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ریحانه سلطانی

استاد نظر دادن برق آساییصاحب نظر علوم استثنایی
دارد دو سه تا تخصص شاذ، هه هه:
“هف تپه و اعتیاد و خارج زایی”

سلبریتی متخصص

بی حرف پس و پیش بدون کل کل
تا اینکه شود تماِم مشکل ها حل

پرداخت کنید پول پل را اولماقبل ورود، توی اتوبان ها

تونل های  تهراناخذ عوارض از 

کابینه که نیست، این خود جانونی استنان بُرده چهل مشاور تازه از آندر کل، گل من! جای اکازیونی  استهم شیک و دهن پُرکن و هم قانونی است

4 وزیر و 40 مشاور 

دمش با دست مردم گشت کوتاه
سقط شد آخرش الحمدهلل

دلم می خواهد از شادی بگویم 
به یاد شاه خائن، مرگ بر شاه

مرگ برشاه

به جای گاوبازی در سعودیبرو یک ذره فکر مردمت باشتو از اول هم آنرمال بودیبرای تار جنگ و فتنه، پودی!

تظاهرات در آمریکا

یک احمق کله پوک اورجینالی!موزردی و مغز کوچکت قهوه ای استهم ِکرِکر خنده ای و هم باقالی!آقای ترامپ! رو به اضمحاللی!

احمق درجه یک

مینا گودرزی ■

مینا گودرزی ■

صامره حبیبی ■

فتنه شاید مثل سنگی در فسنجان بوده باشد
یا که تاری مو که در بشقاب مهمان بوده باشد

یا اگر باالست اوره یا فشارخون و قندت
فتنه شاید در نمکدان یا که قندان بوده باشد
نان سنگک را خریدی و دویدی سمت خانه
فتنه شاید سنگ داغ مانده بر نان بوده باشد

فتنه شاید باد باشد در دل پرشور یک چیپس
یا که در رفتار نامیزاِن میزان بوده باشد

پوششی در انتخابات، آی مردم! یادتان هست؟
فتنه شاید آن قدر دلسوز و گریان بوده باشد
یاد لوزان، یاد امضای کری می گوید امروز
فتنه شاید قهرمانی شاد و خندان بوده باشد
فتنه شاید توی لوزالمعده  شخص مدیری
چاق و چله توی ویالی لواسان بوده باشد
فتنه شاید در تماشاخانه ها در رقص بوده

یا که در اسکار و نخل کن نمایان بوده باشد
فتنه شاید اربعینی با نقاب حزن و خاکی
در کنار ارزها در مرز مهران بوده باشد

فصل باران شد ولیکن شهرداری خواب مانده است 
فاضالب شهر شاید فکر طغیان بوده باشد

»فتنه خشک و تر نمی داند« هزاران فرم دارد
شاید او در اعتصابی خشک، پنهان بوده باشد
»فتنه الزم نیست حتما در خیابان بوده باشد«

ممکن است او عاشق یوز بیابان بوده باشد
فتنه، ترک و کرد و لر، یزدی و کرمانی ندارد
فتنه شاید اهل آرادان و سمنان بوده باشد

»دوره فتنه است آری« می شمارم فتنه ها را
کاشکی یک روز آن را حد و پایان بوده باشد

حدپایان

ملیحه رجایی

استقبال از شعر مهدی جهاندار درباره فتنه

   در روزه��ای گذش��ته برخی مس��ئولین با 
تعجب اظه��ار کردند که در م��واردی رئیس 
س��ازمان خصوصی س��ازی، بعضاً ش��رکتی را 
ک��ه قرار ب��وده به بخ��ش خصوص��ی واگذار 
ش��ود، خودش به عنوان ش��خصیت حقیقی 
می خریده اس��ت. این مس��ئولین به گونه ای 
خود را تعجب زده نش��ان می دهن��د که انگار 
معنی کلم��ه خصوصی را نمی دانن��د و حاال 
که در این وضعیت یک نهادی پیدا ش��ده که 
بنابر فلسفه وجودی و وجه تسمیه اش کارش 
را درست انجام می دهد، هی اشکال می کنند. 
همه این ها نشأت گرفته از آنجاست که بعضی 
از مسئولین ما از فن آوری های روز و خصوصاً 
فضای مجازی غافلند. اگر این مسئولین یک بار 
در عمرش��ان به پی وی یا خصوصی رفته یا با 
سوال »چه لباسی ...« مواجه شده بودند اآلن 
این قدر متعجب نمی ش��دند. اگر قرار بود در 
روند خصوصی سازی دست افراد غریبه وسط 
باش��د که آن وقت دیگر حکم پی وی نداشت 

