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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

لکنت بنفش
گر چه شیریم ولی بین قفس زنجیریم
توی چنگال بنفشان به خدا گیگیریم

لکنت افتاده میان دهن قافیه  مان
چون که هم قافیه دولت تد تدبیریم

خنجر از پشت نخوردید بفهمید چقدر 
شاکی از این همه وادادن و تح تحقیریم

زخم خوردیم ولی باز نمی شیشینیم
سخت درگیر سکوتیم ولی شمشیریم

گفته بودیم که: »تا قدس نگردد آزاد
به همین قبله که آرام نمی گیگیریم«

مسطرب باش و بمیر از غم اسطسرابت!
هر چه ما را بکشی باز نمی میمیریم

سیدمحمدجواد طاهری

»تست هوش«
در عبارت مذکور، معنای صحیح »خویشتنداری« 

کدام گزینه است؟

الف( دس��ت به س��ینه و مرتب پش��ت میز مذاکرات 
مجدد نشستن

ب( ب��ه جا آوردن مراتب تش��کر و قدردانی از مجامع 
بین المللی برای اقدامات شایس��ته ایش��ان در حوزه 

مبارزه با ترور
ج( پرتاب نکردن هرگونه شیء سخت اعم از خودکار و 

مداد در بین مذاکره با طرف مقابل
د( فراهم کردن لیست جدید مکان ها و افراد شاخص 

برای تکمیل گزینه های روی میز

پاسخ: از آنجا که ارزش تحقیری همه گزینه ها به یک 
میزان است و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد، مشخص 
می شود سوال از نظر ماهیت صحیح نیست و اصال ما کی 
باشیم که بخواهیم برای سازمان ملل نرخ تعیین کنیم!

امین شفیعی

مهدی امام رضایی

فرزانه صنیعی

#فرحان-حق

#خویشتنداری

#اقدام
آقای دکور

ای بی هنری که خودنمایی بلدی
از ظالم و ظالمان گدایی بلدی
آقای دکور! مرا نخندان لطفا 

تو خیر سرت تنش زدایی بلدی؟

فرشته موسوی

زیباکالم:
برجام 1400 رخ خواهد داد !

احسنت به تفسیر سیاسی تو دکتر
تحلیل بجا، لحن حماسی تو دکتر

این دفعه بد از پرچم جر خورده پریدی
ملق زده ای، وای به شاسی تو دکتر!

طاهره ابراهیم نژاد

صامره حبیبی محمدرضا رضایی

اتاق فکر دولت بعد از جنایت ترور

موزاکره 
روحانی: یکی اون درو ببنده فکرمون رو دشمن 
نخونه. حاال بگید ببینم »پاسخ مناسب« چی باشه؟

عراقچی: من فعال موندم. آخه چند روز پیش من 
جاسوس خانوم رو با روی خوش بدرقه کردم تا 
حساب کار دست شون بیاد ولی ظاهرا قضیه رو 

نگرفتن. 
ظریف: جون عباس؟

عراقچی )خم می شود در گوش ظریف(: جون جواد 
راست میگم، خانومارو که می شناسی.

ظریف )سر در گوشی(: درکت می کنم. نگا تو رو 
خدا ویلچرو گذاشتم دیوار، نوشتم دست دو در 
حد نو! مال یه وزارت خارجه ای بوده فقط یه بار 

در واکنش به یک جوک ظریف

ندهیم!  به آمریکایی های ساده گرا 
)فردای امضای برجام، کاخ سفید(

اوباما: این طرف ایرانی هم عجب توافقنامه ای نوشت. آنقدر هوشمندانه است که هیچ رقمه نمیشه زیرش زد! 
کری: روی بند بندش سایه بی اعتمادی افتاده! 

- تو به این میگی سایه؟ اینکه رسما سیاه شده، اصال نمی شه خوندش!
+ نه قربان اون که جوهر پرینتره پخش شده... 

-  ای بابا صد دفعه گفتم یه پرینتر پاناسونیک بخریم، از همینا که تلفنشم داریم!
+ پاناسونیکمون کجا بود قربان؟ زیاد تو پیج های فارسی اینستاگرام می چرخید ها!

- چکار کنم جان! خیلی تحت تاثیر این رسانه های ایرانی ام. هر چی بگن باورم میشه. 
+ من و شما هر چی می کشیم از سادگی مونه. 

