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+ در خدمت جناب نتانیاهو هستیم و قراره 
گزارش عملکرد خودشون رو اعالم کنن.
-آقامنکیگفتمگزارشعلمکردمیدم؟

+ خ�ب ح�اال مهم نی�س. آق�ای نتانیاهو 
درمورد بادبادکهای آتشین فلسطینی ها 

بفرمایید که چه راهکاری دارین؟
-باافتخاربایدبگمکهفلسطینیهادرآخرین
تالشش��ونمیخواس��تنچندفروندبادبادک
آتشینروبهزمینهایکشاورزیغربیبرسونن

کهگنبدآهنینماهمشونروساقطکرد.
+ چه خوب!

-منتهابعدازس��اقطش��دنبادبادکهاافتادن
ومتاس��فانهزمینهایش��رقیزیرپاشونروبا

خاکستریکسانکردند.
+ چقدر تونست آسیب بزنه؟

-خیلی!30هزارهکتاراززمینهاس��وخت.به
عبریسختبخوامبگم،جرخوردیم.

+ خب آتش چرا مهار نشد تا 30هزارهکتار 
از اراضی نسوزه؟

-خبمااومدیمآتشروخاموشکنیمدیدید
کهخریدیمولیآبقطعه.

+ چی خریدین؟
-ماشینآتشنشانی.متاسفانهبهعلتکمبود

آبنتونستنپرشکنن.
+ کمبود آب؟

-بلهخبمادراسراییلمشکلآبداریم.باید
شلنگروآنقدرمیکبزنیتاآببیاد.براهمین
مامجبوریمآبفاض��البروتصفیهومصرف

کنیم.
+ بعد مشکلی نداره؟

-نخیر.بذارینی��هلیوانآببخورم...خب!این
آبیکهخوردمازفاضالبتصفیهشدهبودوهیچ

مشکلینداشت.تازهطعمدارهمهست.
+ پس وقتي درمورد تامین آب شرب ایران 
شما صحبت هایی داشتین. هدفتون چی 

بود؟
-منیهسرینقاشیکشیدماجازهبدینبااونا

توضیحبدم.اینچیه؟
+ نمیدونم. خون؟

-نه
+ هندونه؟

-نهبابا.اینآبه!
+ پس چرا قرمزه؟

-خودکارآبینداشتم.خبآبچیزیهکهایران
نداره.خبحاالایننقاشیچیه؟

+ توپ!
-نه.کجاشتوپه؟بمبه.بمبچیزیهکهایران

داره.
+ خب!

-خ��بماحواسایرانیارومتوجهآبکردیمو
تونستیماسنادمربوطبهبمبروازایرانخارج

کنیم.
+ واقعا؟!! چجوری؟

-اولشنیروهایموس��ادباماشیناش��ونازتو
هواپیماپریدنپایین.چونماشیناش��ونچتر
نجاتداشتطوریشوننشد.بعدرفتیمنیمتن
اسنادمحرمانهایرانوازتویهانباربارزدیمآوردیم.
+ نیم تن؟ چجوری آوردین نیم تن بار رو؟

-مناونجاشورفتمدستشوییولیوقتیاومدم
دی��دمکابلوصلکردنبهی��هکانتینربعدبا
ماشیناش��ونکانتینررومیکشیدنروزمینو

میبردن.اسنادهمالبدتوکانتینربوده.
+ خ�ب چرا این اس�ناد محرمان�ه تو انبار 

بوده؟
-نمیدونم.البدردگمکنیبوده.

+ بع�دش چجوری ای�ن اس�ناد رو خارج 
کردین؟

-تهشمرفتمدستشوییندیدم.امشبساعت
11تک��رارشروببینممیگ��م.کالًچندوقته

وضعیتمزاجیمبههمریخته.
+ الب�د به خاطر آبه. اخباری به دس�تمون 
رسیده مبنی بر اینکه جاسوس های ایرانی 
سیس�تم تصفیه فاضالب رو دس�تکاری 

کردن.
-دستکاریکردن؟ینیطعمآب...

+ متاس�فانه جن�اب نتانیاه�و ع�ق زنان 
مصاحب�ه رو ت�رک ک�ردن. ناچ�ار باید... 

ُععععق...

محمدامین میمندیان به عبری سخت، ِجر خوردیم!
مصاحبه اختصاصي راه راه با بنیامین نتانیاهو درباره بادبادک هاي آتش زا و آب

کامران یاری
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1.گاوی از ن��ژاد گاوهای ش��یرده- از هدایای رایگان 

اپراتورها
2 . لغت پرتکرار در آهنگ “ناری ناری ناری”- تخصص 

داعشی ها
3. حیات بخش زندگی دانشجویی- آب خارجی ها- 

تکیه دادن خیلی زیادی
4. عشق در ...... اول- تند و تیزی- اط

5. وقتی ملخ را اجاره بدهند
6. چاش��نی به رنگ پیکان جوانان گوجه ای- در آن 
خودکفا ش��دیم ولی هنوز خارجی اش چون خارجی 
است را مصرف می کنیم-  همانی که اکثریت قاطع 

آن نشانه پیروزی  است- زمین ترکی
7. عارف اینا نوع خوبش را دارند- دس��ت عربی- چه 

کسی؟
8. وقتی حال نداری بگی نیست- حرف همراهی- 

9. بی برعکس

10. قدیم ه��ا هرکس از ننه اش قهر می کرد خواننده 
می ش��د االن هرکی قهر کنه می ره ت��و کار......- آمار 
بیش��ترین الی��ی خوردن های پیکه مرب��وط به این 

