
برچسب انرژی 
در برخی مسئولین!

کاریکاتوریست:

ثاراهلل جعفری

عالیه رجبی

وقتی که غذای خوب باشد هستیم
یا جشن دم غروب باشد هستیم

گفتند الیزابت تولد دارد
هرجا که بزن بکوب باشد هستیم

سیبزمینیها!
طاهره ابراهیم نژاد

برپا شده جشن کاسه لیسی
از سوی فسیل انگلیسی
پیداست از این گدایی او

خورده ملکه دگر به پیسی

کاسهبهدست!

کابینه، بی گمان که ز دنیای دیگریست
هر کس که عضو آن شده بودای دیگریست

آهنگ قاروقور شده سهم ما، وزیر!
سمفونی بخور بخور از جای دیگریست

سمفونیبخوربخور!

مینا گودرزی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمیسه شنبه ها بخوانید

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

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym ir :سروش  
tanzym ir :ایتا  
tanzym ir :بله 

ناصرالدینشاه،ملکهالیزابتوسیبزمینیها!
کــرده  پــر  را  بلدیــه  ســاعت  بــاالی  شــب، 
و  تقی ابن ملکــم  میــرزا  معیــت  در  کــه  بــود 
بــاد  ســفارت  بــه  عرعریــه  منورالفکرخــان 
انگلــس انــدر شــدیم. بــر در ورودی نبشــته ای 
فرنگــی بــود. ابتدایــش را خواندیــم کیــپ کلــم 
ــر  ــی ب ــود. حیلت ــدن ننم ــاری خوان ــی ی و مابق
خاطرمــان گذشــت. ابــن ملکــم را فرمودیــم 
پــدر ســوخته! کــرور کــرور دینــار خزانــه را 
ببینیــم چــه  بگــو  فرنــگ می-کنــی!  خــرج 
ــد  ــا تول ــته اینج ــش نوش ــود پایین ــته. فرم نوش
ملکــه اســت باالیــش بــه زبــان محلی ســت. 
ــد.  ــگاه داری ــان را ن ــته کلم هایت ــم نوش پنداری
پرســیدیم مــردک کلم مــان کجــا بــود کــه نــگاه 
ــردم  ــت گ ــرد: قربان ــرض ک ــه ع ــم؟ عرعری داری
مراســم  در  کــه  هســت  مبارک تــان  خاطــر 
ــتند  ــود داش ــا خ ــل ب ــدو تنب ــار ک ــن حض هالوی
ــرق،  ــن ع ــه م ــدر س ــه ق ــتیم ب ــه نداش ــا ک و م
خجــل گشــتیم؟ بــه خاطــر چاکــر می رســد کــه 
در مراســم تولــد کلــم می آورنــد. چاکــران را 
امــر کردیــم برونــد بــه انــدازه تمامــی همراهــان 
کلــم فراهــم آورنــد کــه 500 عــدد کلــم فــرد اعــا 
بیاوردنــد و تقســیم نمودیــم و بــه ســفارت انــدر 
ــان  ــت را چن ــان جمعی ــت حضورم ــدیم. ابه ش
گرفــت کــه چنــد دقیقــه بــه مــا و کلم هــای 
ملونمــان خیــره ماندنــد. کســی کلــم بــه دســت 
نداشــت کــه البــد جمــع کــرده بودنــد. امــر 
ــریفات  ــد و از تش ــع کنن ــا را جم ــم کلم ه کردی
ــره را.  ــن فق ــد ای ــتعام نماین ــس اس ــی انگل چ

بــه میهمانــی داخــل شــدیم همــه چیــز فراهــم 
بــود از خــوراک و شــربت و آجیــل و قلیــان و 

رساله فی المتعلقات بای بای دندان!

امین شفیعی

وطِنقرمز!
 اتحادیــه توزیع کنندگان مطبوعات 
ــد  ــد درآم ــه 70 درص ــرده ک ــام ک اع
ســیگار  از  مطبوعاتــی  دکه هــای 
اســت. شــاید شــما ایــن مســئله 
ــا  ــد ام ــفناک ببینی ــی اس را موضوع
اینجــا از همــان جاهایــی اســت کــه 
ــم.  ــوس بکنی ــی معک ــد مهندس بای
یعنــی بگردیــم ببینیــم راز موفقیت 
ســیگار در دکه هــا چیســت و بعــد ما 
هــم همــان سیاســت ها را در مــورد 

روزنامــه بزنیــم.

