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ما ݡكه خالصیم!
جشنولوژی تخصصی برخی پایݡكوبی ها

دنبالسرتوجبوجبمیآیم
گرصبحرومدوبارهشبمیآیم
مندرپیانتخابحقمحتی
تاعصرحجردندهعقبمیآیم

عقب رفت
عالیه رجبی

امین شفیعی

مقولــهی روانشناســی در گشــوده مباحــث از یکــی
کــهجشــندرفراینــد جشــنوپایکوبــیاســت.جــوری
کتــابودرسو زندگــیشــماتاثیــرمیگــذارد،هزارهــزار
متــدتربیتــیهیــچتاثیــریندارنــد.بامــاهمراهشــویدتا
تاثیــروفلســفهبرگــزاریجشــنهایمختلــفرابرایتــان

کنیــم. تشــریح

تعیین جنسیت
ایــنجشــناولیــنجشــنزندگــیهــرانســاناســت
وبــهاوودیگــرانمــیفهماندجنســیتشچیســت!
گیســوانی کــه، وضــعجامعــهامــروزراببینیــد!پســرانی
شــبیهشــامفــراغ،زیــرابرویــیشــبیهچشــمزاغورژلبــی
کــهبــالباسهــای شــبیهآتــشداغدارنــدیــادخترانــی
میکننــد، تــردد حــوض، آِب کشــیدن مخصــوص
کــهجنسیتشــانطــییــکتشــریفات کســانیهســتند
درســتودقیــقواصولــیوپرفکــت،حالیشــاننشــده.
مشکلســاز جامعــه بــرای شــدت بــه بعــدًا اینهــا
میشــوندوباعــثشــیوعبیماریهایــینظیــراســهال

واســتفراغدرجامعــهخواهندشــد.

جشن دندونی
کودِكشــمادنداندرآورده؟اینخیلی وایخدایمن!
ــا ــادرهیــچجــایدنی عجیــبوغیرمنتظــرهاســت!قب
مشــاهدهنشــدهکودکیدنــداندربیاورد!بایــدایناتفاق
بــرزگوتاریخــیراجشــنبگیریــدوبدهیــددرکتابهــای
کنندوحتیدردانشگاهتدریسکنند.شما تاریخثبت
گونهبســیارنادریهســتید!مســخرهنمیکنمها!جدی
ــهدرجهــان ک ــی کودک ــم!فکــرمیکنیــدازهــر100 میگوی
گــر کنیــدا هســتندچنــدتایــشدنــداندرمــیآورد؟بــاور
یکــیهــمدنــداندربیــاوردایــنخارجیهــادربــوقوکرنــا

کــرده،ُپــزشرابــهمــنوشــمامیدهنــد!

تاتی پارتی
مثــل نیــز کودكتــان کــردن تاتــی کنیــد فکــر شــاید
دنــداندرآوردن،امــریعجیــباســت.ولــیاینطــور
کثــر کــها کــردنیــکامــرعــادیاســت نیســت!تاتــی
گــرمشــکلخاصــینداشــتهباشــندبعــداز کــودکانا
کنار مدتــیبــهایــنآپشــنمجهزمیشــوند.امــانبایــداز
ــدآنرا ــرد.بای ک ــور ــهســادگی!عب ــناتفــاقســاده،ب ای
کریســتیانو گرفــت.فکرمیکنید مهــمشــمردهوجشــن
ــد؟از کردن کجــاشــروع کاررااز ــلمســی ــدوولیون رونال
کــی؟نــه!ازهمیــنتاتیتاتــیکردنهــا!بنــابــر زمیــنخا
ایــنبایــدایــنروزراجشــنبگیریدهرچنددربــادیامر

