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ما را در شبکه های اجتماعی
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

یک روز معمولی در اتاق خبر شبکه من و تو

تندروهای مذهبی اینجا 
سنتگرایان معتدل اونجا

و  می نشیند  صندلی  روی  اخبار  خواندن  برای  گوینده 
اشاره  با  می کنند.  وصل  را  او  تصویر  و  صدا  تصویربرداران 

کارگردان، برنامه شروع می شود.
اتاق خبر من و تو خوش آمدید. کوالک  مجری: سالم به 
کرونا در ایران! به گزارش منابع رسمی از ایران، تا این لحظه 
چیزی بالغ بر 500 هزار نفر ریال در ایران به بیماری کشنده 

و خانمان سوز »کووید-19« مبتال شده اند.
)کارگردان، کاغذی به دست مجری می دهد( مجری: به خبری 
که هم اکنون به دستم رسید توجه کنید. تعداد مبتالیان به 
این میهمان ناخوانده میکروسکوپی ناچیز، در ایاالت متحده 
آمریکا از مرز نیم میلیون نفر گذشت. گزارش ها حاکی از آن 
است که اخیرا دولت ایاالت متحده آمریکا یک محموله ماسک 
که متعلق به چینی ها بوده است را در فرودگاه به قرض برده 

است. به خبر قبلی برگردیم.
کارشناسان معتقدند آمار مبتالیان واقعی در ایران بیش از 

آماری است که ایران اعالم می کند.
)کارگردان کاغذ دیگری به دست مجری می دهد( مجری: در 
جریان مبادله آزاد اطالعات در جهان، ساعتی پیش جمهوری 
چک کشتی حاوی ماسک که به مقصد ایتالیا در حال حرکت 

بود را مورد بررسی و پژوهش های مطالعاتی قرار داد.
علی  کرونا.  به  ایران  عالی رتبه  مسؤوالن  عاجزانه  ابتالی 
الریجانی... )کارگردان دوباره کاغذی به دست مجری می دهد( 
مجری: به گزارش پزشکان، بوریس جانسون دچار سرفه های 

کم آب و تنگی نفس مالیم شده است.
و اما فاجعه قحطی ماسک در ایران خبرساز شد. قحطی و نبود 
ماسک در ایران، بسیج و تندرویان مذهبی را بر آن داشت تا 
مساجد و حسینیه ها را تبدیل به کارگاه های ماسک سازی... 
)کارگردان دوباره کاغذی به دست مجری می دهد( مجری: 
سنتگرایان معتدل مذهبی ایتالیا کشتی حامل الکل طبی 
که به مقصد تونس در حال حرکت بود را برای انجام پاره ای 
مراسم های سنتی و مناسک مذهبی بشردوستانه، به بنادر 

خود دعوت کردند.
انتقاد رسانه های جهان از عدم قرنطینه قم همچنان ادامه دارد... 
)کارگردان کاغذ دیگری به دست مجری می دهد( مجری: 
لهستانی ها محموله ژل ضدعفونی کننده متعلق به کشور نروژ 

را از بیم دزدان دریایی، در کشور خود پناه دادند.
شایعه گورهای مخوف دسته جمعی در بهشت معصومه قم 
تا چه اندازه صحت دارد؟ )کارگردان دوباره کاغذ دیگری به 
دست مجری می دهد( مجری: این تصاویر که هم اکنون به 
دست مان رسیده است توسط پهپادهای فوق پیشرفته نظامی 
ارتش ایاالت متحده آمریکا از آرامگاهی در نیویورک ضبط 
شده اند و متعلق به یک مقبره اشتراکی و متحدانه در نیویورک 
است که ساکنان آن انسان هایی درد کشیده با قلوبی سرشار از 

مهربانی و محبت و نوع دوستی بوده اند.
آیا ریختن آهک بر روی اجساد فوتی های ایران، مانع انتشار 

این بیماری به آب های زیرزمینی ایران خواهد شد؟
)کارگردان باز هم کاغذ دیگری به دست مجری می دهد( 
مجری: فرانسه 4میلیون ماسک متعلق به ایتالیا و اسپانیا را برای 
اطمینان از سالم و بهداشتی بودن شان، به پزشکان خود داد.

»کووید-19« در ایران، قتلگاهی به وسعت تمام ایران ساخته 
است.

)کارگردان کاغذ دیگری به دست مجری می دهد( مجری: 
پرزیدنت ترامپ در اقدامی بشر دوستانه در نشست خبری 
خود به مردم آلمان اطمینان داد از ماسک های این کشور که 
توسط ارتش آمریکا به دست نیروهای آمریکایی افتاده است، 

به بهترین نحو ممکن استفاده خواهد شد.
دونالد ترامپ باالخره از معجزه آمریکایی قرن رونمایی کرد. 
دستگاه ضدعفونی کردن ماسک های استفاده شده. ایران 70 

سال دیگر به این فناوری خواهد رسید.
)کارگردان کاغذ دیگری به دست مجری می دهد( مجری: خفه 

شو! جان؟ ببخشید با کی بودی؟
کارگردان: با خودت بودم بسه دیگه بیا پایین...

