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فرشته موسوی

جدولكلمات مطنازر

ن
رجس سادات یزدگردی

دادا
اوریجینال

افقی
 .1ارزی که خیلی خاطرخواه دارد -از سال  32تا االن
آمریکا نسبت به ما اینجوری است
 .2از کوههای اطراف این شهر بادهایی وزیده که منجر
به بیحالی و سس��تی مردم این ش��هر میشود ،حتی
حافظ! -حالتی پیچیده از دانش��جویان که بعد از پایان
امتحانات ایجاد میشود
 .3حرف مفعول��ی -درمان همه بیماریهای مو در آن
جمع شده است
 .4این شصت نه ،آن یکی! -ردیفهای بافتنی -صدای
گاو
 .5از حروف یونانی که با آن زاویه را نش��ان میدهند-
حرف ربط -رود مرزی است ولی ارس نیست
 .6مسخره کردن چیزی ولی مؤدبانه -پهلوان
 .7گرفتنی دولت -از ابزار رسم
 .8اس��م یک کوه است ،اس��م دانشگاه هم هست ،اسم
پس��رانه هم هست و خیلی چیزها -نماد خوانده شدن
پیام توسط مخاطب در بله -بیماری کشنده
 .9صورت -میوه آیفون دارها
 .10میالد و آزادی از آن نوع است -فرار کردن حیوانی-
حرفهای جادو جنبلی
 .11حرف سؤالی -کافی
 .12از زدنیها در بازیها -عروس��ک فیلم ترسناکها-
الفبایموسیقی
 .13از مقدم��ات ش��روع بازی -حالت دانش��جویان در
کالس بعد از ناهار
 .14نویسنده و شاعر انقالبی
 .15م��درک -مال جایی بودن -مامان س��ارا و نیکا-
قالبانگلیسیها

سوار تاکس��ی فرودگاه شدم و به راننده گفتم
حرکت کن.
یاَم همش��و از حفظم مستر،همچین
گفت :آ 
که یور فوت برس��ه به ایران ،دوست داری بری
دور های وی؟! استریت؟! نه چی بود ،یه دیقه
وایس��ا خودم میگم آهان! دور آزادی اس��کوور
چرخ بزنی.
راستش خودمم یبار قسمتم شد رفتم تا دم مرز
اما شانس یار نبود از همون دم مرز تو بار لوبیا
چیتی پی��دام کردن ،هی میگفتن چرا صدای
مرغ در میاری بابا؟ این بار لوبیا چیتیه.
منم دیگه عصبی شدم شما چی میگین بهش؟!
انگری شدم گفتم بابا خُ ب شاید توی بار یدونه
مرغم گذاشته باشن! خالصه که دیپورت مستر.
ول��ی وقتی از زن��دان اومدم بی��رون همچین
حال عجیبی داشتم دلم میخواست فقط برم
دور اس��کوور آزادی تاب بخورم .حاال شما وات
تایم اونور بودی؟ ش��نیدم خیلی سخته آدم با
لنگوییج اونجا مچ بشه ...شما سختت نبود؟
اومدم بگم دادا ....دوباره پرید تو حرفم...
 آره مس��ترجون اینجا وضعیت خیلی خرابه.بای��د میمون��دی همونجا .چهارس��اله میگن
میخوای��م مش��کل وات��ر رو ح��ل کنیم حاال
رس��یدیم به سال فایو میگن اصال مشکل واتر
نبوده يچی دیگه بوده! راستی شما اوریجینالی
تهرانی هستی دیگه؟ اومدی به خونه ددی اینا
سر بزنی؟
زدم رو ش��ونش گفت��م :داداش خیل��ی اذیت
شدی،دستت درد نکنه اگه مسیرت هست تا
کرج برو ،اومدم رفیقمو بفرستم فرودگاه ماشین
خراب شد.
خیلی بد خورد تو پرش .تا اخر مس��یر ساکت
بود .پیاده که ش��دم بهش گفتم دمت گرم اما
مثل اینکه ش��ما بیشتر از اونا با لنگوییجشون
َمچی! از من میش��نوی ،حتما با بار تخممرغ
اقدام کن.
محمدرضا درخشان

