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مینا گودرزی

 ویکی کووید »رژیم آشغالی اسرائیل«

حفظ فاصله جهانی 
ویروس  کرد  اعالم  رسما  گوریون  بن  مه سال 1948   15
»کرونا اسرائیل« بدون اینکه لب به خفاش بزنند در فلسطین 
منتشر شده است. در آن زمان کسی این ویروس را جدی 
نگرفت و درباره آن جوک هم ساختند. کم کم این ویروس 
با انتشار در بدن میزبان خودش را صاحبخانه اعالم کرد و 

نشست وسط پذیرایی. 
وایتکس  مایع  نه  و  داشتند  ماسک  نه  که  فلسطین  مردم 
آشامیدنی، کشته های زیادی دادند. این ویروس شب و روز 
مثل توده های سرطانی از پهلو می زد و از شکم در می آمد، از 

سر می زد و از دم در می آمد. 
»کرونا اسرائیل« بین سال های 194۶ تا ۲۰۰8 تقریبا همه 
سرزمین اشغالی را مبتال کرد. برای مبارزه با این بالی مسری 
اعراب منطقه که انتظار زیادی از آنها روی دوش شان سنگینی 
می کرد، توصیه کردند »حفظ فاصله جهانی« بهترین راه مبارزه 
با این ویروس بوده و بعد از دست دادن با سران این رژیم، 
دست ها را به مدت ۲۰ دقیقه گربه شور کنند و وسط انگشت ها 

و کف دست فراموش نشود. 
ویروس اسرائیل با زیاده روی در گودبرداری و زمین خواری 
سرزمین فلسطین نزدیک بود خودش هم تا اعماق کشف 
نشده توسط گالیور نشست کند که فلسطینی ها با مقاومت 

سرشان را گرم کردند. 

داوود افرازی

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!

خاصی  چغری  و  ویی  پرر با  صهیونا  نکبتی  وس  ویر
حتی  و  کرده  سرایت  اندام ها  کل  به  جا  وجب  یه  از 
است  گفتنی  برسد.  هم  فرات  به  می خواسته 
وس را مژده داده اند! متخصصان مرگ عن قریب این ویر

کووید 1948 داشتیم
ونا مد نبود وقتی کر

بر آب رفته
نیل است و فرات آخر رویایت
هستی نگران نقشه فردایت

بپا نشود که روز قدس امسال
با آب دهان کنده شوی از جایت

طاهره ابراهیم نژاد

پست شبانه معاون پیشین امور زنان
در حالت بین خواب یا بیداری
ارسال نموده متن مورد داری!

باز این فمینیست دسته گل داده به آب
چون کودک مبتال به شب ادراری!

مهدی امام رضایی

از نیل تا فرات
ترسیده ای مگر؟ چون خیس گشته جات

نشتی بداده ای از اغلب جهات
می آید آنکه در آب دهان خلق
روزی شنا کنی، از نیل تا فرات

زهرا فرقانی

روزنامه شرق: چاره ای نیست!
باید با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه بدهیم!

تو عاشق مبتالی اسرائیلی
هم کاسه و هم صدای اسرائیلی
بیچاره خود آواره مادرزاد است
بدبخت! تو که گدای اسرائیلی!

طاهره ابراهیم نژاد 

آری تو به فکر ورزشی، جان خودت! 
برگرد به فطرتت، به وجدان خودت
با گرگ، اگر به فکر بازی هستی
باید بروی در پی درمان خودت!

سارا رمضانی

چه زهری می کشی؟ داری چه فازی؟
نکن بیهوده اینسان صحنه سازی
شتر در خواب بیند تیم ایران 

کند با تیم اسرائیل، بازی

هاجر جان نثار

کووید 19:
 من خب بچه نکشتم 19 شدم.

جنون گاوی: 
با عرض پوزش از جمعیت حمایت از حقوق 

گاوهای مجنون، این دیگه خیلی گاوه.

ترامپ:
وایتکس و بنزین رو با هم مخلوط کرده، 

نمک بزنید و میل کنید.

نتانیاهو:
خب! گفتیم، خندیدیم،

حاال بریم سراغ درس و مشق مون.