و پابلیک محس��وب می شد. نکند توقع دارید 
آقایان ارگان های اقتصادی دولتی را زبانم الل 
بیاورند وس��ط کانال ها و س��وپرگروه ها چوب 
حراج بزنند؟ بعید نیس��ت عده ای با طرح این 
مسائل قصد داشته باشند تا به شایعات فیلتر 
نم��ودن اینس��تاگرام دامن بزنند ک��ه باید از 
همی��ن جا عرض کنیم کور خوانده اند. پی وی 
ی��ا خصوصی مربوط به نرم افزار تلگرام بود که 
پیش از این با درایت مس��ئولین فیلتر ش��ده 
و آن چیزی که در اینس��تاگرام مطرح اس��ت 
دایرکت است که خصوصی سازی هیچ ربطی 
ب��ه آن ندارد. به مس��ئولین خدوم و دلس��وز 
سازمان خصوصی سازی هم پیشنهاد می کنیم 
ت��ا دس��تگاه های نظارت��ی و خبرگزاری ها را 
»بالک آن بالک« کنند که آن ها هم نتوانند از 
این بیش��تر در مسیر خصوصی سازی اختالل 

ایجاد کنند.

پابلیک نه، پی وی!
شاهرخ بایرامی

توضیحی درباره خودمانی سازِی رییس سازمان خصوصی سازی

تونل وحشت
از تونل وحشت این تونل جیزتر استمی میرم و زنده می شوم هر دفعهاز چاقوی قصاب محل تیزتر استدندان عوارضی اگر ریزتر است

شاه رفت
پس از یک عمر تقصیر و تباهی

جنایت های شاق و دلبخواهی

دمم را می گذارم روی کولم

از ایران می روم با روسیاهی

صامره حبیبی

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران 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 

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

ژانر وحش�ت ساختن که س�خت نیست، 
کافیه بازیگرا رو بدون گریم بفرستی جلوی 

دوربین، میترکونه اصال.

در پی اع��الم پی در پِی اتفاقات ناگ��وار اعم از 
زلزله، س��یل، آتش س��وزی م��دارس، ریزش 
س��اختمان ها و معادن، س��قوط هواپیماها و 
تصادفات و واژگونی وسائل نقلیه، برآن شدیم 

تا علت اساسی این حوادث را جویا شویم.
یکی از مطلعین ماجرا که نامشان را نمی بریم 
اع��الم کرد از دلیل اساس��ی هم��ه این وقایع 
مطلع است؛ مثال زلزله و سیل که کار خداست، 
با بهس��ازی خانه ها و معاب��ر و ... که نباید در 

خلقتش دخالت کرد!
آتش س��وزی هم که اکثرا در مدارس ابتدایی 
رخ م��ی دهد، ش��ما به جای بخ��اری نفتی و 
عالءالدین، ش��وفاژ آخرین سیستم نصب کن، 
گودزیالهای دهه هشتاد و نودی آخرش یک 
سوراخی پیدا می کنند دست بکنند داخلش و 

خودشان را ناقص کنند!
ریزش ها هم که گفتن ندارد دیگر! کامال واضح 
و مبرهن اس��ت که کار، کارِ خودش��ان است! 

اصال این کارها را می کنند تا توطئه اس��تخر 
یادمان برود!

در م��ورد هواپیماه��ا هم که بای��د رفت یقه 
س��ازندگان پدرسوخته ش��ان را گرفت! معلوم 
نیست چی ساخته اند که 50 سال عمر مفید 
ندارد و زرتی با ترکیدن موتور یا یک نقص فنی 

ناقابل سقوط می کند!
و اما تصادفات جاده ای! بابا اَجل اس��ت دیگر، 
خب��ر نمی کند که! یکهو وس��ط جاده می آید 
ِخِر آدم را می گیرد و با خودش می برد! ش��ما 
می توانی به ملک الموت بگویی وس��ط جاده و 
پشت ُرل که وقت جان دادن نیست؟ نمی شود 
که! حاال هی یک عده دنبال مقصرند و تقصیرها 
را می اندازند گردن خودروی بی کیفیت و جاده 
فرسوده و بدهی دولت به ناوگان حمل و نقل 
عمومی و... ما که گردنمان را تبر هم نمی زند 

ولی این  رسمش نیست آقا!