کنــد. ــوه بســیاربیاهمیــتجل

گودبای پوشك
کــه البتــهایــنجشــنبیشــتربــرایپــدرخانــوادهاســت
گــراز ازشــرخریــدپوشــکخــاصمیشــود.بنابرایــنا
کنیــدتا آنخانوادههــای»بــاالیخــط«هســتیدســعی
میتوانیــدایــنجشــنرابــهتعویــقانداختــه،بگذاریــد
کارشرابکنــد.چــونبایــدازاالنیــاد کــودك،قشــنگ
ــهاســتفادهبدهــد!چنــد ــدرراچطــورب ــروتپ بگیــردث
تــاماشــینبــاالییــکمیلیــاردبخــرد!چندتــاســاعت
ولبــاسمــارکچشــمدربیــاربخــرد.خاصــهاینکــه
یــادبگیــردنبایــدمحدودیتــیداشــتهباشــدوبتوانــد
کنــد کــهخواســتازپوشــکخــوداســتفاده هــروقــت
یــانکنــد.خــداراچــهدیدیــد!یکهــودیــدیژنخــوب،
کــهایــننــوعمدیــرانفرمایشــی باعــثشــدمدیــرشــود
کــهعمدتــًابــارانــتوالبــیپســتهایمهــمرااحــراز

ــهآنآپشــننیــازپیــدامیکننــد. میکننــدبدجــورب

هالووین
درایــنجشــنبــهخوبــییــادمیگیرنــدچطــوربایــد
بــهســایرافــراددرجامعــهیــورشبــرده،اموالشــانرابــا
گرنشــدبازور،ازچنگشــاندربیاورند. شــیرینکاریوا
کــهبــه بــهخصــوصآموختــنجملــه»treatortrick«
گــرفــرداروزیدرجامعــه،مــردم کمــکمیکنــدا شــما
بــازبــانخوشنگذاشــتندحقشــانرابخوریــد،بتوانید
بــهزورمتوســلشــده،پــسآنــگاهحقشــانرابخوریــد.

چهارشنبه سوری
تخریــب بایــد کــه رســیدهاید ســنی بــه دیگــر حــاال

بیاموزیــد!آتــشزدنبیاموزیــد!ســوزاندنبیاموزیــد!
بزنیــدبــاترقــهوســروصــدااعصــابمــردمراخــط
و مــرگ بســتر در بیمــاران فکــر بــه کنیــد! خطــی
بگــی هــم آنبوالنــس همــون آنبوالنسها)شــما
اهمیــت ســلبریتیها چــون نباشــید نیــز قبولــه!(
یادشــان دیگــری زمــان در را آنهــا بــه احتــرام
میآیــد!اصــاپیشــنهادمیشــودترقههایتــانرابــه
همــانآمبوالنسهــابکوبیــد!اعمــالدیگــریمثــل

از پریــدن و ِجــزورزی دیگرســوزی، خودســوزی،
بــهخوبــیفــرابگیریــد. رویهرچــیرانیــز

طالق
کودکــیو گــرایــنجشــندرســنین ا

توســطوالدیــنشــمابرگــزارشــود،
هیــچ بــه کــه میگیریــد یــاد

دل نبایــد دنیــا ایــن چیــز
مهرمــادری حتــی بســت.
پــدری. پشــتگرمی و
بایــدرویپــایخودتــان
همــان از و بایســتید
کودکــی عنفــوان

نــوع هــر از را خــود
نیــازعاطفــیمبــرا

حــس و کنیــد
زی محبــتور
خــود در را
بُبریــد. ســر
در گــر ا امــا

ســنین
بزرگسالی
ســط تو
ن تــا د خو

ــاز ــزارشــدب برگ
هــمخــوباســت!

کــهعهدشــکنیوعــدمپایبنــدیبــه یــادمیگیریــد
تعهــداتخیلــیهــمخــوبوشــیریناســتوحــال
کیــكبــامجســمهخمیــری هــممیدهــد!تــازهیــك

میخوریــد! هــم رویــش قهــوهای

امضاء شد
و جشــنها از یکــی شــد«، »امضــاء جشــن ایــن
کــهبــهدلیلخاصــینیازنــداردو پایکوبیهایــیاســت
اغلــبدرمناطــقمرفــهوبــاالیشــهررویمیدهــد.از
لــوازمایــنجشــنمیتــوانبــهتیشــرت»آیالوفان«
ــرد.مهــم ک ــكدالریاشــاره ــكقطعــهاســکناسی وی
کــی،چــیرا،بــرای ِکــی،بــا کجــا، کــی، کــه هــمنیســت
کردهانــدوآیــااصــًاامضــایطرفتضمین چــیامضــاء
کــهبــرایبرگــزاریایــن هســتیــانــه!تنهــاچیــزی
کــهروزنامــه جشــنوپایکوبــیمهــماســتایــناســت
متبــوعبنویســد»خــاصشــدیم«وشــمافیالفــور
گــیوشیشــی بپــریتــویخیابــانبــاســوزیودا

