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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

پاسخ به سؤاالت انتخاباتی

 ران دایناسور

1- درخواست شغل از نامزدی که در ایام تبلیغات قول رفع 
بیکاری را داده است، جایز است یا خیر؟

چنانچه منظور وی از رفع بیکاری، جور کردن شغل برای 
خودش بوده و به چنین مقصودی رسیده است، درخواست 

شغل از چنین فردی انصافا محل اسراف است!
2- حکم نگه داشتن تقویم تبلیغاتی نامزد مجلس که هر روز 

بر روی دیوار آینه دق ما شده چیست؟
نگه داشتن تقویم به خودی خود مشکلی ندارد ولی چنانچه 
مشاهده فیگور و خنده مصنوعی نامزد روزتان را خراب کرده 
و شب ها کابوس می بینید، چسباندن کاردستی یا هر فعلی 
که منجر به محو شدن عکس نامزد شده و اعصاب تان را آرام 
نماید مانعی ندارد. از طرف ما هم آن را بسوزانید و خاکسترش 
را پای کاکتوس بریزید تا با هر چیزی برای خودش رای جمع 

نکند پدرسوخته.
3- اگر به زور و اصرار نامزدی یک سیخ کباب خورده باشیم و 
ما را مدیون کرده باشد تا به او رای بدهیم تکلیف ما در مقابل 

فرد دیگری که ران شتر داده باشد چیست؟
خوردن ران شتر و جوجه کباب و ایضا ران دایناسور نیز تکلیفی 
برای رأی دادن به عهده شما نمی گذارد و حتی االمکان باید 

جلوی شکم وامانده را گرفت. 

موضوع انشا

 چگونه کرونا نگیریم؟

همه ما می دانیم که ویروس کرونا یک بیماری خیلی خطرناک 
است و معلم بهداشت گفته است اگر آن را بگیریم پدرمان 

را درمی آورد.
البته شوهر عمه ام دیشب در میهمانی می گفت: فعاًل که اون 

ما رو گرفته هار هار هار!
اما پدرم می گوید: همش کار خودشونه چون می خوان همه ما 

بمیریم تا خودشون بمونن.
برادرم که پرسید پس چرا از خودشون شروع شد گفت: شما 

درسات رو نوشتی حاال پریدی وسط حرف بزرگ ترها؟
 و من فهمیدم که اگر می خواهی در وسط حرف بزرگ ترها 
بپری باید اول درس بنویسی و من هم االن آمده ام درسم را 

بنویسم و بعد بروم بپرم.
مامان می گوید کرونا هم اگه بیاد ما که آماده ایم. آخر دیروز با 

بابای مان رفتند و نصف داروخانه را خریدند.
ماسک ضدشیمیایی  و  بروند  بازار  به  است  قرار  هم  امروز 

تهیه کنند.
البته مامان کمی هم نگران است و می گوید اگر ماسک های مان 
تمام شود، برای خرید دوباره اش باید یک کلیه بابا را بفروشیم.
و من نمی دانم کرونا درد بیشتری دارد یا نداشتن یک کلیه.

دیشب خواب می دیدم یک آدم فضایی آمده است و می خواهد 
من را با وایتکس بشوید، از خواب که بلند شدم دیدم مادرم 
لباس ضدویروسی که از دیوار خریده است را به تن کرده و 
می خواهد وایتکس را روی من خالی کند که بابا به دادم رسید 

و من را از حل شدن نجات داد.
البته این ویروس خوبی هایی هم دارد و آن هم تعطیلی مدارس 
است. دیروز با بچه ها کلی توپ بازی کردیم و بعد از در آوردن 
توپ از جوب کنار خانه، سعی کردم دست هایم را با آب و 

صابون بشویم تا کرونا ما را نگیرد.
 این بود انشای من.

استامپ کرونایی

ماجرای یک رای دهنده  پشیمان
در خدمت یکی از دوس��تان که رفت��ه رای داده اما 

توبه کرده هستیم.
- سالم مهرداد چطوری؟

- چه سالمی، نمی دونم چطور به این مردم بگم که 
نیان و رای ندن.

