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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

در وصف کافه و شعر و آروغ روشنفکری

شعر الکردارشان
شاعران با کافه تا افتاد کار و بارشان
کافه ها از انجمن ها سکه شد بازارشان

کافه تاریک است و اینها زود شاعر می شوند
بوی دود و قهوه دارد آروغ افکارشان
تا فضای کافه را بسیار عرفانی کنند 

شعر نرم افزارشان، سیگار سخت افزارشان
غالبا چون در فضای مختلط شاعر ترند

دلبری دارند با ابیات از دلدارشان
حافظ و سعدی فقط در حد فال است و دکور

بخشی از شاعر فراری ها سوپر استارشان
هر چه نامفهوم تر، احسنت هایش بیشتر
گه گداری فحش دارد شعر الکردارشان
خوانش اشعارشان مثل پنیر پیتزاست

کش می آید واژه ها در لهجه کش دارشان
فلسفه در البه الی بیت ها قاطی شده

روح اگزیستانسیالیسمی است در اشعارشان
اکثرا زن ها رمانتیستند و مردان سوررئال

هست ظاهر در کت و در مانتو و شلوارشان
آنقدر فاز هنر دارند در خود، گوییا

صوت داوودی برون می آید از گیتارشان
چون که خیلی فلسفی هستند، پس حسن ختام

کافکا و نیچه و صادق هدایت یارشان

نامه 3۶۰ سلبریتی در حمایت از معلم و جایگاه علم 

ما باشرافت ها 
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه

ما به بی مهری شما نسبت به معلمان معترضیم، ما سلبریتی ها 
هرگز از حقمان یعنی افزایش حقوق فرهنگیان کوتاه نخواهیم 
آمد. از خود نپرسیدید که با این حقوق چگونه صندوق ذخیره 
فرهنگیان را پر کنند!؟ فرهنگی اسمش با خودش است یعنی 
آدم با شخصیت، حاال تصور کنید که با حقوق کم نتواند 
فرزندان ما را خوب تربیت کند، نتیجه چه خواهد شد؟ واضح 
است، بی شخصیتی! آگاه باشید که شرافت از بین دانش آموزان 
رخت بر خواهد بست. نگفته اید معلم اگر نداشته باشد مجبور 
به مسافرکشی می شود، مجبور می شود شغل دوم و سوم و 
چهارم یعنی سرمایه گذاری با یارانه در بوفه مدرسه داشته باشد. 
اصال فکر نکردید شاگردانش عاقبت شان فرار از مدرسه و دزد 

شدن است.
از شما درخواست می کنیم آینده فرزندان این سرزمین برای تان 
مهم باشد. فرزندانی که ما در زیر تامین خرج شان در ویرجینیا 
و کانادا زاییده ایم، فرزندان این سرزمین در دوبی چه گناهی 
کرده اند که حتی هزینه خرید منزل ندارند و مجبورند شب را 
در هتل صبح کنند. حداقل به فکر کارتن خواب های سواحل 
پاتایا باشید که لباس هم برتن ندارند. فرزندان این سرزمین 
چرا باید غربت نشین جشنواره های بیگانه شوند در اقصی نقاط 
جهان، در حالی که پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، هنوز 
قرارداد جدیدی نبسته! چرا؟ چون حقوق فرهنگیان مظلوم 
افزایش چشم گیری نداشته است. چرا؟ چون صندوق ذخیره 
فرهنگیان خالی است. چرا؟ چون تهیه کننده دستش خالی 
است. خواهشمندیم به خاطر انسانیت، به خاطر آینده فرزندان 
این سرزمین، به خاطر شأن و جایگاه معلم، با افزایش حقوق 
فرهنگیان موافقت و سرریزش را واریز در صندوق ذخیره 

فرهنگیان کنید. 
کلید صندوق را هم زیر همان گلدان سابق بگذارید. 

