
کاریکاتوریست:
ثاراهلل جعفریه

مهدی امام رضایی

کاریکاتوریست:
حسن صابری

طنز4 چهارشنبه  10 آبان 1396وطن امروز  شماره 2178 

88

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 

فضایی در مجاز
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید

کرد که عمل بر مجاز  شرمنده ره روی 
کســی در فضــای  ای صاحــب فــال! تازگــی هــا بــا 
مجــازی آشــنا شــده ای و بــه ســختی بــه او دل 
بســتی! مراقــب بــاش! چــون او بــه شــدت زشــت و 
کبیــری اســت و همــه جایــش هــم عملــی اســت و  ا
کــه او را در محیــط واقعــی ببینــی بــه شــدت  روزی 

شــرمنده شــوی

در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر
کــن  ای صاحــب فــال! در فضــای مجــازی ســعی 
کامنــت دیگــری مگــذاری!  جــز فحــش و نــا ســزا 
که حافظ در یکی از غزلیاتش ناســزا داده  همانطور 

ــار دیــده ایــم!« ــه عکــس رخ ی گفتــه »مــادر پیال و 

پس در ره جان جانم واهلل به مجاز آمد
ــال: انقــدر روی مبــل افتــاده ای و  ای صاحــب ف

گوشــی خــود زل  بــه صفــه 
کــه دور نیســت تــا  زده ای 

جانــت بــاال بیایــد و خلقــی از دســت تــو و ایــن رفتــار 
کریهــت خالص شــود. زشــت و 

هم تو ببین جمال خود هم تو بگو ثنای خود
گزاف ناز تو نیست مجاز راز تو نیست 

ای صاحــب فــال! بــه تازگــی در فضــای مجــازی 
از  و  گــذاری  مــی  فتوشــاپی  هــای  عکــس  هــی 
بــه شــدت از خــود  گویــی و  زیبایــی خــود مــی 
ــز  ــا نی ــا م ــه ب ــه بل ــا هم ــس ب ک ــده ای. نا ــی ش راض
کــه تمــام راز هــای تــو را مــی دانیــم و بــه  بلــه؟ مــا 
گاهیــم! انقــدر  درجــه ضایــع بــودن چهــره ات آ
نــه  گــر  ا نگیــر  مــا  بــرای  را  و خــودت  نگــو  گــزاف 

کنــم! کارت ملیــت را منتشــر مــی  عکــس 

عشق منی و عشق را صورت شکل کی بود
اینک به صورتی شدی این به مجاز می کنی

ای صاحــب فــال! روزگاری عشــق من بــودی و من 
بــه شــدت تــو را دوســت مــی داشــتم! امــا ایــن تــم 
صورتی رنگی در اینســتای خودت برداشــتی دارد 

کــم  کــم حالــم را بــه هــم مــی زنــد! بهتــر اســت  کــم 
کــم بــه فکــر رنــگ هــای دیگــر باشــی یــا دور مــن را به 

کلــی خــط بکشــی!

بسوزانید هرجا بد مجازی
کمــی روی فضــای  ای صاحــب فــال! بهتــر اســت 
مجــازی نظــارت بیثشــتری داشــته باشــی تــا انقــدر 
بــی در و پیکــر و ولنــگار نباشــد. اصــال ابــوی هــر 
کاله بــرداری یــا ســو اســتفاده  کــه مشــغول  کســی را 
از فضــای مجــازی اســت بزنید بســوزانید بلکه این 

کمــی امــن بشــود! فضــا نیــز 

خروشم از تف سینه ست و ناله از سر درد
کز سر مجاز آید نه چون دگر سخنان 

ای صاحــب فــال! ای هفتــه اخبــار جدیــدی بــه 
ــه  ــل ب ــش از عم ــن پی ک ــعی  ــا س ــد! تام ــی رس ــو م ت
آن، نســبت بــه اعتبــار منبــع آن اطمینــان حاصــل 
کــه تــا نصــف شــب در صــف بنزیــن  کنــی! نــه ایــن 
که فهمیدی خبر  بایســتی و ســردرد بگیری و بعد 

فال نامه مجازی با شرح ابیات

دروغ بــوده روی ســینه خــودت تــف بیانــدازی! 
راســتی چــرا روی ســینه خــودت تــف مــی انــدازی؟ 

کنــی؟! کار را مــی  اصــال چطــور ایــن 

ک پای تو گفتم که تا تو دوست گرفتم به خا
ز دوستان مجازی چو دشمنان برمیدم

ای صاحــب فــال! چنــدی اســت همســرت قهــر 
کــرده و حاضــر نیســت بــا ایــن وضــع بــه زندگــی 
مشــترک ادامــه دهــد! آن از وضــع ســر و تیپــت! آن 
ــروه  گ ــبانه روز در  ــم از ش ــن ه ــت! و ای ــم از اخالق ه
بــروی  اســت  بهتــر  چرخیدنــت!  مجــازی  هــای 
کــه  کنــی و بــه جانــش قســم بخــوری  کــج  گردنــت را 
گــذاری و بــه او  کنــار مــی  دیگــر دوســتان مجــازی را 

