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محمدحسین رحیمی ضمیمه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

لیستفرصتُکش ِولُکن،ِولُکنم!
همیش��ه بعد ال، بل م��ی کنم من
نگ��و ایجاد مش��کل  م��ی کنم من
خودت مجلس به قانونات عمل کن!
تو ول کن بعد از اون ول می کنم من

در لیست امید، الل و فرصت ُکش باش
ی��ا اینکه برو جام جهانی، خوش باش
هرچند نداری از حس��ن هیچ س��وال
ام��ا نگ��ران رفت��ن ک��ی ر وش باش

مینا گودرزی

بله برون
بعضی خانواده ها رس��م دارن��د در بله برون 
اقوام درجه یک الی درجه ده حضور داش��ته 
باشند و برای مهریه نظر بدهند. دیده شده، 
دام��اد عموی عروس با پس��ر خاله داماد به 
توافق نرسیدند و ازدواج به هم خورده است! 
توصیه می شود خانواده های طرفین قبل از 
بله برون، کارگاه آموزشی نحوه تعیین مهریه 

برای فامیلشان برگزار کنند.

خرید وسایل عروسی
در بعضی مناطق، برای خرید وس��ایل، کل 
خانم ه��ای اق��وام دختر و پس��ر را با خود 
می برند و یک تور شهر گردی راه می اندازند. 
بعضا خاله ع��روس و عمه داماد س��ر رنگ 
سش��وار به توافق نمی رسند و خرید  نیمه 
کاره م��ی ماند. برای این تور، داماد باید یک 
مینی بوس ی��ا اتوبوس کرایه کند و در بین 
مس��یر برای رفع خس��تگی همه را شیرموز 

مهمان کند! 

جهازبران
در جهازبران، خانم های همیش��ه در صحنه 
فامیل به خانه ع��روس رفته و جهیزیه را از 
لحاظ کیفیت و کمیت و ست بودن وسایل 
خانه  از دمپایی دستشویی گرفته تا پرده ها، 
بررسی می کنند. بعد از آن، ضمانت نامه های 
وسایل برقی را چک کرده و از چینی نبودن  

آنها اطمینان حاصل می کنند. 

پاتختی
بعد از عروس��ی، بزرگتر های فامیل دورهم 
جمع می شوند و برای عروس کادو می آورند 
و ع��روس  مثل فرمان��روای گوگوریو،  روی 
صندلی می نشیند و از همه تشکر می کند. 
هنوز دانشمندان کش��ف نکرده اند چرا اسم 
مراسم، پا تختی است .گفتنی است بعد از پا 
تختی به تعداد مهمانان حاضر در آن، پارچ و 

لیوان کادو آورده شده است.

پاگشا
به مهمانی های زنجی��ره ای می گویند که 
بعد از جش��ن عروس��ی، ع��روس و داماد را 
دعوت ک��رده و به آنها کادو می دهند.  بعد 
از پاگش��ا ش��دن عروس و داماد توسط کل 
فامیل دو طرف، آنها صاحب 100 دس��تگاه 
پتو می ش��وند. پیش��نهاد می کنیم داماد، 
مغازه پتوفروش��ی باز کند و در کنارش پارچ 
و لیوان های پاتختی را اشانتیون به مشتری 

بدهد. 
عروس و دامادها، هرکدام از مراسم های باال 
را انج��ام ندهند نمره منفی گرفته و  تا آخر 
عمر انگشت نمای فامیل خواهند بود و حتما 

سیاه بخت می شوند.

مردمچیمیگن؟!فاطمه جواهری
بر خالف تبلیغات لوسی که علیه ازدواج های 
پر زرق و ب��رق وجود دارد، اتفاقا من معتقدم 
این بریز و بپاش ها الزم است و برای اعتقادم 
یک دلیل محکم هم دارم. چه دلیلی محکم تر 
و منطقی تر از این که »مردم چی می گن؟«

ام��روز بعد از مرگ بر آمریکا ک��ه باعث انواع 
بالیای طبیع��ی در زندگی اجتماعی و فردی 
شهروندان می ش��ود، توجه نکردن به حرف 
مردم در رتب��ه دوم قرار دارد. ما خودمان یک 
قوم و خویش��ی داش��تیم که توجهی نکرد و 
س��رطان گرفت. بگذریم... اگ��ر از دریافت وام 
ازدواج و خری��د لوازم عبور ک��رده اید و هنوز 
قص��د ازدواج دارید، چند توصی��ه مهم برای 

مراسم عروسی داریم:

1. برگزاری جش��ن عروس��ی در ت��االر و باغ 
دیگر خیلی قدیمی ش��ده. الزم است عروسی 
در جایی برگزار ش��ود که هیچ دیوار و مرزی 
نداشته باش��د و کجا بهتر از بیابان؟ در بیابان 
هر چقدر هم که بزن و بکوب باشد برای کسی 
مزاحمت ن��دارد و هر تع��داد مهمان هم که 
بخواهید می شود دعوت کرد. تازه اگر خوش 
شانس باشید تعداد معتنابهی از اقوام عروس 

توسط گرگ ها خورده می شوند.