- چرا مگه اتفاقی افتاده؟ 
- مگه خبر نداری؟ من االن ُمردم، از این فرش��ته ها 
خواستم برای آگاه کردن مردم فقط اجازه بدن یه زنگ 

به شما بزنم.
- یعنی کرونا گرفتی و مردی؟

- از وقتی اون استامپ لعنتی رو انگشت زدم، کرونا 
اومد تو بدنم، قلبم رو به  عنوان توپ برداشت و با کلیه 

گل کوچیک بازی می کرد.
- یعنی هیچ کاری باهات نکردن که خوب شی؟

- نه فقط می گفتن نداری برو. اما من که می دونستم 
می خوان تعداد کرونا تو کش��ور بی��اد پایین دارن اینو 

میگن.
- واقعا متاس��فم بابت این اتفاقی که برای دوس��ت 

در میان صف معترضان رژیم

 تومار پیچیده
 بداهه شاعران راه راه به مناسبت سوم اسفند

سالروز کودتای رضاپاالنی 

 روحت شاد!

ای قلدر الت بدزبان، روحت شاد!
اعلیحضرت، رضا چاخان! روحت شاد!

تا نام تو پهلوی شد از پاالنی
از پنبه شدی تو پهلوان! روحت شاد!

گفتی که برای حفظ قانون شده ای
سردسته کودتاچیان! روحت شاد!

یک مرتبه که شاد نبودی، هم شد
با دیدن آن تنور نان روحت شاد!

ای آنکه شبانه دیده ربع خنگت
از تخت و شوفاژ و میز، سان، روحت شاد!

گفتند زمان تو گل و بلبل بود
از رونق و وضع اُنچنان... روحت شاد!

 در دوره تو علم ز هر جای وطن
 می کرد هماره فوران! روحت شاد!

از صنعت لولهنگ مان دنیا داشت
انگشت تحیر به دهان! روحت شاد!

کار تو همیشه فتح و پیروزی بود
موریس هم آخرین آن، روحت شاد!

تنبان تو تر ز حمله متفقین
اسطوره تویی تو، قهرمان! روحت شاد!

 آن روز که مومیایی ات پیدا شد
گفتیم همه سوت زنان، روحت شاد!

ای خاطره ساز مسجد گوهرشاد
ای درد و بالی توأمان، روحت شاد!

نزدیکی کودتای تو صف بستیم
گفته ست به خنده رأی مان: روحت شاد!

بداهه سرایان
مهدی امام رضایی، زهرا فرقانی، زهرا آراسته نیا، فائزه مهدوی، 

مینا گودرزی، طاهره ابراهیم نژاد، محمود حسنی مقدس

عاشقانه کرونایی
ای روح تو عصیانگر و اعصاب تو قاطی!

زندانی چشمان تو قاضی تلفاتی

با اینکه ز حال دل من بی خبری، باز
با جاذبه چشم توام، در تله پاتی

لبخند تو سرمنشأ ویروس کروناست
پیداست از این کاهش آثار حیاتی

داده ست چو عین االسد این لشکر مغرور
از ضربه مغزی مالیم، تلفاتی

گفتم که درآورده دمار از همه این درد
گفتی که »عجب! بی خبرم...« عین رباتی

گفتم که گرفتار تو شد این دل تنگم
گفتی که نزن این همه هی حرف زیاتی!

ای کاش که یک روز مراد از تو بگیرم
من باشم و تو باشی و چایی و نباتی!

این خواسته ام بود به هر شهر که رفتم
تا رفع شود حصر من و تو، صلواتی!

هرچند به زعم خویش سلطان بودند سوهان روح کورش 
در پهلوی پهَلوی نشسته هرکسدر اسم شبیه پهلوانان بودند

بحرین عروس شد به یک امضا چونفهمیده چقدر ناز و مامان بودند!
بنگر که مخالفان همه فربه و چاقشه حامی ازدواج آسان بودند!

 شد راه فضا ز پشت بام همه باز توی هتل ساواک مهمان بودند
هر شب به سالمتی مردم تا صبحشهدخت به شخصه عامل آن بودند!

تصویب کاپیتوالسیون یعنی کهمشغول می  و کباب بریان بودند
چون یکسره خط مشی شان ثابت بودمرحوم چقدر فکر ایران بودند

پیوسته به زیر خط بطالن بودند!

