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طنز

سهشنبه  17مهر 1397
محسن انصاری نژاد

ترامپ از نگاهی دیگر!

وطن امروز

مهدي سلمان

ف��ردا نه ،دو  -س��ه س��ال ديگه! نميارزه واس��ه
دو  -سه سال زندگي بيشتر ،اينهمه هزينه كنيم.
 +پس چه بيماري موردنظر شماست؟
 مث ًال گرفتگي عضالت پش��ت ب��ازو يا هرجاي
موردنظر ديگه!
 +همين! پس اگر من دچار گرفتگي موردنظر
شدم و نتوانستم خدمات موردنيازم را پيدا
كنم بايد به دفتر شما مراجعه كنم؟
 نه ديگه! نشد .اگر تو دچار گرفتگي عضالتش��دي بايد خودت بري موضِ ع موردنظر رو
اونقدر بمالي تا خوب بشه .خارجيا به اين
ميگنفيزيوتراپي!
 +چه باحال!
 تازه باحالتر هم ميشه! +ميدونستيد شما خيلي باحال
و كول هستيد آقاي دكتر؟
 ميدونس��تي ت��و ه��م خيليبيريختي؟ ماش��ينت چيه؟ البد
پرايد سوار ميشي؟
 +بل�ه! ...يعن�ي نخير...چرا
پراي�دِ  ...البت�ه نظ�ر لطف
شماست!
 ولش ك��ن بدبخت! ايني كهميگ��م رو بنوي��س :اين دفتر
تونس��ته خيلي از بيماريهاي
الع�لاج و صعبالع�لاج رو با
«فارس��ي س��ازي» در اختيار
عموم مردم رأي دهنده به اين
دولت قرار بده.
 +ممكنه مثال بزنيد لطف ًا اگر
امكان داره؟
 آره! چرا ممكن نيست عزيزم!چرا رنگت پريده؟ يكي از كارهايي
كه ما خوب بلدي��م ،زدن مثال و
توس��ري و اينهاست .مث ً
ال بيماري
مهلك«سرماخوردگي»!
 +عجب! چطوري يعني؟
 از اي��ن پس مردم ميتونن به جايدرمان بيگانه و نامأنوس «آدولت ُكلد»،
از روش «گرماخوردگي» استفاده كنن.
اگ��ر بخوام به زبون س��ادهتر بگم هركي
سرماخورد يا س��ينهپهلوكرد يا گلودرد و
دردهاي مش��ابه گرفت ،ميتونه به راحتي
با خوردن گرما ،خودش خودشو درمان كنه.
 +واااااي آق�اي دكت�ر ش�ما چق�د
حاذقيدواقع ًا!
 جيغ نزن اُسكول ،آبرومون رفت! +هم�ه م�ردم و مس�ئولين

مصاحبهاي منتشرنشده با يك مسئول وزارت بهداشت ،درمان و غيره

چهار سه سه ماستماليهمان
هجومی!
پاچهخوارياست
ترامپ فردی اس�ت ناش�ناخته ک�ه اگر از
م�ادرش هم در مورد او بپرس�ید به ش�ما
خواهد گفت او یک بازیگر اس�ت و اکنون
دارد نق�ش رئیس جمهور آمری�کا را بازی
میکند! اما مطمئنا ما مادر او نیستیم و اصل
مطل�ب را در ادامه به ش�ما خواهیم گفت،
اینجوری:

