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داوود افرازی

به دشمن یادگاری داده بودید
بصیرت را فراری داده بودید

خریت در شما نشو و نما یافت
شیاطین را سواری داده بودید

فتنه

حاال که دالر، کورس قیمت را باخت
باید که سرود ملی و مارش نواخت
شادیم از اینکه پول آمریکایی

در مقدم مرغ وطنی لُنگ انداخت

مرغ موفق

چون بعد گل خوردن به من توهین نمودندباید فیفا محروم سازد کلشان راآخر چرا تربیتم را آزمودند؟آنها که در گمرک درون فیلم بودند

گل خوردن

غزه زده موشک و شده حالت بد
از گنبد آهنین تو هی شد رد

چون خیر شود عدو خدا گر خواهد
با موشک تو تست شده »اس سیصد«

گنبد تست

او  نمی سازد ولی ما که نگفتیم آنچه گفتچون ظریفی گفته نابودت نمی سازد بدانغده ای هستی که باید ریشه ات را کند و ُرفتگاه حرف عده ای با تو اگرچه هست جفت 

افاضات ظریف

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس كارتون: كامران یاری

دبیرفنی:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: حسین شهریاری

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 

قدیم  ت��ر طوری ب��ود که اگر ی��ک بهار، یک 
تابس��تان، پاییز و زمستان را می دیدی همه چیز 
جهان تکراری بود، ام��ا االن اوضاع فرق دارد. هر 
شخص در هر برهه حس��اس کنونی زندگی اش، 
جش��ن های مختلف��ی را از س��رمی گذراند ک��ه 

خودش، ممد شهرت است و مفرح ذرت! 
از آنجای��ی ک��ه قدی��م، اف��راد یکدیگ��ر را 
می ش��ناختند و از دوقلو زایی��دن گاو کدخدا تا 
خاطرخواهی پس��ر میرزا باخبر بودند نیازی به 
کس��ب اعتبار فردی و دیده شدن نبود. با بزرگ 
ش��دن ش��هر ها دیگر مردم از ه��م بی خبرند و 
لذا احس��اس خودش��بکه خبرپنداری می کنند. 
ب��ا خود می گویند اگر توف��ان تانزانیا و زلزله در 
بورکینافاسو مهم است پس حتما اخبار زندگی 
من هم مهم اس��ت و مدام با گرفتن مراسماتی 
و پخش عکس هایش اعالم وضعیت می کنند تا 
جماعتی را از نگرانی دربیاورند. درادامه به جشن 
های من درآوردی ای که هر فرد با آن خودش را 

اعالم می کند، می پردازیم.

كودكی ■
ی��ک ک��ودک از هم��ان پیش��اتولد که کل 
حکومت��ش به همان بندناف خالصه می ش��ود 
درگیر کس��ب اعتبار بین فالوورای مادر، خواهر، 
خواهر م��ادر و... اس��ت. وقتی معلوم ش��د وی 
صورتی اس��ت یا آبی؟ ببخش��ید! دختر است یا 
پسر؟ نزدیکان جشن تعیین جنسیت می گیرند 
و اص��ال حرمت ب��ی بی را حف��ظ نمی کنند که 
عمری بی هیچ دم و دستگاهی مفتکی جنسیت 
تعیین می کرد. علی ای حال این اولین جش��نی 
اس��ت که یک ت��ازه متولد نش��ده در آن حضور 
بهم می رس��اند. بع��د از آن هر م��اه لباس های 
شیرخش��ک خ��وری اش را تن��ش می کنند و 
دوره��م با 600کا فالوورش��ان جش��ن ماهگرد 

می گیرند و قلب می دهند و کامنت می گیرند.
در جش��ن دندونی که nامین جشن کودک 
است، کلیه  وابستگان سعی می کنند بچه را وادار 
کنند بگوید: سیب! تا دندانش نمایان شود اما او 

