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

سازماني  وظيفه  بفرمایيد  است  ممكن  اگر   -
این اداره کل چيست؟

+ به طور خالصه بايد عرض كنم وظيفه ما ارتقاي 
در  فرهنگي  رفتارهاي  گسترش  و  فرهنگ  سطح 

جامعه است.
- یعني دقيقاً چه کاري با فرهنگ مي کنيد؟

+ فرهنگ مسووليت ما نيست!
- پس چيست؟
+ ارتقا و گسترش

- ارتقا و گسترش چي؟
+ بله، دقيقاً!

- پس کدوم نهاد متولي فرهنگ جامعه است؟
+ وزارت امور خارجه!

جيبهابرايچهبازشدهاند؟

- یعني پشتيباني راهپيمایي بزرگ اربعين بر 
عهده وزارت امورخارجه است؟!

+ راهپيمايي اربعين كه كار وزارت ورزش و جوانانه!
- دکتر! اربعين، یك تجمع ميليوني فرهنگي است.

+ تجمع كه مسووليتش با وزارت كشوره!
 - فرهنگي  نيست،  سياسي  تجمع  این   -

ارتباطي است.
+ آهان! اون كار وزارت ارتباطات و فناوري اطالعاته!
- منظورم ارتباطات بين المللي بين همه مردم 

دنياست.
+ احسنت! اين يكي كار آقاي دكتر واعظي هست!

- ایشون که رئيس دفتر رئيس جمهورن؟!
بودن  ارتباطات هم كه  وزارت  توي  نداره.  فرقي   +

دائم مي رفتن خارج براي امضاي معاهدات بازرگاني 
و اقتصادي...

- اگر درست متوجه شده باشم...
+ نشدي!!

- بله! راستش کمي پيچيده شد! به نظر شما 
ایام  در  بليت ها  انواع  پرسيد چرا  باید  کي  از 
اربعين گران شده و زائران باید پول بيشتري 
بابت بيمه و روادید و عوارض و غيره پرداخت 
فرهنگي  حرکت  چنين  که  حالي  در  کنند؟ 
نجومي،  هزینه هاي  بدون  مؤثري،  و  عظيم 

خودجوش و توسط مردم داره برگزار ميشه!
+ از خودم بپرس!

پنجشنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیكشنبه

يک دوره نيازاست ببينی مردک
آموزش تاريخ و ادب را بی شک

هرچند نتيجه ای ندارد زيرا
از نعمت عقل بی نصيبی دلقک

آقای معاون! گل من! ای جانم!
بيكار و هنوز نان خور مامانم
در پاسخ رنج بيشمارم، تنها

گفتی كه:»خموش! من خودم می دانم«

در تيم مذاكرات، او ويروس است
از حاصل كار خود، بسی مأيوس است
هی نان پُر از نمک به خوردش داده

ای بشكند آن دست، طرف جاسوس است!

ممنوع ُرخم! اگر چه بی تقصيرم
از ظهر ولی پخش نشد تصويرم

تا شنبه نمی روم  سر كار و سپس
يک وعده هم اعتصاب تر می گيرم!

از وضع خزانه ام كدامين نادان

داده است ِگرا به دشمنان ايران؟

گويا خودمان افاضه كرديم، ای داد!

پيری  است و صدگونه مرض مادرجان

ترامپنامخليجفارسرا
غلطكرد!

معاونرئيسدولت:
ازبيکاریاطالعداريم

جاسوسيعضوتيممذاكرات
برجامتأييدشد

نجفي:
شنيدهامكهممنوعالتصويرم!

سخنگويدولت:

چهكسیگفتهخزانهخالیاست؟

زهرا فرقانیامين شفيعیمينا گودرزیفهيمه انوریمينا گودرزی

حافظهامقدماهی
قرمزاست!

احس�ان مالی�ی از بروبچه ه�ای خوب 
باشگاه طنزانقالب اسالمی است که در 
نهمين جش�نواره طنز س�وره و همين 
تازگی در مس�ابقه هجوآل س�عود حائز 
رتبه برتر در بخش نثر ش�ده است. این 
مس�ابقه پيرو فرمایش�ات رهبرمعظم 
انقالب و توس�ط دفتر طنز حوزه هنری 

برگزار شده است. 
- ببخشيد، شما؟

احسان ماليی، بچه اهواز. هم نسل حججی ها 
)دهه هفتادی ها(، مهندسی برق خوانده و در 

دل مهندس ها طنزپرداز شده ام!

- چي شد که اینجوري شد؟
همه چيز از آن روزی آغاز شد كه در گروه 
باشگاه طنز انقالب اسالمی پذيرفته شدم... 
سوره  نشريه  در  متن هام  شدن  ديده  البته 
دانشگاه شهيد چمران مزيد بر علت بود و 
كم بودن طنزپرداز انقالبی، ثالثی مزيد علت.

- اصالً فكرشو مي کردي که جزو نفرات 
برتر بشی؟!

چرا كه نه؟! پدر خوب، مادری بهتر از آب 
حيات و خدايی كه در اين نزديكيست! البته 

ژن هم بی تأثير نبود!

چكار  قبل،  به  برگردي  دوباره  اگر   -
مي کني؟

اگر صد بار از ضدانقالب فحش بخورم و صد 
بار بالكم كنند و صد بار باز هم فحش بخورم 
باز هم طنز عليه آل سعود و آمريكا و منافقين 
و منورالفكران و اعوان و انصارشون می نويسم 

و باز هم فحش می خورم، هلل و قربه الی اهلل.