اجل است دیگر!
گزارش خبری 

محدثه فالح 

یافتم جایی که خوابیدن خوش است
حاصل تَکرار را چیدن خوش است 

حرف بی خود می زند شفافیت
بر سر خوان اند و بلعیدن خوش است 

عکس سلفی ابتدای راه بود 
پای آنها الیک کوبیدن خوش است 

مثل تضمین است امضای کری
تیترهای شاذ چاپیدن خوش است 
چون خریت آرکاااااییک و خز است

پس به جایش لفظ شرقیدن خوش است
گر که سوزانده بخاری بچه ای

بی خیالش چانه خاریدن خوش است
وزن چادر درد دارد پس از آن

سود بردن، بعد، نالیدن خوش است
چون نظارت روی ورزش الزم است
در تب فوتبال روسیدن خوش است

بی خیال گاز دور از زاهدان
چون که با لکسوس گازیدن خوش است 

خلق و خدمت هم که کال المهم! 
توی روی خلق فحشیدن خوش است
بر اف ای تی اف نهادن هّم خویش
کارگر را هم که نادیدن خوش است
چونکه مجلس خانه این ملت است

توی این خانه تمرگیدن خوش است 

چانه 
خاریدن

زهرا آراسته نیا

■ 
انتصاب 41 مشاور برای 4 وزیر دولت دوازدهم !

تضمین گلی
گفتند که امضای کری تضمین است

آسایش مال و جانمان تامین است

از کیفیت زغالشان فهمیدیم

تاثیر گل و پپسی و کوکایین است!

محمدرضا درخشان

فهیمه انوری ■

فهیمه انوری ■

فهیمه انوری ■

احمق نامبروان

زهرا آراسته نیا

یک احمق نامبر وان خوشگل هستیدر وصف ترامپ بودنت این کافی استبازیگر نقش یک قاتل هستیدر کار جهان تو اصل مشکل هستی

مترسک سبز
میان جمع تان یاری ندارد

به روی دوشتان باری ندارد

نترسید ای مترسک های سرسبز

بصیرت با شما کاری ندارد

صامره حبیبی

فائزه نعمتی

خودم رو تو آیینه برانداز می کنم. لباسم مرتِب، 
کراواتم محکِم، س��یبیلم هم که پرپشت تر از 
همیشه است. خب دیگه وقتشه برم روی سن 

و شروع کنم. 
عصربخیر. باعث خوشحالی و افتخار من است 
که دوباره در جمع شما هستم. خوشبختانه ما 
در دوره بسیار خوبی هس��تیم. رژیم آخوندها 
کام��ال ضعیف و بیچاره ش��ده. من و پرزیدنت 
ترامپ به این نتیجه رسیدیم که آخوندها حتما 
تا آخر امسال رفتنی هستند. به شما قول میدم 
کریسمس 2019 را وسط میدان آزادی جشن 

می گیریم و باهم لبو و باقالی می خوریم. 
چی میگی جان؟ باقالی و لبو برات بده. دیگه از 

سنت گذشته از این چیزا بخوری. راستی امروز 
کریس��مس 1444 شمسی اس��ت! خداوکیلی 
امروز رو به حق مسیح آنقدر برای این پیرمردها 
و پیرزن ها س��خنرانی نکن. از پشت این میز بیا 
بیرون و مثل یک پسر خوب قرصت رو بخور و تا 
شب راحت بخواب. قول می دهم خواب خدانیامرز 
ترامپ رو ببینی. بذار این آسایش��گاه سالمندان 

راحت باشند. 
- اگ��ه قرصم رو بخورم می��ذاری به جنیفر از 

اسرائیل یه زنگ بزنم؟
- اسرائیل ...!؟ اسرائیل دیگه کجاست؟!!!... آره 
بیا قرصت رو بخور، بعدش به هرکی خواستی 

زنگ بزن.