تورنمنت است
11. امضایش تضمین بود ولی گذاشت رفت- موی 

شیر- خوب نیست- تانک قاطی پاطی
12. مرکز جمهوری آذربایجان- پش��ت پا می پزند- 

داروی خودمانی
13. نه سرد و نه گرم- از فیلم ترسناک های معروف- 

غذای چرخونکی
14. نمایشنامه معروف - ماه برفی

15. بیماری کشنده- اردیبهشت برگزار شد و چندین 
کشته و زخمی بجای گذاشت

عمودی
1. رباعی سرای »پیراهنی از آه برایت دارم«- رئیس 

جمهور فرانسه
2. معرف��ی آدم ها در فضای مجازی- رئیس جمهور 

سرخاب سفیدابی- دست زدن
3. کابوس دانشجویان- جماعت سرمایه داری

4. محل جاسوسی آمریکاییها- جایگزین فحش در 
فیلم ها- بی سواد

5. خوک پرندگان است ولی ما بازهم میخوریم- از 
عباراتی که روشنفکرها از اوستا بلغور می کنند ولی 

فقط بلغور می کنند نه عمل- عدم اطمینان
6. از شهرهای بندری که توسط سپاه اشغال شد- 

وسیله ای برای شخم زدن
7. شور است

8. مح��ل غلت زدن در پ��ارک- وظیفه اش مکش 
خون است ولی پشه نیست

9. دستور کار- هست ولی کم است- بهتر به زبان 
خارجکی

10. بخشی از دانشگاه که بعد از 4 سال نمی دانیم 
کجاست- گردن آویز پر افتخار

11. یک جا جمع کنی تا گران شود- در
12. رئیس جلسه تصویب بیست دقیقه ای برجام- 
عملی برای گرم کردن دست در زمستان- بشقاب 

روی پشت بام
13. تل��خ عربی- ع��ادل، آندرانی��ک تیموریان را 

اینجوری صدا می زند
14. رقیب سرسخت پرسیل، نه نه ببخشید، رقیب 

سرسخت ترامپ
15. فامیلی علی مطهری- آم��ارش رو به افزایش 

است

جدول كلمات مطنازر

فرشته موسوی
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پروستات ها را 
اذیت نکنید...

محمد رضا رضایی

چهارشنبهسه  شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

هرچند که داشت قتل و غارت
یا دزدی و وحشت و اسارت

چون جشن فغانس بوده، دارد
انواع کالس، بی نهایت

با این حرفای چرت و ابلهانه 
باید دلقک بشی تو خندوانه 

برو دکتر بگو شب ها که خوابم 
شتر در خواب بیند پنبه دانه!

آن شنیدستی که مردی پر غرور
شد رئیس کل ارگانی به زور

گفت خوزستان کجای نقشه است؟
من نمی آیم به استانهای دور

چهل سال است درگیر نفاقی
اثرها از شکستت ماند باقی

تعجب می کنم در این چهل سال
نباید بُرد حتی اتفاقی؟

در مصرف آب و برق اول شده ایم 

درمرگ ز نوع غرق، اول شده ایم

در مصرف سرخاب وسفیداب چرا

در بین بالد شرق، اول شده ایم؟!!

سفیدابفروغ نفاقرئیس نزدیكنتان یابو!كالس جهنمی

ناهید رفیعی ناهید رفیعیزهرا آراسته نیا فرهاد موحدی

پنجشنبه

با این ارز گرون میرن زیارت، این گناهه
سفر اصالً واسه یک عده اُّمل، اشتباهه 
می ریزن ثروت ملی رو تو جیب عربها
بریزن توی جیب ترکا اوضاع روبه راهه

ارز سیاحتی

مهدی پیرهادیزهرا آراسته نیا

ایران��ی جماعت عادت کرده ایم فقط نیمه خالی 
لیوان را ببینیم. ش��ما نگاه کنید از 31 استاندار 
فقط و فقط 17 اس��تاندار و 12 فرماندار همین 
دول��ت، یعنی بی��ش از نیمی از اس��تاندارهای 
کشور، تخلف انتخاباتي کرده اند که کیفرخواست 
آنها هم صادرشده و همین دو - سه سال آینده 
هم اجرایي مي ش��ود. ولی ما ایرانی جماعت آن 
14 استاندار تخلف نکرده را رها کرده ایم و عدل 
چس��بیده ایم به این 29 نفر! حاال در دولت های 
قب��ل از دول��ت یازدهم این تخلف ها نمی ش��ده 
دلیل نمی ش��ود که...! حاال تخلفکی هم ش��ده، 
کلکي هم سوارش��ده، رقبا ه��م آنجور،  19-20 
میلی��ون نفر هم اینجور... دلیل نمی ش��ود ما از 

دست اینها دلگیر بشویم که!
تازه همین 29 اس��تاندار و فرماندار هم به اندازه 
کافی کلی دلیل منطقی داش��ته اند برای تخلف! 
تصور کنید اگر خدای ناکرده، دور از جان، هفت 
قرآن به می��ان، زبانم الل، کاندیدای رقیب رأی 

