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انتظ��ار داش��تيم جلوي س��اختمان و وس��ط 
آبنم��اي ب��زرگ و زيبايي كه  با فضاي س��بز 
دل انگيز و وس��يعي احاطه ش��ده بود پيدايش 
كنيم و س��وال هايمان را بپرس��يم اما وقتي با 
هزار مش��قت و بعد از ده بار پرس��يدن نشاني، 
توي طبقه منفي دو و پش��ت قفسه هاي ترشي 
و سركه پيدايش كرديم، نه تنها سوال هايمان 
يادمان رفت، بلكه دلمان هم برايش س��وخت 
و فقط توانس��تيم اينها را از س��رديس بُرنزي 

دكترظريف بپرسيم:

+ چرا اینطوري آخه؟ جاي ش�ما كه اینجا 
نيست!

- اي آقا! دست رو پايه ام نذار كه خوِن...
+ اوه اوه گرمتون�ه؟ مي خوای�د آب بي�ارم 

بریزید اونجایي...
- اي��ن گرما از درون��ه! از روِح، روح! تو به روح 

اعتقاد داري؟
+ نفرمایي�د! بن�ده خ�ودم اون ش�بي كه 

برجام امضاشد تا صبح زدم رقصيدم...
- اتفاقاً منم داشتن مي بردن كنار سرديس هاي 

اميركبير و قائم مق��ام فراهاني بذارن 
جلوي دانشكده اي، سازماني، جايي!

+ پس بگي�د اینجا پيش دبه هاي 
ترشي و سركه چيكار مي كنيد؟

- از قضا س��ركنگبين صف��را فزود... 
هيييي!

+ یعني چي؟
- يعن��ي اون رييس جمه��ور ب��اادب 
ِجرخ��ورد ترامپ و برجام پنج س��ال 

ماليد.
+ ُخب خبرش�و یه جوري ترجمه 
مي كردی�د كه خيل�ي هم فاحش 

ِجر خورده به نظر نياد!
- فكر كردي برجام مثل كنوانس��يون 
پالرم��و ي��ا FATF بود ك��ه يه جور 

ديگه ترجمه اش كنم بعد بگم غلط تايپي بود؟
+ خ�ب ب�راي برجام هم كارشناس�ا گفتن 

برداشت شما از كلمات اشتباه بوده...
- متأس��فانه كس��ي توي اين مملكت قدر زبان 

ديپلماسي رو نمي دونه!
+ پس آرش كمان�دار و دیپلمات زبان دنيا 

و اینا زرشك؟
- هم��ه رو ب��ذار در برجام گالبي ش��و بخور! 
اين��ا هم��ه ت��ا وقتي ب��ود كه 
ب��ود. االن  گن��دش درنيومده 
برجامو كه  بيش��عور  اون  ك��ه 
اينق��در براش ق��دم زده بودم 
و خندي��ده ب��ودم، ريخ��ت تو 

توال��ت فرنگ��ي...
+ چ�ه ربط�ي داره؟ باالخره 
س�ایه جنگ رو بردین، آب 

خوردنو آوردین...
- گفتي به روح اعتقاد داري؟

+ چي�زه! بگذریم. حاال اونم 
با كش�ورهاي  نب�ود.  نب�ود 

اروپایي ادامه مي دیم.
- بار آخري كه دبه ترشي توي 

سرت خورده كي بوده؟
+ چطور؟

- آخه نابغه! اون موقع كه آمريكا هم ظاهراً بود، 

اروپايي ها به برج��ام وقعي نمي نهادن و دائم از 
زي��ركار در مي رفتن. اونوقت ح��اال بيان بدون 

آمريكا چي رو ادامه بدن دقيقاً؟!
بانك�ي...  ارتباط�ات  اس�ت!  س�اده   +
هواپيماه�اي  تج�اري...  تب�ادالت 
بوئينگ... برگش�ت پول نف�ت... آهان! 
بذارن ما بریم با ویزاي ش�ينگن حموم 

آفتاب بگيریم. هان؟!
- اوه اوه گفتي آفتاب سرعت آب شدنم دوبرابر 

شد. پس چرا نمياد... اَه!
+ كي نمياد؟ منتظر كسي هستين؟

- منتظر نمكي!
+ نمكي؟!

