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سیده کوثر سعیدزاده

فهیمه انوری

توجیه جهنم و ضرر!
افشار جابری

اونکهردیفه

به مناسبت روز خبرنگار

 +سالم ،عصرتون بخیر ،ببخشید که مزاحم
شدم ،میخواستم با جناب آقای خانپرور،
ریاست محترم سازمان فرهنگ ،چالشهای
روبهرو و غیره صحبت کنم.
نیستن.
 +مطمئنید؟ من واسه مصاحبه وقت قبلی
گرفته بودما.
آها تویی؟ همون خبرنگاره؟
 +بله بله در خدمتم.
یه ایمیل بده میفرستم واست.
 +ایمیل؟
میخوای تلگرام کنم اگه سختته؟
 +نه ایمیل که دارم ،فقط ببخشید نفهمیدم
چی رو میخواید بفرستید.
سؤاالی مصاحبه رو دیگه ،فایل پیدیافه.
 +آها ،بله درسته ،چیزی هم میتونم
بهشون اضافه کنم؟
نه ولی میتونی اونایی که ستارهدار نیستن
رو حذف کنی.
 +آو چه خوب ،ترتیب چی؟ میتونم جابهجا
کنم؟
اگه به روند کلی مصاحبه آسیبی نزنه
میشه ،ولی بهت توصیه میکنم این کار
رو نکنی ،کلی کار کارشناسی پشت این
سؤاالس.
 +بله بله حق با شماست ،بعد ببخشید من
کی حضوری بیام واسه خود مصاحبه؟
سؤاالرو که خوندی یه زنگ بزن جوابها
رو میفرستم واست ،پیام هم بدی کافیه.
 +بهبه چه عالی .پس من ایمیلم رو
میفرستمخدمتتون.
دستت درد نکنه ،فقط داداش اون وسطا
یادت نره به نقش پررنگ مشاور ارشد
حاجآقا هم اشاره کنی ،یه جوری خودت
جاش کن دیگه.
 +حتما ،فقط جسارتا کی هستن ایشون؟
من.
 +بابا اون که ردیفه ،نمیگفتیدم خودم
مینوشتم ،خیالتون راحت باشه.
دمت گرم.
 +در انتها صمیمانه به آقای خانپرور
سالم برسونید ،خیلی ممنون از وقتی که
گذاشتید .فعال خدانگهدار.
خواهش میکنم ،خدافظ.

«آمریکا و انگلیس دارای باالترین آمار خودکشی
دانشجویان هستند»! یک درصد اگر فکر کنید
این خبر صحت داشته باشد! مثل این است که
فکر کنید فیل ها هم پرواز میکنند ،بله میدانم
برای اینکه حال مارا بگیرید و ما را ضایع کنید،
میگویید :میش��ود آنها را ب��ا هواپیما به پرواز
درآورد! ام��ا خداییش هی��چ کس تا حاال ندیده
که فیلها بال داشته باشند! فلذا اگر بشود واقعی
بودن خب��ر دوم را یک جوری زیر س��بیلی رد
کرد ،صحت خب��ر اول به هیچ وجه من الوجوه
در ک��ت و کولمان نمیرود! حاال گیریم که این
اخب��ار را دفتر ملی آم��ار آمریکا و انگلیس داده
باشد ،خب که چه؟ اینها سند و مدرک میشود
مگر؟! یک جوری میگویند دفتر ملی آمار ،انگار
«بی بی س��ی فارس��ی» خبر را تیتر یک کرده