می آورد!! االن دالر از مرز 5000 تومان گذشته 
بود، رس��یده ب��ود نزدیک هفت - هش��ت هزار 
تومان، ت��ازه از دالر جهانگیری هم خبری نبود! 
از طرف��ی هر روز یکبار قب��ل از این که بخوابیم 
و یکبار بعد از بیدارش��دن، n بار قیمت ها باال و 
باالتر می رفت و بعد هم پایین نمی آمد؛ یا )دور 
از جان( در این س��تیغ گرمای تابس��تان قطعی 
ب��رق و آب داش��تیم )تصورش هم وحش��تناک 
اس��ت!(؛ از آن طرف هم آمری��کا به خاطر رأی 
آوردن تندروها در انتخابات ریاست جمهوري، از 
برجام خارج ش��ده بود و کلی نهاد و افراد دیگر 
را تحریم کرده بود و اروپا هم ِهي لفتش مي داد 
تا دوباره ما را بله...! و چه بلبش��وهای دیگری! از 
همه اینها گذشته تصور این که عزیزانمان برای 
رفتن به فس��تیوال های خارجی هواپیما نداشته 
باش��ند، م��و براندام آدم��ي راس��ت مي گرداند! 
آی��ا همین یک دلیل برای تخل��ف کردن کافی 
نیس��ت...؟! ت��ازه لغو تحوی��ل هواپیماهایی هم 

ک��ه دولت یازدهم پول��ش را داده بود و یا رفتن 
دوب��اره توتال و پژو از ایران را کجای دلمان می 

گذاشتیم! 
 پ��س حق بدهیم ب��ه آن 29 تفنگدار عزیز که 
برای رأی نیاوردن رقبای آقای روحانی، دس��ت 
به هر کاری زده اند. البته همین جا باید بگوییم 
که آن چهارده اس��تاندار دیگرو بقیه فرمانداران 
ه��م که تخل��ف نکرده اند باید هر چه س��ریعتر 
اخراج ش��وند. چ��ه دلیل��ی دارد آدم این همه 
خط��ر و صدمه را پیش روي مردم ببیند و مثل 
بچ��ه آدم به قوانین احترام بگذارد؟! به راس��تی 
این  تخلف نکردگان چ��ه جوابی برای آیندگان 

خواهند داشت؟!

29 تفنگدار!
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چلغوز
نفر بعدی برادر جهانگیری و فریدون نیس��ت! 
کارشناس پروفشنال روزنامه پروفشنال غرب، 
در جای��ی نوش��ت: تهمت و افت��راء و از همه 
مهمتر دروغ، ابزار کار یک رس��انه پروفشنال 
اس��ت و دنیای رسانه، بدون این بی شرافتی ها 
متص��ور نخواهدب��ود. وی تهم��ت اخیر این 
روزنام��ه به دو مجری تلویزی��ون را مثال بارز 
این پروفشنالیسم دانست و ابراز امیدواری کرد 
که روزی برس��د که هیچ کس از تهمت زدن و 
بُردن آبروی انس��ان ها ش��رمنده نباش��د. این 
کارش��ناس پروفش��نال در ادامه این نوشته و 
در پاس��خ به کامنت یکی از کارب��ران، درباره 
عکس بی ربط جلسه مجمع که روی جلد این 
روزنامه چاپ ش��ده بود، باز هم نوش��ت: اوالً 
ک��ه این فضولیها به تو نیامده م��ردِک ]...[ و 
]...[! دوماً الزم نیس��ت هر عکسی به مطلبی 
که رویش نوش��ته می شود مربوط باشد و این 
را فقط پروفش��نال هایی مثل من می فهمند، 

چلغوز!

سرپا
ت��رکان، مش��اور ارش��د همی��ن دول��ت، در 
گفت وگوی��ي با یک��ی از رس��انه های دولتی؛ 
درب��اره برجام و مذاکره ب��ا اروپا گفت: وقتي 
کسي روي پُل است، موقع گفت وگو و مذاکره 
نیس��ت، مذاکره باید در س��رپا باشد. وي در 
ادامه، مواضع قبلي خود را مبني بر مذاکره در 
هرجایي، حتي داخل س��رویس بهداشتي، رد 
کرد و گفت: کدام آدم عاقلي روي پُل مذاکره 
کرده ک��ه ما بکنیم؟ وي همچنی��ن از تعداد 
کِم پُل هاي کمربند ش��لوار به شدت انتقادکرد 
و افزود: وقتي پُل کمربند روي ش��لوارت کم 
باشه، هر لحظه ممکن است شلوارت از پایت 
بیافتد یا شلوارت را بکشند پایین یا هر اتفاق 
دیگري ک��ه قطعاً به عنوان یک حماس��ه در 

تاریخ ثبت نخواهدشد!
مشاورارش��د رئیس جمه��ور، از پدرومادره��ا 
خواست تا هنگام سرپاگرفتن فرزندان دلبند 
خود، مبان��ي مذاکره با آمریکا و کش��ورهاي 
اروپای��ي را به آنه��ا بیاموزند ت��ا وقتي بزرگ 

شدند نروند روي پُل مذاکره کنند.  

لبوفروش
مش��اور همین دولت گفت: تص��ور دولت در 
برجام از ابتدا اش��تباه بود و اتکا به اروپا براي 
حفظ برجام نیز اشتباه است. سریع القلم که 
در مصاحبه با خبرنگاران حرف زد، ادامه داد: 
این دیدگاه رمانتیک ناشي از فقدان شناخت 
از آمریکا اس��ت. دکتر س��ریع القلم در حالي 
که آب معدن��ي روي میز را ب��از مي کرد در 
پاسخ به س��وال خبرنگاري که پرسید: »اگر 
از اول مي دانس��تید، چرا تا چندوقت قبل به 
ش��دت از برجام طرف��داري کرده و منتقدان 
و صداوس��یما را متهم به ناداني و نشناختن 
دنیا مي کردی��د؟«، ابتدا بطري آب معدني را 
به س��مت آن خبرنگار پرتاب کرد و سپس با 
آرامش گفت: من ِکي طرفداري کردم؟ هان؟! 
وي در ادامه، ش��ناخت قبلي خود از آمریکا 
و اروپ��ا را خیلي از نزدیک ندانس��ت و افزود: 
پیشنهاد مش��خص من این است که دولت، 
من و برخي افراد منتخب را که من مي گویم، 
بفرس��تد دوباره برویم آمری��کا را اصاًل از اول 
بشناس��یم! مشاور س��ابق دولت در اعتراض 
به جاخال��ي دادن خبرنگار موردنظر، جایگاه 
مصاحب��ه را ت��رک ک��رد و گف��ت: م��ردک 

لبوفروش!