ونائیب! دزدان دریایی کر
با باالگرفتن دزدی ماسک در اروپا و آمریکا، بی بی سی فارسی با قطع برنامه های
عادی خود به پخش مستندی درباره نحوه گرده افشانی خیارها پرداخت
عزت اهلل ضرغامی با اشاره به دزدی ماسک
توسط اروپایی ها در توئیتی نوشت:
»اگر سفیر چین اجازه میدن
ما هم یه ماسک بدزدیم.
هار هار هار...«
فرانسیس فوکویاما  که
قبالً  نظریه پایان تاریخ
را با توجه به قدرت
لیبرالیسم   منتشر
کرده بود، خود را به مدت
3 روز در دستشویی
حبس کرد

 ●

●

●

رضا عیوضی

پیوست نامه  جمعی از فعاالن سینمایی
برای آزادی محمد امامی

اختالس فقط یک عدد است!
ریاست محترم قوه قضائیه، سالم علیکم

احتراما امضای نامه درخواست آزادی جناب محمدامامی توسط 
ما هنرمندان و سینما دوستان، انتقادات برخی مردم و البته 
کینه توزان را برانگیخت. لذا الزم دانستیم در نامه ای کوتاه به 

این انتقادات پاسخ دهیم.
دوستان اعتراض کرده بودند که چرا برای آزادی موقت یک 
مختلس اقتصادی نامه زده ایم. اوال که اختالس فقط یک عدد 
است و به قول معروف اختالس را کی کرده و کی گرفته؟ دوما 
اتهام فساد اقتصادی به ایشان خنده دار است. ایشان نهایتش 
از صندوق ذخیره  فرهنگی هستند. چرا که  یک مختلس 
فرهنگیان اختالس کرده اند، اگر نه برای ایشان کاری نداشت 
که مثال از صندوق بازنشستگان پول بردارند. این یعنی حتی 

هنگام ارتکاب جرم هم دغدغه  این فرد فرهنگ بوده است. 
یا دوستان حتی چشم دیدن القابی را که برای ایشان به کار 
بردیم هم ندارند. مگر ما چه گفتیم؟ گفتیم خالق است و 
موفق. مگر نیست؟ خدا شاهد است به ذهن کدام مختلسی 
می رسید که پول فرهنگیان را هم می شود خورد و با پول معلم 
جماعت هم می شود فیلم ساخت!؟ این اگر خالقیت نیست 
پس چیست؟ موفق هم که قطعا بوده اند که اگر نبودند؛ االن 

نه ایشان در زندان بود و نه چنین نامه ای نوشته می شد.
حال ما از منتقدان عزیز می پرسیم؛ آیا یک چهره تا این حد 
فرهنگی، سزاوار است که در زندان بماند و خدای ناکرده کرونا 

بگیرد؟ وجدان بیدار آدمی را چه شده است؟

معرفی سنت های قدیمی در سال 2500

هالوماسکین
در روز هالوماسکین جوانان در کافه ها تجمع بیجا نموده و ضمن عربده کشی و مانع 
کسب شدن، تالش می کنند به صورت نمادین ماسک حداقل یک نفر را بدزدند. از 
طرفی مال باخته یا مال باختگان باید با زنجیر و پنجه بوکس به جان سارق افتاده و او 
را از 3 جا به صورت نمادین فلج کنند. پیشینه این روز که در میان جوانان بسیار 
محبوب است، به حدود 5 قرن پیش یعنی سال 2020 میالدی می رسد. برخی 
کارشناسان روشن مغز درباره این تاریخ گفته اند: در آن ایام بیماری همه گیری رخ 
داد و دنیا با کمبود ماسک و لوازم بهداشتی مواجه شد. با وجود کمک های زیادی 
که از اروپا به سمت آفریقا و آسیا روانه بود، ولی پدیده زشت ماسک دزدی در 

جوامع غیرمتمدن بسیار شایع شد. 
همچون سایر موارد مشابه، شایعاتی هم درباره هالوماسکین وجود دارد از جمله 
اینکه دزدی ماسک تنها در میان کشورهای اروپایی و آمریکا اتفاق افتاد و سایر 
جوامع اصال نمی دانسته اند ماسک چی هست. گفتنی است این روز در بانک 
سرمایه های تاریخی و انسانی سازمان ملل به عنوان روز حرکت به سمت تمدن 

به ثبت رسیده است.