کنیــد! کنیــدوتــاصبــحپایکوبــی پایکوبــی

ایــن ودرســت برگــزاریدقیــق گویــم! مــی تبریــک
ــگلجامعــه ــهشــمایــکان ک جشــنهــاباعــثشــده
بــهتمــاممعنــاشــویدوازایــنبــهبعــدمــیتوانیــدهــر
کنید!ممکناســت کــهدلتــانبخواهــدداغــان چیــزرا
شانســتانزدهباشــدوقاتلی،جنایتکاری،محتکری،
خودتــان بــرای و باشــید شــده چیــزی مختلســی
کســی!اصــًانگــراندســتگیریوبرخــوردقضایــیهــم
کــهازشــکایتو کســیاســت نباشــید!وزیــرخــوب
ــازه،ســلبریتیهاوســازمانهای پیگــردنمیترســد.ت
حقــوقبشــریوســفارتعربســتاندراســتانبولو
پلیــسفرانســه،آمادهانــدتــاازشــمابــاتمــاموجــود
کننــدوحامــیمحیــطزیســت،آزادیخــواه، دفــاع

کننــد! مــادریــاحتــیدیپلمــاتمعرفیتــان

اسامه حجاج

علی رغم سركوب شدید معترضان به نظام سرمایه داری، 

این جنبش هرروز گسترده تر می شود.

کانادازادهوُرمزادههستندژنمرغوبوانُجمزادههستند
مثلآقازادههایند قاچاقچیهاکهخانمزادههستمشدیداً

خانم زاده ها

محمدحسینرحیمی�

چونصنعتهستهاِیخودمحکمبست

رفتندتماموعهدبرجامشکست

لبریزشدهاستکاسهیصبراما

غمنیستچونیمکاسهایزیرشهست

نیم كاسه  ظریف

امینشفیعی�

خندیدبهطنزخفنشعالی!عالی!داعشکهنخندیدونخنداندکسیراصاحبنظربرترافکارخیالیگلکردهببینفائزهاینآخرسالی

زن داعشی

طاهرهابراهیمنژاد�

پسزودکاهگیسواردبکنیدازشدتدود،ریختموهایهمهآمدزتمامکلههادودپدیدچونقیمتگوشتسربهافاککشید

كاله گیس

امینشفیعی�

نگواز»انتخاب«و...الللطفًا!هنوزمدردداردجایقبلینکن»زن«راخزوپامال،لطفا!دوبارهنه!نکنجنجاللطفًا!

افتضاح مهناز

فهیمهانوری�

ریاستعاشقتبودهزمانی
توهمکهعاشقتکهپرانی

گمانمشانسیارتنیستاینبار
خداحافظجنابالریجانی

بای بای

صامرهحبیبی�

ــه5 ــود،چــهبرســدب ــمب ک ــدبیســتدقیقــههــم ــام؛شــایدبگویی ــب برج 1( تصوی

کــهمیتوانــددربیســتدقیقــهبرجــام گاهباشــیدمجلســی دقیقــه.ولــیبدانیــدوآ

ــد. کنــد،درپنــجدقیقــههــممیتوان ــب تصوی

کردند.فلذایکی 2( اســتعفای همه وزرا یکجا و بالمره؛بلهمیتوانســتندولیرحم

کههرکدامقبلیرابشــوردببرد. یکیاســتعفادادند

3( جعــل مــدرک دكتــرا؛ ایــنراهــممیتوانســتنددر5دقیقهانجامدهنــد،ولیبرای

اینکــهقضیــهتابلــونشــود،چندســالیگفتندرفتندخــارج.تازهچشــمودلســیرهم

شــدند.مســئول،چشــمودلســیرشخوباست.

