاني از آب درآمد. یک مقام رسمي دولت 
عراق اعالم کرد: این س��ازمان به بهانه پاکسازي شهرموصل از 
مین و س��ایر تله هاي انفجاري که تروریستهاي داعش در آن 
کار گذاش��ته بودند، وارد موصل شد، اما وقتي خارج شد، تمام 
کلیساها و جاهاي دیگر را که آثارباستاني داشتند پاکسازي کرده 
بود. مدیرعامل این س��ازمان انگلیسي که آثار باستاني عراق را 
پاکس��ازي کرده و با خود به انگلیس دزدیده اس��ت در تماس 
اختصاصي با خبرنگار ما هرنوع شائبه عمدي بودن این سرقت را 
تکذیب کرد و دلیل وقوع این سرقت را عدم آشنایي کارشناسان 
باستان شناسي این سازمان بشردوس��تانه دانست. وي در این 
رابطه گفت: معموالً کارشناس��ان باستان شناسي که ما براي 
مین روبي و پاکسازي به مناطق جنگ زده مي فرستیم، تفاوت 
یک کتیبه باستاني را با مین گوجه اي نمي دانند لذا همه را جمع 

مي کنند مي آورند اینجا تا باهم ببینیم چي به چي هست؟! 

 به ما چه؟
پس از داغ ش��دن هش��تک جهاني ب��راي آزادي خانم 
مرضیه هاش��مي، خبرنگار پرس ت��ي وي، دادگاه فدرال 
آمریکا اعالم کرد: مرضیه هاش��مي هیچ اتهامي ندارد، 
ام��ا باید بازداش��ت ش��ود! )ای��ن عالمت تعج��ب را ما 
گذاش��تیم!( همی��ن دادگاه به خبرن��گاران گفت: به ما 
چ��ه که این خانم خبرنگار اس��ت و به م��ا چه که این 
خانم تبعه یک کش��ور دیگر است و به ما چه که او یک 
مادر است و به ما چه که او یک انسان است و به ما چه 
که این همه ادعاي دموکراس��ي و اینها داریم و کاًل به 
ما چه که! دادگاه فدرال آمریکا س��پس گفت به توچه!

 ای��ن »ب��ه تو چ��ه« در ج��واب خبرن��گاري بود که 
پرس��ید: حتي اگر ای��ن خانم، برفرض مح��ال، متهم 
ب��ود، آیا درباره رفتار زش��ت و غیرانس��اني مأموران 
آمریکای��ي با این خانم و پایم��ال کردن حقوق اولیه 

او ه��م مي گویی��د ب��ه م��ا چ��ه؟!

پایین که نیامده، کمی شوت شدهشادیم که رتبه  گذرنامه  ماهم واکنش دولتمان سوت شدههم اتیوپی از این رده مبهوت شده

پاسپورت 
درحد اتیوپی

فهیمه انوری ■

کر و الل زمانه را بشناسبعِد اخبار ضد حق بشرروش قفل چانه را بشناسجیک و پیک رسانه را بشناس

کروالل زمانه

مینا گودرزی ■

مویش چو هویج و مثل شلغم رخ او
بسیار خجسته طالع فرخ او

با حجم کفایات و درایات ترامپ
دولت شده تعطیل شبیه مخ او!

دولت بی ُمخ

امین شفیعی ■

یک عمر گرفته پاچه  ملت راسگ ها به کنار، صاحب دربه درشالبته بگو به سگ، بالنسبت راای دور کند خدا سگ نکبت را

پاچه گیری در 
لواسان

فهیمه انوری ■

اینا که توی مشهد پا میذارن
میان توی حرم پر دربیارن

خیالت تخت هیچکس گم نمیشه
همه گوگل مپ آپ دیت دارن

به راهنمای سفر!راهنمای زائر تغییر اسم دکه های 

زهرا آراسته نیا ■

زین پس تو نباید غم فردا بخوری
باید فقط از قیمت خود جا بخوری
این قیمت باالی تو یعنی حاال

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!

غم مخور

مصطفی صاحبی ■