با پخِّ سفیر اجنبی از لکنت

دربار َت تر َت تر ُت تنبان بودند

معلوم نشد که شاه این مملکتند

یا نوکر خاص انگلستان بودند؟

بر روح نجیب و بی نوای کورش

بابا و پسر همیشه سوهان بودند

فروغ زال

عنبرنسارا و محتکر دود کنید!

زهرا فرقانی

محمدحسین صادقی

ابوالفضل سلیمانی

اسم آوردن از کرونا مثل زمانی است که یک مارمولک می بینیم و پشت یقه مان مورمور می شود و این  در حالی است که 
مارمولک روی دیوار است و ما هم در شکم او جا نمی شویم. اگر چه  هر کدام از هموطنان از تاریخچه تا جستار های وابسته 
و فهرست منابع  ویروس کرونا را از بر هستند، اما در اینجا نکاتی گفته می شود که به عقل جن هم نمی رسد ولی برای 

سالمتی شما حتما مفید است. 

4راهغیرعلمیمبارزهباویروسکروناکهدرهیچمنبععلمینمیبینید

آگهی تسلیت

آقا هوشنگ! قربانت برم تقصیر من که نیست 

رای نیاوردی، بیا پول این مرغ و برنج هایی که 

بردی رو تسویه کن! 

از طرف: حاج آقا خندقی، مدیر محترم 

فروشگاه حساب کتاب)مقر سابق حمایت از 

کمپین هوشنگ برای شهر هوشمند(

                   اعالمیه عمومی

به اطالع می رساند متأسفانه صفحه شخصی اینجانب در 
ایام انتخابات هک شده و هرگونه حمایت از کاندیداهای 
شکست خورده را تکذیب می نمایم. 

از طرف: مهندس بهباد بادشناس

              آگهی فروش
تعدادی ماکس اصل به فروش می رسد، کامال تیمیز و 

بهداشتی، در حد نو. قیمت توافقی. محل قرار: باغات 
تماس: بیا باال سر قنات، پول نقد همراه داشته باش، اطراف تهران، نزدیک قنات قدیمی

ملتفتی که؟

. حمله صهیونیست ها به چند جوان فلسطینی در شرق 
خان یونس، ابتدا با شلیک گلوله و سپس با بولدوزر
و جابه جا کردن پیکر شهید برجامانده، آویزان از بیل مکانیکی.
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1-  اسفرزه را به همراه یک پیمانه صمغ عربی خوب بخیسانید. 
سپس آن را بین دو لب آنهایی که می گویند »سردخونه ها پره« 
و »این تصویر خاکسپاری 40 نفر فوتی کرونا به صورت مخفیانه 
در بهشت زهرا است« بریزید. مطمئن شوید این ترکیب حتما 
خشک شود و هر بیست وچهار ساعت یک بار تمدید کنید تا 

دیگر کسی نباشد که از تصاویر آرشیوی گوگل حرف بزند. 

2-  قاچ کردن پیاز و گذاشتن در اتاق، دود کردن محتکران 
ماسک، گران فروشان مایع ضد عفونی کننده و عنبرنسارا در 
اسپنددان. با این عمل عالوه بر پاک کردن هوا، زمین را هم 
پاکسازی کرده اید. به دلیل نوین بودن این روش، راهکار های 
عملی آن به چینی ها برای کسانی که دستمال توالت دزدیده، 
بیماران چینی که عمداً دکمه های آسانسور ها را آلوده و همین طور 

ژاپنی هایی که مغازه ها را غارت کرده اند نیز ارائه می شود.  

3- یک پیاله عسل و یک قاچ خربزه مشهدی را به کسانی که 
هنگام سوختن پالسکو یک پسرخاله همسر در آتش نشانی، 
هنگام انتخابات یک عمه مادرزن در وزارت کشور و اکنون نیز 
یک باجناق پرستار دارند )اگرچه هنوز به سن بلوغ نرسیده و 
ازدواج نکرده باشند( بخورانید. مطمئن شوید آروغ پشتش 
را حتما بزنند. سالمت روانی و کاهش استرس از مهم ترین 

روش های پیشگیری از این بیماری است. 