۲. برای ش��ام می ش��ود یک گله گوس��فند و 
گوساله را همان کنار بیابان رها کرد تا مهمانان 
خودشان هر کدام را که خواستند شکار کنند 
و کنار یک آتش گس��ترده آن را کباب کنند. 
در مورد سفتی یا نرمی کباب هم نمی توانند 
اظهار نظر کنند، چون دس��تپخت خودشان 
است. برای دسر هم یک ظرف ماست بدهید 
دست هر مهمان که با گیاهان خودروی بیابان 
بورانی درست کنند. شام سلف سرویس تر از 

این سراغ دارید؟

۳. برای گروه موسیقی و این جور چیزها هم 
نمی خواهد هزینه ای بدهید، چون تا ش��ام 
مهمانان تمام شود شب از نیمه گذشته و در 
آن س��اعت اجّنه در بیابان ها عروسی و بزن و 
بکوب دارند که اگر محل دقیقشان را به کمک 
یک جن گی��ر یا رمال پیدا کنید، ش��ما هم 
می توانید از موسیقی و جشن جّنیان استفاده 
کنید. یک وقت وسط حرکات موزون ماشاءاهلل، 
ماشاءاهلل نگویید که جن جماعت از این قبیل 

کلمات فرار می کنند. 

4. ش��ما که تا اینج��ای مراس��م را در بیابان 
بودید، حیف نیس��ت این دم آخری به فضای 
آلوده ش��هر برگردید؟ مراسم عروس کشان را 
در همان بیابان و به وسیله اسب و قاطر و شتر 
برگزار کنید ) چون در بیابان که نمی ش��ود با 

ماشین تردد کرد(.
از طرفی پیچاندن مهمانان در بیابان خیلی کار 
راحت تری است، فقط حواستان را جمع کنید 
که گیر اجنه ای که جشنتان را انداختید وسط 
عزاداریشان، نیفتید که هزینه اش را بدجوری 

حساب خواهند کرد. 

محمدرضا رضایي 

سیدمحمد جواد طاهری

دست اندازهای قدیم و جدید سر راه ازدواج به مناسبت روز ملی ازدواج

لولهبازکنیوتخلیهچاهدراسرعوقت!
در اینباکس گوشی یک نماینده لیست امید چه می گذرد

ما هم مثل شما هرچه منتظر ماندیم دیدیم 
هیچ خبری نیس��ت! به عبارت دیگر هرچه 
ما هیچی نگفتیم، نمایندگان لیست امیدی 
مجلس هم هیچی نگفتند! اصال انگار نه انگار 
دالر و وضعیت اقتصادی و... نابسامان است و 

این ها هم نماینده مجلسند!
به همین دلیل با هک گوش��ی یکی از این 
نمایندگان، پیامک های موجود در صندوق 
پیام این نماینده را خواندیم تا ببینیم کجا 
هستند و از کجا آمده اند و کال آمدنشان بهر 

چه بود... .

ساعت 8صبح
نماینده ه��ای عزیزم ی��ه روز تَکراری دیگه 
شروع شده بیدار ش��ین لطفا امروز خیلی 

کار داریم.
باتشکر عارف

ساعت 9صبح
دوس داری صبحتو چطوری شروع کنی؟

عدد 60 رو بفرست تا بگم
هرپیام 60 تومن
ساعت 10صبح

لوله بازکنی و تخلیه چاه در اسرع وقت

ساعت 11ظهر
سالم حاجی

آقا دیدی می خوان داداشمو استیضاح کنن؟
ام��روز یه نطق طوفانی بکن بگو اصال زمان 

خوبی برای این کار نیست
آفرین. ایشاهلل دور بعدی هم تو لیستی

ساعت 12 ظهر
باسالم

مش��ترک مورد نظر، بنا به درخواست شما 
س��رویس اطالع از قیم��ت تورهای لحظه 

آخری برای شما فعال شد

ساعت 12:30 ظهر
باسالم

آقا تبریک می گم. اینستاگرامتون کلی فالوئر 
گرفته. اگر صالح بدونید آخر همین هفته 

براش جشن تولد بگیریم؟ 
باتشکر مدیر دفتر

ساعت 1ظهر
سالم آقای نماینده

دیروز ساعت 18:50 حدفاصل جاده قدیم 
تهران- س��اوه، پش��ت در یه دستش��ویی 
بین راه��ی درخواس��ت رفع حصر ش��ده 
بود. خواهش می کنم ب��ه دغدغه مردم در 