است! یعنی همینقدر دارای ضعف تحلیل!
اص�لا یک صدم درصد هم اگ��ر احتمال بدهیم
چنین چیزی وجود دارد (که ندارد) این همه خبر
مهم ،بعد ما چسبیده ایم به یک خبر دست چندم
که چه بشود؟ اصال وقتی خب ِر «پیچ خوردن پای
یک سگ در ایران و نقض فاحش حقوق بشر» در
میان است ،چرا گیر بدهیم به زندگی خصوصی
بقیه کشورها؟ هان؟ چی؟ میپرسید سگ کجاش
بش��ره که نوشته نقض حقوق بشر؟! خب همین
کارها را میکنید که خبر دست چندم را به عنوان
تیتر یک به خوردتان میدهند دیگر! اصال همین
حرفتان ثابت کرده از کمپین «من هم یک سگ
هستم» حمایت نکرده اید.
حاال اگر این موض��وع را هم نادیده بگیریم و باز
یک صدم درصد دیگر (جهنم و ضرر!) صحت این

ساعت 10:30

ساعت 10

مشروطه پُکید
ب��ا م��رگ گل سرس��بد مش��روطه
مش��روطه پُکی��د ب��ا یَ��د مش��روطه
هرک��س ک��ه ش��نیده ش��یخ را دار زدن��د
خندی��ده ب��ه صف��ر ت��ا ص��د مش��روطه

ساعت 16

در راه برگشت به منزل
است .تلویزیون تاکسی
از تعویض آب اس
��تخر قص��ر ملکه م 
یگوید.
رانن��
ده موج را ع��وض م 
یکن��د و آهنگی از
چاوو
شی
ان
گلی
س��
یها
پخش میشود .او روی
ص
ندل
ی
ه
ای
چ
رم
ن
شس
ته و با آهنگ زار میزند.

در کالس به
فکر میکند.

کفش��ش زل زده و به دوستش

ساعت 12

کالس تمام ش��ده و او
همچنان به کفش��ش
زل زده و آب چش��مان
ش خشک شده است.
همکالسیاش به
زدی
او ن ک میشود و م 
یفهمد
در فکر نیس��ت بلک��ه
به دلی��ل اینکه قرص
اع
صابش را نخورده قفلی
زده است .همکالسی
از
قر
ص
اع
صا
ب
خودش به او میدهد.

فهیمه انوری

آن م��رد غری��ب و عاش��ق
چ��ون گف��ت درآم��ده ت ِ��ق
ب��ا دس��ت ج��وان سِ ��رت ِق
پیوس��ت ش��بی ب��ه خال��ق

مش��روطه
مش��روطه
مش��روطه
مش��روطه

کملطفینفرمایید!

جزئیات مصاحبه چالشی رئیسجمهور با صداو سیما
میش��ه؟! مثال همین االن شما ببینید قیمت
دالر  10هزار و هفتصد تومنه ...ببخشید همین
االن توی گوشی گفتند این قیمت مربوط به
 30ثانیه پیش بود ،قیمت فعلی دالر  11هزار
و  560تومنه!
روحانی(ب��ا خن��ده متعجبان��ه) :ک��م لطفی
نفرمایید! قیمت واقع��ی دالر االن  11هزار و
 557تومنه ن��ه  11هزار و  560تومن .در هر
صورت بابت ارز و دالر خیالتان راحت باشه!
مجری :بنده همین رو می خواستم بشنوم آیا
ما خیالمان بابت دالر راحت باشه؟!
روحانیِ :
تخت تخت!
مجری :طرح دولت برای حل نابسامانی های
پیش رو چیست؟!
روحان��ی :دولت باید ط��رح مدونی برای حل
مشکالت داشته باشد .البته همانطور که باید،
این دولت یک بس��ته  2روزه4 ،روزه 8 ،روزه،
16روزه و همین طور باین��ری طور دارد تا 2
مگا بای��ت روزه! پس اصال نباید جای نگرانی
باشد .دولت باید مشکالت کشور را بشناسد.
دولت باید پس از شناختن این مشکالت آنها را
حل کند .دولت باید جهت حل این مشکالت