- آره! نمك��ي ندي��دي تاحاال؟ بي��ن خودمون 
بمون��ه. گفتم يه تكه بزرگ از پش��ت گوش��مو 
مي دم بهش ت��ا منو ببره كارگاه لوسترس��ازي 

آب كنه.
+ حاال چرا پشت گوش؟

- دكتر! چون هيچوقت نمي بينمش...

دور ميزی كه همه اهل سياس��ت بنشستند و 
به س��رپنجه هوش و خ��رد و عقل و به تيزی 
همه كوبيده و ديزی و پي��ازی زده با چايی و 
َكن��دی)candy( پس از آن نف��خ براندند و 
بطون ها طرف خويش كشاندند كه ناگاه يكی 
آم��د و زد داد كه دانيد چ��ه افتاد؟ بر آن جام 
هن��ر، جام خرد، كودک برج��ام كه بُد جام پر 
از عقل س��ليم و پر خورشيد عنابی، پر باران و 
گالبی و پس از دست نيابی به هدف، كام نيابی، 
نه حسابی نه كتابی و به يک باره شنيديم كه 
آن كم خرد كله كدو بَرزده زيرش و س��پس با 
يک اش��اره همه برجام و كل صفحاتش شده 
پاره همه مردان و زنان قاره به قاره همه جمله 
به نظ��اره همه از من��زل و مي��دان و مغازه و 
اداره، همه مركل، كری و اش��تون و موگرينی 
و مك��رون، ترزامی و اون و اين و پوتين، پينگ 
دوباره، همه در فكر كناره؛ بنشينيد و بيابيد در 
اين وضعيت پر ز شراره، ره چاره و بگوييد كه 

حاال چه كنيم؟
يكی گفت كه عمراً! كه چو امضای كری هست 
خيال همه دربس��ت! يكی گفت كه آن پارگی 
فاحش بدجور نبودست و با چسب به آن بخيه 
توان بست! يكی گفت اگر چه كه ترامپ خل 
ديوانه برون جس��ت ولی پنج دگ��ر باز در آن 
هست. همه احس��نت نمودند كه اين فكرت 
نو حاصل تدبير و اميد اس��ت ك��ه در آن نبَود 
كوچه بن بست! بزن دست! كزين پس برويم 
و همگ��ی چنگ به دامان اروپا بزنيم و ز س��ر 
خويش كالهی كه كری و اوباما بر سرمان كرد، 
َكنيم و سوی مقصد بدويم. راستی جنس كاله 
انگليسی، آلمانی و تاپ هت و شاپو، بولر و برت 

فرنچ و فيدورا نيز شنيديم كه خوب است...

امين شفيعی

بحرطویل فیدورا
 و سایر کاله ها

سيد محمد جواد طاهریمهدی سلمان

گفت وگو با سردیس قهرمان دیپلماسی

ویژه نامه هفتگی طنز راه راه
چهار شنبه ها بخوانيد

كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

جزئيات جلسه اضطراری
 پاسخ ایران به خروج آمریكا از برجام
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گفت وگو با عباس گودرزی شعر بلند طنز

طفل بي پدر در جوب!
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به گ��زارش جمع��ی از خبرنگاران 
سالمت با نزديك شدن به ماه مبارک 
رمضان به ط��ور ناگهانی از تعداد افراد 
سالم کش��ور کاسته شده و بيماري هاي 

نهان ُرخ مي نمايد.

در هفت��ه اخير دکتر رمض��ان رمضانی 
از ب��روز  بيماری ه��ای نهفته خبر داد و 
گفت: اين بيماری ها ۱۱ماه به طور نهفته 
در بدن بيمار ريش��ه می دواند و س��الی 
ي��ك بار خود را نش��ان می ده��د. کليه 
سنگ ساز و زخم معده از مهمترين اين 

بيماري هاست.
وع��ده غذايی مبتالي��ان در ماه رمضان 
از س��ه وعده معمول، به پنج وعده و دو 
 ميان وع��ده تغيير می کند ک��ه يکی از 
وعده های اصلی چون بين س��اعات ۳ و 
۴:۳۰ صب��ح ميل می ش��ود جنبه فوق 
برنامه دارد و  بيم��ار در انتخاب آن آزاد 
اس��ت. اين بيماران به داليل پيش گفته 
بايد دو - سه بطری آب به همراه داشته 
باش��ند تا در صورت ضرورت دسترسی 
داشته باش��ند. عالقه به کشيدن سيگار 

