
خر خوش  
رکاب بی بی سی

سالم عرض ارادت جناب بی بی سی
منم مخاطب اخبار ناب بی بی سی
گفت رفیقم :پسر چرا خنگی به بنده 
درون چاه نرو با طناب بی بی سی

نخور فریب دروغ و دونگ آنها را
نشو االغ ز رنگ و لعاب بی بی سی

از این خیانت و آشوب و فتنه پردازی
بخوان تو نیت و فکر خراب بی بی سی

کار آری بقدر ارزنی از عقل خود به 
شدی تو مایه ی رنج و عذاب بی بی سی

برای مجلس ختم تو پخته حلوا را
گالب بی بی سی مباش خام به عطر 

که خواست تو را غرق شبهه ها سازد گر  ا
بده به فکر و درایت جواب بی بی سی
گوش ولی به جان تو اصال به او ندادم 

منم همیشه خر خوش رکاب بی بی سی
گیرم گوش جان  که هر چه ببافی به  بگو 
دوباره عرض ارادت جناب بی بی سی

بهزادتوفيقفر

گــزارش خبرگزاری هــا ســی و دومیــن  بــه 
کتــاب در مصلــی  نمایشــگاه بین المللــی 

ــرد. ک کار  ــه  تهــران آغــاز ب

از  غرفــه  صدهــا  کــه  نمایشــگاه  ایــن  در 
دارنــد،  حضــور  آن  در  کشــور  جای جــای 
بــه  اقــدام  مختلفــی  شــرکت های  ســاالنه 
عرضــه و نمایــش تازه تریــن محصــوالت خود 

می کننــد.

کــه در  گفتنــی ا ســت مدل هــا  در ایــن بــاره 
کتــاب در غرفه هــای  قالــب فروشــندگان 
نســبت  دارنــد،  نمایشــگاه حضــور  ایــن 
روزتریــن  بــه  و  جدیدتریــن  نمایــش  بــه 
گردنبنــد،  روســری،  مانتــو،  مدل هــای 
رنــگ  بلنــد،  پاشــنه  کفش هــای  النگــو، 
مــو، ناخن-هــای مصنوعــی؛ تتــو، لــوازم 
آرایــش و ســایر ملزومــات اقــدام می کننــد.

مدیــر ایــن نمایشــگاه در همیــن رابطــه 
گفــت: وزارت فرهنــگ و  بــه خبرنــگار مــا 
ارشــاد خداراشــکر تمــام هــم و غــم خــود را 
گذاشــته  کنــار  در برپایــی ایــن نمایشــگاه 
ادامــه  در  ایشــان  اســت.  راحــت  کال  و 
خوبــی  فرصــت  خوشــبختانه  افزودنــد: 

نمایشݡݡگاه 
بین المللی مد و لباس

محصــوالت  جدیدتریــن  عرضــه  بــرای 
رایزنــی  مشــغول  و  اســت  آمــده  فراهــم 
دولتــی  ارز  و  یارانــه  گرفتــن  تعلــق  بــرای 
وارداتــی  لباس هــای  و  آرایــش  لــوازم  بــه 

. هســتیم

ایــن  در  اســت  ذکــر  بــه  الزم  پایــان  در 
می شــود،  برپــا  ســاالنه  کــه  نمایشــگاه 
کــه در نــوع  کتــاب هــم عرضــه می گــردد 

اســت. جالــب  خــود 

فرشتهموسوی

کاریکاتوریست:

سيدمحمدجوادطاهری

 خر نباشید
ً
لطفا

کتاب

لباس ݡكارݡگری

صامرهحبيبی

کاریکاتوریست:

سيدمحمدجوادطاهری

طنز4 چهارشنبه  10 آبان 1396وطن امروز  شماره 2178 

87

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
سه شنبه ها بخوانید

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym

سر دبیر: فروغ زال
دبیر تحریریه: محسن انصاری نژاد

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون: کامران یاری

دبیرفنی:  مهدی نظری
صفحه آرا: حسین شهریاری مزرعه امامی

               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 

کارگــر، بــه  نماینــده مجلــس و دبیــرکل خانــه 
کــرد. علیرضا  کارگر مصاحبه  مناســبت هفتــه 
بــا  ســرش  پشــت  بــه  اشــاره  بــا  محجــوب 
گفــت: 24 ســال نمایندگــي  انگشــت شســت، 
ــه  ــي خان ــال دبیرکل ــش از 27 س ــس و بی مجل
کارگــران عزیــز، پشــت ســر  کارگــر را بــه عشــق 
کارگــر  گذاشــتم. محجــوب، راهپیمایــي روز 
و  باحال تریــن  بهتریــن،  مهم تریــن،  از  را 
ــراي  ــر ب کارگ ــه  حمایت تریــن برنامه هــاي خان
کارگــران عزیــز دانســت و از توجــه مجلــس بــه 

مســائل آنهــا خبــرداد. 