فاطمه سادات رضوی علوی

هلو پوشك، گــودبای الیف!
فقط اََد بوِد و تف پراکنی می کند و درنهایت پس 
از انتشار عکس در فجازی، لمینت دندان های نوه 
عموی نامبرده 568 تا الیک می خورد و برخالف 
انتظار، ب��ه جای کودک، بر ش��هرت نوه  عمو و 
دکترش افزوده می ش��ود و آنها دیده می شوند. 
به محض برداشتن اولین قدم یعنی دقیقا حدفاصل 
بین اولین و دومین، والدین مجددا با کلیه وابستگان 
تماس می گیرند و می گویند: همون همیشگی!  به 
این ترتیب افرادی به جشن تاتی دعوت می شوند. 
منقول است اگر این کار به تاخیر بیفتد جفت پای 

بچه از شش نقطه اوف می شود. 
جشن خداحافظی با پوشک، بیشتر برای یک 
پدر دلنشین است چرا که دیگر قرار نیست شبانه روز 
کارکن��د تا فرزندش در آن ش��ماره 1 و 2 کند! به 
همین دلیل می خواهد این شادی را با دیگر مردمان 

کره زمین س��هیم ش��ود. دیده ش��دن در این 
مرحله از خودکفایی کودک بسیار مهم 

است. همچنین به خانواده های حضور 
بهم رسانده پیشنهاد می شود به 

عنوان کادو، چندین دس��ت 
سنبادی  پاچه  زیرشلواری 

ب��رای ک��ودک ببرند تا 
از کود ده��ی و آبی��اری 
ف��رش حین  گل های 
مراس��م، ممانع��ت به 

عمل آید. 
بع��دی  جش��ن 
اولین  افت��ادن  برای 
این  اس��ت.  دن��دان 
تناقضات  نمود  اولین 

والدی��ن مقابل کودک 
اس��ت. یعن��ی ک��ودک 

عقل��ش می رس��ید  اگ��ر 
می گف��ت اینها چرا اش��تباه 

می زنن��د؟! مگ��ر قبلش س��ر 
اولی��ن دن��دان ذوق نکردند خب 

االن ک��ه همون افتاده. چه خبرتونه؟! 
فی الواقع چهههه خبرتونه؟! اما طبیعتا او 

هم خوردن کیک ش��کالتی پنج طبقه و جمع 
کردن اموجی بوس و قلب پای عکس��ش را به 

عاقلی کردن ترجیح می دهد.

نوجوانی ■
در نوجوان��ی ب��ه خاطر ورود به س��ن بلوغ 
و بزرگ ش��دن دم��اغ نوجوان در ح��د... حاال 
هرچ��ی...، کال از این دوره  حس��اس تر کنونی 
زندگی اش بدون هیچ جش��نی عبور می ش��ود. 
به محض خوابیدن پف بینی، از بین رفتن لک 

و جوش پوس��تی، در دام عاش��قی افتاده و 
ش��روع به گرفتن ماهگ��رد و از این قرتی 

بازی ها می کند.

جوانی ■
ای��ن دوره از زندگ��ی که پ��س از دوره  گذار 
از زش��تی به خوش��گلی اس��ت با رویش ناگزیر 
جش��ن های من درآوردی روبه روس��ت. از جشن 
رویش دندان عقل تا اتمام فصل اول پایان نامه...! 
برای آنهایی هم که مش��مول این بند نمی شوند، 
پکیج استثنائی ازدواج در نظر گرفته شده است.  
پکیج ازدواج از بله برون، مهربرون، نامزدی، عقد 
و حنابندون و عروس��ی و  پاتختی و کنارتختی و 
دست وِلی و جهازبینون که رسم های پیشینه دار 
هستند تا جشن ماهگرد اولین روزی که باهم آب 
هویج بستنی توی یک لیوان خوردیم و... را شامل 

می شود.
اگ��ر ای��ن ازدواج ب��ه س��رانجام رس��ید و 
بچه  دارشدند، رجوع کنید به 

جش��ن تعیین جنس��یت - ابتدای متن - اما اگر 
حس��ب اتفاق! به سرانجام نرس��ید، پکیج بعدی، 
جشن طالق است که هم حوصله  زوجین - یعنی 
زوج و زوجه -  س��ر نرود و هم به قدر کافی دیده 

شوند!

پیری ■
برای دوران پیری هنوز مراسمی از آن »من« 
که هیچ وق��ت مس��ئولیت کارش را نمی پذیرد 
درآورده نش��ده، مگر اینکه س��ر پی��ری معرکه 
بگیرن��د و دوب��اره ازدواج��ی س��ربگیرد )ر.ک: 
پاراگراف جوانی!( افراد پیر که کمتر کسی خبری 
از آنها دارد، بیشتر از دیگران نیاز به دیده شدن 
و مخابره اخبار زندگیشان دارند، به همین دلیل 
برای آنها که ته مانده معرفتی دارند، چند جشن 

برای سن پیری توصیه می شود:
جش��ن بی دندونی- جش��ن اولی��ن روزی که 
نامب��رده دندان ه��ای مصنوعیش را ت��وی دهان 
گذاشت- جشن هلو پوشک، جشن تقسیم ارث و 
جشن هلوهایالت، هلوبوتاکس ویژه خانم های 18 
س��اله! در اینجا پرونده زندگی فرد بسته نمی شود 
و باقی مراس��م ها مثل شوی لباس سوم و هفتم، با 
یا بی حضور روح وی برگزار می شود)بس��تگی دارد 
بتوانید از مهشیدس��رتاس وقت بگیری��د یا نه( از 
آنجایی که برای هر مراس��م اف��راد یک ماه قبلش 
درگی��ر تدارک و یک ماه بعدش درگیر رس��انه ای 
کردن و پاس��خ به کامنت ها هس��تند، هم زندگی 
تکراری نیس��ت هم می توانند با گزارش لحظه به 
لحظه، ف��وری، زنده، یهویی و... از هر مراس��م، به 
قدر کافی احس��اس خودشبکه خبرپنداری خود 
را ارضاء کنند و احساس بهتری از دوروز زندگی 

داشته باشند.

حاشیه نشست خبری 
ارسال بودجه

طوبی عظیمی نژاد

برای دی�دن جواب جدول 
این كد را اسکن كنید

جدول

مدام فکر فریب و دروغ و نیرنگ است
اگرچه رومی روم است، زنگی زنگ است
نشسته بر سر »پست« و نمی رود پایین

شبیه »شاپرکی«... نه شبیه خرچنگ است
برای ماندن »وان دیقه« بیشتر بر صدر

مدام بر سر این میز و صندلی جنگ است
میان این همه آشفتگی »سخنگو« کو؟ 
بیا که مملکتی بی حضور تو لنگ است
یکی به میخ بکوب و یکی به نعل بزن

سریع! دست بجنبان که ماله دلتنگ است
بگو که قهر نکرده وزیر کابینه

دو روز رفته سفر، کامال هماهنگ است
به نام نامی مجلس اگر به فحش کشاند

تو هم بگو همه اش کار آن دو الدنگ است
بگو به شیوه  همگام سازی کلمات...

خالصه جمع کن... این قصه مایه  ننگ است
بگو بناست همه قفلها گشوده شوند

کلید مملکت افسوس دست پورنگ است
بگو که فرق ندارد غذای ما و شما

پنیر خشک همان شیشلیک کمرنگ است
اگرچه قافیه نابود می شود اما

تو جمع پنج و یک آخرش بگو چند است
نگرد منشا این بوی گند پیدا شد

صدای کودک برجام و زر زر و ونگ است
چطو به تو گیر ندادند حضرت مسئول؟
وجود حضرت عالی که ضدفرهنگ است
خالصه هر چه بگندید مایه  طنز است

همان حکایت معروف شیشه و سنگ است

چطو به 
تو گیر 
ندادن؟

زهرا فرقانی

كره تضمینی

امین شفیعی

تضمین هم اگر نبود، اقال َکره هست!گفتند که »امضای کری تضمین است«زد چرخه سانتریفیوژ را بشکستبا پمپ بتون درب رآکتور را بست

وقتش شده است تا تو ما را بخوری!این قیمت باالی تو یعنی حاالباید فقط از قیمت خود جابخوریزین پس تو نباید غم فردا بخوری

پرواز مرغ

مصطفی صاحبی

صامره حبیبی

امین شفیعی

سعید صادقی

فهیمه انوری

زهرا آراسته نیا

زهرا آراسته نیا

بودجه
بی پولی هست؛ وقت شادی و عزا

پس زیر فشار اقتصادی تو نزا
چون بودجه را کمی کمش باید کرد

فرمود که قهر! قهر تا روز جزا!