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
سهشنبههاوپنجشنبههابخوانید

ابر مغز!
شایعه اس��ت که در دیدار والیبال جهانی بین
ایران و آمریکا ترامپ پیش��نهاد ترکیب چهار
س��ه سه هجومی داده اس��ت اما وقتی برای او
توضی��ح داده ان��د که آن فوتبال اس��ت و این
والیبال ،در تالش��ی دوباره از مربی تقاضا کرده
است که حداقل علی دایی را مصدوم کنند که
پزش��کان با زدن یک آمپول آرامشبخش ،به
مغز او استراحت دادند!
نکشی ما رو!
اما باید از ترامپ ترس��ید چون او نش��ان داده
در فش��ار دادن دس��تها و کندن آن ها تبحر
خاصی دارد و حتی ممکن اس��ت با حرفهای
او روده بر شوید و جان خود را از دست بدهید.
پت و مت!
پزشکان معتقدند ترامپ دچار آلزایمر میباشد
و گاه��ی همس��ر فعلی خ��ود را به ن��ام های
همس��ران قبل��یاش صدا میزند ک��ه تاکنون
چندین ب��ار مالنیا در تالف��ی آن ،عکس ها و
نقاشی های ترامپ را با متن سخرانی نتانیاهو
جابهجا کرده است!

سیدمسعودشجاعیطباطبائی

خبرنگار خبرگذاري صداوسيما :پس از تعطيل شدن
برنامه «حاشيههاي پزشكي» و تشكر وزيربهداشت
از صداوس��يما براي تعطيل ش��دن اي��ن برنامه و
درخواست ايشان براي تعطيل شدن همه برنامهها
و كارها و حرفها و افرادي كه به هرنوع از دولت انتقاد
ميكنند يا به هرشكل سرشان به تنشان زيادي كرده
است ،با هماهنگي اداره «تعريف و تمجيد مستمر»،
مصاحبهاي ترتيب داديم با آقاي دكترفارسيس��از،
مدي��ركل «دفتر راهنماييهاي فارس��ي و واژههاي
موردنظر» اين وزارتخانه؛ كه در ادامه ميخوانيد:
 +سالم آقاي دكتر و ممنونم كه وقت ذيقيمت
خودتان را در اختيار اين بنده حقير فقير سراپا
تقصيرقرارداديد.
 عيبي نداره +اگ�ر در ابتداي صحبت ،امر خاصي هس�ت
بفرماييد تا من سواالت را مطرح كنم؟
 امر خاصي نيست .فقط مراقب باش اگه دري وريبگي ميگم از صداوسيما بندازنت بيرون.
 +بله! چشم .به عنوان سوال اول ميخواستم
بپرسم كه جسارت ًا دفتر راهنماييهاي فارسي
چه كارهايي انجام ميده؟
 خاك برسرت كنن تكفيري بدبخت! فقط سمپاتييا عضو شدي؟
 +چ�ي؟ س�مپات چي�ه آقاي دكت�ر؟ فحش
مرحمت فرموديد يا تعريف كرديد؟
 ش��ما ادامه گروهك فرقانيها همتون سروته يهآشغاليد! مال كدوم خونه تيمي هستي؟
 +البته كال حق باشماست .اما بنده فقط براي
اطالعرساني به مردم و آشنايي بيشتر آنها با

تالشها و خدمات شما پرسيدم.
 آه��ان! مق��داري خ��اك ب��رسرت ريخته ش��ود با اين سوال
پرسيدنت« .دفتر راهنماييهاي
فارسي» وزارت بهداشت ،درمان
و غيره؛ خيلي ساده پُر ميكنه!
 +ع�ذر ميخوام كج�ا رو پُر
ميكنهدقيق ًا؟
 دهان شمارو! خُ ب معلومه ابله!اين دفتر جاي خالي داروهايي كه
توي بازار بايد باش��ه ولي نيس��ت،
خدمات سالمتي كه بايد داده بشه
ولي نميشه و خيلي چيزها و كارهاي
ديگهاي كه بايد بش��ود و باشد ،ولي
نميشود و نيست را پُر ميكند!
 +پس بايد خيلي س�رتون شلوغ
باشه؟
 همينطوره خِ ِنگ خدا!
 +يعني اگر من يك نس�خه داش�ته
باش�م و داروي مورد نظ�ر رو هيچ جا
پيدا نكنم بايد به دفتر شما مراجعه كنم؟
 الزم نيست! ما خودمون از طريق صداوسيماي��ا روزنامههاي باش��عور دولتي اطالعرس��اني
ميكنيم .البته بستگي به اين داره كه چه َم َرضي
داشته باشي!
 +مث ً
ال يه چيز ساده ...سرطان چطوره؟
 اي كس��ي كه س��واد ندارد و ازش��عور كافي برخوردار نيست!
سرطان كه ديگه درمان و دارو
ردني ديگه! حاال امروز
نميخوادُ ،م ِ