با تشکر
با شرافت های منهای شریف

سک سک بر دیوار برجام 
نامه نگاری های تحریم مجدد ایران

از: معاونت تحریم
به: دایره تحقیق و بررسی

سالم
هر چه سریع تر بررسی کنید کدام یک از نهادها و اشخاص 
وضع  قابلیت  رضایی  محسن  و  جنتی  احمد  جز  ایرانی 

تحریم های جدید علیه ایران را دارند.  
_________________________________

از: دایره تحقیق و بررسی
به: معاونت تحریم

سالم و عرض تحیات
نظر به نامه شما شرکت گاز کشی رسول لوله، شرکت آب رسانی 
لوله کج، ایزوگام شرق دلیجان، پنیر فتای صباح، سس بیژن و 
شرکت جالل قطعه تنها تولید کننده آفتامات پیکان در ایران 
قابلیت وضع تحریم های جدید را دارا هستند. خاطرنشان 
می شود نامبردگان در نامه شما نیز همچنان قابلیت تحریم 
را دارند، حیف است. ولیکن با توجه به حضور نداشتن ایاالت 
متحده در فهرست کشورهای عضو برجام، این کار فعال ممکن 

نیست. رونوشت به وزیر خارجه.
_________________________________

از: وزیر خارجه
به: معاونت حقوقی

سالم
با توجه به اعالم نیاز معاونت تحریم و دایره تحقیق مبنی بر 

نیاز حضور در برجام، امکان این کار بررسی شود. 
_________________________________

از: معاونت حقوقی
به: وزیر خارجه

سالم
طبق اطالعات مندرجه در برجام، امکان سک سک کردن بر 
دیوار برجام وجود دارد؛ می توان یک تک پا داخل شده، تحریم 

کرد و دوباره خارج شد.
_________________________________

از: وزیر خارجه
به: همه معاونت ها

سالم
دوباره به برجام پیوستیم!

و من االمضاء التضمین
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محمدحسین صادقی

مهدی سلیمان نژاد

سردبیر: امین صالحی
دبیر سرویس شعر: زهرا فرقانی

دبیر سرویس کارتون: مهدی نظری
دبیر فنی:  سیدمحمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym_ir دنبال کنید!

دولت در مسیر خصوصی سازی
و بذارید برای رئیس جمهور بعدی بمونه! مردم: یه پاستور ر

کارگر
تا غرغر عیال کمی مختصر شود

یا دخل شان ز خرج مگر بیشتر شود
صف بسته اند پشت در دفتر مدیر

»شاید کزان میانه یکی کارگر شود«

زهرا فرقانی

اعطای نشان به قبر سربازان آمریکایی

عین االسدی که یک یگان ویژه ست
پس الیق هدیه و نشان ویژه ست
حاال که همه ضربه مغزی شده اند
صبحانه شان مغز و زبان ویژه ست

احد ارسالی

خودکشی

ز دست هر چه الکل داد و بیداد
که عقل عده ای را داده بر باد

طرف از ترس مردن کشته خود را
خدایا رحمتش کن روح او باد

صامره حبیبی

اینستا و آرات ها

این درآمدها که در بشقاب توست 
حاصل پست تک و جذاب توست

پیج، دریا و تو ماهیگیر آن 
بچه هم کرم سر قالب توست

هاجر جان نثار

برخی دیگر از مردم:
 فروش اموال بال استفاده دولت شامل 

فریدون هم میشه؟

رئیس بورس: 
سهامداران منتظر عرضه اولیه هیأت دولت 

باشند
احمدی نژاد:

 اون گلدون آبیه منو چرا فروختین؟

علی کریمی:
به خاطر خدمتی که مرحوم لویی پاستور 

در اختراع برق انجام داد
این ساختمون رو می خرم

مهدی پیرهادی

فال هفته 
حریف مردم بدلهجه بودن آسان نیست

کسی مبـاد طـرف با عذاب
ای صاحب فال! 

اول از همه یادت باشد دفعه بعد برای فال گرفتن دیوان 
حافظ را بازکنی نه غزلیات بیدل دهلوی را.

دوم نیز اینکه فال را برای سایر افراد شیر کن چون این 
فال تنها متعلق به تو نیست.

در  عظیم.  بس  مصیبتی شده ای  گرفتار  است  چندی 
عظمت مصیبت بودن این فرد همین بس که عالوه بر 
توهین به مردم و نفهمیدن حرف کارشناسی کارشناسان، 
حرف خودش را نیز نمی فهمد و هر از چندی خودش، 
بی عقل  را  خودش  حتی  و  می کند  نقض  را  خودش 

می خواند! 
اما مژده ده که تا پایان این مصیبت چیزی باقی نمانده و 
فقط کافی است یک تابستان و یک پاییز و یک زمستان 
و یک بهار دیگر را ببینی تا پس از آن، این سال های 

تکراری تمام شود.

