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وطن امروز شماره 2512

چهارشنبه  24مرداد 1397

کنِ ،ول ُ
ِول ُ
کنم!

لیستفرصت ُ
کش

همیش��ه بعد ال ،بل م��ی کنم من
نگ��و ایجاد مش��کل م��ی کنم من
خودت مجلس به قانونات عمل کن!
تو ول کن بعد از اون ول می کنم من

در لیست امید ،الل و فرصت ُکش باش
ی��ا اینکه برو جام جهانی ،خوش باش
هرچند نداری از حس��ن هیچ س��وال
یروش باش
ام��ا نگ��ران رفت��ن ک�� 

مینا گودرزی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبههابخوانید

محمدحسین رحیمی

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir @tanzym

مردم چی میگن؟!

فاطمه جواهری

بله برون
بعضی خانواده ها رس��م دارن��د در بله برون
اقوام درجه یک الی درجه ده حضور داش��ته
باشند و برای مهریه نظر بدهند .دیده شده،
دام��اد عموی عروس با پس��ر خاله داماد به
توافق نرسیدند و ازدواج به هم خورده است!
توصیه می شود خانواده های طرفین قبل از
بله برون ،کارگاه آموزشی نحوه تعیین مهریه
برای فامیلشان برگزار کنند.

دست اندازهای قدیم و جدید سر راه ازدواج به مناسبت روز ملی ازدواج

خرید وسایل عروسی
در بعضی مناطق ،برای خرید وس��ایل ،کل
خانم ه��ای اق��وام دختر و پس��ر را با خود
میبرند و یک تور شهر گردی راه می اندازند.
بعضا خاله ع��روس و عمه داماد س��ر رنگ
سش��وار به توافق نمی رسند و خرید نیمه
کاره م��ی ماند .برای این تور ،داماد باید یک
مینی بوس ی��ا اتوبوس کرایه کند و در بین
مس��یر برای رفع خس��تگی همه را شیرموز
مهمان کند!

محمدرضا رضايي

بر خالف تبلیغات لوسی که علیه ازدواج های
پر زرق و ب��رق وجود دارد ،اتفاقا من معتقدم
این بریز و بپاش ها الزم است و برای اعتقادم
یک دلیل محکم هم دارم .چه دلیلی محکم تر
و منطقی تر از این که «مردم چی می گن؟»
ام��روز بعد از مرگ بر آمریکا ک��ه باعث انواع
بالیای طبیع��ی در زندگی اجتماعی و فردی
شهروندان می ش��ود ،توجه نکردن به حرف
مردم در رتب��ه دوم قرار دارد .ما خودمان یک
قوم و خویش��ی داش��تیم که توجهی نکرد و
س��رطان گرفت .بگذریم ...اگ��ر از دریافت وام
ازدواج و خری��د لوازم عبور ک��رده اید و هنوز
قص��د ازدواج دارید ،چند توصی��ه مهم برای
مراسم عروسی داریم:
 .۱برگزاری جش��ن عروس��ی در ت��االر و باغ
دیگر خیلی قدیمی ش��ده .الزم است عروسی
در جایی برگزار ش��ود که هیچ دیوار و مرزی
نداشته باش��د و کجا بهتر از بیابان؟ در بیابان
هر چقدر هم که بزن و بکوب باشد برای کسی
مزاحمت ن��دارد و هر تع��داد مهمان هم که
بخواهید می شود دعوت کرد .تازه اگر خوش
شانس باشید تعداد معتنابهی از اقوام عروس
توسط گرگ ها خورده می شوند.

جهازبران
در جهازبران ،خانم های همیش��ه در صحنه
فامیل به خانه ع��روس رفته و جهیزیه را از
لحاظ کیفیت و کمیت و ست بودن وسایل
خانه از دمپایی دستشویی گرفته تا پرده ها،
بررسی می کنند .بعد از آن ،ضمانت نامههای
وسایل برقی را چک کرده و از چینی نبودن
آنها اطمینان حاصل می کنند.

 .۲برای ش��ام میش��ود یک گله گوس��فند و
گوساله را همان کنار بیابان رها کرد تا مهمانان
خودشان هر کدام را که خواستند شکار کنند
و کنار یک آتش گس��ترده آن را کباب کنند.
در مورد سفتی یا نرمی کباب هم نمی توانند
اظهار نظر کنند ،چون دس��تپخت خودشان
است .برای دسر هم یک ظرف ماست بدهید
دست هر مهمان که با گیاهان خودروی بیابان
بورانی درست کنند .شام سلف سرویس تر از
این سراغ دارید؟

پاتختی
بعد از عروس��ی ،بزرگتر های فامیل دورهم
جمع می شوند و برای عروس کادو میآورند
و ع��روس مثل فرمان��روای گوگوریو ،روی
صندلی می نشیند و از همه تشکر میکند.
هنوز دانشمندان کش��ف نکردهاند چرا اسم
مراسم ،پا تختی است .گفتنی است بعد از پا
تختی به تعداد مهمانان حاضر در آن ،پارچ و
لیوان کادو آورده شده است.