1. زیان آور بودن:
قطعــا یکــی از رموز موفقیت ســیگار 
ــزاد  ــت. آدمی ــودن« آن اس ــر ب »مض
هــم کــه همیشــه بــه چیزهــای مضر 
ــد  ــت. بای ــص اس ــده حری ــع ش و من
برنامــه ای چیــده شــود تــا خوانــدن 
مشــتریان  بــرای  هــم  روزنامــه 
اســتفاده  مثــا  بشــود.  زیان بــار 
از ترکیبــات »جیــوه و ســیانور« در 
مرکــب  چــاپ یــا تخمیــر کاغذهــای 

ــردل«. ــا »گاز خ ــات ب مطبوع

عاقبــت  عکس هــای  2.چــاپ 
وخیــم اســتعمال روزنامــه بــر روی 

جلــد:
اســت  کافــی  کار  ایــن  بــرای 
وضعیــت معیشــت و فاکــت چنــد 
ــگار، نویســنده و آدم اهــل  روزنامه ن
مطالعــه در صفحــه اول درج شــود. 
این گونــه باعــث ترغیــب خریــداران 
و تحریــک حــس کنجــکاوی آن هــا 
در خصــوص اثــرات ســو مصــرف 
روزنامــه و تجربــه آن می شــویم.

۷۰ درصد درآمد دکه های مطبوعاتی از سیگار است! 

ســیگار فــرد اعــای فرنگــی و مزقان چــی و 
ــیار  ــمع بس ــی ش ــینی بزرگ ــر س ــات. ب سیورس
منــور بــود. پنداشــتیم ســقاخانه اســت کــه 
بــه ســنت خودمــان بــرای رفــع حوایــج بــر 
عیــان  شــموع  تعــدد  از  گذارنــد.  شــمع  آن 
بــود کســی بی حاجــت از درش بــاز نگشــته. 
اصــا ســقاخانه هــم ســقاخانه های فرنگــی! 
هــای  ســقاخانه  را  مــا  همایونــی  حوایــج 

گونهی
پرشین-کانادایی!

بعد بوتاکس و چهره آرایی
تن سپردن به تیغ زیبایی

مد شده بین این سه لیتری ها
مرض »بچه خارجی زایی«

این یکی می رود بزایاند
گونه ی پرشین-کانادایی

آن یکی هم که رفته زاییده
بچه ی ژرمن آریانایی

آن کسی هم که آن وری نشده
این وری رفته رو به زایایی

کودکش گوش می دهد هر شب
به زبان فرانسه الالیی

عشق ایران ولی مدام آن ور
آریایی ولی اروپایی

مثل این است وقت صبحانه 
بخوری خاویار با چایی

یا دوتا جام لیگ و حذفی را
بسپاری به تیم شیش تایی
از همین راه دور می گویم

سخنی با شما که آن جایی
با شما که به افتخار ما

از همان کودکی سر پایی
ما که خیللیییی زیاااد باحالیم

تو که خیلی زیاد باالیی
ما همین جا کنار ایرانیم
تو بگو در کجای دنیایی
مطمئن باش توی کانادا
آنجلینا جولی نمیزایی

مهدی پیرهادی

معــاون فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیــه 
دارایــی  ثبــت  ســامانه  طراحــی  از 
»همــه  گفتــه:  و  داده  خبــر  مســئوالن 
مســئوالن موظــف بــه ثبــت دارایــی هــای 

هســتند.« ســامانه  ایــن  در  خــود 
اقتصــادی  »مفســدان  بعضــی 
کارهــا عــادت  مســئول نما« بــه این جــور 
ندارنــد و ممکــن اســت حیــن اســتفاده 
از ســامانه بــه بیــت المــال صدمــه وارد 
کســب عبــرت، یکــی از  کننــد، لــذا بــرای 
و  کشــیدن  آمپــر  باعــث  کــه  مــوارد  ایــن 
مــی  مــرور  را  شــده  ســامانه  ســوختگی 

کنیــم:
با سام به سامانه ثبت دارایی ها

ــئولین،  ــای مس ــت و پ ــب از الی دس اینجان
امــوال خــود را بــه شــرح زیر اعــام مــی دارم.
ــز  ــرای واری ــم ب ــاب داری ــره حس ــک فق - ی
کــه  اســت  طــوری  وضعــش  حقــوق. 
مســلمان نشــنود کافــر نبینــد ... هرچنــد 
یــک آب باریکــه ای هســت بــه قاعــده 
ــن آن  ــم گفت ــم ه ــون. از قدی 22-23 میلی
ــذا  ــان ... ل ــت فی ــاک اس ــاب پ ــه حس را ک
ســپردم بچــه هــا آنجــا را آب و جــارو کردنــد 
االن تشــریف ببریــد از پاکــی اش حــظ مــی 
کنیــد. هــر حســاب دیگــری از بنــده دیدید 