بهزاد توفیق فر

علی بهمنی

ه��د فامی��ل! س��الم. احوال��ت؟
روز وش��ب گش��ته ام ب��ه دنبالت

دلمان تنگ و کارمان گیر اس��ت
ارز ف��وری ب��ده به ما! دیر اس��ت

ادب ع��رض  ب��رای  عیال��م  ب��ا 
دیش��ب منزل��ت  درب  آم��دم 

خواس��تم از ت��و نام��ه ای بب��رم
بخ��رم دولت��ی  ارز  کم��ی  ت��ا 

وط��ن ب��رای  کن��م  وارد  م��وز 
هم��ه ام��وال م��ن ف��دای وطن

تا ک��ه این مش��کل اساس��ی را
بتوان��م ک��ه ح��ل کن��م زی��را...

آزادن��د ن��رخ  بح��ران  غ��رق 
مل��ت از م��وز خ��وردن افتادن��د

گرچه سودش کم است و ناچیز است
ول��ی از ویتامین ب لبریز اس��ت

دام��ادت ف��دای  عروس��م  ای 
شمش��ادت ش��اِخ  ش��اه داماِد 

دل م��ارا ب��ه جیب خود بس��تی
بس ک��ه اهل صله رحم هس��تی

این حس��ودان اگر ک��ه بگذارند
هم��ه فامی��ل دوس��تت دارن��د

همه موزها مال تو
ان��دازی راه  کار  ت��و  بس ک��ه 
جگ��ری، قل��وه ای، دل��ی، نازی

حی��ف ام��ا رئی��س جمه��وری
از همه قوم و خویش خود دوری

ت��ا میای��ی س��ری به م��ا بزنی
غم��ی از غص��ه های م��ا بَِکنی

پولک��ی، ملکک��ی به م��ا بدهی
س��همک کوچکی به ما بدهی...

بی س��وادان و مغرضان حس��ود
می نویس��ند باز »گفت و شنود«

زچ��ه رو؟ چونکه نقط��ه  کورند
ی��ا ک��ه فامی��ل نس��بتاً دورند

ت��وی اق��وام و آش��نایان ه��م
خودش��ان بی رئیس جمهورند

کاش��کی زودتر خالص ش��وی
توی یک منصبی پالس شوی...

که نباش��د در آن کسی به کسی
بتوان��ی ب��ه بس��تگان برس��ی

َمخلص نامه اینکه ش��یخ حسن
ب��ه همین خط بن��ده زنگ بزن

ای ب��ه قرب��ان ای��ن رویه  ت��ان...
صبیه ت��ان ش��وهِر  پ��درِ 

رضوان ابوترابی

در روزه��ای اخیر دو اظهار نظ��ر از دو تن 
از مدیران کش��ور در رس��انه ها منتشر شد 
که حقیقتا مرزهای فلس��فه و اس��تدالل را 
دس��ت کم بیس��ت هزار فرسنگی جابه جا 
کرد. اولی��ن آن مربوط به مدیرعامل برق 
منطقه ای استان تهران بود که در واکنش 
به خاموش��ی های اخیر گفت »نگویید 
خاموش��ی ب��رق، بگویی��د مدیری��ت 
بار!« دوم��ی هم واکن��ش وزیر راه و 

شهرسازی به ساییده شدن 

ق��رارداد خرید هواپیما به الک بود: “قرارداد 
هواپیما لغو نشده است، امکان اجرا ندارد!” 

می خواهی��م تصور  کنیم بر اس��اس منطق 
ژرف این دو عزیز مسؤول، نگاه افراد زیر به 

مسائل مختلف چگونه تغییر می کند.

سعیدمون )سعید عزت اللهی(: نگویید 
به اسپانیا گل نزدم، بگویید گلم آفساید بود.

عب�اس عراقچی: من ب��رای اقوامم پارتی 
بازی نکرده ام، فقط ب��ه آنها توفیق خدمت 

داده ام.

ناصرالدین ش�اه قاج�ار: نگویید 
وج��ود همایون��ی مان حرمس��را 
داشت، بگویید کمی طبعمان 

گرم بود.

آب  خوزس�تان:  استاندار 
آل��وده  و  خوزس��تان ش��ور 
نیس��ت، فقط خوش نمک و 

خوش غبار است!

یواخی�م ل�وو )س�رمربی تی�م فوتبال 
آلمان(: این قدر به فارسی سخت نگویید 
که پس از بازگش��ت به آلم��ان چه بالیی 
س��رمان آوردن��د، بگویید ما را از وس��ط 

بازمان کردند!

دكتر حس�ن روحانی: برجام نقض 
نش��ده اس��ت، فقط اروپ��ا و آمریکا 
تعهداتشان را به کیسه صفرای خود 

گرفته اند.

)با  رئیس جمهور كرواس�ی 
همکاری علی مطهری(: من 
هیچ بازیکنی را بغل نکردم، 

مادرانه ام  احساسات  فقط 
یکهو ریخت بیرون!