ماجرای تقابل ورزشکاران ایران و رژیم آشغالی

ایران به کمپوت پیوست 
کردند  اعالم  دنیا  ورزش  غیرسیاسی  مقامات  اینکه  از  بعد 
»از این به بعد هر کی بگه اسرائیل بده، بازیش نمی دیم« 
مسؤوالن ورزش کشورمان با پرتاب چندین نامه شدید اللحن، 
ساک های شان را بسته و به همراه مقادیری گز و پسته و چند 
دیپلمات راهی مسافرت کاری شدند. از سرنوشت مسؤوالن و 
دیپلمات های همراه خبری در دست نیست اما گفته می شود 
مقامات ورزش دنیا به شرط پذیرش کمپوت پیشنهادی، حاضر 
به بازی دادن ایران شده اند. این کمپوت با آن کمپوت خیلی 
فرق دارد و در واقع مخفف بی ربط »اینا رو انجام بدین تا ببینیم 

چی میشه« هست. بخشی از مفاد کمپوت عبارت است از:
- حذف تمام نمادهای خطرناک از جمله شعارهای »ز نیرو 
بود مرد را راستی« و »بنی آدم اعضای یکدیگرند« از تمام 

سالن های ورزشی
- سروصدای الکی راه نینداختن ورزشکاران، دانش آموزان، 
معلمان، صنف کله پاچه ایرانی و... از اخبار عملیات ارتش رژیم 

آشغالی در فلسطین و سایر نقاط جهان
تبصره 1: تمام این موارد توسط دوربین های مداربسته ای که 
همه جا نصب خواهد شد- بله! حتی اونجا- کنترل می شود. 

تبصره ۲: به یاد ۶ میلیون قربانی هولوکاست، مسابقات تمام 
ورزشکاران با حریفان رژیم آشغالی، با نتیجه ۶ بر صفر به سود 

آن بیچاره ها شروع خواهد شد. 
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بوق آزاد 
این یاهو اون یاهو نیست!

با سالم؛ شما با دفتر نخست وزیری اسرائیل، بنیامین نتانیاهو 
تماس گرفته اید. 

- جهت پیدا کردن سوراخ موش در روز قدس، عدد یک
- طرز تهیه معامله قرن به اتفاق عمو ترامپ، عدد ۲

- نحوه جاخالی دادن از بین سنگ و آجر و کوکتل مولوتف های 
پرتاب شده، عدد 3

- ادای احترام به گور بن گوریون عدد 4
- آگاهی از تفاوت های این یاهو با آن یاهو عدد 5

- پخش ترانه گنجشک الال، سنجاب الال برای خواب راحت و 
بدون عذاب وجدان، عدد ۶ را شماره گیری کنید.

در غیر این صورت منتظر پاسخگویی عزرائیل بمانید...

محبوبه قائمی

تقصیر دستم هم بود 
دوش دیدم که مالئک در میخانه زدند
اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند؟

در مصرع اول، شاعر اذعان دارد که این مالئک بوده اند 
که پوستر خاک برسری را روی در میخانه زده اند و فرار 
کرده اند و طبعا شاعر هرنوع زدن و دررفتن را تکذیب 
می کند. اما ظاهرا آن وقت از دوش، کسی یا کسانی شاعر 
را دیده اند یا از کانالش اسکرین شات گرفته و منتشر 
کرده اند. لذا شاعر می بیند خیلی تابلو است و به همین 
دلیل مصرع دوم را فورا چسبانده که اندر آن ظلمت شب 
بوده و من در خواب و بیداری بوده ام و نفهمیده ام که از 
کجا چی را به کجا چه کرده ام، فلذا من را قضاوت نکنید 

و زبان روزه حیف است.
در نسخ قدیمی تر، مصرع دوم، »خبری« است ولی شاعر 
پس از تابلو شدن در مصرع اول و قضیه خواب و بیداری، 
از گزینه ویرایش تلگرام استفاده کرده و آیدی خودش را 
حذف و عالمت سوال را اضافه نموده است که مپرس! و 
نیز در مقدمه دیوان، گراور نامه شاعر به سازنده تلگرام 
آمده که ضمن ببوس رویش، از او خواسته تا وقتی مطلبی 
را در کانالش ویرایش می کند، آن پایین ننویسد ویرایش 
شد، بلکه بنویسد ویرایش نشد و این مطلب از اول هم 
همینجوری بود و نه تنها شهین، بلکه مهین و گلین و 
زرین و شروین و بقیه، از این پوستر و آن جاسوس و سند 
۲۰3۰ و باقی قضایا اطالعی ندارند و داشته اند بامیه شان 

را می خورده اند. 