مکان های مختلف گوش کنید.
با تشکر یک شهروند خسته

ساعت 2ظهر
سالم آقای دکتر

خبرنگار روزنامه غرب هستم
می خواس��تم در باب علل رشد جلبک  های 
حاشیه مناطق آزاد با شما مصاحبه کنم. کی 

وقت دارید؟
ساعت 2:30 ظهر

باباجونم خوبی؟میگما این گمرکیا کی آدم 
می شن؟

دوباره یه ساعت عالفم کردن!

کانتینرا رو بردم انبار جدیده
ساعت 3ظهر

واریز به حساب ۳۲810۲۳8506
مبلغ ۲00000000 ریال

موجودی 10000000000000000 ریال
مستند 15999658

97/5/۲1 15:10
ساعت 4بعد از ظهر

بچه های گلم خسته نباشید. روز خوبی بود. 
برید استراحت کنید تا هفته بعد...

ساعت 10شب
لوله بازکنی و تخلیه چاه در اسرع وقت

رضا عیوضی
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سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني

دبیرسرویس كارتون: كامران یاري
مدیرفني:  امیرحسن محمدپور

صفحه بندی: مجتبی ساالری

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 

بابازاده 
عزیز!

خوشبحالش آن که یک عمر است آقازاده است
حضرت حق، با سر او را در عسل بنهاده است

چون ژن ایش��ان کمی با ما غریبی می کند
از همین رو عده ای گفتند عقب افتاده است

زشت هم باشد به چشم کل عالم خوشگل است
ُمهره  مار اس��ت؟ نه! بابای فوق العاده اس��ت

فست فودش را سفارش می دهد از مک دونالد
فس��ت فود م��ا نهاااایت ذرت بوداده اس��ت

ما که خرکاریم و ج��ان دادیم زیر بار قرض
او ول��ی در زی��ر باد اس��پیلت افتاده اس��ت

شاد و خندان، مست و رقصان! جمعه خواهد زد به چاک
شادی ما جوجه و چالوس و چاک جاده است

گفته: »من هم مثل مردم، ساده  می زیّم!« زرشک!!!
از لُپ سرخش که معلوم است خععععلی ساده است!!

از خ��دای مهربان مّچکرم، چون این بش��ر
هرچه در ذهنش تصور کرده، فِرتی داده است

لیک »آقازاده« نامیدن کمی حیف است چون
بس که باباجان سفارش کرده، »بابازاده« است

فهیمه انوری

با گزارش بازی یمن و عربستان با قضاوت داور 
آمریکایی در خدمت شما هستیم!

داور آمریکای��ي بازي در ابتدا پ��ک ویژه ای رو 
که ش��امل انواع سالح کشتار جمعی هست، به 
کاپیتان عربس��تان هدیه میده! و بازی ش��روع 
میشه، در همین ابتدای بازی بن سلمان دست 
بازیکن یمن رو به شدت گاز میگیره! ُسوارز رو 
ببینید که از بین تماشاگرا برای بن سلمان لنگ 
میندازه! داور آمریکایی اما دستور ادامه بازی رو 
میده! بازیکنای یمن ب��ه داور اعتراض میکنن. 
داور ب��ی توجه، همچنان ب��ه ادامه بازی میده! 

داوران کنارزمین، برای اس��تفاده از  VAR به 
داور تذکر میدن! داور بعد از ش��ونصد بار عقب 
و جلو کردن صحنه، به سمت بازیکن معترض 
یمنی حرک��ت میکنه! بعله، حتم��ا میخواد با 
حرکت رونالدینیویی به بازیکن یمنی نگاه کنه 
و کارت رو ب��ه بن س��لمان بده! اما ن��ه، داور به 
بازیکن یمن کارت قرمز رو نشون میده و ازش 
میخواد به کارهای زشتش فکر کنه! چه بازي اي 

شده این بازی! 
خدای من! چه اتفاقی افتاده؟! نیمه زمین یمن 
قرمز میش��ه! چه جوری چمن رو قرمز کردن؟ 