- د همین! االن یه ساعته دارم فکر می کنم چطوری بزنم زیر این توافق. ولی به فکرم نمی رسه 11 تا 
شخصیت حقیقی و حقوقی رو تحریم کنم، تحریم های جدید وضع کنم، 8 میلیارد دالر از پوالشون 

رو مصادره کنم و...!
+ کاش می تونستم راهنمایی تون کنم که وضعیت اضطراری علیه ایران رو تمدید کنید، ولی متاسفانه 

به ذهن منم چیزی نمی رسه!
- چاره ای نیست. برو یه چندتا از روزنامه های خودشونو دانلود کن بخونیم بلکه 4 تا ایده گرفتیم. 

+ باشه. ولی اینم خوب نیست اینقدر تحت تاثیر رسانه های ایران باشیم ها. 
- چکار کنیم؟ ساده ایم دیگه!

منطقه امن
دولت هایی که خود را در خاورمیانه هول 

دادند تا باعث امنیت در منطقه شوند

انگلیس: زمانی ک��ه ایران با بیطرفی در جنگ 
اول جهان��ی قصد داش��ت در منطقه بی نظمی 
ایجاد کند، انگلیس��ی ها به او چسبیده و بعد از 
اش��غال گفتند: پیف پیف بو می ده. وقتی دیدند 
همین پیف پیف ها پول س��از است، زیرشلواری 
اس��تعماری پوش��یده در منطق��ه ماندن��د ت��ا 
کش��ورهای خاورمیان��ه را پولدار ک��رده و رفاه 

منطقه ای ایجاد کنند. 

اس�رائیل: اش��غالی ها که دیدند فلس��طینی ها 
بل��د نیس��تند چیز بکارن��د و زمین های ش��ان 

نامه درخواست
مقامات تنش نزا از مقامات تنش زا

التماس تفکر
از: یک مقام ضدتنش

به: مقامات تنش زای تندرو
با عنایت به سخنان سخنگوی دبیرکل سازمان 
راستای تنش نزایی در منطقه،  ملل متحد در 
ترور  شدید  کردن  محکوم  ضمن  اینجانب 
ناجوانمردانه دانشمند بزرگ کشورمان به دست 
است  واضح  البته  )که  جهانی  استکبار  ایادی 
منظور از استکبار جهانی، ترامپ می باشد، اگرنه 
بایدن طفلکی که با ظریف مان دوست است(، و با 
یادآوری این نکته که اسرائیل بی وجدان برای مان 
تله تنش پهن کرده و نباید تویش بیفتیم، تأمل 

در سؤاالت زیر را خواستارم:
1- انتقام مسأله مهمی است اما به چه قیمتی؟ 
به قیمت موشک هایی که کلی پول باالیش رفته؟ 
در حالی که همگان می دانند کم محلی و به هیچ 
انگاشتن طرف مقابل از 100 تا فحش و موشک 

هم بدتر است. 
2- با توجه به مهارت مقامات دیپلماتیک ما در 
پرتاب اشیاء از جمله خودکار به سمت دشمن، 
بهتر نیست اجرای عملیات انتقام را به این مقامات 
واگذار کنیم تا هم شیک باشد و هم دیپلماتیک؟

سمیه قربانی

▪فرحان حق▪

متح�د مل�ل  س�ازمان  کل  دبی�ر  س�خنگوی 

سخنگوی جنگل
آرامش محض است سراپای جهان
امر تو به روی چشم ما و دگران

حاال که خوشیم و خویشتندار شدیم
فرحان تو برو »کلیله و دمنه« بخوان

طاهره ابراهیم نژاد

فرزانه زینلی

رفته پای میز مذاکره و برگشته، داره سر قیمتش 
دبه می کنه. عجبا!

روحانی: جواد حواست اینجا باشه. 
ظریف )گوشی را خاموش می کند(: فعال که محکوم 
کردیم. قلق بایدن هم دستمه، خیلی اهل مذاکره 
است بنده خدا. شاید رفتیم پای میز کاری کردیم.
عراقچی: این دفعه خودکارو درست پرت می کنم. 

یک آشنا: این یه تله تنش زاست. اومدیم بایدن 
خواست برجام رو امضا کنه، با دست بسته چیکار 
پاگشاش  بد  ریاست جمهوری  اول  بدبخت!  کنه 

نکنید تو رو خدا. 
جهانگیری: تو وضعیت کرونایی موز و کره گذاشتید 
با موز و کره... نه همون مذاکره  روی میز؟ منم 

موافقم.
آینده  شنبه  رو  مناسب«  »پاسخ  پس  روحانی: 

مشخص می کنیم. علی برکت ا... . 