قراضوئیل 
عیش هر روزت بدون رود خون تکمیل نیست

جد جد جد جد جد تو قابیل نیست؟

بسته ای دستان شیطان را خودت از پشت سر
ذره ای فرصت بده ابلیس دسته بیل نیست!

حس چرت وصله  ناجور بودن مثل یک
جوش چرکی، غده بدخیم، یا زگیل نیست؟

در صف گردن کشان آنقدر جا پر کرده ای
جا برای هیتلر و چنگیز یا چرچیل نیست!

نفله می گردی! درک تنها که جای قلدر
پرسیبیل و کم سیبیل و عاری از سیبیل نیست!

 چون عجولی خارج از نوبت به آنها می رسی
احتیاجی به صف و عالفی و زنبیل نیست

ای که داری توی سر سودای ویرانی قدس
موش میرانی تو پشمک! زیر پایت فیل نیست!

با همین تیروکمان هم ضربه مغزی می شوی
چون عذابش کمتر از باریدن سجیل نیست

وعده نابودی ات قطعی ست، قطعی! شک نکن
کار و بار این جهان مثل تو هردمبیل نیست!

کدخدا آن روز می بیند پس از خواب خوشش
ای دل غافل! فلسطین هست، اسرائیل نیست!

راستی این راز را پیش از فنا گشتن بفاش!
جنس پاتریوت به جز آهن قراضوئیل نیست
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سمیه قربانی

امین صالحی

بهزاد توفیق فر

تعبیر خواب یک اشغالگر 

سریعا یک قایق تهیه کند 
اگر یک اشغالگر در خواب ببیند که سرش کچل شده است و 
در حال شستن موهای نداشته خود در آب جوی است، سریعا 
به فکر یک مایو خوب و یک جلیقه نجات و اگر توان داشت 

یک قایق محکم باشد. 
احتمال افتادن او به دریای مدیترانه در روزهای آینده قطعی 
است. کچل بودن سرش هم نشان از کثیفی خودش دارد و 

تند تند حمام برود تا موهایش شپش نزند و نریزد. 
اگر یک صهیونیست در خواب ببیند ۲5 عدد عقاب باالی 
سرش دارند پرواز می کنند و در آخر روی سر ایشان قضای 
حاجت کرده و خنده کنان دور می شوند، بداند ۲5 سال آینده 
را نخواهد دید. اگر عقاب ها پر سیاه داشتند چند سال دیگر به 
خاک سیاه خواهند نشست و اگر پر نداشته باشند همین االن 

هم در خاک سیاه نشسته اند و خودشان بی خبرند. 
اگر وی در خواب ببیند در غذایش سنگ پیداشده، نشان آن 
است که به زودی زیر سنگ های فلسطینی ها دفن خواهد شد 
و اگر سنگ زیر دندانش برود و دندانش را بشکند اگر خون 
آمد یعنی مراقب باشد که قرار است با جنگ و خونریزی از 
فلسطین بیرون انداخته شود و اگر خون نیامد خودش بدون 
دردسر دمش را روی کولش خواهد گذاشت و فرار خواهد کرد. 
اگر در خواب صدای آژیر بشنود سریع بلند شود و فرار کند، 
با کسی شوخی  بیداری  و  در خواب  مقاومت  موشک های 
ندارد. قبل از خواب استفاده از ایزی الیف فراموش نشود. 
آن زن بدبخت مرد از بس تشک خیس شما را تمیز کرد. 

مراجعه به یک روانشناس هم توصیه 
می شود، شما فوبیای موشک دارید، 
این همه خواب موشک دیدن  زیرا 

طبیعی نیست. 
نفر  وارد خواب یک  در خواب،  اگر 
دیگر شد، بداند که این عادت اوست و 
کال غاصب است و حتی در خواب هم 
دوست دارد غصب کند. برای رهایی 
از این خواب قبل از ۲5سال خودش 
از صفحه روزگار محو شود تا ما هم 

به کار و زندگی مان برسیم. 