در اين بيماران به شدت وجود 

دارد حتي اگر سيگاري نباشند!
دکتر رمضاني افزود: طول درمان همه اين 
بيماري ها  يك ماه اس��ت که فرد پس از 
رويت ماه ش��وال، سالمت کامل خود را 
به دست می آورد و مي تواند پيتزا پپروني 
با ُس��س تند بخ��ورد. وي از روزه داران 
خواس��ت در اين ماه اظهار س��المتی 
نکنند زي��را باعث ايج��اد مزاحمت و 

ش��رايط ناامن برای بيماران محترم 
می شوند.

روزه خ��واری ج��رم نيس��ت، 
آنان مهربان  با  بيماريست! 

باشيم...

پيتزاپپروني با ُسس تند!
350 هزار مبتال به بیماری زخم معده، نیم میلیون ایرانی درگیرکلیه سنگ ساز

نرجس سادات یزدگردي

ويژه نامه طنز راه راه

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس کارتون: کامران یاري

آگهی:  فاطمه سادات رضوی علوی

مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی:  مجتبی ساالری

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش 

tanzym_ir :ایتا   

tanzym_ir :بله 

اريك استعفا داد
من، اريك اش��نايدرمن، دادس��تان نيويورک 
بع��د از هفت س��ال آزگار خدم��ت خالصانه 
ب��رای احقاق حق��وق ش��هروندان بخصوص 
بان��وان،از هي��چ کاری فرو گذار نک��رده ام. از 
کشيدن گيس هايشان،خرد کردن دندان ها 
در دهانشان،تا پوش��يدن لباس نارنجی فقط 
 برای نش��ان دادن حمايتم از بانوان، به دليل  
پ��اره ای از مش��کالت اس��تعفای خ��ود را از 

دادستانی اعالم  می نمايم.
پيش تر از تشکراتتان بابت زحماتم متشکرم. 
در ادامه چند مورد از آن مش��کالت عديده را 

بيان خواهم کرد.
۱ - گم کردن روبان نارنجی

2 - نمك نداشتن هر دو دستم با اين توضيح 
که :برايم حرف  درآورده اند عجوزه ها! وگرنه 

من کجا و اين برنامه های توليدی کجا!
۳ - شکس��ته ش��دن دل��م !اين را ه��م بايد 
توضيح دهم؟! )اينجا چشمهاش از حدقه زده 

بيرون،دهانش کف کرده و...(
۴ - اص��ال دوس��ت داش��تم دل��م خواس��ت 

بزنمشان!کار دل است ديگر!
در پاي��ان تنی چن��د از بان��وان بازيگر ايرانی 
که خواس��تار ماندگاری اينجانب شدند،کمال 
تش��کر را دارم منتها»اينج��ا ديگر جای من 
نيس��ت« )گفته ش��ده خودکارش را به سينه 
ديوار پرت کرده  و فايل های ش��خصی حاوی 
چگونگ��ی احقاق حقوق بان��وان را نيز يادش 

رفت پاک کند(.

نرگس داشادیان 

شئ مرموز
آمد خبر از مرکز بيگانه شناسی

در منطقه پيدا شده يك شئ اساسی
چيزی که نديده احدی هيچ شبيهش
با ديدن آن کرده يکی از هيجان، غش

حجمش کم و مشکوک و پر از حس هراس است
تويش پُر و از منظره  خارجه ، تاس است
دارای سر و شکِل پريشان و نچسبی ست

معلوم نگشته است که آن بی سر و پا چيست؟
پُر شد همه جا از خبر رؤيت آن شئ

پيچيد به گوش همگان صحبت آن شئ
يك تيم تجسس به محل رفت سريعا
تا اينکه شود مساله حل، رفت سريعا
وقتی که رسيدند به آن حول و حوالی
يك حلقه به دورش زده بودند اهالی