صداوسيما معتقدند كه با اين روشي كه شما
درپيش گرفتيد  -ضمن دستبوسي -ديگه
نيازي به پزش�ك و مراكز درماني دولتي هم
نيست؟درسته؟
 َپ َن َپ ،نصفه! هارهارهارهار ...معلومه كه نيازينيست بيعقل جون! چون با وجود تحريمها ،خيلي
از پزشكان مجبور شدن ويزيتهارو ببرن باال يا برن
بيمارستانهاي خصوصي يا حتي همه وقتشون رو
توي مطبهاي خودشون بدون كارتخوان َسركنن،
لذا ما به اين فكر افتاديم كه دردهاي مردم رو سه
قسمت كنيم :دردهاي عميق كه نياز به درمانهاي
ضروري و فوري داره مثل همون گرفتگي عضالت
و س��رماخوردگي؛ دردهاي نيم��ه عميق كه بايد
منتظر بش��يم عميق بشه و خودشون بمالن ب ِره و
باالخره دردهاي كمعمق ،مثل سرطان ،بيماريهاي
خاص و ...كه ارزش زنده موندن و اقدامات حرفهاي
پزشكي رو ندارن .البته از طرف مقام محترم وزارت،
يك عدد قبلهنماي چيني و يك قواره پارچه كفني
مرغوب به اين عزيزان اهدا ميشه.
 +ممنون�م از توضيح�ات خيل�ي خ�وب و
حرفهاي و انساندوس�تانه و عس�ل و طالي
شما آقاي دكتر عزيز!
 باشه +اگر اجازه بديد ميخواس�تم يك س�وال
ديگه از محضرتون بپرسم؟
 بميري! جون بكن عرض كن به محضرمون! +ف�داي «بمي�ري» گفتنتون آق�اي دكتر!
راستش يكي از بستگان ما دچار سوختگي
ش�ديد در عضو موردنظر شده .ميخواستم
بدونم ،س�وختگي در كداميك از اين س�ه
گروه درماني كه شما فرموديد قرارميگيره؟
 در هيچكدام! ببين ،براي سوختگي موردنظر شمابايد بگم كه همينه كه هست! خودتون رأي داديد
حاال هم بايد بسوزيد و پماد بماليد تا دوره درمان
تموم بشه.
+چقد طول ميكشه؟
 سه سال! +جوابهاي شما شگفتانگي ِز جناب دكتر!
 خودم ميدونم! +اخيرا ً يك عدهاي گفتن دخترتون با نمره
خيلي خيلي باال در مصاحبه دوره تخصصي
پزشكي قبول شده .اين ربطي به مسئوليت
شما در دفتر داره؟
 اِ ...آقاي مديركل خودش��ون اومدن .اگر جرأتداري از خودش بپرس!
 +خودشون! پس مگه شما مديركل نيستين؟
 نوچ! آق��اي مديركل رفته بودن توچال با بروبچصفاكنن .من به جاشون نشسته بودم...

