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داستان ارز گمشده چه بود؟!
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ضمیمههفتگیطنزراهراه
سهشنبههابخوانید

سفید برفی و هفت بدترکیب!
روزی روزگاری در زمانهــای نــه چنــدان
قدیــم یــک دختــری بــه دنیــا آمــد کــه بــه آفتــاب
میگفــت« :تــو درنیــا کــه مــن دراومــدم!» عینهــو
پنج ـهی آفتــاب .امــا از بخــت بــد ،ایــن دختــر
َسـ ِـقش ســیاه بــود و بــد یمــن و بــد قــدم بــود .بــه

کاریازباشگاهطنزانقالباسالمی
rahrahtanz.ir @tanzym

امــا بشــنوید از جادوگــر پدرســوختهای کــه
آنطرفتــر بــود و کارش هــم ایــن بــود کــه بــه
بهانـهی واردات ،ارز  ۴۲۰۰تومنــی میگرفــت
و در بــازار آزاد میفروخــت و ثروتــی بــه هــم
زد و خالصــه گاوی بــود بــرای خــودش.

کاریکاتوریست:

ابوالفضلسلیمانی

ساقیآنالین!
باتوجــه بــه توســعه روزافــزون تاکس ـیهای
آنالیــن ،رســتورانهای آنالیــن ،ازدواجهــای
آنالیــن و بقیــه چیزهــای دیگــر آنالیــن ،در ایــن
نوشــتار بــه معرفــی یــک چیــز آنالیــن دیگــر
خواهیــم پرداخــت.
امروزه دیگر الزم نیســت بســاط ســیخ و ســنجاق
را کــف خانــه رهــا کــرده و از ایــن تــه مههــای پــارک
بــه آن تــه مههــای پــارک برویــد .بلکــه بــا نصــب
اپلیکیش ـنهای ســاقیآنالین ،ســاقی ،جنــس
موردنظــر را در واحــد و بــا بســتهبندی منحصــر
بــه فــرد تحویــل میدهــد .از خدمــات دیگــر ایــن
مجموعــه همراهــی ســاقی ،پای منقل اســت که
بــا روشــن کــردن تیــک ســاقی پایــه در قســمت
تنظیمــات ،قــادر بــه اســتفاده از ایــن خدمــات
خواهیــد بــود.
بخــش دیگــر مربــوط بــه قســمت ســاقیالین
اســت .خدمــات ســاقیآنالین زمانــی فعــال

میشــود کــه یــک نئشــه دیگــر در شــعاع 5
کیلومتــری شــما درخواســت ســاقی کــرده باشــد.
در ایــن صــورت هزینــه ارســال نصــف و امــکان
اســتفاده از مــکان نفــر دوم بــرای شــما وجــود
خواهــد داشــت.
از آنجایــی کــه فــرد نشــئه بــا دیــدن ســاقی و
متعلقاتــش دامــن از دســت میدهــد ،پرداخــت
بــه صــورت اینترنتــی و قبــل از رســیدن ســاقی
انجــام میشــود.
پکیجهــای تابســتانه ایــن اپلیکیشــن شــامل
بســته یــک گرمــی شیشــه ،یــک بــرگ ماریجوانــا
(بــدون ســاقه) ،یــک لیــوان آب انبــه کــه قبلــش
خیلــی میچســبد ،اســت.
گل بــازان بــا ارائــه مســتندات اســتفاده مــداوم و
وحشــیانه! از اپلیکشــن ســاقیآنالین ،مشــمول
 %45تخفیــف و یــک پامنقلــی پایه خواهند شــد.

کاریکاتوریست:

حدثهجویباری

م

هرخبایرامی
شا

«قشر ندید»
کاهش بیکاری با ظهور یک استعداد جدید در ِ

تکچرخ با بیکار!

شه شوته!
هرچندخماروخشتهای،خندانباش
دنبالخبرکردنمشتاقانباش
تحویل شه شوتهی مواد ،ژود و شریع
ای دوشت دگر غشه نخور رقشان باش!

کاریکاتوریست:

طاهرهایراهی 
منژاد

حوصله داری!
از طرح امانی گله داری دریا
خوبست از او فاصله داری دریا
با آب وضو ُپر بشوی حرفی نیست
من در عجبم حوصله داری دریا

سیدمحمدجوادطاهری

ارز دماغ!

یک عالمه ارز ،برده از دولت قاق
هنگام شمارشش ،کم آورده بزاق
این مساله آتشم زده :با این پول،
وارد شده بوتاکس و ژل و چسب دماغ!