داستان تکراري دستمزد کارگران و تورم

یك کف دست
امان از این خرافات، امان! یعني از صد تا کرونا و سارس و خوک بدتر است این 
خرافات! طرف همه اش 19-18 سال کارگري کرده، آنوقت خودش را صاحبنظر 
مي داند که بله! باید حقوق کارگر به تناسب تورم باال برود. آخر برادر من! خواهر 
من! عزیز من! اي زحمتکش! اي گرداننده چرخ صنعت! اي رأی دهنده! اي 
آمده در استادیوم! اي اشک  در چشم !! هر چي زیاد شد که نباید دستمزد شما 
هم با آن زیاد شود که! آخر این چه خرافاتي است که دارید؟ این چه توقع 6 
هزار ساله اي است؟! به قول اصالن در سریال آرایشگاه زیبا: »حرف باید منطق 

داشته باشد«. 
اگر قرار بود دستمزد کارگر، متناسب با باال رفتن قیمت ها یا تورم یا گراني یا بیکاري 
یا تدبیر یا وعده یا پوستر، باال برود؛ این همه سال دبیر کل محبوب و محجوب و 
مأخوذ به  حیای خانه کارگر، که اتفاقا نماینده مجلس شورا هم بوده اند و هستند 
فعال؛ حتما یک تذکري، نطق پیش از دستوري، پس از دستوري، بین مریضي، 
سرپایي اي، چیزي مي کردند و حق تان را کف دست تان... چیز... کف دست شان... 

نه... کف دست مان... خالصه! ول کنید این خرافات را. چه خبر از بارندگي ها؟!

آقای کشیش ظاهرا تعطیل است!
پنداشته فوتش فلوروراسیل است

تنها چیزی که با پف از بین رود
نامش کرونا نیست و اسرائیل است!

هی ماسک ندزد آبروداری کن!تو مهد تمدن و حقوق بشریدرباره  بهداشت خود کاری کنبر وضعیت وخیم خود زاری کن
محمدحسین فیض اخالقی

از وحشی بی تربیت گاوچرانمحموله ماسک، کار ناچیزی بودیک روز گرفته عمر از پیر و جوانیک روز زده به چاه نفت دگران
فهیمه انوری

وحشی تر از...
جنگ و گریز و وحشت و تعقیب
تهدید و قتل و غارت و تخریب
از غرب وحشی، رونمایی شد
با ذره ای کوچک تر از آمیب!

حاال به اصل خویش برگشته
حتی به آن هم، می زند آسیب
هم دوخته، بر کشتی هم چشم
هم بر هواپیمای باری، جیب

در حیرتند از حجم این دزدی
دزدان دریایی کارائیب

این حاصل بعدالمدرنیته ست
سنت، چو با صنعت شود ترکیب

چون قبله آزادی آمریکاست
دنیا شده جنگل، بدین ترتیب

وقتش رسیده عالم و آدم
با ذره  ریزی شود تأدیب

تا ماسک برای شان شود آماده

دزدی مالیم اتفاق افتاده

این چهره واقعی غرب است فقط

خود را کمی از نقاب بیرون داده

زهرا آراسته نیا

شعریکاتور
کشیش اوانجلیست آمریکایی کرونا را با فوت 

مورد هدف قرار داد! - جراید

مهدی نظری

امین صالحی

زهرا فرقانی

داوود افرازی

امین شفیعی بهزاد توفیق فر محمد امین میمندیان

ری
ن یا

مرا
کا

با باالگرفتن دزدی ماسک در اروپا و آمریکا، بی بی سی فارسی با قطع برنامه های
عادی خود به پخش مستندی درباره نحوه گرده افشانی خیارها پرداخت
عزت اهلل ضرغامی با اشاره به دزدی ماسک
توسط اروپایی ها در توئیتی نوشت:
»اگر سفیر چین اجازه میدن
ما هم یه ماسک بدزدیم.
هار هار هار...«
فرانسیس فوکویاما  که
قبالً  نظریه پایان تاریخ
را با توجه به قدرت
لیبرالیسم   منتشر
کرده بود، خود را به مدت
3 روز در دستشویی
حبس کرد

محمود احمدی نژاد: 
وقتی میشه با یه دستمال کاغذی ماسک 

درست کرد، دیگه دزدی چرا؟

نامه جمعی از سینمایی ها:
آقای رئیسی!

 اختالسگر گرفتن اگر هنر است؛
گرفتن اینها هنر برتر است!

صادق زیباکالم:
دزدی نکردن؛ فقط یه جابه جایی آهسته 

صورت گرفته

حمید فرخ نژاد:
حق دارن به خدا. من خودم هر روز زیر بار 

پیدا کردن دو تا ماسک دارم له می شم