امین شفیعی

مموش موش!
بحرطویل سلبریتی  6mفالوئردار و بووووق

بنده پس از عمر عظیمی که گذش��ته به تالش و
عرق سرد جبین ،کوشش با کد یمین ،هی به زمین
خوردن و رفتن به همین راه ،شدم حال ،سلبریتی
 6ا ِم فالوئردار ،شدم یک متخصص که دهم ایده تاپ
وان سیاس��ی و نظامی و حقوقی و روانکاوی و مالی
و خالصه تو بگیر از عمل بینی مخلوق و یا تاکتیک
جنگ و عملیات فروغ از هنر کوبلن و منجوق و یا
دوغ نظر دارم و تز می دهم و هر که به من نقد کند
نیز دو تا فحش بد بوووووووووووووق!
نژادم برس��د تا به خود کمبوجی��ه بچه کوروش و
چنان خالص آریاییم که وطنم را بنهم روی س��رم
ب��س که زنم داد ول��ی بچ ه خود را ب��روم در خود
تگزاس بزایم که ش��ود یک س��یتیزن من بش��وم
صاح��ب یک برگ گیرین کارت و به هر فصل روم
زارت در آنجا به پی گلف و بویینگ و کازینو ،دارت،
روم فستیوال بررسی هرمونیتیکی دکارت و فیگو و
وین رونی یا کنش مختششین در ادبیات عرب یا اثر
تابش خورشید نیویورک به صورت.
چو بیایم سوی ایران بخروشد ز من آن رستم دستان
که بود پور یل سام نریمان که چه وضعیست که بر
نرخ دالر و یورو و پوند و طال آمده آخر؟ چه گردی؟
چه غباریست؟ چه آبیست؟ چه نانیست؟ چرا گشته
در گنجهیتان باز؟ چرا هست دم خر به چنین طول

مرا ببر به

زندان!

دراز؟ آب چرا توی تلمبه است چرا گوشکوبتان گرد
و قلمبه است؟ پشیمان شدم از رای خودم این که
به تبلیغ تو شد پاره گلویم.
چه بگویم؟ ز چه ره چاره بجویم؟ ب َکنم روس��ری از
پیچش مویم؟سر چوبی بکنم روسری و جر بدهم در
مال عام گلویم؟ بزنم ساعت  9در پیریز برق اتویم؟ به
چه صابون کف و آب َآرم و روتونه بشویم؟
بروید و همه مردان سیاس��ت بنشانید درخت و
ز ره چ��اره بگویید ولی چون که گرین کارت من
افتد به خطر ،س��ر به س��ر آمریکا و آن پرزیدنت
ترامپش مگذارید .اگر کرده در افش��انی و تهدید؛
بر طبل نکوبید! اگر گاو نرت ش��ش قلو زایید؛ بر
طبل نکوبید! اگر کودک برجام شده پاره و پوره؛
بر طبل نکوبید! اگر از ترکیه وارد شده کود خفن
از معده و روده؛ بر طبل نکوبید ،چو موش��ک زده
و خورده به ایرباس؛ بر طبل نکوبید! اگر هس��ت
س��ر و پای ترامپ و اوباما و کری و پمپئو و بوش
یه کرباس؛ بر طبل نکوبید! چه کاریس��ت که بر
طبل بکوبید! که تا حل بش��ود مشکلتان باید از
آغاز مموش ش��د! بیایید دگر مرگ نگویید و به
پرچم نزید آتش و تیپا ننمایید .که ناگاه انرژی بد
منف��ی آن یک هو نیاید بخورد توی گرین کارت
من مفلس بدبخت!

وضع ما ،بعد تو خوب است بهقرآن ،مگه نه؟
جعفری! مش��ایخی! ترانه! ب��اران! مگه نه؟
یک نفر کاش به م��ن تهمت دزدی میزد
ک��ه روم با زن و فرزند ب��ه زندان ،مگه نه؟
نیست شغلی ،به سرم زد بروم زندان ،چون
میرس��د میم.ه آنجا به فقی��ران ،مگه نه؟
“باند”پیچی ش��ده کش��ور ز تدابیر ش��ما
بوده قبل از تو وطن ،زخمی و داغان ،مگه نه؟
س��رخه انگار ک��ه خالی ش��ده از جنبنده
هم ه ش��هر س��فر کرده به تهران ،مگه نه؟
دی��ر ی��ا زود! بمیری��م! چ��ه فرق��ی دارد
مهر یا بهمن و ش��هریور و آب��ان ،مگه نه؟
بس که شفاف نش��ان داده تو را این مدت
شیشه باید که بشویند به “کیهان” ،مگه نه؟
صحبت از بلبل و گل ،وضعیت خوب دالر
هست با معده پر ،س��اده و آسان ،مگه نه؟
دل نس��وزان و بت��ازان و ب��ه ما ب��از بخند
گورباب��ای دل و زر زر وج��دان ،مگ��ه نه؟