كــردن دامــان دولــت از فســاد؛امــانکردنــدُخــبچــونحیــفبــودچنیــن ک  4( پــا

بســتریبــرایصلــهارحــامترکانــدهشــود،آنهــمپنجدقیقــهای!

5( حــل مشــکالت مســکن؛حتــیزیــرپنــجدقیقــه،ولــیچــونمزخــرفبــود،چــه

کاریــهحــاال؟!

کــهایکــیثانیــهمیتوانســتندانجــام 6( پاییــن آوردن قیمــت گوشــت؛ایــنیکــیرا

کــهبعــدامجبــورنشــویمخودمــان گوشــتسرطانزاســت،نکردنــد دهنــدولــیچــون

بمالیــمخــوبشــود.شــماهــمنکــن!

کردنــد.زیــر گیــس بــا ارز 4200ای؛نخندیــدولــیایــنیکــیرا 7( واردات 28 تــن كاله 

پنــجدقیقــههــمکردنــد،ســندشهــمدرگمــركموجــوداســت.

کاغــذ،تــکرقمــینگــهدارد کــهتوانســتهتــورمراروی كاهــش نــرخ تــورم؛دولتــی  )8

حتمــابیــرونازکاغــذهــممیتوانــد.فقــطنمیخواهــدتوقــعمــاازدولتهــایبعدی

کارســهســوتاســت. کــه بــاالبــرودوگرنــه

9( برگردانــدن عــزت بــه پاســپورت ایرانــی؛ایــنراهــمنکــردچــوننمیخواســت

کــهدرفــرودگاههفــت جــوانایــنمــرزوبــومهمــشپــابشــودبــرودخــارج.یــکبــار

پشــتشرافحــشبدهنــدمیآیــدمثــلبچــهآدممینشــیندســِردرسومشــقش!

کدولــت کــهاصــًاخــورا 10( پاســخ بــه همــه ســؤاالت و شفاف ســازی؛ایــنیکــی

اســت،مگــریادتــاننیســت،دولــتســخنگونداشــتوحــاالدوتــا-دوتــادارد؟!!

10 ݡكار در ایݡكی ثانیه!

فرشته موسوی

ده كاری كه می توان در 5 دقیقه 
یا كمتر انجام داد

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 مزرعه امامی

               ضمیمه طنز راه راه كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
  با ما بتماسید!

info@rahrahtanz.ir :رایانامه  
tanzym_ir :سروش  

tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

�
کامرانیاری

مِن گردن شكسته!
 گفت

ً
فائزه هاشمی اخیرا

وضع زن فاجعه ست در ایران
مثل داعش به خنجر و شمشیر

 سر بریدند از تمام زنان
منفجر می كنند زن ها را

در خیابان و پارک و دانشگاه
فیلم ها را تمام می گیرند

پس تو هم مدرک و دلیل مخواه
من خودم نیز منفجر شده ام
كه رفته ام بیرون هر زمانی 
گردن من بریده صدها بار

گالن خون رفته است از تنم دو 
مجری از شدت تعجب گفت
پس چرا زنده ای شما حاال؟
كه ما داریم گفت این  فائزه 

زندگی نیست نام آن آقا!