همین جوری افتاده اون گوش��ه، به 
س��مت فلسطینی ها یورش برده و با 
غصب زمین ها نگذاشتند کشاورزی 
و  مان��ده  زمی��ن  روی  خاورمیان��ه 
فلس��طین ضعیف ش��ود. آنها گهگاه 
ب��ا ترور دانش��مندان ب��ه افتخارات 
خاورمیانه نیز کمک می کنند و ثبات 

ایجاد می کنند. 

آمریکا: بخش آموزش و اجرای تنظیم 
جمعیت خاورمیانه با آمریکاست. گاه 
خودش زحمت می کش��د سرباز و ناو 
و تجهیزات می فرس��تد، گاه طالبانی، 
داعش��ی، چیزی آم��وزش می دهد و 
می فرستد تا نکند خاورمیانه از جمعیت 
زیاد بترکد و ثبات منطقه به هم بریزد. 

#تشدید-تنش-ها
فیروزه کوهیانی #منطقه

براحتی یک جواب با طنزپردازهای 
یک  زیر  سوال  به  بخورید.  بر  راه راه 
جواب طنز قابل چاپ)!( در قالب های 
نثر، شعر یا حتی کاریکاتور بدهید تا 
جواب آن به اسم خودتان در صفحه 
راه راه طنز هفته آینده منتشر شود و 
کیفش را ببرید. به جان خودمان راست 

می گوییم. 
لطفا سوال را چندبار خوانده، گوشی خود 
را از جیب درآورده )نه اون پوست آدامسه، 
گوشیو در بیار( تعداد کلمات و هزینه پیام 
را فراموش کرده )حاال انگار چقد می شه، 
پول یه آدامسم نیست(، پوست آدامس را 
زیر فرش قایم کرده و جواب طنز را با ما به 

اشتراک بگذارید. به همین راحتی. 

بعدی  واکنش  شما  نظر  به  سوال: 
سازمان ملل متحد در پی ترور شهید 

فخری زاده چه خواهد بود؟ 

لطفا جمله طنز مورد نظر خود را به شکل 
زیر با ما به اشتراک بگذارید:

جمله شما
مخاطب راه راه: نام و نام خانوادگی 

راه ارتباطی با ما: 09370151057
@m_rahrah :و در پیام رسان بله

همراه راه راه

توجه!توجه!

یک دیقه و نصفی موفقیت در 
مدرس: استاد فرحان حق

شیرینی،  پول  از  بعد  البته  زندگی،  در  موفقیت  رمز  اولین 
خویشتنداری است. شاید روزهای اول کمی درد داشته باشد 
ولی به مرور زمان و با تمرین و ممارست، بدن تان عادت خواهد 
کرد. بنده تمام موفقیتم را مرهون همین خویشتنداری- آن 
هم در حد افراطی- هستم. سازمان ملل با دیدن این حجم 
از »خویشتنداری و عدم واکنش به همه چیز« در من، مرا به 
این سمت گمارد تا در اینجا هم مثل بقیه عرصه های زندگی 

خویشتندار باشم تا پول تو جیبی سازمان قطع نشود. 
برای اینکه یک خویشتندار حرفه ای باشید کافی است پس از 
اطمینان از صحت اخبار تنش زا در فضای مجازی، یک لیوان 
دمنوش گل گاو زبان میل کرده و موبایل بانک سازمان را چک 
کنید. در صورت واریزی به خویشتنداری ادامه داده و در غیر 

این صورت، آنقدر تک بزنید تا واریز کند. 

خویشتنداری در ساعت شش!!!
توی تی وی حدود ساعت شش
گفت فرحان به نقل از گوترش

»این شنیدم که باز در رفته ست
چندتایی گلوله و ترکش

خورده بر یک نفر که طبق خبر
بوده است از اهالی دانش«

گردنش کج نمود و با لحنی
همچو ماری که می کند فش فش

گفت »حرف از مقابله غلط است
چاره صلح است و راه حل سازش

فلذا وقت خویشتنداری است
دور باید شود جهان ز تنش«

مغز خر خورده ای تو انگاری
مردک سست عنصر چندش

تو برو خویش خویشتن را دار
مکن اینگونه خرده فرمایش

زر مفت است و حرف بیهوده
صلح با قاتالن چاقوکش

ما سر انتقام داریم و
رگ غیرت فتاده در جوشش

بشکند گردن هر آن که کند
لحظه ای پیش دشمنان کرنش

کمتر از گاوهای هندوهاست
هر که با فیل و خر کند خوش وبش

هفته قبل توبه کردم که
ندهم فحش را چنین فاحش

یارب از من گذشت کن زیرا
داشت توبه شکستنم ارزش

اباالفضل سلیمانی