سی

سیما شرفی

سحر فتحی

برای دیدن پاسخ جدول ،کد  QRزیر را اسکن کنید

نرگس داشادیان

فهیمه انوری

دجواد طاهری
دمحم

فرشته موسوی

افقی:
 .1ش��تر در خ��واب میبین��د ،آمری��کا در بیداری-
وسیلهای شخصی در حد مسواک که موبایل آدم را
شارژ میکند.
 .2در اینس��تا پ��ر اس��ت -صفتی که در گذش��ته
مادرشوهرها استفاده میکردند -نقطه مقابل مساله
 .3ماش��ین ویژه قدکوتاهها -شغلی که تازگیها مد
شده و در بازار ارز و سکه پیدا میشود -یک عامیانه
 .4یاری -هنوز خارجیها -زیاد نیست
 .5آب آذریها -در کنار تدبیر جاخوش کرده
 .6میوه تابستانی -به موادی که ساقی به آدم میدهد،
میگویند
 .7جدیدترین س��ایت هستهای کشف شده در ایران
که تاحاال ما میدادیم آنجا فرشهایمان را بشورند
 .8پزشک متبحر کرهای که چون سنتیکار بود ،وزیر
بهداشت راهش نداد بیاد تو -روز شروع کار -کلمات
جادویی
 .9کنار -شاه نصفه نیمه -خوردنی نوروز
 .10بخش اول وس��واس -شاعری که دل نداشت و
ششهایش خون پمپاژ میکردند
ی است
 .11حیوان نجیب 
 .12سبک موسیقی سیاه پوشان ،مشکی رنگ عشقه
نه ها -زیباییش از درک عموم خارج است -مردم را
خفت کرده و چک پاس میکند.
 .13می��وه پاییزی که بیش��تر در زی��ر نیمکت و در
منتهاالیه کالس خورده میش��ود -وس��یلهای برای
محدود کردن نوپایان
 .14مسافر -استفاده از آن در ایران ،رابطه مستقیم با
استفاده پوشک در تل آویو دارد -ترکیبی از ید
 .15س��یبیلی که خواننده شد -پول گرفتیم و پس
ندادیم

شماره 11 2554

عمودی:
 .1مایهاش مدت��ی در مجلس موجود بود -دخترها
میپوشند
 .2از س��اعت آویزان بوده و با صدایش روی مخ آدم
اسکی میکند -مایه حیات -از جمله چیزمیزهایی
که در آسمان است.
 .3یکی از حبوبات که صنعت فس��تفود را متحول
کرد -ماده نیس��ت -از آس��مان ب��ه صورت”جرجر”
میبارد
 .4فارس��یش میش��ود شناس��هگذاری افراد -النه
بهمریخته
 .5از نیروها -از ورزشهای چشم بادومی طور -بازی
 .6از گیاهان��ی که حضور پرش��وری در راهپیماییها
دارد -غذای پر سبزی
 .7قبال به سیب میگفتند ،االن به سیب دهنی -من
و تو
 .8روستایی در کاش��ان -دغدغه این روزهای نسل
نوزاد -نوعی پارچه
 .9فامیلی یه برناردی -مرد نیست -چیز...
 .10دگ -محض تاکید؛ مایه حیات -با آن قیافهاش
رفت با شاهزاده فیونا ازدواج کرد
 .11محل��ی که از آنج��ا س��وغاتی میآورند -میوه
پاییزی -یه دونهاش خوب است ،دوتاش بد!
 .12ویرگول الکچری -پرمشغل ه این روزها
 .13معلمی که “معلم فراری” را نوش��ت -به اولش
اثنی شر میگویند
 .14خوردنی ترسو و لرزو -دست -وسیلهای که قبل
از سیبزمینی ،انگشت آدم را ریز ریز میکند -تکرار
حرف “ی”
.15آرزوی تیمهای لیگ -دکه بر عکس