امین شفیعی

نبردیتاکنونحالصفگوشت
توهستیکامامالصفگوشت

برایرفعبیکاریوچاقی
بروِمنبعددنبالصفگوشت

صف

صامره حبیبی

مادرمان را
اتحادیهاروپاباقرارگرفتننامعربســتاندرلیســتســیاِه
پولشــوییمخالفــتکرد.ســخنگویاتحادیــهاروپادلیل
ایــنمخالفــتراجانبــودندرلیســتاعــاموافــزود:بــه
کاغــذA4دادنبــراینوشــتنلیســتســیاه کًایــك مــا
پولشــویی،اونوقــتتوقــعدارناســمعربســتانراهــمبــا
ُگندهاشبنویســیم.ویدرپاسخبهپرسشی اونشــکم
کشــور،هــمعضــوناظــر دربــارهاینکــهچطــورمیشــودیــك
کنوانســیونمبــارزهبــاپولشــویی)FATF(باشــدوهــم
نامــشدرلیســتســیاهپولشــوییجهــان،گفــت:ماقبًا
هــممــواردیازایــندســتوحتــیعجیبتــرداشــتهایم،
گــروهتروریســتیراجــاو کــهبیــشازده مثــلفرانســه
مــکانوبودجــهمیدهــدامــاخــودشعضــوسرســخت
امــا اســت رییــسFATF کــه آمریــکا یــا اســت FATF
اقصــی بــه VIP ســرویس بــا را تروریســتها خــودش
نقــاطجهــانترانســفرمیکنــد.ســخنگویاتحادیــهاروپــا
کــرد:همیــنآلمــاندرزمــان ــااشــارهبــهآلمــاناضافــه ب
جنــگایــرانوعــراق،بــهعــراقبمبشــیمیاییمــیداد،
بعــدایرانیهــایشــیمیاییشــدهرابــرایدرمــانبــه
کیدکــرد:مــابــرای آلمــاندعــوتمیکــرد!ویدرپایــانتأ

پــولدرآوردن،مادرمــانراهــمنمیشناســیم.

ُچروك صدساله
گفت: ســفیِرســابِقمســتعمراِتســابِقبریتانیاِیســابق
بــهنازنیــنزاغــریمصونیــتدیپلماتیــكدادهایــمودیگــر
کــهدرجمــعخبرنــگارانخودشــانحــرف نمیشــود.او
گفتیــمالکیمیگویید کــرد:اوِلاولــش،مــا مــیزداضافــه
ــودو ــدهب ــازیآمــوزشدی ــد،چــونن گرفتهای ــازیرا ــهن ک

کــهدیدیــمنــازی گیــربیافتــدامــابعــدش امــکاننداشــت
کردیــم،بازهــمولــشنکردنــد.بــههمیــن نیامــد،قهــر
ــار ــرب ــرانزی ــم،امــاای ــگاریدادی کارتخبرن ــهاو دلیــلب
کــهکارتخبرنگاریتــانگوشــهنــدارد. نرفــتوپیــامداد
کلــههویچــی،وزیــرخارجهمــانرافرســتادیم حتــیایــن
بــرودبلکــهُبــرد-ُبــردبشــودوجاسوســمانرابدهنــد
بیاوریــمامــانشــد،تــااینکــهمجبــورشــدیماورادیپلمــات
گــر کــها کنــد.ویدرجــوابایــنســوال کنیــمبلکــهافاقــه
گفــت: مصونیــتدیپلماتیــكهــمجــوابنــدادچــه؟
ملکــه را زاغــری نازنیــن تــا هســتیم رایزنــی مشــغول
کمــیمقاومت کنیــم.فقــطخوِدملکه انگلســتاناعــام
کــهعکســشراروی»دیــوار«،بخــشُچروكهای میکنــد

گذاشــتهایمببینیــمچــهمیشــود. صدســاله،

لنگه كفش
پرتابلنگهکفشبهسمترییسدولتتکذیبشد.

کفــشبــهســویرییسدولــتدرســفر خبــرپرتــابلنگــه
ــبشــد.معــاونفرهنگــینهــاد ــدرانتکذی ــهمازن ویب
کــهبــهســوی کــرد ریاســتجمهوریدرخبــریاعــام
ــاب ــرپرت ــابنشــدهوخب کفــشپرت ــتلنگــه رییسدول
کفــشبــهســویایشــاندرســفرمازنــدرانتکذیــب لنگــه
کفــش کــهخبــرپرتــابلنگــه کســانی میشــود.ویبــرای
کردنــدابــراز بــهســویرییسدولــتراجعــلومنتشــر
کــردوافــزود:حــقشــکایتازمنتشــرکنندگان تأســف
کفــشبــهســمترییسدولــتدر خبــرپرتــابلنگــه

ســفرمازندرانرابــرایخــودمحفــوظمیدانیــم.

بهزاد توفیق فر

حق لنگه كفش 
محفوظ است!