بــا یــک قســمت دیگــر از ســری برنامههــای
استعدادیابی ِ«قشر ندید» در خدمت شماییم.
ایــن قشــر علیرغــم اســتعدادهایی کــه دارنــد
دیــده نمیشــوند .باهــم شــاهد اجــرای یکــی از
شــرکت کننــدگان هســتیم.
عموخانی(مجری):استعدادشماچیه؟
اســتعداد :بــا یــک حرکت ،آمار بیــکاری رو کاهش
میدم!
عموخانــی :مــرد حســابی ایــن همــه مســئول بــا
کلــی دفتــر و دســتک تــوش زا ...یعنــی موفقیــت
کســب نکــردن اونوقــت شــما یــک نفــری بیــکاری
رو کاهــش دادی؟
اســتعداد :یــه لحظه صبر کنید .امممم اهــوم...
حله.
عموخانی(مجری):چیشد؟
اســتعداد :بلــه! مــن تــا پارســال دنبــال کار بــودم،
امــا همیــن لحظــه دیگــه منصــرف شــدم و بــه

خاطــر همیــن از آمــار بیکارهــا خط خــوردم .طبق
اعــام دولــت ،فقــط با همیــن روش و بدون تولید
هیــچ شــغلی ،آمــار بیــکاری از  12درصــد تــو بهــار
پارســال بــه  10درصــد تــو بهــار امســال رســیده!
حیاطی(داور):شماچندسالته؟
استعداد :من متولد هزار و سیصد و شصت و...
حیاطی:بقیهشودیگهنمیخوادبگی!
عموخانــی :مــن از مــردم تــوی خونــه ملتمســانه
خواهــش میکنــم بــه هیــچ وجــه ایــن کارهــا
رو تــوی خونــه انجــام نــدن! ایشــون هــم کــه
میبینیــد  20ســاله کارش بیکاریــه کــه اآلن
میتونــه انقــدر راحــت ایــن حرکــت رو انجــام بــده!
حیاطــی :ا گــر اجــازه بدیــن مــن چراغــم رو ســفید
کنــم و بعــدش هــم یــه دور امتحــان کنــم و ببینــم
ســواریش چطوریــه؟ بــا اینکــه تــا حــاال ســوار آدم
بیــکار و بیانگیــزه نشــدم ولــی فکــر نمیکنــم
خیلــی ســخت باشــه! _جیــززززز_

ضمیمه طنز راه راه کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
فهیمهانوری

بیکاری و نرخش شده از غم ،قلیانی
شاغل شده از لطف شما ،فرد جوانی
دیگر عقب شغل ،نگردد همه جا را
چونیافتهشغلخفنی“:غازچرانی”

کاریکاتوریست:

خدمات جدید ساقیها:
تحویل مواد مخدر در محل با
پیک رایگان!

سارارمضانی

غاز چرانی!

نتیجــهی اخالقــی :مــا از ایــن داســتان
نتیجــه میگیریــم که در زیبایی ســفیدبرفی
فقــط شــیربرنج تاثیــر نداشــته بلکــه ژنتیــک
هــم موثــر بــوده!

محمدحسینبناکاران

مرزهای آنالینی جابجا شد

به گور پدرت
خندیدی!

فهیمهانوری

بهــش کارســاز نیســت .ســفید برفــی ســیب را
خــورد و آروغــش هــم زد و دوبــاره مشــغول گرفتــن
ارز  ۴۲۰۰تومنــی شــد.
جادوگــر کــه تحمــل دیــدن چنیــن منظــرهای
را نداشــت ،رفــت پیــش هفــت بــد ترکیــب و
گفــت :ای بدترکیبهــای مهربــان بیاییــد بیــن
مــن و ســفیدبرفی میانجــی شــوید تــا بهجــای
رقابــت باهــم رفاقــت کنیــم و از ایــن ســفرهای
کــه آقــای جهانــداری انداختــه مشــترکا ســهم
داشــته باشــیم.
بدترکیبهــای مهربــان گفتنــد خیالــت راحت ای

جادوگــر پدرســوخته ،همیــن روزهــا شــما رو باهــم
رفیــق میکنیــم.
پــس بــه زودی ســفیدبرفی و جادوگــر باهــم رفیــق
شــدند و توانســتند از ایــن راه یــک میلیــارد یــورو
پــول بــه جیــب بزننــد و تــا ســالیان ســال در کنــار
هــم بهخوبــی و خوشــی زندگــی کردنــد.

شتهموسوی
فر

گفتگوی مریم رجوی با
روح مسعودشون

مثل بادی که میان دل من چرخیدی!
بوی گندی وسط خاطرهها پاشیدی!
تو که سرکردهی ما بودی و از ما خرتر،
زیر این دلهره و دربدری ،زاییدی!
یاد آن روز که لو رفت مکان تو ،بخیر!
ناگهان هول شدی ،سکته زدی ،پوکیدی!
رفتی و طفل تو جا ماند ،در آتش! چه قشنگ!
تو بعنوان “پدر” ،مستحق تمجیدی!
وای مسعود! بهیاد تو فقط خندیدم
تا ِپخیدند ،تو با پاچهی َتر ،گرخیدی!
در فرانسهَ ،
چقدر خوب ،شبیه سگشان
پک و پوز و سر و ُدم را به زمین مالیدی!
پی یک دخمه بهعنوان مقر ،توی عراق
به پر و پاچهی صدام ،عجب پیچیدی!
تنت از دست که ،در گور ،فقط میلرزد؟
نکند زیر گل و الی ،گلم ،چاییدی!؟
گور و گم گشتهای و جای تو “فیصل” دارم
تو عزیزدل من! خشک شدی ،پوسیدی!
شاد شد روح تو از کمپ تو در آلبانی
شک ندارم تو هم از خنده به آن ،ترکیدی!
منم و لشکر “ننجون و پدرجان” هایت
تو خودت رفتی و راحت شدی و ُمردیدی!
از همان روز “کمین” ،این کمر پیر ،شکست
نه فروغی ،پس از آن ،مانده و نه جاویدی!
گفته بودی که سه روزه ،وسط تهرانیم
َ
چقدر خوب ،به گور پدرت خندیدی!