ــرود. ــوییم ب ــد بش ــاع بدهی اط

- یــک بــاب منــزل کلنگــی مربــوط بــه دوره 
پرکامبریــن هســت در دهــات مــان، البتــه 
االن خودمــان در منزل ســازمانی ســاکنیم. 
ــره  ــی در هــر جــای ک ــن هــر منزل غیــر از ای
زمیــن از دوبــی تــا الس وگاس پیــدا کردید، 
حکمــا یادمــان رفتــه. بگوییــد بزنیم بــه نام 

خانــم بچــه هــا.
- یــک موتــورگازی مــدل 55 داریــم کــه خود 
دلیــل روشــنی بــر ســاده زیســتی ماســت. 
خــودروی  از  هــم  اداری  کارهــای  بــرای 
ــک  ــر ی ــم. اگ ــی نمایی ــتفاده م ــی اس دولت
وقــت بنــزی چیــزی بــه نــام مــا رویــت شــد 
ــی اجــازه  ــدر ســوخته ب حتمــا بنــده زاده پ
بــرده بیــرون. بگوییــد خودمــان قبــل از 

ــیم. ــش میرس ــما خدمت ش
- از لحاظ شــغلی چندین فروند مســئولیت 
داریم-چــون بایــد بــا هواپیمــا برویــم کــه بــه 
ــک  ــا ی ــد م ــر دیدی ــما اگ ــیم- ش ــه برس هم
ریــال از این مشــاغل خــورده ایــم، خبرمان 

کنیــد بفهمیــم از کجــا لــو رفتــه!
تــازه آقــا االن کــه مــا و بیت المــال نداریــم که. 
مــا بعــد از عمــری خــوردن و بــردن، خودمان 
هــم جــزو بیــت المــال محســوب می شــویم. 
فلــذا هــی گیر ندهیــد، کــه هــر چــی از وزن ما 

کــم شــود از جیــب کشــور رفته!

ماوبیتالمالنداریمکه!

شاهرخ بایرامی

ــت«،  ــال نیس ــال، مح ــرض مح ــه »ف ــاال ک ح
ــرض  ــط ف ــه -فق ــم ک ــرض مي کنی ــم ف ــا ه م
وکیــل،  وزیــر،  از  مي خواهیــم  مي کنیــم- 
معــاون و مدیــر بپرســیم که ایــن همه امــوال و 
دارایــي را از کجــا آورده اي و چــرا قبــًا نیاورده 
بــودي و چــرا کــم آورده بــودي! ُخــب، قبلــش 
بایــد کمــي بــا خودمــان فکــر کنیــم کــه ممکن 
اســت از کجاهــا آورده باشــند تــا بي خــود 
ــما  ــد. ش ــرت کنن ــان را پ ــم میکروفن م نروی
هــم فکــر کنیــد. همــه فکرهــا را کــه نبایــد مــا 

بکنیــم!
ــي  ــزرِگ برادرناتن ــه ب ــت از عم ــن اس 1( ممک
پدِرشــوهرنامادرِي پدرشــان بــه ارث بــرده 
ــه! طیبــًا طاهــرا! اینجــور عمــه،  باشــند. به ب
فقــط دوجــا دیــده شــده، فیلم هــاي هنــدي 

ــي! ــئولین ایران و مس
2( طبــق قانــون ِژن، برخــي در خونشــان 
»جــذب« دارنــد یــا برعکــس. هرجــا کــه پــول 
ــا برعکــس!  ــد ی ــه آنجــا مي رون باشــد، آنهــا ب
3( عــرق جبیــن و کــدِّ یمیــن را فرامــوش 
ــرق  ــرق! ع ــا ع ــم ت ــرق داری ــه ع ــد. البت نکنی
مــن و شــما کجــا، عــرق آن مدیرمحتــرم کجا!
فرض هــا  از  دیگــر  یکــي  »فیشــینگ«   )4
ــینگ،  ــن فیش ــد، ای ــتباه نکنی ــد. اش مي باش
آن فیشــینگ کاه بــرداري اینترنتــي نیســت. 