باقالی برات َبده باقالی!
علیرضا تائبی پور

بُهت ■
وقتی که حقیقتی نمایان بشود
آنگاه دلیل بُهِت انسان بشود
یعنی مثاًل قرار باشد که پراید
فوراً سه هزار و نیم تومان بشود!

اختالس ■
صفری برود مگر که جا وا بشود!
اسباب خوِش راحتی ما بشود

خوب است اگر داخل ماشیِن حساب
این مبلغ اختالس ها جا بشود!

شاد! ■
شادیم از این که کار داریم همه!

یارانه، چهل هزار داریم همه
فردا هم اگر که صفرهایش برود

یارانه خنده دار داریم همه!

خم! ■
تا ما همه پشت غصه را خم بکنیم
وقتش شده باز فکر مرهم بکنیم

اینگونه که اقتصاد باشد، باید
ماهانه! چهار صفر را کم بکنیم!

چهارصفر، 
هیچ!

مصطفی صاحبی

■ 
محمدحسین صادقی

شما یادتون نمیاد! قدیم ترها اوقات فراغت – یا 
اوغات فراقت – مردم با وس��ایل و پُرشدنی های 
دیگری پر می ش��د غی��ر از چیزهایی که امروز 
م��ردم توی اوق��ات فراغتش��ان می ریزند. مثاًل 
بعضی ها کوکوس��یب زمینی می پختند و دست 
خانواده را می گرفتند و می رفتند توی بوستانی، 
بل��واری، حومه ای، جایی می نشس��تند و ضمن 
ش��کاندن تخمه و بازی گل کوچی��ک با پیژامه 
راه راه، لقمه ه��ای کوک��و را با یا بدون س��بزی 
می زدند به بدن و حالش را می  بردند. یا همگی 
هماهن��گ می ش��دند و می رفتن��د خانه عمو و 
دایی و عمه و اینها و دورهم می نشستند سریال 
آیینه یا آیینه عبرت یا زنگ ها برای که به صدا 
در می آید را تماشا می کردند و ضمن گند زدن 
ب��ه خانه میزبان و کثیف کردن همه ظرف های 
جهیزیه خانِم خانه، می گفتند و می خندیدند و 
گاهی مش��کلی ه��م از جوان ترهای فامیل حل 
می کردن��د. پولدارترها اما می رفتند ش��هربازی 
ی��ا مس��افرت های علمی – تفریح��ی و آنجا به 
ی��ک چیزهایی می خندیدن��د و باالخره دورهم 
ش��اد بودن��د. خیل��ی پولدارترها ک��ه کمی تا 
قسمتی باکالس تر هم بودند می رفتند سیرک. 
البت��ه من تا همین حاال یک��ی از این نوع را از 
نزدی��ک ندیده ام اما چندتایش��ان را در فیلم ها 
دیده ام. خالصه که در سیرک یک سری آدم و 
یک سری حیوان دس��ت به دست هم می دادند 
ت��ا این پولدارهای��ی که باکالس ه��م بودند را 

بخندانند یا بترس��انند یا ش��گفت زده 
کنند و پولش��ان را بگیرند و راهی شان 

کنند بروند. از ش��ما چه پنهان به ندرت 
هم تلویزیون در یکی از دوتا ش��بکه ای که 

داش��ت قسمتی از سیرک را پخش می کرد که 
بالشک و بدون حرف پیش، قسمت غیرجذاب 
و بی م��زه و مزخرفش بود و ت��ا می آمد دلقک 
س��یرک برنامه اش را شروع کند، مجری شبکه 
می آم��د روی صفح��ه تلویزیون و از ما تش��کر 

می کرد که با آنها همراهیم!
اینکه گفتم سیرک، تفریح پولدارهای باکالس 
بود، دروغ نبود، اما تمام راس��ت هم نبود چون 
در عال��م واقع و بیرون از چادر گرد و رنگارنگ 
سیرک، دلقک هایی بودند که تا دلتان بخواهد 
ب��رای مردم برنام��ه اجرا می کردن��د و همه را 
ب��دون تبعیض و فرق گذاش��تن می خنداندند. 
مثاًل همان اول انقالب، بازرگان که نخست وزیر 
شده بود اعالم کرد: این هواپیماهای اف 16 و 
اف 14 که ش��اه از آمریکا خریده و تعدادی از 
آنها را ه��م تحویل گرفته ایم، خیلی چیز بدبو 
و بدرنگ و زشتی هستند و اصاًل هم آن رنگی 
که ما خواس��ته بودیم نیس��تند و می خواهیم 
هم��ه آنها را پس بدهیم برود. پولش را هم اگر 
آمریکا داش��ت، پس بدهد اگر هم نداشت باشه 