ماکاسهصبرمانکهلبریزشود
چاقویکاممانکمیتیزشود
هرچنداثرنداردوتوخالیست

هرکسکهبهمابخنداوجیزشود

جیز
سیدمحمد صفایی نویسی

همه رو غلط نوشتی نه “همه” رو
بــه فریــدون حســن آمــوز دانــش مدرســه: بلندگــوی 
دفتــر.حســنفریــدونبــهدفتــر...فریــدونزودبــاشچــی

ازجــونشــیرآب؟ میخــوای

آقااجازهباماکارداشتین؟

اینچهقیافهایهبراخودتدرستکردی؟

گذاشــتیم.دیــربرداشــتیم، آقــااجــازه!موهامــونحنــا
زیادیرنگگرفت.

اینجــامدرســهســتنــهمجلــسحنابنــدون.فــردا
موهاتازتهمیتراشیبعدمیایمدرسه.فهمیدی؟

چشمآقا!

جــایایــناداهــادرسبخــون.تــوامتحانــاتهمــهرو
غلــطنوشــتی.خجالتنمیکشــی؟تــوواونداداشــتمایه

ننگاینمدرسهاید.

کــه.مــااینهمــهبیســت آقــااجــازه!حــاالطــورینشــده
ــدهــی ــهنبای ک ــمنمــرهغلــطشــدهرو ــهنی گرفتیــمحــاالی

بزنینتوسرمون.

کت!حالیــتهســتچــیمیگــی؟همــهروغلــط ســا
نوشتیفریدونهمهرو.بیستکجابوداصا؟

آقــااجــازه؟خودتــونمیگیــنهمــهروغلــطنوشــتم
کلمــه کــهامــای دیگــه.مگــهمنظورتــونایــننیســت
»همــه«روغلــطنوشــتم؟خــبمیشــهنــوزدهونیــم.بقیــه

شروالبدبیستگرفتمدیگه.

وایوای!مــنچــهانتظــاریازتــودارمآخــه؟ببیــن
عقلکل!همهدروسروافتادی.میفهمی؟

آقــااجــازه!امــکاننــدارهآقــا!مــاآنچونــانجــوابدادیــم
کهکسینمیتونهایرادبگیرهازبرگمون.

برگــه ایــن بفرمــا وایســاهمینجــا... نــداره؟ امــکان 
گرفتــی.جوابــاشرونگاهکن.»بــارانچگونه علومتــه.پنج
ــردرخــت گ ــگاهمیکنــدا ــهپایینــشن ــرب تولیــدمیشــود؟اب
ــادت ــومدرســهی ــهنمیبــارد«.اینــاروت داشــتمیبــاردوگرن

دادن؟ها؟باهمینماشینمنگنهبزنمتوسرت؟

آقااجازه...

حــرفنباشــه.ایــنبرگــهدینــی.»چگونــهمیتوانیــمبــه
بهشــتوعــدهدادهشــدهبرســیم؟نبایــدمــردمرابــهزوربــه
بهشــتببریــم.«پنــجســالتــوایــنمدرســهیــهایمــانو

عملصالحیادنگرفتی!؟

آخهآقا...

کت!بســهدیگــه.فــردامیگــیبابــاتبیــادپرونــده ســا
جفتتونبگیرهازینمدرسهبرین.

آقــااجــازه.تــوروخــدا...آقــابــارآخره.قولمیدیــمدرس
بخونیم.

حــرفنــزنبــروبگــوبابــاتبیــاد...بــروبیــرون.زود
باش...درمببند.اه

محمدامین میمندیان

فیالحالکهوقتکاروتدبیرشده
برجامبرایمانزمانگیرشده

هشداربهموگرینیودارودستهش
ماکاسهصبرمانسرازیرشده

هشدار
سیدمحمد صفایی نویسی

نبردیتاکنونحالصفگوشت
توهستیکامامالصفگوشت

برایرفعبیکاریوچاقی
بروِمنبعددنبالصفگوشت

صف 
شبعیدآمده،مننونوارم
حسابیسکهگشتهکاروبارم
خریدعیددوشواریندارد
چراکهمنژنیمرغوبدارم

ژنوناوین

صامره حبیبیمحمد سالمی