- تا حاال تو رقابتی شرکت کردی و رتبه 
آوردی؟

در رقابت های بين االستانی! طنز سوره مقام 
سوم و بنا به روايتی دوم شدم )چون نفر اول 
نداشت!( و اخيراً هم جزو نفرات برتر مسابقه 

هجو آل سعود شدم به فضل خدا.

- پس سابقه داري؟
سابقه كيفری نه ولی سابقه طنز بله!

- ميشه بدون رسم شكل، فقط نام چند 
تا طنز خوب انقالبی را ببري؟

من حافظه ام قد ماهی قرمزه، اسماشون يادم 
نمياد.

- نوشتن طنز انقالبي سخته؟
و  ابزار  سری  يه  چون  هست  كه  سخت 
دادن  جوالن  جلوی  كه  هست  اخالقيات 
بالقيد متن و ترشحات ذهنی رو می گيره، 
قيدی كه غيرانقالبی ها و مخالفان اسالم و 
اخالق، ندارن و اين يه كم كار رو برای ما 

دقيق و حساس و سخت می كنه.

- جوان هایي که دوست دارن توی طنز 
موفق بشن باید چكار کنن؟

تمرين،  تمرين،  فقط  دارم،  توصيه  يه  من 
مطالعه و صبر! ببخشيد شد چهارتا

- اگر حرفي مونده توي 14 کلمه بگو!
اميدوارم روزی برسه كه طنزپردازها سوژه ای 

آورده بهانه جديدی اين باربرای هجو، هزل و طنز نداشته باشن.
قالده نبسته است باز اين »سگ هار«

گفتند تمام ُكردها در پاسخ :
ای بر پدر و مادر مردم آزار ...

توطئهرژيمصهيونيستي
برايكردستان

محمدرضا درخشان

باچهبشويمغمدوريت؟
فهيمه انوری

بوده است فرحبخش فضای سفرش، آب
می خواست كه باشد همه جا دور و برش، آب

جت اسكی و سّد و لب ساحل همه دارند
يک نقطه يكسان، همگی هست َدَرش، آب
خون شد دل و بشكست كمر از غم فرزند
خوب است برای دل خون و كمرش، آب
ای كاش كه سر در بغل عشق بميريم

خوب است كه بوده دم مرگش، بغلش، آب
پرسيد پسر: »با چه بشويم غم دوريت؟«

گفته است به نجوا در گوش پسرش:»آب!«

گفت وگو درباره گران شدن و کمبود امكانات حرکت عظيم اربعين  با مدیرکل ارتقاي سطح 
فرهنگ و گسترش رفتارهاي فرهنگي 

بهزاد توفيق فر

برای اطالع از مسابقه 
هجو و اس�امی افراد 
برتر این مسابقه، این 

کد را اسكن کنيد.

وزارتمهمتراستياعروسي؟
محمدرضا رضایی

باالخ��ره اين هفته وزرای پيش��نهادی عل��وم و نيرو به 
مجل��س معرفی ش��دند. هر چند خود م��ا معتقديم كه 
دول��ت در اين امر خيلی عجله كرده و هنوز تا انتخابات 
1400 جا داش��ت. ولی َخب، عده زيادی - ش��ايد هم 
زيادت��ري - ب��ر اين باورند كه وزيرو ه��ر وقت از بروبچ 
بگي��ري غم مخور! در همين راس��تا دالي��ل اين تأخير 

اعالم ش��د:

۳- طبق يک نظرس��نجي كاماًل درس��ت! دانشجويان 
هيچ مش��كلی با نبودن وزير عل��وم ندارند و راحت به 
دانشجويی ش��ان می پردازند. سلف ها همچنان  زندگی 
خ��وراک بي كيفيت مي دهند و خوابگاه ها هم همچنان 
چكه مي كنند. همه فارغ التحصيالن س��ركار رفته اند و 
همه اس��اتيد از همه چيز راضي اند، باري ماللي نيست 
ُكاًل! ُخب وقتی خود دانش��جويان نخير، چرا شما بله؟ 

ای امان از ش��ما!...

دالیل تأخير دولت در معرفی وزرای علوم و نيرو  اعالم شد

4- آدم وقت��ی می خواه��د يک ازدواج س��اده كند، بايد 
حواسش باش��د كه رضايت تمام وابس��تگان و دوستان 
و آش��نايان درجه يک و بعضا درجه دو و س��ه را جلب 
كند اگرنه آن وابسته مذكور در عروسی آدم مذكوراليه، 
ش��ركت نخواهد كرد. آن وقت ش��ما توقع داريد دولت 
بدون جلب رضايت همه آدم هاي مذكورفيه، دس��ت به 

انتخاب وزير بزند؟ اُف بر اين روزگار!...

۵- می دانيد؟ نمي دانيد ديگ��ر! آيا دولت نبايد در مورد 
وزرايش تحقيق كن��د؟ آمديم و مثل تيم مذاكره كننده 
هس��ته اي دو، سه تا جاسوس و مرتبط و دوست و آشنا 
درآمد آن وس��ط... اين هم كه كابينه است، تيم مذاكره 
نيست كه بگوييم سرخه اي حرف مي زنيم نمي فهمد! آن 

وقت چه كسي پاسخگو است؟ آيا عبرت نمي گيريد؟...

ترتيب اعداد از فرستنده است، به چشماتون دست نزنيد!

بدون  شرح

کامران یاری

فاطمه سادات رضوی علوی

در سفره به جای نون، خون است مرا
هجران تو عامل جنون است مرا
ای عشق، برو، ولی بدان بعد از تو
يک ماه دگر عقدكنون است مرا

ایعشقبرو...

سيد محمد حسينی

سيدمهدی موسوی