کنــی! توجــه بیشــتری مــی 

کاندر جواب مانده بس عاشق مجازی 
ای صاحــب فــال! تازگــی هــا شــاخ شــدی و بــه پــی 
وی هایت را ســین نمی کنی و عاشــق کشــته هایت 
در حســرت یــک جــواب یــا ســین شــدن کامنتشــان 
باقــی مانــده انــد! بهتــر اســت خیلــی بــه این چیــز ها 
دل خــوش نکنــی و هــر وقــت یــک خاســتگار واقعــی 
در خانــه ات را زد بیایــی و پــزش را بــه مــا بدهی! این 

کوکچــل هــا کــه همــه جــا ریختــه اســت!

کل فنا از هستی مجازی خود شو به 
ــه  ــو را از برنام ــازی ت ــای مج ــال! فض ــب ف ای صاح
ــه شــدت عقــب انداختــه اســت!  هــای زندگیــت ب
ــا  ــبکه ه ــی ش ــریعتر از تمام ــه س ــر چ ــت ه ــر اس بهت
کنــی و بــروی بــه زندگــی خــودت  کانــت  دلیــت ا
خــارج  بــار  کســالت  وضعیــت  ایــن  از  تــا  برســی 
شــوی! اصــال بــرو و از بچــه هــای مــردم یادبگیــر!

گذر زمان! سالح جنگی در 

امین شفیعی

داستان های 
باورنکردنی

روی  بــر  بشــر  پیدایــش  بــا  همزمــان 
زمین، ســواالت متعــددی ذهــن او را به 
خود مشــغول داشــته اســت، مانند »آیا 

موجــودات فضایــی وجــود دارنــد؟«
داســتان باورنکردنــی ایــن قســمت را 
گومــز  شــخصی بــه نــام ماریــو فرنانــدو 
از شــهر اســپانیول بــرای مــا فرســتاده و 
کــه آیــا ایــن  هنــوز هیچ کــس نمی دانــد 
کــرد یــا خیــر؟ امــا  داســتان را بایــد بــاور 
گومــز بــه جــان مــادرش قســم  خــود 

ــد! ــت می گوی ــه راس ک ــورده  خ
از  صحبــت  گومــز،  داســتان  در 
بــازار  کــه  اســت  فضایــی  موجــودات 
خــود  تســخیر  در  را  اســپانیول  شــهر 
کــه:  می کنــد  تعریــف  او  درآورده انــد. 
خانــه  در  تنهــا  و  تــک  شــب  یــک 
نشســته بــودم و داشــتم نــان و ماســت 
صداهــای  گهــان  نا کــه  می خــوردم 
مــن  توجــه  پیــاز  ع  مــزار از  کی  ترســنا
شــده  خیــس  خیلــی  کــرد.  جلــب  را 
مــرد  چنــد  رفتــم.  بیــرون  امــا  بــودم 
ســرعت  بــا  کــه  دیــدم  را  ک  وحشــتنا
بــا  می زدنــد.  کامیــون  بــار  را  پیازهــا 
کردنــد. آنقدر  دیدنــم لحظــه ای درنــگ 
کــه نزدیــک بــود ســکته  ترســیده بــودم 
گهــان یکــی  از آن هــا باصدایــی  کنــم. نا
گفــت: آی عمــو دستشــویی  رعــب آور 

می ریــزه...! االن  کجاســت، 
تــرس  شــدت  از  حالی کــه  در  مــن  و 
بــا  و  آنجــا  گفتــم:  می لرزیــد  صدایــم 
انگشــت پشــت تپــه ای را نشــان دادم 
کلــوخ هم هســت،  گفتــم: همون جــا  و 

می ا نــدازد! راه  را  کارت 
کیلویی چند؟ گفتم: شرمنده پیاز 

گفــت: اینجــا هــزار، اونجــا 12 هــزار هــار 
هــار هــار.

خواستم بگویم: پس چرا؟
کــه  امــا از هیبت شــان آنقــدر ترســیدم 

نپرســیدم.
از  کــه  یــارو  آن  هنــگام  همیــن  در 
گفتن  دستشــویی برمی گشــت، ضمن 
گفت:بچه هــا  »آخیشــش«،  کلمــه ی 
کــه  بجنبیــد، ســریع پیازهــا را بــار بزنیــد 
زودتــر ببریــم بــازار بندازیــم بــه ملــت.

آیــا ایــن داســتان واقعی اســت؟ آیــا آدم 
کشــاورز می خرنــد  فضایی هــا پیــاز را از 
دوازده  می فروشــند  بــازار  در  و  هــزار 
هــزار؟ چــرا آن مــرد رفــت دستشــویی؟
ــن  ــز روش ــواالت هرگ ــن س ــه ای ــخ ب پاس

نشــده اســت!؟

حسین جانبزرگی

اختتامیه
مراســم اختتامیــه جشــنواره جهانــی 
»کامنــت برتــر«  بــه ســردبیری جمعــی 
ــور  ــا حض گرام و ب ــتا ــای اینس از فیک ه
جمعــی از ســلبریتی ها، اهالــی رســانه، 
هکرهــا و الیک کننــدگان در محــل الیو 
بهــروز حاجیلــو درحــال برگزاری ســت.

از  کلیپــی  مراســم  ابتــدای  در 
گانگســتربازی های ایــن عقده ای هــای 
ندیــده  تگــزاس  مــن  مــرگ  مکــش 
گــرم قابــل  پخــش و از تعــدادی اســلحه 
حمــل، همچنیــن یــک اســنایپر ســه 
یــه  اصــال  دوربینــش  کــه  خفــن  لــول 
وضعــی اوففــف بــود، رونمایــی شــد.

کــه  فیک هــا  همــان  از  یکــی  ســپس 
خــط  روی  بــود  جشــنواره  ســردبیر 
ــا  کــردن موهــا ب آمــده و پــس از مرتــب 
ــرد و رفــت. ک تــف، اظهــار خوشــحالی 

بعــد آن یکــی فیــک آمــد و بــرای آنکــه 
تابلــو نشــود همــان قبلی ســت، یــک 
کــه  زد  تــف  موهایــش  بــه  دیگــر  بــار 
چنیــن  ایشــان  نکنــد.  شــک  کســی 
چنــد  ایــن  طــی  در  کــه  کــرد  اظهــار 
داداشــی ای  فیکیــت،  بــا  عمــر  ســال 
مثــل بهــروز حاجیلــو نداشــته و حتمــا 
زیــر پســت وی  کامنت هــای  از  یکــی 
کرکــس چدنی خواهــد بود. وی  برنــده 
کمــک  اظهــار داشــت ایــن جشــنواره 
بزرگــی بــه اینفلوئنســرها بــرای دریافت 

کــرد. بهتــر خواهــد  کامنت هــای 

کــه  جــوان  وزیــر  از  ادامــه  در  وی 
زیرســاخت درســت و حســابی بــرای 
فعالیــت مجــازی دســت و پــا نکــرده 
کــه فیک هــا راحــت باشــند و همــه ش 

کــرد. تشــکر  کننــد،  پیشــرفت 

نوبــت بــه معرفــی برگزیــدگان رســید و 
شــدند.  معرفــی  بخــش  ایــن  داوران 
)بــه  حاجیلــو  بهــروز  ننه بــزرگ 
نمایندگــی از خانــواده(، مهنــاز افشــار 
)بــه نمایندگــی از اهالی ســینما( و باران 
کــه توحــش را با  کســی  کوثــری )بعنــوان 
توحــش جــواب نمی دهــد( داوران این 

می دهنــد. تشــکیل  را  بخــش 
از  درصــد  هشــتاد  اتمــام  دلیــل  بــه 
آخــر  داوران،  اینترنــت  بســته  حجــم 
کامنت  مراســم ســر هــم بنــدی شــده و 

برتــر خیلــی ســریع معرفــی شــد.
از  دوره  ایــن  چدنــی  کرکــس  جایــزه 
روحیــه  تقویــت  دلیــل  بــه  جشــنواره 
امیــدواری، همچنیــن ترغیــب جوانان 
کامنــت  بــه  ازدواج،  مقــدس  امــر  بــه 
تعلــق  ببینــم«   دومادیتــو  »ایشــاال 
کامنــت  گرفــت ولــی چــون نویســنده 
کانــت  کــدام ا کــرده بــود بــا  فرامــوش 
بــه  موفــق  نوشــته  را  کامنــت  ایــن 
دریافــت جایــزه نشــد. فقــط ننه بــزرگ 
گفــت »پیــر شــی ننــه« حاجیلــو بــه وی 

اشک گران!
که می ریزم به هنگام برش غیر از آن اشکی 
کند اندام من را مرتعش قیمتش هم می 
کشت تا آید به دست مشتری  از زمین 

کند نرخش به هر دستی جهش پشت جهش  می 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
کنش؟ گرانی الیق یک وا نیست آیا این 
یک نفر پرسید پاسخ آمدش غیر از پیاز

کس نباشد الجرم مستوجب این سرزنش
کار را باال برد کالس  خواسته قدری 

گسترش!!! یا دهد سطح سواد خویشتن را 
که بوده در حساب و جبر مقداری ضعیف!! چون 

گاج و پرش!!! رفته دنبال قلم چی،سنجش و 
گوشت هم غم مخور ای منتقد غیر از پیاز و 

مانده قدری آب و روغن تا بریزی در خورش!!!

