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درصدی همراه شده است
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نفله
می خورد از حماس اسرائیل 
می شود آس و پاس اسرائیل 

سایه اش را چو غول می بیند
بس که دارد هراس اسرائیل

به خریت زده خودش را باز
یا ندارد حواس اسرائیل 

موشک آمد جواب موشک و زود
سکته زد در تراس اسرائیل 

پوشکش را دگر عوض نکند
چون ندارد زاپاس اسرائیل 

کچلش کرده اند موشک ها
کامال گشته طاس اسرائیل 

بعد مانند موش مرده سریع
شد به جویی پالس اسرائیل 

حالش آمد کمی سر جایش
نفله شد از اساس اسرائیل 

با وزیر دفاع آمریکا 
کی بگیرد تماس اسرائیل؟

مرگ خود را به چشم خواهد دید
با هزار التماس اسرائیل 

نقشه اش را کشیده است خدا
تا بگیرد تقاص عزرائیل

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  مهدی امام رضایی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

با نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

سمیه قربانی

مرضیه ربیعی

داوود افرازی

جنجال توئیتری »الریجانی« پس از  ثبت نام 
در انتخابات با هشتگ #نه_کلید_نه_چکش

چلید
سخت است شرایط! بَِدر امواج بال را

ایول! چکشی زود بکوبان رقبا را
ابزار تو البته نه چکش نه کلید است
در اوج شجاعت بنما قطع صدا را!!

فرشته پناهی

صحنه اعتراضات صهیونیستی 

هیمنه پوشکی
-سالم خانوم! برای چی اومدید اعتراض؟

+ راستش از وقتی پدربزرگ بچم تو حادثه کنیسه خالی شد وسط 
جایگاه و قالب صندلی شو تحویل مون دادن، مجبورم هر شب برای 
پسرم قصه بگم و توجیهش کنم پدربزرگش رفته پیش ستاره ها. تو 
این اوضاع کشمشی هم که از راکت و موشک پرسید از دهنم در رفت 
که اینا ستاره هستن. دیگه نمی دونم چطوری توجیه کنم پدربزرگش 

ممکنه یهو وسط هال فرود بیاد!
)صدای تظاهرات با بلندگو(: غیییییییژ آقا اون بلندگو رو درست تنظیم 

کن تا نیومدم وانتو تو حلقت نکردم.
)خبرنگار داد می زنه(: تصمیم دارید قصه رو چطور تموم کنید؟ فک 

نکنم به این زودیا موشک بارون تموم بشه
+ امروز باید بریم پناهگاه، مجبورم بگم دروازه جهنم باز شده پدربزرگش 

داره میاد، بلکه قانع شد
- حتما قبول میکنه. بهش بگید

+ آخه درد یکی دو تا نیست که! اعتراض امروزم به خاطر بابای بچه هم 
هست، از وقتی پوشک های بچه رو کش میره طفلی بچم حساس شده 

- پدرشون چیکاره هستن؟
+ مسؤول سوراخ گنبد آهنین 

)شعار(: این چه گنبدی بود که ساختین... آبرومونو بردین... نتانیابو 
باید برقصه

- جنبش حماس اگر گرای این منطقه رو می خواد من مفت می دم 
بهشون. خبرنگار صدا و سیمای اسقاطیییییل فلسطین اشغالی

بوووووووووووم

صامره حبیبی

سخنان جنجالی احمدی نژاد در ستاد 
انتخابات کشور: در صورت رد صالحیت 

انتخابات را تأیید نمی کنم! 

جر زنی
کاندیدم، حرف های نغز و فاخر می زنم

حرف هایی آتشین با طیب خاطر می زنم

حامی نسل جوانم، آپدیتم، فی المثل
جای دوغ سنتی گاهی دلستر می زنم

جثه ام ریز است اما در بیان اعجوبه ام
با زبانم شصت کیلو فیکس، هالتر می زنم جهانگیری: در سال های اخیر ایران در تنگنا 

بوده و در حال حاضر نیاز به گره گشایی دارد! 