فهیمه انوری

بر اساس تحقیقاتی که توسط دفتر ملی آمار انگلیس صورت گرفته خیلی تابلو مشخص است که نرخ خودکشی دانشجویان بین
سالهای  2007تا پایان  2016افزایش  56درصدی داشته است .در زیر یک روز از زندگی یکی از این دانشجوها شرح داده شده
است:

علی بهمنی

در هفته ای که گذشت رئیس جمهور محترم
جهت پاس��خگویی به مشکالت جاری کشور
ش��جاعانه جلوی دوربین صدا و سیما حضور
یافت و به سواالت چالشی مجری برنامه پاسخ
گفت.
***
مج��ری :آق��ای روحان��ی از این ک��ه دعوت
این کمترین(منظورش ریاس��ت سازمان) را
پذیرفتی��د و لطف نمودید درباره مش��کالت
کشور با مردم صحبت کنید ممنونیم.
روحان��ی :از همی��ن جا ب��ه مردم ای��ران به
خص��وص  24میلیون و خردهای باس��واد و
با معرفت ،عرض س�لام دارم . ...البته اغراق
نفرمایید مشکل خاصی که اص ً
ال نداریم و اگر
هم دشواری هس��ت مربوط به دولت قبله و
نگران نباشید!
مج��ری :جناب روحانی دول��ت قبل که خود
شما بودید!
روحانی :مهم نیس��ت هر کی می خواد باشه
باشه در هر صورت تقصیر این دولت نیست!
مجری :لطفاً بفرمایی��د چرا قیمت ارز به این
وض��ع درآمده و لحظه ب��ه لحظه باال و پایین

خبر را بپذیریم ،فرهنگ لغت آمریکا و انگلیس را
که خدا از ما نگرفته! با یک جستوجوی کوچک
متوجه میش��وید در فرهنگ لغتش��ان
اصال کلمه ای به نام خودکش��ی
وج��ود ندارد ،چه برس��د
به اینکه ح��اال اینها
بیش��ترین آم��ار
خودکشی دانشجویان
را هم داش��ته باشند! باور نمیکنید؟!
دیکشنری موبایلتان را باز کنید
و بنویس��ید khodkoshi
اگر ننوشته بود :داداچ! داری
اشتباه میزنی ،بر من و تحلیلم
لعنتبفرستید!

ساعت22
نمیکند .قفلی زدنهایش
قرص اعصابش را پیدا
پیام شب بخی ِر ملکه از
به س��راغش میآیند.
شود .به ملکه شب بخیر
تلویزیون پخش می
از طبقه بیستم به پایین
میگوید و خودش را
پرت میکند.

تیزری با کیفیت از زندگی دوستش در مانیتور
دانشگاه پخش میشود .دوستش با گاز نئون
دنیای مدرن را ترک کرده است.

درآمد ِتق
مشروطه

تهدی��د اگ��ر ش��دی نش��و هی جوش��ی
خ��ود را ت��و ب��زن ب��ه خنگی و بیهوش��ی
ب��ر طب��ل نک��وب و از س��ر ت��رس بگ��و:
ای��ن اس��ت ج��واب ابله��ان! خاموش��ی!

مهدی پیرهادی

ساعت 6:30
چراغ اتاق
ش روش��ن م 
یش��
بر صورت
ود و نور مالیمی
ش
م

ی
تابد .تخت
ش ویبره نازی م 
تلویزیو
یرود.
ن
رو
ش
ن
م

یشود و می
گ
وی
د
ا
رد

ک
ها
ی
ملکه از خوا
ب بیدار شدهاند.

ساعت 7:30
تگاه اتوبوس منتظر دوستش است تا
در ایس��
دانشگاه بروند .دوستش نمیآید و او
با هم به
بر اتوبوس سوخت هیدروژنی مدل
تنها ،سوار
یشود.
 2018راهی دانشگاه م 

ابلهان

راهکار ارائه بدهد .البته مردم هم باید دست به

کار ش��وند! مثال برق نداریم ،خب سهم دولت
باید ایجاد برق باش��د که ممکن اس��ت بعضی

اوقات نباشد ،اینجا سهم مردم برجسته می شود

که باید از قطعی برق کمال استفاده را ببرند و
در این مدت زمان استراحت کنند تا برق بیاید

دوباره!