همراهی
با سختی و صرفه جویی و دستی و وام

باید که شوند دوستان شیرین کام
مشکل که رسید وقت همراهی شد
گفتیم بمان عزیز گفتا: نوموخوام!

ماشین
در ما همه شوق خنده  ماشینت
دنیا همه خار و بنده  ماشینت

گر بودجه کم شده شما غصه نخور
جان ها به فدای دنده  ماشینت

ناز
دیگر همه خسته ایم از این بازی ها
از این همه بحث و حاشیه سازی ها

آنقدر که ناز کرده، باید باشد
فرمانده کل ارتش »نازی«ها!

در استعفای 
وزیربهداشت

 و ناز كردنش 

مصطفی صاحبی

من شنیدم که یک ریاضت کش
می خوَرد کل سال، یک بادام
در شگفت آمدم سپس رفتم

تا بپرسم سوال از بابام
گفتمش اینچنین شنیدم من

رفته ام تا گلوم در ابهام
پدرم ابتدا کمی خاراند

کله اش را و بعد از آن آرام
داد یَک پاسخی که فِر خوردم

مثل سی دی درون سی دی رام
گفت بابا که ما کنون هستیم

وسط دوره  پسا برجام
پهن باید کند ریاضت کش
لُنگ خود را مقابل پاهام

من از او می کشم ریاضت بیش
چون که کال ندیده ام بادام !

مغز بادام را به گور بریم
تا بگیریم گور چون بهرام
گفتمش بیت قبل را عالی
سِر هم کرده اید با ایهام
گفت ایهام را اگر خواهی

هست رفرنس آن فقط برجام ...

من و بادام
 و بابام

محمدرضا درخشان

كلماط مطنازر
فرشته موسوی

دكتربازی
موهای بلوند و گاه مشکی داری

ست های طالیی و زرشکی داری

بازیگری و نگفته بودی تو کلک!

عمریست که مدرک پزشکی داری

سارا رمضانی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

افقی ■
ب��رای  از روش ه��ای اس��تفاده ش��ده   -1

فتوشاپ!!! فیلم نماینده سراوان
2- از ایس��تگاه های خ��ط زرده  مترو- گربه 

سیندرال اینا
3- جم��ع ش��اعر- از احزاب خیل��ی رایج- 

منسوب به وزن
4- رنگ مد برای کاپشن- پهلوان- پاندول

5- تکرار حرف ی- برای اینکه به آدم زنگ 
بزنند، می گیرند- کلی کشیده

6- صاحب زومبه- قبل از سربازی برای آدم 
کردن به کار میرفت

7- رقیب بالمنازع کروبی در انتخابات 88 
8- نفوذ فرهنگی نه، نفوذ کامپیوتری- هر- 

به جایی که امن باشد، می گویند
9- الفب��ای موس��یقی- رها و یل��ه و بیکار 
بی ع��ار- از اعضایی پر کاربرد در اش��عار که 
بیشتر برای گریستن بقیه استفاده می شود- 

پسوندی در فامیلی آدم مهم ها
10- در کت��اب ادبیات فارس��ی م��ا »فریاد 

می داشت«- یه چیزی تو مایه های برجام
11- موس��وی برن��ده قطعی اش ب��ود، البته 
تا قبل از ش��مارش آرا- ب��ه تجمع چند مقام 

می گویند
12- در هفته یک بار اقامه می شود- همان دوا

13- نظری��ه ای که کل نظری��ات داروین و 
فیثاغورث و تالس را شست برد

14- عبارت اعالم حضور- هم در بادیه است، هم 
دربادیه- با پدربزرگش دنبال مادرش می گشت

15- بهنام بانی سلطان آن است- شام ستاد 
کروبی را می خورد ولی به موسوی رای داد

عمودی ■
1- اولین رئیس مجلس پس از انقالب

2- خال��ق اث��ر »بریزید ت��و خیابون��ا«- نامی 
دخترانه- ماه کتلت شدن فتنه

3- از ادارات��ی ک��ه در آن تحری��ف، ب��رش و 
همگام س��ازی کلم��ات می کنند- محل ش��ام 