مدیریت بار با خار كرواسي!

علی عموكاظمی

هفته گذش��ته نشس��تی با نام چربی 
سوزِ »هم اندیش��ی فعاالن تجاری در 
خصوص فرصت های کس��ب و کار« 
در تهران برگزار ش��د. اف��راد زیادی 
زینت بخش این نشست بودند. از وزیر 
و اقتصاددان داخلی و خارجی گرفته 

تا بادیگارد و زندانی!
در این نشست بعد از مدتها شاهد 
اقدامی قابل تقدیر از س��وی دولت 
بودی��م. ای��ن اقدام هوش��مندانه 
استفاده از برادر جناب معاون اول 
در این نشست بود. گویا انتقادات 
اثرگذار بوده و دولت رویه درستی 
را در پیش گرفته اس��ت. البته 
طبق معمول عده ای به این کار 
و استفاده از برادری که باید در 

س��لول زندان باشد نه در نشست انتقاد 
کردن��د. در ادامه چهار م��ورد از فواید 
حضور ایشان در نشس��ت ذکر شده تا 

نیازی به بوسیدن دهان ها نباشد.

1.ایشان در زمینه پرش از روی قوانین 
اقتصادی رکورده��ای جهانی را جابجا 
کرده اند. تجربه گرانبهای ایشان احتماال 
از رفتن کاله گشاد بر سرمان جلوگیری 

کرده است.
2.ترساندن طرف های خارجی و نشان 
دادن توانایی های خودمان در دور زدن و 
در نتیجه جلوگیری از گل کردن حس 

زرنگی در آنها.
3.رقم دارایی های ایش��ان به نشس��ت 
اعتبار بخش��ید و در سیاس��ت چشم و 

هم چش��می هم در برابر خارجی های 
نشست، سر بلند بیرون آمدیم.

4.دولت با حضور ایش��ان حسن نیت 
خ��ود را نش��ان داد. با ای��ن اقدام به 
طرفهای خارجی فهماند که چیزی 
برای پنهان کردن ندارد و مثل آب 

زالل است.
می بینی��د حضور چنی��ن افرادی 
چق��در می تواند در نشس��تهای 
اقتصادی ارزشمند باشد. البته به 
شرطی که برنامه ریزی درستی 
برای اس��تفاده از این سرمایه ها 
وجود داشته باشد. خوشبختانه 
دولت نشان داده که در این راه 
ثابت قدم است و نیاز به تذکر 

ندارد.

نشست مختلس واجب!
مهدی پیرهادی

)كلمه + كارتون( نميريد 
نميريد! 

ام��روزه اگ��ر آدم ب��ی پ��ول و فقیرید
بای��د همگی زن��ده بمانی��د و نمیرید

  گر فکر سفر رو به خدا در سرتان هست
قبل س��فر از بانک مح��ل وام بگیرید

در ق��درت وارث نَُب��َود قب��ر خریدن
هرچن��د زن قاض��ی و باب��ای وزیرید

در کشور ما گشته گران، قیمِت مردن
لطفاً همه در کش��ور همسایه بمیرید

ی��ک چاله بیابی��د و بخوانی��د غزل را
هرچند ش��ما شهره  شهرید و شهیرید

می گفت بمیرید بمیرید در این عشق
امروز در این عش��ق نمیری��د نمیرید

تک��رار ش��ده قافی��ه اش��کال ن��دارد
بر شاعر بی حوصله اش خرده مگیرید

مهدی پیرهادی)سپیدار( 
1- بس که حبوبات خوردند،هوا برشان داشت.

2- آب که سرباال برود، مي خورد به طاق.
3-  بس که دولت بانمک شده، مردم فشارشان رفته باال.

4- آنقدر حال اقتصادخوب است که بازخرید شد.
5- حرف تو سرش نمی رفت، روزنامه به ُدنبش مي بست.

6- ماجرا کمی بودار بود، چند پیس خوش بوکننده به آن زدند.
7- دستش کج شده بود، دکتر گوشش را ُشست.

نرگس داشادیان

امتحان آیین نامه 
با مداد بنفش كمرنگ پاسخ صحیح را دهید!

الف( برقص تا برقصیم
به( محل فرار متخلفین بانکی

ج( محل فرار از رئیس جمهور کرواسی
د( فقط بذارید برم من!

الف( جاده هست ولی خراب است 
به( راننده خواب است
ج( خطر انحراف چشم

د( کي به تو گواهینامه داده؟!

الف( خطر سنگ اندازی برای حجاج
به( خطر قهرمانی فرانسه

ج( بگیر بخواب، بیخیال کوه
د( حال اقتصاد خوب است

الف( دولت مشغول کار نیست
به( اخاللگران بازار مشغول کارند
ج( همه مشغول کارند جز دولت

د( گور خودت رو کندی!

ع

دیو  گرانالند

فاطمه سادات رضوي علوي

در هفته گذش��ته جش��ن قهرمانی فرانسه در 
شهرهای مختلف فرانسه به خشونت و فحش و 
فضیحت کشید و به گفته وزارت کشور فرانسه 
845 خودرو با جهان فانی وداع کرده و در آتش 
با فرهنگی فرانسوی ها سوختند. 500 نفر ناقابل 
هم بازداشت شدند که حاال خیلی گفتن ندارد.