چه میکنه این عربستان سعودی؟!
سیده كوثر سعیدزاده

یعنی چمن ورزش��گاه قابلیت این��و داره که 
به رنگ خ��ون در بیاد! چه تکنولوژی باالیی! 
زمی��ن تمام قد به افتخار ای��ن تکنولوژی ها 
خواهد ایستاد! اما بذارید ببینم، بازیکن یمن 
ک��و؟ خودش رو زده به مردن! با این وضعیت 

نتیجه ۳ بر ۰ به نفع عربستان اعالم میشه!
 رئیس سازمان حقوق بشر پشت خط هستن، 

میشنویم نظرکارشناسي ایشون رو:
+ میگ��م این »ابراز نگران��ی« من زیر درخت 
آلبالو گم ش��ده، ش��ما ندیدینش؟ البته االن 
»محکومی��ت« رو دارم، ولی به درد این بازی 

نمیخوره!

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۵/۲۵۷۴۲ مورخ ۹۶/۱۰/۲۰ در ملحفه تکراری
ارتباط با دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی و  
با توجه به لزوم صرفه جویی در منابع وزارتخانه به استحضار 
می رساند خجالت نمی کش��ید ملحفه و گایدینگ کتتر را 
ب��رای هر بیمار هر روز در ات��اق عمل عوض می کنید و در 
سطل زباله می اندازید؟! عجالتا اینکه در مصرف سطل زباله 
صرفه جویی نمی کنید صورت جلس��ه نخواهد شد لکن در 
صورت عدم اس��تفاده  بهینه از هر ملحفه و گایدینگ کتتر 
تا آنجا که هر کدام از آنها به ترتیب ش��بیه دستمال سفره 
و  تسمه فنر شوند، ضمن توبیخ و درج در پرونده الزم است 
فرد خاطی بدون دستکش اقالم ذکر شده را از سطل زباله 
خارج کرده، و  پس از شستشو و خشک کردن مثل روز اول 
س��ر جایش بگذارد. همچنین با توجه به لزوم صرفه جویی 
در مصرف دس��تکش و آب به پیوست همین نامه دو فایل 

ارسال می گردد.
-----------------

پیوست ها
۱-فایل طریقه  خارج کردن اجسام آلوده و عفونی از سطل 

زباله با دو انگشت و بدون دستکش.
۲-فایل طریقه شستشو با کمترین میزان مصرف آب.

شادی عسکری
فائزه نعمتی

سوار تاکس��ی فرودگاه شدم و به راننده گفتم 
حرکت کن.

گفت: آی اَم همش��و از حفظم مستر،همچین 
که یور فوت برس��ه به ایران، دوست داری بری 
دور های وی؟! استریت؟! نه چی بود، یه دیقه 
وایس��ا خودم میگم آهان! دور آزادی اس��کوور 

چرخ بزنی.
راستش خودمم یبار قسمتم شد رفتم تا دم مرز 
اما شانس یار نبود از همون دم مرز تو بار لوبیا 
چیتی پی��دام کردن، هی میگفتن چرا صدای 

مرغ در میاری بابا؟ این بار لوبیا چیتیه.
منم دیگه عصبی شدم شما چی میگین بهش؟! 
انگری شدم گفتم بابا ُخب شاید توی بار یدونه 
مرغم گذاشته باشن! خالصه که دیپورت مستر. 
ول��ی وقتی از زن��دان اومدم بی��رون همچین 
حال عجیبی داشتم دلم میخواست فقط برم 
دور اس��کوور آزادی تاب بخورم. حاال شما وات 
تایم اونور بودی؟ ش��نیدم خیلی سخته آدم با 

لنگوییج اونجا مچ بشه... شما سختت نبود؟

اومدم بگم دادا.... دوباره پرید تو حرفم...

- آره مس��ترجون اینجا وضعیت خیلی خرابه. 
بای��د میمون��دی همونجا. چهارس��اله میگن 
میخوای��م مش��کل وات��ر رو ح��ل کنیم حاال 
رس��یدیم به سال فایو میگن اصال مشکل واتر 
نبوده یچی دیگه بوده! راستی شما اوریجینالی 
تهرانی هستی دیگه؟ اومدی به خونه ددی اینا 

سر بزنی؟
زدم رو ش��ونش گفت��م: داداش خیل��ی اذیت 
شدی،دستت درد نکنه اگه مسیرت هست تا 
کرج برو، اومدم رفیقمو بفرستم فرودگاه ماشین 

خراب شد. 
خیلی بد خورد تو پرش. تا اخر مس��یر ساکت 
بود. پیاده که ش��دم بهش گفتم دمت گرم اما 
مثل اینکه ش��ما بیشتر از اونا با لنگوییجشون 
َمچی! از من میش��نوی، حتما با بار تخم مرغ 

اقدام کن.