گره گشا
در تنگنا چو هستیم از جانب شما نیست

بانی این خرابی این چند ساله پس کیست؟
این چند ساله بستید روی گره، گره ها

آری تو راست گویی وقت گره گشاییست!
صفر است گر چه در کار اما به جای آن در

حرف و دروغ و وعده، شد نمره  شما بیست!
شاید خطا ز مردم بوده که این شد اوضاع

ور نه چرا به بغضی اشکت دوباره جاریست؟
با این همه تفاسیر من در تعجبم باز

آنکس که کاره ای بود امروزه از چه شاکیست؟

داداش شغال!
آرایش این نبرد را می فهمی

باید که چه کار کرد را می فهمی
البته تو که شغال هستی بهتر
اوضاع سگان زرد را می فهمی

طاهره ابراهیم نژاد

#اسرائیل

بهترین دفاع 
قاضی: دادگاه رسمیه. متهم خودش رو معرفی کنه. 

متهم: اسرائیل هستم!
قاضی: شما محکوم به کشتار تعداد زیادی غیرنظامی، 

خصوصا زنان و کودکان هستید. 
متهم: آقای قاضی! الکی خودتو خسته نکن. من بدون 

حضور وکیلم صحبت نمی کنم. 
قاضی: وکیلتون کیه؟
متهم: آقای زیباکالم!

قاضی: ایشون که اصال وکیل نیستن!
متهم: اوال که ایشون تو همه چی تخصص دارن. ثانیا 
کدوم آدم عاقلی میاد از من دفاع کنه آخه... البته به 
جز ایشون؟ من از وقتی توئیتاشون رو خوندم فهمیدم 

چه موجود بی آزاری بودم این همه وقت.
قاضی: خب حاال که ایشون نیستن. خودت دفاعی 

داری بگو.
متهم: نمی تونم.

قاضی: چرا؟
متهم: ابزارشو ندارم. اسلحه مو جلو در ازم گرفتن. 

بایدن به ابراز نگرانی از حمالت صهیونیست ها به غزه بسنده کرد

شمشیر رئیس موپالمو 
جمعی از رعایای بالد سوی پادشاه آمده خشم آلود، وی را گفتند چه نشسته ای 
که فالن کارگزارت یقه  مردمان بدریده و خانه های شان بر سرشان خراب کرده، 
روی جنگجویان معبد شائولین سفید نموده و دست شیطان رجیم از پشت 
بسته، مردمانش را جرواجر کرده و همسایگانش از انفاس صلح آمیز وی مستفیض 
گشته اند. پادشاه لختی به سقف باالی سرش نگریست و ندانست ایشان را چه 
جوابی دهد که هم دست از سر کچلش بردارند و هم فالن کارگزار را خم به 
ابرو نیاید. ملک، ارکان دولت را گفت: جزای چنین کسی چه باشد؟ یکی گفت 
او را عزل نموده و مال و اموالش را توقیف کرده و خودش را به زندان عقوبت 
بیندازید تا به سزای عملش رسیده و حق به حق دار برسد. آن دیگر گفت که ما 
نیز از دست او شکاریم! پول ما را نیز باال کشیده و برای خودش برج ها ساخته و 
جیبش را تا خرتناق پر از اشرفی نموده... پادشاه نزدیک بود رأی بر عزل او صادر 
کند که ناگهان یادش آمد خودش نیز از او پول دستی گرفته و برای پادشاهی اش 
چندین نفر از رقبا را سقط گردانیده. زین سبب دستور داد شاکیان را از دم تیغ 
گذراندند تا درس عبرتی باشد برای سایرین که دیگر کسی سراغ عدالت از وی 
نگیرد. کارگزار را نیز فرمود از خزانه  مملکت عطایی بخشیده و نظامیانش را با 

شمشیرهای فوالدین ساخت رئیس موپالمو تجهیز کنند...
آری این چنین است!