کــه بــه تازگــي موانــع  کارگــر  دبیــرکل خانــه 
گفــت: افتخــار  ــود،  ــه ارج را برداشــته ب کارخان

کــه حتي یك نطــق غیرکارگري  مــن این اســت 
ــه  کلم ــم، از  ــه ام ه ــي در خان ــته ام و حت نداش
ــم.  ــتفاده مي کن ــم اس ــر« در صحبت های »کارگ
کــت و شــلوارم،  وي افــزود: مــن صبح هــا، زیــِر 
کارگــري مي پوشــم، ایناهــاش! وي از  لبــاس 
کار ســامانه 24 ســاعته دریافــت وقــت  آغــاز بــه 
گــر ســامانه  کــرد: ا کیــد  مالقــات خبــرداد و تأ

کنیــد.  جــواب نــداد، دوبــاره تــالش 

لیســت  نماینــده  ایــن  اســت،  گفتنــي 
نماینــده  »منــع  قانــون  از  اصالح طلبــان، 
شــدن بیــش از دو دوره« انتقادکــرد و ادامــه 
نماینــده شــدن  یــك  بگذاریــد همیــن  داد: 

بمانــد. مــا  بــراي 

کمی باشد به رنگ چلچراغم
کمی هم چاق باشد چون دماغم

نه خیلی لوس نه خیلی دُمده
کتابی که شود ست با اتاقم

وسیله تزئینی

درد دل یار 
من یار مهربانم

دانا و خوش بیانم
با آنکه خوش زبانم

گرانم کمی  اما 
گرانی درد غم 

افتاده هی به جانم
کاغذ گالسه با 

بسته شده دهانم
چندی ست همنشین با

اهل دم و دخانم
من اصل جنسم اما

تخته شده دکانم
دم می زنم ز قیمت

با آنکه بی زبانم
باید دگر بسازی
با سود و با زیانم

کتــاب هــای جانورشناســی،  هنــوز هــم در اغلــب 
روانشناســی، جامعه شناســی، خز و خیل شناســی 
روشــنفکران  گونــه  از  شناســی،  تیریپ بــردار  و 
کلیشــه ای ارائــه می شــود. در ایــن تعاریــف  تعاریــف 
کافه هــای تیــره  و تــار  کــه بــه  کســانی  عمومــا بــه 
میــدان انقــالب یــا نبــش پــارک دانشــجو رفتــه و 
قهــوه ی بــدون شــکر ســفارش دهنــد، هم چنیــن 
فــرق قهــوه تــرک بــا بقیــه  قهوه هــا را دانســته و بــا 
خیــره  شــدن بــه افــق ســیگار بکشــند روشــنفکر 
چشــم  بــدون  آن  خفــن  نــوع  تــازه  می گوینــد. 
در  را  ســیگار  گــرده  می توانــد  افــق  از  برداشــتن 

کــه اصــال اوووففــف. جاســیگاری بریــزد 
گونــه جدیدی  در ایــن نوشــتار ســعی براین اســت تا 

از روشــنفکران به جامعه علمی معرفی شــود. 

از   :  BookDonkey(علمــی )نــام  کتاب خــران 
ــاب  کت ــگاه  ــر در نمایش ــای حاض گروه ه ــن  بزرگتری
کنــون حــدود ســه چهــار نــوع از  کــه هــم ا بــوده 
ــور از تیــره »انســانیان«،  آن وجــود دارد. ایــن جان
کتــاب  بــا   « ســرده  و  »روشــنفکرنمایان«  تبــار 