بابا حاال چه قابل؟!
یا مث��اًل بنی صدر که رییس جمهور ش��ده بود، 
اعالم کرد ما هیچ دفاعی از کشورمان درمقابل 

ارت��ش بعث��ی نمی کنیم و هرچ��ی آنها 
خواس��تند بهش��ان می دهیم تا به جایش 
وقت��ی چش��م های  وی  بخری��م.  زم��ان 
گردشده مردم را دید، توضیح داد که یعنی 
حتی ممکن است رژیم بعث برسد به همین 
مهرآباد خودمان، ُخب برسد... عوضش ما ُکلی 
زم��ان خریده ایم که اگر بگذاریم گران بش��ود 
می توانی��م – اِ نه! اون ی��ک چیز دیگه بود – 

بگذریم.
یا مثاًلتر، یک نفری که حاال مرحوم شده گفته 
بود که در کارهای بزرگ و پروژه های گرانقیمت 
کشور ممکن است مبلغی هم اختالس شود یا 
توسط مدیران پروژه در محلی غیر از آنجایی 
که باید، هزینه ش��ود! ُخب اینکه طبیعی و 
عادی و معمولی و خیلی هم خوب است و 
موجب انگیزه مدیران است و اصاًل چراکه 

نه؟!
االن ک��ه امروز اس��ت، خیل��ی چیزها 
گسترده و جهانی شده و دیگر محدود 
به مرزهای جغرافیایی نیس��ت و یکی 
از همی��ن چیزه��ا که جهانی ش��ده، 
دلقک ها هستند. یعنی همین دلقک ها 
که عرض ک��ردم ب��دون دریافت بلیط 
م��ردم را می خندانند، حوزه فعالیتش��ان 
را جهانی کرده اند. مث��اًل همین موَهویجی 
خودم��ان، ترامپ! خیلی باحال اس��ت! همین 
االن ک��ه من دارم با ش��ما اخت��الط می کنم، 

بیشتر از 3 هفته است که دولت فدرال آمریکا 
را تعطیل ک��رده تا بروند و اوقات فراغتش��ان 
را ج��ای دیگری پُرکنند ت��ا وقتی که مجلس 
س��نا پول بده��د ترامپ برود م��رز مکزیک را 
دیوار بکشد. دیدید؟! دیدید چه دلقکی است؟ 
ی��ا مثاًل خیلی ش��یک و مجلس��ی آمد امضای 
روان��ی خودش را انداخت پای لغو برجام و هر 
معاهده جهان��ی دیگری که آمریکا تویش بود. 
طرف های دیگر برجام هم که گفتند اصاًل هم 
م��ا از اول آمریکا را به عن��وان نخودی آورده 
بودیم توی بازی و این بازی اون بازی نیس��ت 
و ه��ر بازی این بازی نیس��ت و اصاًل این بازی 

نیس��ت و...
از اون بامزه ت��ر و خنده دارت��ر و بهتر و جالب تر 
و رایگان ت��ر و مفت ت��ر، ای��ن مجم��ع نمی دانم 
چی چِی سازمان ملل است که برداشته عربستان 
سعودی را گذاش��ته باالی کمیته حقوق بشر! و 
رژی��م کودک ُکش صهیونیس��تی را ناظر همان 
کمیته! گذشته از آنکه این قسمت برنامه، بخش 
ش��گفت زده کردن است یا خنداندن یا ترساندن 
یا چ��ی، می بینید ک��ه دیگر دلقک ه��ا جهانی 
ش��ده اند و برنامه هایشان هم مثل حرف هایشان 
مفت ش��ده. برنامه و دلقک، همان اس��ت؛ حتی 
گریم شان هم همان اس��ت، فقط به جای چادر 

سیرک، وسط رسانه ها معرکه گرفته اند.

بهزاد توفیق فر

سیرک های قدیم چگونه بودند 
و سیرک های جدید کجا؟!