بعد از انتشار این خبر روشنفکران عزیز میهنمان 
بر س��ر یک دو راهی تاریخی قرار گرفتند؛ دو 
راهی روشن کردن شمع دم در سفارت فرانسه 
ی��ا کالً دروغ خواندن خبر از بیخ و بن. به گفته 
 مطلعان، روش��نفکران هن��وز در حالت گریپاژ

)= قفل شدگی /  گیجی مطلق / بن بست فکری( 
قرار داشته و دلیل سکوتشان هم همین است. 

یکی از س��لبریتی های محبوب کش��ورمان در 
اینس��تاگرامش از مردم خواسته علی الحساب 
همدیگر را قضاوت نکنند تا جامعه روشنفکری 
در م��ورد این واقعه تصمیمی بگی��رد و اظهار 
نظره��ای جدید در اختیار عالق��ه مندان قرار 

گیرد.
در پ��ی بازداش��ت های اخیر فرانس��ه، یکی از 
س��لبریتی های با س��واد کش��ورمان از پلیس 
فرانس��ه خواهش کرد که در ص��ورت امکان با 
پروس��تات های فرانسوی برخورد خیلی 
شدید نداشته باشد، اگر هم مقدور 
نیس��ت که باز هرجور خودش��ان 
صالح بدانند ) منظورشان همان پروتست 

است(.
ما هم برای جامعه روشنفکری کشورمان آرزوی 

بهبود هر چه سریعتر داریم.
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ويژه نامه طنز راه راه

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري

مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی:  مجتبی ساالری

  طنزيم شويد!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش 

tanzym_ir :ایتا   

tanzym_ir :بله 

عرض
 ادب

به مردان سرمسللت قدرت سللام
سللام خدمللت  ناآشللنایان  بلله 

بلله آنها که بللر صندلی هایشللان
لمیدند شللنگول و راحت، سللام

بلله آنها کلله در سللاعت کار خود
بخوابنللد بللر طبق عادت، سللام

بلله آن بللی سللوادان بی مللزه که
به خشللتک بگویند خشکت سام

بلله آنهللا کلله در گفتن نللام لوور
نماینللد قاطی به شللدت، سللام

به صلللح آورانی که در وقت جنگ
سللام ملللت  حللق  از  فروشللند 

به آن هللا که مجذوب موگرینی اند
و دارنللد بدجللور غیللرت، سللام

بگیللر سلللفی  فروشللان  گابللی 
بلله جوگیرهللای عدالللت، سللام

بلله آنها کلله کردند خونللم کثیف
نکردنللد دیگللر حجامت! ...سللام

غرض صرفللاً عرض ادب بود و بس
بلله جمللع وکیللان دولت سللام

امیر معظمی گودرزی

صد روزه!
شش سال به زخم همه لبخند زدی
بر جاِم شکسته این همه بند زدی

طبق نظر سخت طرفدارانت
صد روزه به وضع مملکت رنگ زدی

محمدحسین رحیمی

پروانه سلحشوری)نماینده مجلس(: عده ای امتیاز 
می گیرند و استیضاح تمام می شود.

آیا این برای شما كافی نیست؟

شللهین موالوردی: بسللاط موریانه فسللاد 
برچیده می شود.

عه! امیدخدا رفتني شدند.

عراقچی: هند، مصمم به حفظ برجام است.

مگه با هند هم برجام داریم؟

نوبخت: کلید ما همه قفلهارا باز نمی کند.

حتی بعضیاش رو هم باز نمی كنه! 

قدم زدن 
اتفاقي كنار 

روحانی: آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن.موريانه!

بازرس�ی  ب�رای  را  ه�ا  دانش�گاه  ]درب 
جاسوسان باز می كند[

واعظی: ترامپ ۸ بار درخواست گفت وگوي 
تلفنی کرد.

ولی ما گفتیم فقط اتفاقي توي راهرو!

زهرا فرقاني

فردوس�ی پور: آقای صداوسللیما حاال 
باران هللم نمی باریللد، خانللم پرزیدنت 
هللم هملله تللوپ جمع کن ها و آشللغال 
جمع کن هللای ورزشللگاه را هللم مللاچ 
می کرد. بعدش هم 4 تا شوخی مختصر 
خانوادگی و شما نشان می دادید آسمان 
که به زمین نمی آمد، می آمد؟ اصًا قهر 

قهر تا روِز دوشنبه...!

َزم: اسناد موثق داریم که باران اختتامیه 
جللام جهانللی کار سللپاه بود تللا خانم 
پرزیدنت بلله ماچ کردن اداملله ندهد و 
تلویزیون ایران بیش از این مجبور نشود 

مراسم را نشان بدهد!

مدیر ش�بکه م�ن و ت�و: زن و دختر 
شایسللته یعنی این، تا وقتی زن و دختر 
ایرانللی به جای سللگ و خوکچه؛ حیا و 
عفت و خانواده دارند، تیم ایران به فینال 

جام جهانی راه پیدا نمی کند!

ابت�کار: به زودی برای آموزش و ارتقای 
سللطح فرهنگی زنان و دختللران ایرانی 
بللا رئیس جمهور کرواسللی وارد مذاکره 

می شوم!

دكتر صدر: فیرپلی را از رییس جمهور 
کرواسللی بیاموزیم. تللازه حیف که االن 

شکست خورده اند!

قهر قهر تا روز دوشنبه!
واكنشها درباره اتفاقات اختتامیه جام جهانی فوتبال

زائ�ری: به جای این که نگران نشللان 
دادن قِللر کمر و مللاچ و آغوش و... این 
و آن در رسللانه عمومی باشللیم، نگران 

َمضرات چاي پُررنگ باشیم.
از  رییس جمهللور  آقللاي  نوبخ�ت: 

صداوسیما خواست تا باران ببارد!