اســت.  پزدهنــدگان« 

گونــه روشــنفکری پــس از پشــت سرگذاشــتن  ایــن 
کــردن عیدی هــا، هم چنیــن فــروش  بهــار و جمــع 
کــش رفتــه  اســت،  ــه اقــوام  ــه از خان ک پســته هایی 
کتــاب  ــن  ــام ب ــا منتظــر شــروع ثبــت  ن یــک لنگــه پ
بــوده و آخــرش یــک عــدد بــن می خــرد. وی بــه 
کتــاب بقیــه نیــز قــرار  حالــت چمباتمــه روی بــن 
کند.  گرفتــه و در تــالش اســت طعمــه  خــود را شــکار 

نزدیــک  ســال،  از  خاصــی  بــازه  در  جانــور  ایــن 
کــه هــوا خیلــی ملس طــور  اواســط اردیبهشــت 
تصمیــم  و  رســیده  بلــوغ  بــه  اســت،  نفــره  دو  و 
می گیــرد خــودی نشــان دهــد. صبــح علی الطلــوع 
نمایشــگاه  می ریــزد  پایــه  رفیــق  مقادیــری  بــا 
و  المپ هــا  کــردن  خامــوش  از  پــس  کتــاب، 
بــه النــه  بــودن همــه درهــا  از بســته  اطمینــان 
ــی  کتاب ــدل  ــر م ــدن ه ــا دی ــوال ب ــردد. معم بازمی گ
غ از موضــوع، نشــر و نویســنده از شــدت ذوق  فــار
گرگی طــور  کــف  کــف و خــون بــاال آورده و بــه حالــت 
بــه پیشــانی  ضربــه زده و می گویــد »المصــب چــرا 
کید می کنم  کتــاب رو زودتــر ننوشــتی؟«... تأ ایــن 
کتاب  کتابــی! هم چنیــن بــا اجــرای طــرح »هــر  هــر 
کلیــه فالوئرهایــش را بــه ســرحد  یــک اســتوری« 
ســر  طــرف  داشــتیم  مــورد  می رســاند.  جنــون 
کا ریــزش فالوئــر داشــته.  همیــن موضــوع ســه 

اســتوری   جانــوری،  گونــه  ایــن  زیســت  محــل 
کــه بشــود  کال هرجــا  کــف توئیتــر و  گرام،  اینســتا
طریــق  از  وی  تنفــس  می باشــد.  کــرد،  شــوآف 
مجــازی  شــبکه های  در  فیــو  و  الیــک  مجــاری 
عکــس   الیــک  حجــم  چانچــه  و  شــده  انجــام 
بــه دلیــل  بــه حــد نصــاب نرســد،  کتاب هایــش 
کافــی بــه مغــز تشــنج می کنــد.  کســیژن  نرســیدن ا
ایــن جانــور منبــع غذایــی خوبــی بــرای ناشــران 
هــای  ســاندویچی  و  فروش هــا  آب معدنــی  زرد، 

می آیــد.  حســاب  بــه  کتــاب  نمایشــگاه 

نمایشــگاه  هایداهــای  و  آیس پک هــا  از  وی 
»ایــن  کــه  می زنــد  غــر  مــدام  و  کــرده  تغذیــه 
کجــای مــن می رســه  کتــاب بــه  150 تومــن بــن 
کتــاب  تومــن   150 هفتــه ای  فقــط  مــن  آخــه؟ 
کتــاب  کــه آخریــن  می خونــم!« ایــن درحالی ســت 
غیردرســی مطالعــه شــده توســط وی، قصــه بــزک 

زنگولــه پــا بــوده اســت. 

از  گونــه  ایــن  زندگــی  توجــه  قابــل  نــکات  از 
بــا  همزیستی شــان  بــه  می تــوان  روشــنفکران، 
گوشــی، دو عــدد خــودکار رنگــی  دوربیــن جلــوی 
ــن  ــه از ای ــه دون ــد، ی ــا باش ــوی عکس ه ــد ت ــه بای ک
کــرد.  گل گلی هــا و یــک فنجــان چــای اشــاره  دفتــر 

گونــه را بــه  در بعضــی منابــع داروین طــور ایــن 
عنــوان نمونــه تکامل یافتــه ماهــی قرمــز معرفــی 
می نماینــد. دلیــل ایــن تقســیم بندی حافظــه 
کوتاه این جانور اســت. نتایج آزمایشــات  بســیار 
گونه روشــنفکری انجام  کــه روی ایــن  متعــددی 
کــه عمــرا محتــوا یــا حتــی  شــده نشــان می دهــد 
از  کــه  کتاب هایــی  جلــد  رنــگ  حتی تــر  و  نــام 
البتــه  باشــد.  یادشــان  خریده انــد  نمایشــگاه 
پشــتوانه  بــدون  و  داغــون  خیلــی  نظریــه  یــک 
علمی هــم دلیــل ایــن فراموشــی را ایــن می دانــد 
کتاب هــا را نخوانــده و همینجــوری  کال  کــه طــرف 