نرجس سادات یزدگردی

سید محمد جواد طاهری

دادا
 اوریجینال

جدول كلمات مطنازر 
فرشته موسوی

افقی
۱. ارزی که خیلی خاطرخواه دارد-  از سال ۳۲ تا االن 

آمریکا نسبت به ما اینجوری است
۲. از کوه های اطراف این شهر بادهایی وزیده که منجر 
به بیحالی و سس��تی مردم این ش��هر می شود، حتی 
حافظ!- حالتی پیچیده از دانش��جویان که بعد از پایان 

امتحانات ایجاد می شود
۳. حرف مفعول��ی- درمان همه بیماری های مو در آن 

جمع شده است
۴. این شصت نه، آن یکی!- ردیف های بافتنی- صدای 

گاو
۵. از حروف یونانی که با آن زاویه را نش��ان می دهند- 

حرف ربط- رود مرزی است ولی ارس نیست
۶. مسخره کردن چیزی ولی مؤدبانه- پهلوان

۷. گرفتنی دولت- از ابزار رسم
8. اس��م یک کوه است، اس��م دانشگاه هم هست، اسم 
پس��رانه هم هست و خیلی چیزها- نماد خوانده شدن 

پیام توسط مخاطب در بله- بیماری کشنده
۹. صورت- میوه آیفون دارها

۱۰. میالد و آزادی از آن نوع است- فرار کردن حیوانی- 
حرف های جادو جنبلی

۱۱. حرف سؤالی- کافی
۱۲. از زدنی ها در بازی ها- عروس��ک فیلم ترسناک ها- 

الفبای موسیقی
۱۳. از مقدم��ات ش��روع بازی- حالت دانش��جویان در 

کالس بعد از ناهار
۱۴. نویسنده و شاعر  انقالبی

۱۵. م��درک- مال جایی بودن- مامان س��ارا و نیکا- 
قالب انگلیسی ها

عمودی
۱. از معدود غذاهای مس��تقل از گوشت ولی خوشمزه- 

دوره خدمت
۲. با کدام س��مت می توان با کفش هفت میلیونی رفت 

گفتگوی تلویزیونی- اشاره به نزدیک
۳. خیل��ی خیلی ب��ا ارزش این روزها- مج��ازات کاری- 

اینجاهم برای جوج زدن مناسب است
۴. داداش تقطیع شده- دل برعکس- سگ پلیس معروف

۵. با گرفتن این پس��ت می توان خبرنگارها را مورد لطف 
قرار داد- صداهای عجیب و غریب و بی معنی که هنگام 
انجام کارهای خانه ممکن اس��ت از آقایان شنیده شود- 

درمان بیماری
۶. درست است که توحش را نباید با توحش پاسخ داد ولی 
هرکی کار بد بکند از اینها الزم دارد- یک جور قولنامه است

۷. به چتر شدن بر سر کسی می گویند- چای انگلیسی-  
تکرار حرف “ل”

8. زمان مناسب برای گرفتن عکس های اینستا- پرمصرف 
ولی حیاتی

۹. مرطوب خارجی- به فرد اطالق می شود- از جمله کی 
داده کی گرفته ها

۱۰. آهنگر در این شهر گنه کرد و در شوشتر گردن مسگر 
را زدند- تکرار حرف “و”- آلیاژی از قلع

۱۱. دوم- رطوبت کم- جمع رأی)با تالش زیاد برای عدم 
اشاره به اکثریت قاطع آرا( 

۱۲. ه��رم غذای��ی ک��ه “غ” ش ج��ا افتاده- از دوس��ت 
داشتنی های کاالی خواب

۱۳. مات و تیره- با خاک یکسان شونده- زیاد نیست
۱۴. مرغ ها وقتی بهم می ریزند- نوعی ببر خفن
۱۵. اراذل و اوباش ژاپنی- عضو کاری بدن- رمز

برای دیدن پاسخ 
جدول، كد QR مقابل 

را اسکن كنید

ِول شدگان
ه��م آب زالل کام��ال ِگل ش��ده اس��ت
ه��م چرخه  انقراض کامل ش��ده اس��ت
چ��ون چک��ه  ش��یر آب را ول کردی��م
آین��ده  بچه های م��ان ول ش��ده اس��ت

محمدرضا درخشان
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