دوباره َزم: اطاع موثق داریم که باران 
اصًا نباریللده و جمهوری اسللامی با 
فتوشللاپ باران در ورزشللگاه انداخته و 
خانم پرزیدنت حتی سللگ و گربه های 
ورزشگاه را هم بوسیده و یک چیزهایی 
کلله فیلم اصلیش را یللک منبع آگاه با 
پسللت پیشللتاز برایمان فرسللتاده، اما 
حکومت ظالم ایران آن را نشللان نداده! 
در ضمن تیتر روزنامه کرواسی هم کار 
خودشللان است! و در این باره هم چنتا 

منبع موثق داریم...!!

محمد دلدار

بعد از آنکه روزنامه پرتیراژ كرواسی نوشت: خدا رحم كرد كه باران می آمد وگرنه خانم 
پرزیدنت، توپ جمع كن ها را هم ماچ می كرد. واكنشها از طرف ها شروع شد. مالحظه كنید!

آب، خوردنی 
نیست!

همانطللور که مللی دانیللد این روزهللا برای 
صرفه جویللی در مصللرف آب مکرر هشللدار 
می دهند و حتی برای اینکه نشللان دهند با 
کسی شوخی ندارند آب را قطع هم می کنند، 
با این وجللود برخی از هموطنان نه تنها این 
هشللدارها را جدی نمی گیرند! بلکه دست به 
کارهللای عجیبی نیز می زننللد که در اینجا 

مواردی را از زبان خودشان می خوانیم.

یک زن خانه دار زرنگ: راسللتش ما در طبقه 
پنجم سللاکن هستیم و آپارتمان ما آسانسور 
ندارد حاال شما حساب کن بعد از کلی خرید 
در گرمای این دوره زمانه ۵ طبقه را گز کنی و 
برسی خانه و ببینی آب قطع شده، چه حالی 
می شللوی؟ بعد هم می گویند مشکل پمپ 
اسللت و طبقات اول آب را مصرف می کنند 
و به طبقات باال نمی رسللد، ما هم از لجمان 
هر روز به بهانه شسللتن پارکینللگ آب را باز 
می گذاریم تا حال همسللایه های طبقات اول 

را بگیریم...

یک مرد عاشق: به خاطر همسرم و عشقی که 
به او داشتم سفیدش را خریدم تا بشود همان 
اسب سفید رویاهایش... ماشینم را می گویم 
اما حاال همسللرم گیر داده که زبان بسته در 
گرما هاک می شود و هر روز باید بشورمش 

تا حالش جا بیاید!

یکی از سلله دهللک پولللدار: آب؟! هدر؟! آب 
گذاشللتند که مصرف کنیم دیگللر، اصاً ما 
مصرف نکنیم کی مصرف کند؟ شما همین 
استخر و دم و دستگاه را ببین! باید پرش کنیم 
که بتوانیم شیرجه بزنیم و حال کنیم یا نه! اگر 
این کارها را نکنیم فرق ما با دهک های پایین 
چیست؟ بعد هم اینکه کسی به ما نگفته آب 
نداریم! نه بی بی سللی اعام کرده نه صدای 

آمریکا نه...

یک روشنفکر: زنده باد... تازه دارید می رسید 
بلله حرف ما، اصاً مگللر آب را باید خورد؟ ما 
خودمللان یک کمپیللن تشللکیل دادیم که 
آب خوردنی نیسللت، اصاً شللما بللرای آب 
موسللیقی بزار برایت می رقصد حتی، آنقدر 
می فهمد! شللما تا به حللال در وان حمام پر 
از آب خوابیللدی؟ همللراه با یک موسللیقی 
کاسیک؟ امتحان کن عزیز من میفهمی من 

چه می گویم.

سحر فتحی

همزمان با 
خشکسالی و كمبود منابع 

آب و برق در ایران و جهان، 
برخی عکس العملهای شهروندان 
كشورهای مختلف به این معضل 

را بررسی می كنیم

دوباره 
رفتم دوش 

بگیرم

شهروند اتریشی:
 امروز بهترین روز زندگی منه! 

باالخره موفق شدم پنل خورشیدی مورد 
عاقه مو بخرم! از این به بعد تو بیست و سه 

روز آفتابی ای که تو کل سال داریم میتونم نور 
خورشیدو ذخیره کنم و ازش برای تولید برق و 
تصفیه  آب استفاده کنم! به خودم قول دادم 
همه نمای خونه  رو پنل خورشید بزنم تا 

نور خورشید حیف نشه!

شهروند روسی:
 مامانم روز عروسی یه بشکه  

۲۲۰لیتری که از مادربزرگم بهش رسیده بود 
بهم هدیه داد تا بذارمش زیر ناودون خونمون 
و باهاش آب بارونو ذخیره کنم، شب فینال 

جام جهانی بهترین شب زندگیم بود چون با اون 
بارون شدید باالخره بشکه مون پر شد و ما با آب 

دادن به باغچه مون جشن گرفتیم! به خودم 
قول دادم که این بشکه رو برای 

دخترم به یادگار بذارم! 

شهروند آلمانی:
 این هفته بعد از سه سال 

باالخره تونستم یه وام سنگین بگیرم و 
جریمه های مربوط به مصرف بی رویه آب 

و  برق رو پرداخت کنم. خوشحالم چون اگر دو 
روز دیگه طول میکشید بازداشت میشدم! 
به خودم قول دادم از این به بعد ماشین 

لباسشویی رو تا وقتی کاما پر از 
لباس نشده روشن نکنم!