این متن را در حالی که به خود اطمینان دارید،بادی به غبغب انداخته و اجرا کنید.فقط مراقب باشید غبغبتان نترکد.

تستبازیگری
اگر بقیه بگذارند ،ما در تامین دارو هیچ مشکلی نداریم.همین چند روز پیش یکی از
دارو های ایرانیزه شده را با حضور دوربین ها رونمایی کردم .این دارو بماالزیسیون
ن��ام دارد ک��ه حتی ب��رای گرفتگی رگ پره های بینی هم اس��تفاده می ش��ود.

تمرین حسی و بازی
-۱فرض کنید:دانش��جوی سال س��وم رشته پتو
شناسی،گرایش پتوهای گلبافت با طرح برجسته
هستید،کسی از شما درباره شستن پتوی پلنگی
ک��ه لبه اش از زیر دوخت در رفته اس��ت س��وال
می کند .به ش��ما بر میخ��ورد،و در عین کنترل
خش��م،طرفداران پتوه��ای پلنگی را همس��نگ
منافقین و عامل برهم زدن وحدت و همبستگی
می دانید و از شدت دندان قروچه،دندان مینایتان
لب پر می شود.

-۲فرض کنید:دوستتان دارد چای میریزد که ته
لیوان سوراخ می شود ،در حالیکه دارد روی قوزک
پایتان می ریزد و تاول های گیالس��ی_بادکنکی
روی پایت��ان را زیبا س��ازی می کنند،دوس��تتان
میگوید حاال که دارد می ریزد بگذار تمام شود و
بقیه پا را نیز بسوزاند،اصال شاید تا ده دقیقه دیگر از
شدت سوختگی مردی چه کاری است آنقد انرژی
صرف شود.
عکس العمل شما چیست؟
-۳ف��رض کنید:ف��ردی دارای کم��االت و عنایت

هس��تید که دمپایی انگشتیهایش برایش جفت
میشوند می خواهید در جواب به کسانی که کلیه
فروش��ی میکنند و کلیه می خرند،بگویید:زشت
اس��ت جای این کار ها بروید تصادف کنید،مرگ
مغزی بشوید و اعضایتان را اهدا کنید!.
اتود فی البداهه
به صورت فی البداهه نق��ش فردی را بازی کنید
که هم خودش مسئول باشد هم دو پسر عمویش
و بتواند در جواب درد دل های مردم،لبخند بزند و
بگوید همینی که هست خودتون خواستید.