خوردن در روزهای قبل از انتخابات
4- محلی در کهریزک، هیچ ربطی هم به فتنه و 

این مقوالت ندارد- طراح پوسترهای دفاع مقدس
5- بم برعکس- همش محصوالت شگرف ایران 

زمین را سوغات می برد- اختصار و کوتاهی
6- حرف ترکی- جمع رأی- جایگزین مناسبی 

برای فیزیوتراپی
7- مصرف اینج��وری، کار خیلی بدیه- عاقبت 

سلطانی
8- از دس��ت اغتشاش��گران در ام��ان نبودند- 
روش  دیگر استفاده شده برای فتوشاپ!!! فیلم 

نماینده سراوان- هتل بهم ریخته
9- از نت ها- حسودی کردن ادبی

10- کچل- با حساب این اعدام ها جزء مشاغل 
سخت حس��اب می شود- در ماست ریخته و با 

چیپس می خورند
11- فاش کردن- کلمه- از صیفی جات

12- از ل��وازم ش��خصی حت��ی از ش��ارژر هم 
شخصی تر- مرغ خارجی- در کنار اطوار می آید

13- غیر قابل نفوذ- کشور آسیایی
14- اولش همه از ایجا شروع می کنند- درصد 
رأی کروبی که می خواست با آن رئیس جمهور 

شود- جواب منفی
15- حتی او هم از فتنه گران حمایت کرد- نماد 

جنبش که چارقد به سر داشت فرار می کرد

س��خنگوی بودجه 98 اعالم ک��رد: الیحه بودجه آماده 
شده و به مجلس جهت تایید نهایی ارائه شده است. 

ایش��ان افزود: از تمامی نمایندگان خصوصاً افرادی که 
می دانند؛ می خواهیم جو را آماده کنند. وی با اشاره به 
توهین نماینده مجلس گفت: ما از موضوع آقای درازهی 
کوت��اه نمی آییم و آن بچه قرتی را در روز س��ه ش��نبه 

احضار و با او برخورد می کنیم.
یکی از خبرگزاری ها: می تونم بپرسم برای کدوم ارگان 

بیشترین بودجه رو اختصاص دادی؟
سخنگو: بله حتما!

...
سخنگو خطاب به آن خبرگزاری: نمی پرسید؟!

خبرگ��زاری با تعجب و خنده مرموز: برای کدوم ارگان 
بیشترین بودجه رو اختصاص دادید؟

س��خنگو: ما بیش��ترین بودجه رو ب��رای واردات کاالهای 
ضروری مانند س��نگ پا و دسته بیل و .. اختصاص دادیم 
که البته دست مجلس رو باز گذاشتیم که اگر موافقت بشه 
بودجه رو ارتقا بدیم و پوشاک سگ و گربه و ... وارد کنیم.

خبرگزاری شفاف: آیا برای افزایش حقوق نمایندگان و 
وزرا هم پیش بینی صورت گرفته؟

س��خنگو: بله حتما ما یک الیحه جدا ارائه می کنیم تا 
نمایندگانی با تمامی و یا 90 درصد الیحه موافق باشند 

ماهیانه  مبلغ 49 درصد حقوق شون رو افزایش بدیم.
خبرگزاری کیوان:  نمایندگانی که مخالفت کنند چی؟

سخنگو: با این طرحی که ارائه کردیم هیچکس مخالفت 
نمی کنه!

- حقوق بازنشستگان و کارمندان هم اضافه خواهد شد؟
سخنگو: مردم ولی نعمت ما هستند. اگر مردم از گرفتن 
یارانه صرف نظر کنند دولت قول می دهد به آنها بسته 
حمایتی مخصوصی را بررسی کند. ما بر این باوریم که 

عزت مردم را باید حفظ کنیم.
خبرنگار فرق: پس ما تیتر بزنیم امضای سخنگو تضمین 

است؟
س��خنگو: اگر ب��ه آقای کری ب��ر نمی خورد، ب��ا اجازه 

رییس مجلس، بله!
جمع کف و سوت زنان جلسه را ترک می کنند...