سیدمحمدجواد کیش بافان

سؤاالت پرمغز از سریال های پر محتوا 

دلپیچه 
با توجه به نظرسنجی اخیر یکی از سریال های شبکه خانگی، 
انتظار می رود در سریال های آینده این سواالت مهم و اساسی 

مطرح شود:
۱- در سریال »خانواده شلوغ پلوغ« کدام یک از مردان فامیل 
بیشتر از بقیه چشم چرانی می کرد و واکنش همسرش به این 

اقدام چه بود؟
الف( شوهر خواهر خانواده/ چشمانش را از کاسه درآورد و 

کف دستش قرار داد.
ب( پسر عمو بزرگه/ زنش مشغول غیبت بود و اصال متوجه 

این عمل زشت نشد.
ج( داداش زن دایی اقدس/ اصال زن ندارد.

د( همه موارد/ همه موارد

۲- در سریال»دلپیچه« مسؤول تعویض پوشک بچه کدام یک 
از اعضای خانواده بود و چرا؟

الف( پدر خانواده/ چون دنده ش نرم، وظیفه اش است.
ب( دختر کوچک خانواده/ چون کوچک است و می توان به 

او زور گفت.
ج( کلفت خانواده/ این که دیگه دلیل نمی خواد.

د( کودک/ مدت هاست دیگر از پوشک استفاده نمی کند.

۳- در سریال »ور پریده های پردردسر«، آیا باالخره شهناز 
خانوم ازدواج می کند؟

الف( خیر چون می خواهد همه را دق بدهد.
ب( زندگی خودش است و اصال به شما مربوط نمی شود.

ج( بقیه ازدواج کردن چه گلی به سرمون زدن؟
د( با اجازه بزرگ ترهای فامیل بلللله
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دکه اطالعیه عدم فروش صاحب  اصل،  شیرفروشان  منصور  اینجانب 
سیگارفروشی روبروی ساختمان پاستور اعالم می دارم 
نام  به  دکه مال خودم است و فروش آن در بورس 
اعتیاد  پیوست است.خصوصی سازی ممنوع می باشد. گواهی عدم 

تبریک و تهنیت
جناب آقای مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا

بازگشت برجام گونه شما به صحنه جرم پس از ۲ سال را 
به فال نیک گرفته و توافقی برد برد برای تان آرزومندیم. 

از طرف جمعیت »امضای کری تضمین است«

با ما گرگ شوید

تنها با یک روز آموزش نزد اساتید وحشی 

ما، گرگ وال استریت شوید. به همراه زوزه 

اختصاصی جهت متفرق کردن رقبا.

گروه بورسیار اندیشان تیزچنگ

     گمشده
به اطالع می رساند یکی از سوپراستارهای فرتوت سینما 
به نام مورگان فریمن، مدتی است ناپدید شده. وی نه 
گیج است و نه آلزایمر دارد. مورگان آخرین بار چیزهای 

ناله مانندی درباره استوری علی کریمی گفته است.
دیدید به روی خود نیاورید؛ بگذارید در حال خودش 

باشد.

تعداد عرضه به قیمت قبل کرونا دارد  نظر  در  اندیشان  پساکرونا  بخش کا.ب.که )کی به کیه(ستاد مبارزه با کرونا، واحد کاهش استرس،کرونا عرضه کند. اطالعات تکمیلی بعدا.نامحدودی خودرو، مسکن و... را به قیمت قبل از شرکت 

پذیرای تبریکات روز معلم
شاگردان عزیزم، سالم

از اینکه مدتی است نتوانسته ام بر تاچ گوشی شما 

حاضر شوم پوزش می خواهم. چند روز پیش که 

روی لینک تکالیف یکی از شما کلیک نمودم، موبایل 

سوخت، برق خانه رفت و چاه باال زد. نمی دانم چه 

شد ولی زود به شما کانکت می شوم؛ تا آن موقع 
هدیه روز معلمم را نگه دارید.

.آلمان با کارنامه سیاه 
کمک رس�انی تسلیحاتی 
)ش�یمیایی و...( به عوامل 
تروریس�م در غرب آسیا، 
بتازگی ح�زب اهلل لبنان را 
گ�روه تروریس�تی قلمداد 

کرده است!