پایاننامه
با گوجه

امتحانات که تمام ش��د یک نفس راحت کشیدم
که باالخره ارش��دم را گرفتم .البته تا مدرک ارشد
یک قدم فاصله داش��تم و آن ه��م ارائه پایان نامه
ب��ود .حاال پایان کدام نامه را می گفتند خودم هم
نمی دانستم.
کلی در نامه های س��یاوش که چند وقت هست
کات کرده ایم گشتم ولی نامه هایش پایان خوبی
نداشت بیشترشان را هم با پایان باز تمام کرده بود...
همانطور که روی تخت دراز کشیده بودم و پاهایم
را به دیوار تکیه داده بودم تا ش��اید خون به مغزم
برسد و از نامه های سیاوش پایان خوبی پیدا کنم
که یک دفعه یاد پایان نامه های فروش��ی میدان
انق�لاب افتادم ،از جا پری��دم و خودم را مثل برق
به میدان انقالب رساندم و یک پایان نامه کارکرده
خریدم .فروش��نده می گفت پای��ان نامه مال یک
خانم دکتر بوده که فقط داده دست استاد و گرفته.
دفاع از پایان نامه هم برای خودش ماجرایی بود و
من دقیقاً نمیدانستم یک دانشجوی عمران چطور
میتواند از “گذر از پنداره بیاعتبار اصطکاک بین
دموکراسی و بازار در لیبرالیسم غربی” دفاع کند.
سکوت مرگباری س��الن را فرا گرفته بود .منتظر
پرتاب گوجه و پوست موز بودم که یکی از اساتید
بلند ش��د و با چشمانی پر از اشک به طرفم آمد و
دستی بر ش��انهام زد و برایم آرزوی اصطکاک در
بین جاده قدیم دموکراسی و لیبرال تهران شمال
کرد که دقیقا نمیدانم چیست اما احتماال باید چیز
باحالی باشد که همه حضار بی وقفه تشویقم کردند
و رئیس دانشگاه شخصا مدرکم را دستم داد و به
عنوان استاد افتخاری دانشگاه دعوتم کرد.
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خندید جهان به ُکر ُکری خوانیها
رفتهست به باد نقشهها« ،مانی»ها
در دفتر خاطرات خود ثبت بکن:
“اسکل شدنم بهدست ایرانیها”

امینشفیعی

فهیمهانوری

محتکرانطلبکار

خ هپیچیدنوزیر

نس

ذره ای ،اپسیلونی!
از عمر تو مانده
فکر بکن در ژاپنی
خود را ُبکش و
سابت خوب است
اما اگر اوضاع ح
شه بخر چپ نکنی
جای پرادو پور
امینشفیعی

من احتکار می کنم اما شما نکن!
داد و هوار می کنم اما شما نکن!
انبارهام پرشده از جنس ،چونکه من
فکر دالر می کنم اما شما نکن!

میناگودرزی

ترامپ و بنسلمان

#گ

وشمالی#سخت

ماییم فقط خوب و همه دنیا بد
من عاشق شیر و دوغ هستم بی حد
آغل خود بچر ،صفا کن ،خوش باش
در
یک گاو چه از زندگیاش می خواهد؟!

بر سینه
اهواز اگر داغ دمید
ما
از چنگ ش خ
ون زن و مرد چکید
مهر آمده وقت
اس
ت که درسی گیرید
هنگامه گوش
مالی سخت رسید
زهرا

رسول شاکرین

مینا گودرزی

آراسته نیا

دالر یا دونات؟

بع�د از پایین آمدن نرخ دالر ،ع�ده ای از افراد
سرش�ناس اظهار نظراتی داشتند که به عرض
شما می رسانیم:

محمودصادقی:
به همه آن هایی که در گیر و دار گران شدن دالر ضرر
کرده بودند سر زدم ،خواسته همه آن ها رفع حصر بود.

آخوندی:
تمامی دالره��ا به عالوه آنهایی که ضرر کردند بیمه
بودند!

صادق زیباکالم:
تنزل قیمت دالر ،یادگار ین ژاپن ،بر همه دوستداران
دینار عراقی درود.

لیالحاتمی:
دالر ایز پروس ،پاپیروس ،ها ها دالر ایز پروستات

عراقچی:
پایین آمدن قیمت دالر ،پایین آمدن فاحش نبود.