ــد.  ــه می چین کتابخان ــوی  ــد ت ــب ق ــه ترتی ب

نــوع  جهــت  از  جانــور  ایــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
گونــه  کتاب هــای خریــداری شــده بــه دو  چینــش 

نوشتاری بر گونه جدید 
روشنفکری

گمشده 
  دو فرزند دلبند ما چند روزی      

  است که مفقود شده اند 
گــر از تلگــرام طالیــی و هاتگــرام  ا
کنیــد و  خبــر داریــد مــا را مطلــع 
ــی برهانیــد  ــواده ای را از نگران خان

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

اجاره غرفه  
تعدادی غرفه در بهترین نقطه ی 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
اجاره داده می شود 

مناسب برای فست فودی 

نیازمند کلیه   
به یک عدد کلیه ی پیر 
 بیمار 

ً
و فرتوت، ترجیحا

و ناتوان، جهت 
مادر زن، نیازمندیم 
 با شماره های زیر 

ً
لطفا

تماس بگیرید 
 خیلی هم عجله نکنید!

قابل توجه 
عالقه مندان به       

کتاب و مطالعه
خجالت نمی کشید؟ 

جمعی از عالقه مندان به قلیان 

گوسفند زنده 
موجود است 
چوپان دروغگو

آیا می دانید... ؟   
گر امسال، هر ایرانی، یک  آیا می دانید ا

نهال بکارد، در آینده زندگی بهتری 
خواهیم داشت؟  

جمعی از فروشندگان زغال 

دکترمحسن فراهانی
فوق تخصص قلب و عروق 

متخصص در ساخت و ساز آپارتمان 
شاعر، نویسنده، عکاس 

فعال در بخش پروش دام و طیور 
خریدار انواع ماشین اسقاطی 

قابل توجه مسؤلین  
 اوضاع اقتصادی جامعه 

که  آن قدر خراب است 
هیچ پولی در دست و 

جیب مردم نیست 
جمعی از جیب ُبرهای مترو 

قابل توجه برخی ازمسئولین   
سالم. پس چرا نمی آیید؟  

خاوری

به یک هکر جهت هک کردن 
اپلیکیشن گوگل پلی نیازمندیم

مراجعه حضوری  
آدرس: دفتر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

به یک سلبریتی جهت منحرف 
کردن افکار عمومی نیازمندیم

آشنا

محسنفراهانی

مختلــف تقســیم می شــود: بــه ترتیــب قــد چینــان 
در  بیشــتر  اول  نــوع  چینــان.  کمانــی  رنگیــن  و 
گونــه و نــوع دوم در جانــداران  ــر ایــن  جانــداران ن

مــاده یافــت می شــود. 

گونــه جانــوری، دو ســه  خوشــبختانه عمــر ایــن 

محمدحسينرحيمی

گزارشی از نمایشگاه بین المللی کتاب

رضاعيوضی

مهدیپیرهادی

امينشفيعی

))انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است((
ولی با سطح قیمت های امسال
بالی جیب بابایی کتاب است

بالی خوب

فائزهمهدوی

گفتیم برای ما گلی، تاج سری
امروز فقط... چونکه تو یک کارگری

روزت که گذشت، بر سرت می کوبیم
چون زور نداری و نداری خطری

زبان بسته

عاليهرجبی

روَذط مبارک، محربان عاموذگارم
شرمنده ام غدری صوادم نم کشیده

یادش بخیر آن طنبلی حایی که دادی
ُمهکم جواب طک طکش را با کشیده

عاموذگار

ــان نمایشــگاه  هفتــه بیشــتر نیســت و بعــد از پای
گــوش داده، تخمــه  کتــاب دوبــاره جــواد یســاری 
می شــکند و نهــارش را تــوی دیــزی ســرای ِاســی 

ســگ پــز می خــورد.

زاهدهشاد

اینجا شکمت سفره شدن آسان است
آن ناو شما برای ما فنجان است

روی سر تو توپ چهل تکه ی ماست
چون پشت خلیج فارس، آبادان است!

ارتش آبودان!

طوبیعظيمینژاد