4- در صورت مشاهده کسانی که پس از ابتالی 38 کشور 
به کرونا، »خدایا آخه چرا فقط ما؟« را استوری می کنند، فورا 
با دادن نشانی  به وزارت صنعت و تجارت مراجعه کرده و 
فرد استوری کننده خواستار توقف واردات از قبرس و اعالم 
خودکفایی شوید. شاید بپرسید چه ربطی داشت؟ اما بد نیست 
بدانید این کار در صرفه جویی ارزی و در نهایت  افزایش بودجه 

پزشکی کمک کرده و باعث سالمت شما می شود.

سیدمحمدجواد طاهری

علی پرتوی

شوید!
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روبوسی ایام عید
را به ما بسپارید!

آیا در این کرونابازار از روبوسی
ایام عید رنج می برید؟ نبرید!

ش��رکت »همیار هر جور ش��ده پول دربیار« با 
مسؤولیت نامحدود، آماده ارسال اکیپ های ویژه 
روبوس��ی ابتدا و انتهای مراسمات به جای شما 
می باش��د. با کادر مجرب خانم، آقا، پیر و جوان. 
در صورت تمایل قلیان در محل نیز مهیا می باشد.

برای امضای تومار »نه به رژیم« جمع شدن. سالم آقا! چند - سالم همراهان عزیز! به میان مردم معترضی اومدیم که 
- با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاران ساعته توی صفید؟

شما در شبکه های تلویزیونی...
- و درود و سالم بر روح و روان پاک شهیدان...- ممنون

- و عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن...- چقدر رمانتیک و قدرشناس
- نه... فرارسیدن جمعه دوم اسفندماه. بنده چهار ساعتی - ایام آغاز حکومت رضاشاه؟

میشه که توی صفم.
- چرا نداشته باشه؟ ما برای حفظ و اعتالی وطنمون از هیچ - واقعا ارزشش رو داره؟

- آفرین به این غیرت ملی. آفرین. به نظرتون این تومار  کاری فروگذار نمی کنیم.
- چه امیدوارانه. بعد از پیچیده شدن تومار رژیم، می خواهید - امیدوارم با این حضور تومار  پیچیده بشه.نتیجه اش چی میشه؟

پیچیدید، خداقوت جانانه ما رای دهندگان در صف را پذیرا پای صندوق های رای، تومار استکبار جهانی را برای بار دیگر -  ای مردم عزیز و شریف ایران! هم اکنون که با حضور خود - چقدر خوب. و حرف آخرتون با بینندگان؟- میرم خونه و خستگی صف رو برطرف می کنم.چیکار کنید؟
- چیزه... یعنی بریم یه بخشی ببینیم و بیایم در خدمت یکی باشید. و من اهلل التوفیق.

دیگه از معترضان در صف باشیم.
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عزیزمون افتاده، کرونا تو جهان کال 3 درصد آدم ها رو می کشه 
اما تو ایران ظاهرا همه رو می کشه، قاعدتا به خاطر اینه که 

اینقدر گفتیم جنگ جنگ که کرونا هم با ما دشمن شده.
- اونجا وضع خیل��ی خراب بود. جمعیتی از مردم کرونا 
گرفت��ه میومدن اما بهش��ون می گفتن برید. می خواس��تن 
آمارشون باال نره. من چون آشنا داشتم تو بیمارستان فقط 

یه کاری تونستم برای خودم بکنم.
- چه کاری؟

- همونطور که می دونید دقیقه به دقیقه س��ردخونه های 
بیمارس��تان ها داره پر میشه. حتی بعضی جسدها رو جلوی 
کولر میذاشتن که فاسد نشن. تونستم یه جا توی سردخونه 
بیمارستان خیابون مون پیدا کنم. فقط نمیدونم چرا اینقدر 
طولش میدن، یخ زدم تو این سردخونه. هی میگن پاشو بیا 
برو تو هیچیت نیس��ت. اما م��ن میدونم اینا فقط می خوان 

آمارشون پایین بیاد...
- خ��ب! فک کنم دیگه وقتت تموم ش��ده و فرش��ته ها 
االن گوشیتو قطع می کن، فعال بخواب تا بیان ببرنت برزخ، 

خداحافظ.
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