ــت! ــر اس ــز دیگ ــك چی ــن ی ای
5( افتــادن بانــك مرکــزي یــا هــر بانك دیگــر در 
حریــم خصوصــي؛ یکــي دیگــر از آنجاهایــي 
اســت کــه ممکــن اســت آورده باشــند! ربطــي 
هــم بــه دامــاد ایــن وزیــر یــا آبدارچــي آن وزیر 
نــدارد. ربطــي هــم بــه مــا نــدارد. ربطــي هــم 

بــه شــما نــدارد... 

برفرضمحال!

بهزاد توفیق فر

مخصــوص  آورد!  برنخواهــد  بــازار  و  کوچــه 
مرتجــع  واپســگرای  گریگــوری  بی ســوادان 
تــا  رفتیــم  ســیاه.  ســقاخانه های  آن  اســت 
ــه  ــم ک ــمعی برافروزی ــش ش ــات خوی ــه حاج ب
گفتنــد کیــک تولــد ملکــه اســت و ایــن شــموع 
بــه عــدد ســنوات عمرشــان اســت. ابــن ملکــم 
ــر  ــنوات عم ــر، س ــب ظاه ــه حس ــم ب را فرمودی
ملکــه فــزون از ایــام عمــر ماســت. فرمــود 
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از تو می پرسند؟

3. تنوع در عرضه:
ــاس،  ــر پ ــاه، فیلت ــا کوت ــک، پ باری
ــر  ــذاب دیگ ــت ج ــی صف ــت و کل الی
باعــث اشــتیاق مشــتریان ســیگار به 
خرید می شــود. همیــن الگو بایــد در 
ــود. ــازی ش ــم پیاده س ــا ه روزنامه ه
مثــا تصــور کنیــد: اعتمــاد باریک، 
کوچیــک،  قانــون  الیــت،  شــرق 
آفتــاِب بــرگ، همشــهری پــاوردار، 
کیهــان نعناعی، وطــِن قرمــز و انواع 

خاقانــه دیگــر.

6ماهپیشمحمد کوره پز

امروز

made in UK  اســت و خــوب عمــر می کنــد 
قربــان. آرزو کردیــم کاش جنــاب پــدر مــا را در 
آن بــاد مترقــی مــی زاد تــا یــو کــی باند شــویم. 

ســفیر انگلــس بــر مــا وارد شــد. گفــت شــیرینی 
فرنگــی میــل کنیــد کــه بــه غایــت حــاوت 
اســت. تصدیــق نمودیــم کــه آن قــدر هنــی 
ــا  ــت 6 ت ــم. گف ــل نمودی ــدد می ــه 4 ع ــت ک اس
خوردیــد بــاز هــم میــل بفرماییــد. از ایــن دقــت 

ــم. ــرت آمدی ــه حی ــت ب ــوش و درای ــر و ه نظ

کــه  آوردنــد  حوالتــی  جشــن  خاتمــه  در 
بپردازیــد. گفتیــم چیســت گفتنــد خــرج تولــد 
ملکــه اســت! فکــر کردیــد مــال پدرتــان اســت 
کــه مفــت بخوریــد و برویــد؟ برافروختیــم از 
ــه  ــر ب ــت س ــه گف ــتاخ. عرعری ــارت آن گس جس
فــدای مقدمتــان! رســم فرنگــی اســت! فرنگــی 
ــه در  ــس ک ــژه انگل ــه وی ــت دارد. ب کارش حکم
ــو از بادمــان  زدودن مــاده ســیاه متعفــن بــد ب
دســت پیشــین را دارد و عاقــه به نه شــنیدنش 
هرگــز نباشــد. ابــن ملکــم گفــت قربانــت گــردم! 
مقــام پرداخــت مخــارج جشــن ملکــه، مقامــی 
بــس واالســت در نــزد ســلطنت و پردازنــده کــم 
ــخن  ــن س ــت. از ای ــن نیس ــرالکس فرگوس از ِس
محظــوظ گشــتیم. پرداختیــم. ســفیر بــا رویــی 
ــه  ــه و موقران ــا و مودبان ــدی زیب ــوش و لبخن خ
گفــت ایــن مقــام شماراســت. بــا ملکــه درمیــان 
مــی گــذارم تــا مقــام پرداخــت مخــارج جشــن 
ــه  ــز ب ــرزش را نی ــو پنپ ــدان و هل ــای دن ــای ب ب

ــم. ــر بردی شــما واگــذارد. حــظ واف
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