شادی عسکری

شهروند ایرانی:
 دیروز یه پست خوب درمورد 

صرفه جویی تو صفحه ا م گذاشتم بعدش 
رفتم آب استخر رو عوض کردم با بچه ها یه تنی 

به آب زدیم دو سه ساعت بعد برگشتم خداروشکر 
خیلی الیک خورد، فکر میکنم با اون پست 

تونستم رو آدمای زیادی تاثیر بذارم، به خودم 
قول دادم هر روز ازین پستای آموزنده 

بذارم و دوباره رفتم دوش بگیرم.

وزارت،  اشللارت، آن الیللق  آن صاحللب 
آن سلللطان اسللتیضاح، آن دارای انتقللادات 
افتضاح، آن عاشق سلفی گرفتن با آیفون، آن 
پرتاب کننده میکروفن، آن معتقد به مزخرف 
بودن مسکن مهر، آن که زمین و زمان را بسته 
به سپهر، آن دارای جیغ و داٍد خدادادی، شیخنا 
و موالنا عباْس آخوندی- عریض اهلل علی طول 

وزارتُه - شیخ الشیوخ استدالل عصر خود بود.
نقل اسللت روزی به هیئت دولت رفته بود. 
»روحانی« سخن می راند که گفت:»نشکنیم 
قلللم هللا را و نبندیم دهللان ها را« شللیخ ما 
»آخوندی« به بغل دستی اش گفت: میشه پرت 

کنیم میکروفن ها را؟
از وی کرامتهای عجیب پدید آمد، چنان که 
پس از برخورد قطارها و در حالی که مردم ناله 
کنان بر سر و روی خود می کوفتند، با گفتن 
جمله: »شتافتگان به دیار باقی، بیمه بوده اند« 
موجی از آرامش را راهی دلهای بازماندگان کرد!
گویند با وکای ملت مباحثت و مجادلت 

ذكر »عباس آخوندی« 
- دامت مزخرفاتُه -

می کرد و اصحاب، شرح کراماتش با نمایندگان 
می گفتند. پس نمایندگان پرسیدند: یا شیخ، 
ابطللال خریللد هواپیماهللای برجامللی را چه 
می گویی؟ گفت: ابطال نشده است، بلکه امکان 
اجللرا ندارد! پس جملگی حضللار از خود به در 
شللدند و نعره ای برآوردنللد که: حقیقتاً تاریخ 
به دو بخش پیش و پس از این جمله تقسللیم 

خواهد شد!
نقل اسللت پیش از گزینش برای وزارت او 
را گفتند: مزخرف ترین طرح ها کدام اسللت؟ 
گفت: مسللکن مهر! گفتند: کدام طرح اقتصاد 
ایران را از ریل خارج کرد؟ گفت: مسکن مهر! 
گفتند: کدام طرح پوپولیسللتی اسللت؟ گفت 
مسللکن مهر! گفتند کدام طللرح فاجعه آمیز 
اسللت؟ گفت: مسللکن مهر! هللم از این روی 
»مدرسللان شریف« شللکایت به قاضی برده و 
گفت: »بللدون اجازه، کپی کرده!« و او را باکی 
از ایللن نبود که گفتی:»ما بللرای غوغای عوام 

پشیزی ارزش قائل نیستیم!« تمت.

سیده كوثر سعیدزاده

شرم به 
مربای هلو!

 در پی تصمیم ارگان ها و ادارات دولتی جهت 
اقدام علیه شللفافیت  و افشللای نام  مفسدین 
اقصادی،  لیستی از اسامی این جنایتکاران بدین 
شرح اعام شد : » الف- ب/  پ- ت / س-ش/ 
ع-غ/ د- ف/ ک - خ/ ب- ز/ ر-ژ / م- ه/ ن - ی« 
به همین مناسبت  گروه واتساپی  »کنگره زنان 
نشسللت  و برخاست « از » پرونده بزرگ فساد 
مالی » د- ف« و » ک- خ« برای اولین بار، پرده 
برداشت :  دهقان فداکار و کوکب خانم از ایران 
گریختنللد .  پس از آن تمامی اعضا این خبر را  
به نزدیک ترین لیست انتشار خود ارسال کردند. 
همچنیللن  کانللال »گل دوخللت«  نیز ضمن 
 اعام برائت از »ب-ز« ، تا اطاع ثانوی دوخت 

» بلوز زنانه «  را ممنوع اعام کرد . 
 در همین راستا مجله خانوادگی »گول خانوم« 
، با مدیریت »هیبت اصل آن نی «در بیانیه ای 
به حذف  همه منفذها و خاءهای نفوذ فساد، از 
جمله سوراخ نان سنگک تاکید، و  فساد مالی و 
اقدام علیه امنیت ملی» مربای هلو« معروف به  

» میم - هل« را محکوم کرد .
پللس از انتشللار این اخبار ، جمعللی از فعاالن 
فضای مجازی و سلللبریتی ها  در توییت های 
جدا گانه ای خواستار رسیدگی به کوتاه کردن 
ناخن سگ های ولگرد و  نظافت  آن ها شدند و 
هشتگ #شفافیت_ناخن _حق_همه_است را 

ترند جهانی کردند . 
در پایان فافلی ها و آژانس ها ی مسافربری نیزبا 
ابراز از خودگذشتگی از استخدام »خانم با روابط 
عمومی باال« صرف نظر کردند تا سللخنگویان 
ارگانها از  شللفافیت بیشتری برخوردار باشند./

پایان گزارش

فروغ زال

مهدی نظری