ایــن جادوگــر بدجنــس یــک آین ـهای هــم داشــت
کــه عــادت داشــت هــر روز بــرود جلویــش بایســتد و
بگویــد :ای آینـهی ســخنگو ،بنــال و بگــو ببینــم کی
نتــره؟
از همــه خف 
و آینه با صدایی رسا میگفت :تو ،تو ،تو ،تو!
و جادوگــر خرکیــف میشــد .یــک روز کــه طبــق
معمــول جادوگــر رفــت جلــوی آینــه تــا از خفــن
بــودن خــود مطمئــن شــود ،دیــد آینــه بــا
شــرمندگی ســرش را پاییــن انداختــه و تــو چشــم
جادوگــر نــگاه نمیکنــد .جادوگــر کــه از ایــن
ســکوت آینــه عصبــی شــده بــود ،یکــی خوابانــد
بیــخ گــوش آینــه کــه در نتیج ـهی آن ،گــوش
چــپ آینــه کــر شــد! آینــه کــه بــه تتهپتــه افتــاده
بــود گفــت :روم بــه دیــوار جادوگــر ،ولــی یــه
دختــر هســت بهنــام ســفیدبرفی ،کــه اونــم ارز
جهانــداری میگیــره و تــو بــازار آزاد میفروشــه.
نتــره و بــاز ســرش را انداخــت
حتــی از تــوام خف 
پاییــن و عــرق شــرم ریخــت.
جادوگــر گفــت :کــه اینطــور؟! بعــد آدرس خانـهی
ت بد ترکیب را گرفت و همچین
ســفیدبرفی و هف 
کــه بــه آنجــا رســید دیــد پیــع! یــک آپارتمانــی دارد
کــه ا گــر بخواهــی ســر بلنــد کنــی بلنــدای آن را
ببینــی کاله از ســرت میافتــد .بنابرایــن بــرای
از بیــن بــردن ســفیدبرفی یــک ســیبی را آغشــته
بــه ســم کــرد و داد ســفیدبرفی بخــورد .غافــل از
ی کــه پیتــزا و ســاندویچ میخــورد
نکــه آدم ـ 
ای 
و هــوای آلــوده را نفــس میکشــد ،هیــچ ســمی

دنیــا کــه آمــد ،مــادرش ســر زا رفــت و پــدرش هــم
کــه متوج ـهی بدقدمــی او شــد ،بــردش داخــل
جنــگل و همانجــا رهایــش کــرد تــا حیوانــات
بخورنــش .امــا از آنجایــی کــه ایــن دختــر هنــوز
عمــرش بــه دنیــا باقــی بــود ،بــه محــض رهــا شــدن
در جنــگل ،توســط هفــت بدترکیــب مهربــان
ت داشــتنی پیــدا شــد( .الزم بــه توضیــح
دوس ـ 
اســت کــه ایــن هفــت بدترکیــب کارشــان گشــتن
در جنــگل و پیــدا کــردن دختــران رهــا شــده،
پولهــای گــم شــدهی دولــت ،پیدا کــردن قالپاق
ماشــین و غیــره بــود و معمــوال هــم ،چیزهــای گــم
شــده را پیــدا میکردنــد) القصــه! دختــر َســق
ســیاه را یافتنــد و بــا خودشــان بردنــد و تیمــار
کردنــد و هــر روز بهــش شــیر برنــج دادنــد تــا دختــر
بــزرگ و بزرگتــر شــد و بــر اثــر خــوردن زیــاد شــیر برنج
رنــگ پوســتش عیــن بــرف ســفید شــد .بنابرایــن
معــروف شــد بــه ســفیدبرفی!

فتاح (رئیس بنیاد مستضعفان):
بنیاد را با زبان خوش بازگردانید!
اموال

فهیمهانوری

سینجانبزرگی

سر دبیر :فروغ زال
دبیرتحریریه:محسنانصارینژاد
دبیرسرویسشعر:زهرافرقانی
دبیرسرویسکارتون:کامرانیاری
دبیرفنی :مهدینظری
صفحهآرا:حسینشهریاریمزرعهامامی

با ما بتماسید!
رایانامهinfo@rahrahtanz.ir:
سروشtanzymir :
ایتاtanzymir :
بلهtanzymir:

