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باید»ِسَدَسن« سفت بگیرد پسرش راتا گم نشود کودک او در صف اولنه حوصله دارم بکشم دردسرش رانه فایده دارد که بگویم خبرش را

صف اول 
بودن کودکان

مهدی پیرهادی ■

تا خاطر حضرتت نگردد مخدوش

کردی تو چراغ عمر وی را خاموش

با پنج گلوله کار سختی کردی

اکنون بنشین و اندکی چای بنوش

نجفی و قتل

■ 
مهدی امام رضایی

پیوسته فقط به فکر استعفا بود!زآن روز که های وهوی مجلس را دیددلواپسی از چهره  او پیدا بودچون حجم تعهداتشان باال بود

استعفای بطحایی

مهدی امام رضایی ■

هر که پولش بیش علمش بیش تراخذ مدرک هم دگر پولی شدهکرده تدبیرش مرا درویش ترنطقشان  از نیش عقرب  نیش تر

کارنامه پولی

■ 
محمود حسنی مقدس

چون فقط با نیت جنجال سازی)جفتک پرانی( می روندکار آنها لذت از دیدار و برد و باخت نیستصندلی، داور، گلر، استادیوم را می َجَوندبا چماق و سنگ دنبال رقیبان می دوند

تماشاگرخوار!

مهدی پیرهادی ■

در مدرسه رایج شده شیرینی زور
بپا که نیفتی پسرم داخل تور

تا برگه  کارنامه را بگرفتی
فی الفور فرار کن تو با سرعت نور!

فروش کارنامه

■ 
مهدی امام رضایی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

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 

فقط چند پیکسل!
نکته هایی درباره آنچه فتوشاپ می نامند

احسان مالیی

سکته کنید!
زهرا خاکباز

راه های موفقیت در امتحان ها

روغن فکرهای پوچ!
 از دید روغن فکرهای نامسلمان

 ایران شده ویران و آمریکا گلستان
 آن ور تمام فصل هایش نوبهار است

 این ور تمامش زمهریر است و زمستان
 بیمارشان چون فرفره چرخید خوب است

 بیمارمان اصال ندارد راه درمان
 مصدوم ها را با سفینه می فرستند

 در کشور ما آمبوالنسش هست فرغان
 آنجا همه خوابیده بر روی پر قو
 اینجا همه در انفرادی توی زندان

 آنجا مسلسل هایشان هم آب پاش است
 بر حلق هم داریم اینجا چنگ و دندان

 کال ندارد شهر معنایی در اینجا
 یا داخل غاریم یا ِول در بیابان

 ایرانیان جان می کنند از تن به سختی
 آمریکایی جان می سپارد نرم و آسان

 آنجا دیار پهلوان های غیور است
 ایران شده گویا کنام گرگ و شیران
 تحلیل روغن فکرهای ما چنین است
 تجلیل کردن از مخالف های ایران

مهدی پیرهادی

  الگوریتم دریافت کارنامه دانش آموز
0-شروع

1-کارت بکشید!
2-اگر فرزندتان در مدرسه خصوصی 
تحصیل می کند به 12 بروید ولی اگر 
ادامه  دانش آموز مدرسه دولتی است 

دهید.
3-به مدرسه بروید.

4-به طبقه دوم بروید.
5-در میان شلوغی ها پوز را پیدا کنید 
بار چندم  برای  )اگر  بروید  به یک  و 
است که به این جا آمده اید ادامه دهید 

یا به یک بازگردید(
6-اگر وضعیت تحصیلی فرزندتان »نیاز   به 
تالش« بیشتر دارد به شماره یک بروید و 
بیشتر تالش کنید. این کار را می توانید 
تا تبدیل وضعیت به »خوب« یا »خیلی 

خوب« هم ادامه دهید.

7-به صورت داوطلبانه برای راه اندازی 
کارهای فرهنگی مدرسه و آب خوری 
به  سری  یک  و  کنید  کمک  جدید 

»یک« بزنید. 
به  و  نیاورید«  در  »گدا بازی  8-مدیر: 

یک بروید.
شماست  دستان  در  کارنامه  9-اگر 
سعی کنید با عجله خود را به در خروج 

برسانید اگرنه به یک بروید.
10- اگر بابا/مامان مدرسه هم برای باز 
کردن در مقاومت کرد به شماره یک 

بروید و سریع به همین جا بازگردید.
11-احتماال باز هم در را باز نمی کند، 
عیدی  نقدی،  صورت  به  را  مبلغی 

بدهید.
12-پایان.

با کارتخوان تالش کنید!

شاهرخ بایرامی

کاریکاتوریست:
داوود افرازی

طراح:

سیدمهدی موسوی

  قبل از امتحان
1- س��خنرانی رئیس جمهور را گوش 
کنید. آن وقت می فهمید عالم آنقدرها هم 
منطقی و جدی نیست و نباید خود را الکی 

به زحمت بیندازید.

2- یک دعانویس معروف پیدا کنید. 
قبل از مراجعه حتما ناخن و یک تار مو از 

استادتان به همراه داشته باشید.

3- در اینستاگرام بچرخید. دیدن این 
همه سلبریتی که با مدرک های دست و پا 
شکس��ته  زپرتی در همه  امور آنقدر راحت 
نظر می دهند اگر باعث کاهش اس��ترس 
در شب امتحان نش��ود پس به چه دردی 

می خورد؟!

  حین امتحان 
1- س��ر امتحان در اعتراض به گرانی 

کاغذ، برگه را سفید بگذارید.

2- دوت��ا رفیق بی کل��ک یافته و قرار 
بگذارید سه تایی با هم سکته کنید.

تبص�ره: البت��ه در ای��ن م��ورد اصال 
زی��اده روی نکنید، در حد برگش��ت فک 

کافی است!
  پس از امتحان 

 1- دقت کنی��د! امروز ی��ک راهکار 
موثر دونرخی کردن نمره اس��ت. در کنار 
نمره  اس��تاد، خودتان ی��ک نمره فرضی 
مثال 18/75 برای خودتان در نظر بگیرید 
و با اعتماد  به نفس، به همه نمره  مدنظر 

خودتان را اعالم کنید.

2- سعی کنید داماد وزیر شوید. البته 
قبل از این اقدام حتما سه بار از روی دین 

و زندگی سه دبیرستان بنویسید. )2نمره(

3- اگر خانم هس��تید س��عی کنید 
عروس سفیر بشوید. آنوقت می توانید با 
رشته غیرمرتبط هرچقدر دلتان خواست 

تز بدهید.
 

نکته: اگر مردود ش��ده اید یک صفحه 
اینس��تاگرام ب��از کنی��د و حرف های 
غیرمتعارف درباره  رقص زنان، س��گ 
فح��ش نیس��ت و... بزنید ت��ا معروف 
شوید. یادتان باش��د آخر هر سپیدی 
سیاهی هس��ت یا برعکس؛ زیاد فرقی 

نمی کند!

قدرت  آمریکایی  مقامات  است  روز  چند 
که خب  دانسته اند  فتوشاپی  را  ما  موشکی 
الزم دانستم چند نکته مربوط به این موضوع 

را متذکر بشوم.

  اصال فتوشاپ چیست؟!
اول از همه باید بدانیم که فتوشاپ نرم افزار 
ادیت تصویر است. پس وقتی فیلمی دیدیم 
نباید  کنیم  قبولش  نخواستیم  و 
باید  بلکه  است،  فتوشاپ  بگوییم 
بگوییم تری دی مکس یا افترافکت 
است. اگر خیلی خواستید خفن 
بیایید  نظر  به  درست  کار  و 
این  است.  فوردی  سینما  بگویید 
فتوشاپ مادر مرده را بگذاریم برای برش و 

هماهنگ سازی تصاویر بماند.

  تعامل مخرب با دنیا 
از آغاز تعامل سازنده با دنیا به شخصه 
خیلی نگران مسووالن خارجی بودم، 
»ایرانی ها  گفته اند  شنیدم  که  االن 
هواپیماهای قدیمی شان را با فتوشاپ، 
گریز  رادار  جنگنده   به  تبدیل 
این تعامالت  کرده اند« بیشتر نگران 
این  ابرقدرت  با  نکنید  آقا  شدم. 
را  چیزی  آنها  زمانی  یک  چنین، 
راست  کنند  انکار  می خواستند 
راست در چشمت نگاه می کردند 
و می گفتند: نخیر اینطور نیست، 

اونطور  باورمان می شد  ما هم  است،  اونطور 
است، اینطور نیست. از وقتی رفت و آمدهای 
شد  زیاد  آمریکایی ها  با  ایرانی  طرف های 
آمریکایی ها هم یاد گرفتند بگویند همه اش 
فتوشاپ است و اینطور نیست و ما هم دیگر 
باور نکردیم اونطور است، کلی هم خندیدیم 
درازهی  تصویر  آخر  نداشته شان،  ریش  به 
جلوی  می آید  دیگر  بزرگان  و  بطحایی  و 
که  است  کریمی  فیروز  فقط  چشممان، 
می تواند این تصاویر در ذهنش تداعی بشود 
ابرقدرت  ابهت  بگیرد.  را  و جلوی خنده اش 
را نریزید، خواستید بریزید هم تابلو نریزید. 
یک  است،  در کشور ضعیف  عده  یک  قلب 
وقت می ایستد و خون شان گردنتان می افتد؛ 
یک  ما  است  ممکن  بروید  پیش  این طوری 
سایه   از  دیگر  بعدی  مذاکرات  برای  وقت 

جنگ نترسیم و بد شود.

  فتوشاپ با قابلیت شلیک موشک
 بالستیک

امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده  هوک  برایان 
ایران هم گفته: »دستاوردهای موشکی ایران 
آنقدر  چرا  نمی دانم  فقط  است«،  فتوشاپ 
موشک ها رزولوشن شان باالست. آنقدر واقعی 
مونتاژش کردند که هم شلیک می شود و هم 
تازه  به هدف می خورد.  نظر  در محل مورد 
کشته هم می گیرد از دشمن، شاید در آپدیت 
جدید فتوشاپ از قابلیت النچر موشک های 
نقطه زن رونمایی شده و هنوز ما بی خبریم، 

می کند،  پیشرفت  داره  سریع  خیلی  علم 
المصب.

  پالگین ایجاد افکت های انفجار
نحوه اجرای افکت های انفجار و تخریب در 
فتوشاپ را نه تو دانی و نه من و نه برایان، 
می فهمد  برگشته  بخت  داعشی  آن  فقط 
را  سپاه  فتوشاپی  موشک های  کیفیت  که 
آنها  از  پیکسل  چند  فقط  االن  و  چشیده 
باقی مانده است. البته دوست داشتید درک 
کنید هم مشکلی نیست، آن ناوتان که آمده 
بکشد،  شانه  و  شاخ  فارس  خلیج  در  بود 
را شکستند و شانه خالی کرد  اما شاخش 
برایتان خاشقچی اش  تا  بفرستید  دوباره  را 
گران  پایتان  کم  یک  رندرش  فقط  کنیم. 

تمام می شود.

  برجام موشک های فتوشاپی
دارند  که  خبیثی  ذات  با  آمریکایی ها  واقعا 
هنر  برای  آنقدر  هستند.  فرهنگ  با  خیلی 
هماهنگی  و  طراحی  هنر  هم،  آن  ایرانی 
که  قائلند  ارزش  فتوشاپ،  با  تصاویر 
فشار  تازه  کنند.  مذاکره  سرش  می خواهند 
هم می آورند که ما بیاییم پای میز مذاکره، 
بابا چند عدد پوستر که این حرف ها را ندارد 
و از آنها اصرار از ما انکار. حاال که آنقدر طالب 
هنر بچه هایمان هستند چند تا تمیزشان را 
برایشان کنار گذاشتیم، فقط باید بدانند یک 

کم خطرناک است و مراقب باشند.