گفتند به شدت! نخورَد هيچ کسی ُجم
رفتند به سرعت وسط حلقه  مردم

از ديدن ِ آن شئ، ش ُليدند چنان سس
واماند، دهان همه اعضای تجسس

گفتند که يك گونه  نادر ز فسيل است
انگار که با ريشه و دانا و اصيل است

يا نه! به گمان فاقد ارزش بُود اين چيز
اصال نکند بوده بسی پر خطر و جيز!؟

گفتند مصرانه که يك چيز غذايی است
انگار که محصول زمين نيست، فضايی است
بعد از دو سه ساعت جدل و بحث مفصل
شد بيشتر از پيش پر از شائبه ، معضل
گفتند به تکرار همه باهم و يك دست

يك چيز عجيب است و عجيب است و عجيب است
يکدفعه کسی از وسط جمع صدا زد:

پير آمده اينجا بگذاريد شود رَد
پير همه  شهر به سختی فراوان

با دلهره می رفت به باالی سر آن
تا اينکه دو چشمش به همان شئ بيفتاد

گفتا عجبا باز از اينهاست که ای داد!
گفتند سريعا همه، اين چيست بگو پير!
او گفت دريغا که شده سخت زمينگير

اين 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
ديدار چنين منظره ای عين عذاب است

اين شئ پريشان شده بيچاره کتاب است!
از صحبت آن پير همه جامه دريدند

آنگاه همه سوی بيابان بدويدند...

مینا گودرزی

حمايت از بنر!
ما حامی کاالی وطن می مانيم
تا باز بود باب سخن، می مانيم 
لطفاً سخن از خريد اجناس نگو
تا صبح بگو بنر بزن! می مانيم

سارا رمضانی

امتحان آيين نامه 
با مداد بنفش کم رنگ پاسخ صحیح را دهید!

الف( با جاسوس راحت ببنديد
به( جاسوس را نبنديد

جيم( داشتن جاسوس الزامي است
دال( به تيم مذاکره نزديك مي شويد

الف( محل عکس گرفتن با بوئينگ
به( به بوئينگ پول بدهيد

جيم( بوئينگ آمد
دال( بوئينگ نيامد

الف( محل نصب مدير 2 ميلياردی
به( خروج مدير کمتر از 2 ميليارد ممنوع

جيم( دولت دوبرادران
دال( خوردن از دوطرف تا دو دوره آزاد

الف( بازگشت به 6۰ سال قبل
به( 6۰ سال برگرديد عقب

جيم( نتيجه برجام
دال( شيشليك شيشه شور!

خاک اسراييل را ما بار نيسان می کنيم
دره وکوه و کمر راصاف و يکسان می کنيم
چون االغ کد خدا در جاده جفتك می زند
طرح سرعت گير را امروز عنوان می کنيم
گر چه درگيريم با قليان فروشان خودی
توی حلق زورگويان چوب قليان می کنيم

با زبان خوش نشد، با سوت موشك می شود
گوش کر را بعد از اين فی الفور درمان می کنيم
ما که معروفيم، خوش قوليم و پيمان نشکنيم
»کل اسرائيل را با خاک يکسان می کنيم«

چوب قلیان!
ناهید رفیعی

مهدی پیر هادی

شست رو بپا!
آسيب زند روزه به بعضی اعضا
بر معده و روده، بر گلو و صفرا

اينها به کنار، بدترينش اين است
آسيب به شست و ناخِن کوچِك پا

محمدرضا شکیبایی زارع

ُكمبزه با خيار
FATF ،ارزنده ترين قرار
FATF ،يك عهد پُر افتخار

برجام اگر بهار اين مملکت است
FATF ،پس کمبزه با خيار

بشكن گاگول
منتقد تا حرف می زد، زود سوزن می زديد
هی به پررويی اين گاگول، دامن می زديد

رفتنش هيچ اتفاق قابل ذکری نبود؟
پس چرا تا بود در برجام، بشکن می زديد

فهمیه انوریمحمد حسین فیض اخالقی

من يار مهربانم
بدبخت و بی زبانم
از بس که پند دادم
کف کرده اين دهانم
گويم بخوان عزيزم
گويی مگر بنانم؟ 
گويم مرا ورق زن
گوشی دهی نشانم
تنها در امتحانات
افتاده ای به جانم
من زينت دکور ها
با سود و بی زيانم

زار مهربان!

سارا رمضانی

خارج
روزی دو سه بار خارج شده است
از گوشه کنار خارج شده است
آنقدر که بی اهميت بود ترامپ

انگار چنار خارج شده است

محمدرضا شکیبایی زارع