انتخاب 
حضرت عالیَقَدر مستطاب

بعِد کمی بحث و حساب و کتاب
خواست کند کار قشنگ و صواب
تا که نهد لطف بر این  انقالب

رفت که کاندید شود  آن جناب
انتخب ینتخب انتخاب

پای نهادش چو در این کارزار
گفت که من آمده ام ای هوار

داد ز هر سوی به هر کس شعار
خویشتن آراست و شد چون بهار

کرد طمع در سخنش ارزیاب
انتخب ینتخب انتخاب 

حافظ، از نظر اعصاب 
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز

ای صاحب فال؛ خااااک...که توی فال هم اضافی هستی و 
باید برخیزی. بعد چه اعتماد به نفسی داری رفتی کشور 

مردم را هم غصب کردی.
یعنی خواجه حافظ که سرش را از مبحث می و معشوق 
خارج نمی کند هم فهمید کرم از خودت است. همانطور 
که در مصرع دوم اشاره شده، اگر تن لشت را از کشور 
مردم برداری ببری، حل است. اصال حمله ای نیست که 

دفاعی هم باشد.
مخلص کالم اینکه تنها راه نجات تو این است که خودت 
از میان برخیزی، اگرنه شاید یک جور دیگری برخیزندت.

25 سال هم چشمت را ببندی و باز کنی گذشته است. 
دیگر هم تا آدم نشدی فال نگیر.

فرزانه صنیعی

نازنین اسماعیل زاده

قاضی: با اسلحه دفاع می کنی؟
و  بمب  با  وقتا  بیشتر  نه،  که  همیشه  متهم: 

موشک و اینا . 
قاضی: این دیگه چه جورشه؟

متهم: حق دفاع دارم دیگه. از قدیم هم گفتن 
بهترین دفاع حمله است. 

قاضی: حاال االن نمیشه یه جور دیگه دفاع کنی؟
متهم: یعنی یه جور دیگه حمله کنم؟

قاضی: همون که تو میگی.
متهم: میشه بیام اونجا چک و لگدی تون کنم؟

قاضی: نه، فقط تو جایگاه خودت. 
درگیر  باهاتون  لفظی  ناچارم  پس  متهم: 
من  زیباکالم  دکتر  قول  به  آقا  دیگه...  بشم 
دوهزارکیلومتر اونورتر داشتم ماستمو می خوردم، 
کاری به کسی نداشتم بعد آوردین محاکمه ام 
چی  رو  آینده  نسل های  جواب  می کنین؟ 

میخواین بدین؟

فرشته موسوی

وقت تبلیغات مثل بنز می تازم ولی
در عمل مثل پرایدم، زود آمپر می زنم!

سیم هایم جملگی وصل اند، غیر از یک عدد!
بنده هم اغلب بر آن یک سیم آخر می زنم!

اهل بازی کالمی نیستم من ای عزیز
حرف آخر را همین جا حی و حاضر می زنم

گر فالنی در خیابان ساندویچ فتنه خورد
بنده جایش در خیابان چیزبرگر می زنم!!!!

نیست اصلح تر ز من در نامزدهای دگر
گفته باشم، گر شوم رد الجرم جر می زنم

محمدعلی کمالی مقدم

مهدی امام رضایی

حین سخن گفتن خود بغض کرد
رنگ رخش گشت چنان موز  زرد

گفت ز بدبختی و از فقر و درد
بانی این درد تویی پیرمرد!

پس بنما شخص خودت را خطاب
انتخب ینتخب انتخاب 

ای شده  مخلوق  ز تو   جان به لب
وی شده از هر دو طرف لعن و سب

گشته ز تدبیر تو روزم چو شب
زود بفرما و برو زین سبب

باز کن از روی خودت این نقاب
انتخب ینتخب انتخاب

محمود حسنی مقدس

#خود