قاضی زاده هاشمی:
مزدورا ،بیشعورا ،داعش��ی ها ،تکفیری ها ،دالر اومد
پایی��ن من نمی تونم پورش��ه بخ��رم! اصال حاال که
همچین شد همتون خودتون بمالید.
اسحاقجهانگیری:
مردم ایران کِره نداش��تیم و کوفت ،یادتان هس��ت و
مرض! دختر مظلوم وزی��ر رو دریابید حاال چطوری
اش��تغالزایی سالم داشته باشه؟ (دس��تمالش را در
میآورد و آرام آرام می گرید)

اکبر رنجبر زاده:
تنزل قیمت دِالر رو داشتیم! َدالر؟ آهان دونات دونات

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

متدیورسلف ِبمال
اب�و کامبی�ز الدی�ن بیژن ب�ی کله ده
آب�ادی تاب اهلل عنه در ش�رح س�فر
خوی�ش به ایالت ش�لم ش�ولبا چنین
گوید:
پنج��م ماه اردیبهش��ت بود .ک��ه به ایالت
ش��لم ش��ولبا روانه ش��دیم و پس از طی
فرسنگ ها ،به شهر هرت رسیدیم .انبوهی
از جمعی��ت را دیدیم که گرداگرد یگدیگر
جمع بودند و کس��ی در میان آنان درحال
نطق کالم بود ،از پرستیژ و بادیگاردهایش
چن��ان بر می آمد که یکی از گله گندهای
آن دیار باش��د ،و ما نیز چو دیگران به آن
جوین شدیم.
مرد نطق می کرد آن هم چه نطقی ،که
همگان محو نطقش بودند.
از اوصاف بّر و پرفکتش این بود که متد
«خودت بمال» نخس��ت او بود که خلقش
کرد .پس این امر ما را ترغیب می نمود تا
چهار دانگ حواس��مان را به آن کله گنده
بسپاریم.
چنین می گفت :از آن جهت که دائم الحال
در خانه های چند میلیون دالری خویش
به مردمان مملکت خویش میاندیش��یم،
راهکاری مفید و بدون هزینه و گاه بدون
درد برای مداوای بیمارها یافته ام.
پ��س در این هنگام بود که حضار ش��روع
کردن��د ب��ه دس��ت ،س��وت ،جی��غ ،هورا
کشیدن.
آی��ااز درد عزی��زان خوی��ش ،اندوهگی��ن
هستید و جملگی گفتند :آری ،آری
آیا از هزینه های انبوه کاس��ه تان به پسی

سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون :كامران ياري
مديرفني :اميرحسن محمدپور
صفحه بندی :مجتبی ساالری

خورده است؟
جملگی گفتند :آری ،آری
دیگران نگران هزینه های بیماران خویش
مباش��ید ،چرا که راه حل این مش��کل در
دس��تان ما می باش��د ،با ارسال عدد ۱به
این سامانه از خدمات استفاده کنید.
و برای دومین بار حضار ،دس��ت و جيغ و
هورا کشیدند ،و در جمعیت صدای سوت
بلبلی نیز شنیده می شد.
کس��انتان که امراض س��خت دارند ،و در
زنده ماندن اینان ش��ک و تردی��د دارید،
دیگر برایش��ان هزینه مکنید .تنها کاری
که می بایس��ت کرد ،آن اس��ت که آنان را
به ح��ال خودیش بگذارید تا با آس��ودگی
خاطر ،ب��دون نگرانی هزینه درمان ،ترس
ناش��ی از آمپول ،غذاهای آبکی و بی مزه،
نظافت زاخار و حیوان��ات مریضخانگی و
صف های با دلیل و ب��ی دلیل مریضخانه
رهای��ی یابید و در یک ج��ای آرام با یک
موس��یقی مالیم جان را ب��ه جانان تقدیم
کنند.
و دوب��اره جملگی ،دس��ت و جی��غ ،هورا
کشیدن .همراه با سوت بلبلی فاحش.
آنچن��ان در ک��ف آن س��خنان ب��ودم،
ک��ه ندانس��تم ک��ه چگون��ه و چ��را از
گونی(وس��یلهای که به جای زندان از آن
اس��تفاده میشد) سر در آوردم .حال آنکه
امید اس��ت که با مش��اهده ویدئو چک به
خطای خویش پی ببرم.

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzym_ir :
ایتاtanzym_ir :
بلهtanzym_ir :