البته باید کارهای دیگری هم بش��ود که نباید

نگران باش��ید و در هر صورت باید مردم دست
در دست مسئولین بدهند تا مشکلی اگر هست

رفع بشود! باید!

ساعت 14

یک��ی از دوس��تانش کنارش مینش��یند و با
گوشی جدیدش فیلم کتک خوردن یک دختر
از پلیس دانشگاه را به او نشان میدهد .الکردار
ضربات مشت را با قابلیت تصویر آهسته پخش
میکند.

احسان مالیی

ترانه ،مهناز و دیگران پاسخ میدهند

آزموني که توسط ربات
با درستی  %99شبیهسازی
شده است

س�وال اول :طبق آمار جهانی،
 43درصد خانواره��ای آمریکایی،
توان تهیه خوراک ،پوشاک و مسکن
ندارند ،به نظر شما مسئله اصلی این
افراد در زندگی چیست؟
مهناز :خب مشخصه که ،مسئلهای
ندارند اونا ،حجابش��ون که اجباری
نیس ،ورزشگاه هم که اگه بخوان
ميتونن برن ،درسته که خوراک
و پوشاک و مسکن ندارند ولی
مگر زندگی این چیزهاست،
زندگی اون چیزهاست.
تران�ه :ب��ه نظر من،
مسئله اصلی رو
دولت آمریکا

مج��ری :از ای��ن که در این مصاحبه چالش��ی

حل کرده و آن هم مشکل مهم «حاال
چی بپوشم» هست ،هیچی دیگه ،فقط
عش��ق وحال میکنند من خودم که
دغدغه اصلیم اینه.
دیگ�ران :مسئلهش��ون اینه که سال
 1400که روحانی میره ،ببینن ،جناب
مشایخی میره یا نمیره؟!
س�وال دوم :از لحاظ آم��ار جهانی،
آمریکا جزء  3کش��ور اول در تجاوز به
زنان و مردان اس��ت ،نظرت��ان در این
مورد چیست؟
مهناز :خب این یعنی آن کشور آنقدر
آزاد است که میتوانند به طور آزادانه به
هم تجاوز کنند ،تازه به مردانشون هم
تجاوز میشه و این تساوی حقوق زن
و مرد در کشور رو نشون میده و همه
چیزفیفتیفیفتیه.

تران�ه :این آمار خیره کننده ،تنها به
دس��ت مردم سلحشورشون به دست
نیام��ده و پلیس و مس��ئولین هم در
این امر دخیل بودن ،اونوقت پلیس ما
هنوز که هنوزه نمیذاره یکی آزادانه
مزاحم دختر مردم بشه ،آخه پلیس
آنقدر گير؟!
دیگ�ران :فستیواالش��ون ک��م
خدمت نکرده به این آمار ،مثال
همین َکن ،ول��ی عوام که
درک نمیکنند خدمات
فستیوالهارو.

ش��رکت فرمودید ضمن عذرخواهی از ش��ما

قدردانی می کنیم!

روحانی :بنده هم به نوبه خودم باید از ش��ما و

مردم عزیزمان به خص��وص اون  24میلیون و
خرده ای با سواد و با معرفت تشکر کنم و اص ً
ال

جای عذرخواهی نیست و دولتمردان باید همین

طوری به چالش کشیده شوند و پاسخ دهند و

اصال باید نگران نباشید!

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون :كامران ياري
مديرفني :اميرحسن محمدپور
صفحه بندی :حسین شهریاری مزرعه امامی

با ما بتماسید!

رایانامهinfo@rahrahtanz.ir :
سروشtanzym_ir :
ایتاtanzym_ir :
بلهtanzym_ir :