 .۳برای گروه موسیقی و این جور چیزها هم
نمی خواهد هزینه ای بدهید ،چون تا ش��ام
مهمانان تمام شود شب از نیمه گذشته و در
آن س��اعت اج ّنه در بیابان ها عروسی و بزن و
بکوب دارند که اگر محل دقیقشان را به کمک
یک جن گی��ر یا رمال پیدا کنید ،ش��ما هم
میتوانید از موسیقی و جشن ج ّنیان استفاده
کنید .یک وقت وسط حرکات موزون ماشاءاهلل،
ماشاءاهلل نگویید که جن جماعت از این قبیل
کلمات فرار می کنند.

پاگشا
به مهمانی های زنجی��ره ای می گویند که
بعد از جش��ن عروس��ی ،ع��روس و داماد را
دعوت ک��رده و به آنها کادو می دهند .بعد
از پاگش��ا ش��دن عروس و داماد توسط کل
فامیل دو طرف ،آنها صاحب  100دس��تگاه
پتو می ش��وند .پیش��نهاد می کنیم داماد،
مغازه پتوفروش��ی باز کند و در کنارش پارچ
و لیوانهای پاتختی را اشانتیون به مشتری
بدهد.
عروس و دامادها ،هرکدام از مراسم های باال
را انج��ام ندهند نمره منفی گرفته و تا آخر
عمر انگشت نمای فامیل خواهند بود و حتما
سیاه بخت می شوند.

 .4ش��ما که تا اینج��ای مراس��م را در بیابان
بودید ،حیف نیس��ت این دم آخری به فضای
آلوده ش��هر برگردید؟ مراسم عروس کشان را
در همان بیابان و به وسیله اسب و قاطر و شتر
برگزار کنید ( چون در بیابان که نمیش��ود با
ماشین تردد کرد).
از طرفی پیچاندن مهمانان در بیابان خیلی کار
راحت تری است ،فقط حواستان را جمع کنید
که گیر اجنه ای که جشنتان را انداختید وسط
عزاداریشان ،نیفتید که هزینه اش را بدجوری
حساب خواهند کرد.

سیدمحمد جواد طاهری
رضا عیوضی

در اینباکس گوشی یک نماینده لیست امید چه میگذرد

لولهبازکنی و تخلیهچاه در اسرع وقت!
ما هم مثل شما هرچه منتظر ماندیم دیدیم
هیچ خبری نیس��ت! به عبارت دیگر هرچه
ما هیچی نگفتیم ،نمایندگان لیست امیدی
مجلس هم هیچی نگفتند! اصال انگار نه انگار
دالر و وضعیت اقتصادی و ...نابسامان است و
اینها هم نماینده مجلسند!
به همین دلیل با هک گوش��ی یکی از این
نمایندگان ،پیامکهای موجود در صندوق
پیام این نماینده را خواندیم تا ببینیم کجا
هستند و از کجا آمدهاند و کال آمدنشان بهر
چه بود. ...

ساعت8صبح
نمایندهه��ای عزیزم ی��ه روز تَکراری دیگه
شروع شده بیدار ش��ین لطفا امروز خیلی
کار داریم.
باتشکر عارف
ساعت9صبح
دوس داری صبحتو چطوری شروع کنی؟
عدد  60رو بفرست تا بگم
هرپیام  60تومن
ساعت 10صبح
لولهبازکنی و تخلیهچاه در اسرع وقت

ساعت11ظهر
سالم حاجی
آقا دیدی میخوان داداشمو استیضاح کنن؟
ام��روز یه نطق طوفانی بکن بگو اصال زمان
خوبی برای این کار نیست
آفرین .ایشاهلل دور بعدی هم تو لیستی
ساعت  12ظهر
باسالم
مش��ترک مورد نظر ،بنا به درخواست شما
س��رویس اطالع از قیم��ت تورهای لحظه
آخری برای شما فعال شد

ساعت  12:30ظهر
باسالم
آقا تبریک میگم .اینستاگرامتون کلی فالوئر
گرفته .اگر صالح بدونید آخر همین هفته
براش جشن تولد بگیریم؟
باتشکر مدیر دفتر
ساعت1ظهر
سالم آقای نماینده
دیروز ساعت  18:50حدفاصل جاده قدیم
تهران -س��اوه ،پش��ت در یه دستش��ویی
بین راه��ی درخواس��ت رفع حصر ش��ده
بود .خواهش میکنم ب��ه دغدغه مردم در

مکانهای مختلف گوش کنید.
با تشکر یک شهروند خسته
ساعت2ظهر
سالم آقای دکتر
خبرنگار روزنامه غرب هستم
میخواس��تم در باب علل رشد جلبکهای
حاشیه مناطق آزاد با شما مصاحبه کنم .کی
وقت دارید؟
ساعت  2:30ظهر
باباجونم خوبی؟میگما این گمرکیا کی آدم
میشن؟
دوباره یه ساعت عالفم کردن!

کانتینرا رو بردم انبار جدیده
ساعت3ظهر
واریز به حساب 32810238506
مبلغ  200000000ریال
موجودی  10000000000000000ریال
مستند 15999658
97/5/21 15:10
ساعت 4بعد از ظهر
بچههای گلم خسته نباشید .روز خوبی بود.
برید استراحت کنید تا هفته بعد...
ساعت 10شب
لولهبازکنی و تخلیهچاه در اسرع وقت