محمود حسنی مقدس

ای سلبریتی... تو  از  آزاد بودن  دم زدی 
هر کجا صحبت ز عّزت شد تو هم پرچم زدی 
کشته شد انسان مظلومی، گلم... اللی چرا؟!

در  عزای قاتلش  گویا  تو هم ماتم زدی

اللی مگه!

مهدی پیرهادی

از سر شب تا سحر ِهی میخوریم
از سحر تا شب همه سیر و ُپریم
هم برای روزه داری حاضریم
هم برای روزه خواری دکتریم

دکتر فصلی!

مهدی پیرهادی

یکبار دگر زردک کمرنگ یهودی
با دست زده بر سر سلطان سعودی
گفته که به من پول بده گاو، و گر نه

ایران بدهد ریش تو را دود به زودی

گاو!

معاون امنیتی وزیر کشور: حفاظت از 
کاهش داده ایم. شخصیت ها را تا ۵۰ درصد 

بهزاد توفیق فر

کچری! پاره شدن خودروهای ال
»از 6 راه دیگــر نفــت می فروشــیم«. یــك مقــام 
وابســته بــه دولــت، بــا اعــالم ایــن مطلــب از 
تشــکیل »معاونــت  از  رئیــِس دولــت،  قــول 
دورزدن تحریم هــا َو«، خبــرداد و افــزود: بــرای 
الکــی می گوییــم،  نکنــد  آمریــکا فکــر  اینکــه 
ــخصات  ــات و مش ــا جزئی ــن 6 راه را ب ــه ای هم
کرده ایــم. ایــن مقــام  کامــل، بــه آنهــا اعــالم 
ــا اشــاره بــه تأییــد و تکذیــب مکــرر  وابســته، ب
افزایــش قیمــت بنزیــن از ســوی دولــت، ایــن 
از  پیــاز  حــذف  راســتای  در  گامــی  را  اقــدام 
ــانه های  ــای رس ــت و از تالش ه ــکنه دانس ِاش
حامــی دولــت بــرای مالیدن ماســت بــه جای 
کــرد. وی  خالــی ســخنگوی دولــت، قدردانــی 
ــش  ــا افزای ــه زودی و ب ــرد، ب ک ــدواری  ــراز امی اب

گوجه فرنگــی، ســیب زمینی  بیشــتِر قیمــت 
ِاشــکنه  از  آنهــا  غ، شــاهد حــذف  و تخم مــر

خواهیــم بــود.

گرانــی  انتشــار خبــر  پــی  در  اســت،  گفتنــی 
بنزیــن، توســط یکــی از بســتگان وزیرنفــت 
پمــپ  بــه  کچــری  ال خودروهــای  هجــوم  و 
گوجــه ای  بنزین هــا، قیمــت پیــکان جوانــان 
َرونــِد  فلــزی(  تیــپ چراغ دولوکــس و ســپر   (
ــازی  ــه مج ــه و صفح گرفت ــود  ــه خ ــی ب افزایش
کــه شــکم بچــه خــودش را پــاره  یــك هلنــدی 
گرام، مجــددًا بــه  کــرده بــود، توســط اینســتا

عنــوان صفحــه برتــر ســال انتخــاب شــد.

مهدی پیرهادی

از ریشه تمام سخنان تو دروغ است
مغز تو چو موهات پریشان و شلوغ است
هر کس که به حرف تو دهد گوش، یقینا
او بوق تر از بوق تر از هر چه که بوق است

فراتر از ترامپ بوق!
لکسوس

در قیمت خود فراتر از زر رفتی
از قیمت یک خانه فراتر رفتی

سرمایه خود جمع نمودم بخرم
اما تو دگر ز دست من در رفتی

آخر به هزار قرض و وامی سنگین
مهریه شدی به نام همسر رفتی
الستیک تو از چهار سو پنچر شد

تا آخر مقصدم تو پنچر رفتی
کورس میان تو و خر برپا شد چون 

تو تندتر و تیزتر از خر رفتی
کامیون و نیسان نیست کم از  زور تو 

با بار وانت تا خود بندر رفتی
هم سنگ هیوندای شدی در قیمت

تا قیمت لکسوس برابر رفتی
گشتم  آنقدر ز خوبی تو غافل 
که از پیش من آخر رفتی آنقدر 

کاریکاتوریست:

مهدی نظری

 فرشته موسوی
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