ِول شدگان
ه��م آب زالل کام�لا گِل ش��ده اس��ت
ه��م چرخ ه انقراض کامل ش��ده اس��ت
چ��ون چک�� ه ش��یر آب را ول کردی��م
آین��ده بچههایم��ان ول ش��ده اس��ت

عمودی
 .1از معدود غذاهای مس��تقل از گوشت ولی خوشمزه-
دوره خدمت
 .2با کدام س��مت میتوان با کفش هفت میلیونی رفت
گفتگوی تلویزیونی -اشاره به نزدیک
 .3خیل��ی خیلی ب��ا ارزش این روزها -مج��ازات کاری-
اینجاهم برای جوج زدن مناسب است
 .4داداش تقطیع شده -دل برعکس -سگ پلیس معروف
 .5با گرفتن این پس��ت میتوان خبرنگارها را مورد لطف
قرار داد -صداهای عجیب و غریب و بی معنی که هنگام
انجام کارهای خانه ممکن اس��ت از آقایان شنیده شود-
درمان بیماری
 .6درست است که توحش را نباید با توحش پاسخ داد ولی
هرکی کار بد بکند از اینها الزم دارد -یک جور قولنامه است
 .7به چتر شدن بر سر کسی میگویند -چای انگلیسی-
تکرار حرف “ل”
 .8زمان مناسب برای گرفتن عکسهای اینستا -پرمصرف
ولی حیاتی
 .9مرطوب خارجی -به فرد اطالق میشود -از جمله کی
داده کی گرفتهها
 .10آهنگر در این شهر گنه کرد و در شوشتر گردن مسگر
را زدند -تکرار حرف “و” -آلیاژی از قلع
 .11دوم -رطوبت کم -جمع رأی(با تالش زیاد برای عدم
اشاره به اکثریت قاطع آرا)
 .12ه��رم غذای��ی ک��ه “غ” ش ج��ا افتاده -از دوس��ت
داشتنیهای کاالی خواب
 .13مات و تیره -با خاک یکسان شونده -زیاد نیست
 .14مرغها وقتی بهم میریزند -نوعی ببر خفن
 .15اراذل و اوباش ژاپنی -عضو کاری بدن -رمز

برای دیدن پاسخ
جدول ،کد  QRمقابل
را اسکن کنید
سیده کوثر سعیدزاده

چه میکنه این عربستان سعودی؟!
با گزارش بازی یمن و عربستان با قضاوت داور
آمریکایی در خدمت شما هستیم!
داور آمريكاي��ي بازي در ابتدا پ��ک ویژه ای رو
که ش��امل انواع سالح کشتار جمعی هست ،به
کاپیتان عربس��تان هدیه میده! و بازی ش��روع
میشه ،در همین ابتدای بازی بن سلمان دست
بازیکن یمن رو به شدت گاز میگیره! ُسوارز رو
ببینید که از بین تماشاگرا برای بن سلمان لنگ
میندازه! داور آمریکایی اما دستور ادامه بازی رو
میده! بازیکنای یمن ب��ه داور اعتراض میکنن.
داور ب��ی توجه ،همچنان ب��ه ادامه بازی میده!

داوران كنارزمين ،برای اس��تفاده از  VARبه
داور تذکر میدن! داور بعد از ش��ونصد بار عقب
و جلو کردن صحنه ،به سمت بازیکن معترض
یمنی حرک��ت میکنه! بعله ،حتم��ا میخواد با
حرکت رونالدینیویی به بازیکن یمنی نگاه کنه
و کارت رو ب��ه بن س��لمان بده! اما ن��ه ،داور به
بازیکن یمن کارت قرمز رو نشون میده و ازش
میخواد به کارهای زشتش فکر کنه! چه بازياي
شده این بازی!
خدای من! چه اتفاقی افتاده؟! نیمه زمین یمن
قرمز میش��ه! چه جوری چمن رو قرمز کردن؟

فهیمه انوری

بابازاده
عزیز!

یعنی چمن ورزش��گاه قابلیت این��و داره که
به رنگ خ��ون در بیاد! چه تکنولوژی باالیی!
زمی��ن تمام قد به افتخار ای��ن تکنولوژی ها
خواهد ایستاد! اما بذارید ببینم ،بازیکن یمن
ک��و؟ خودش رو زده به مردن! با این وضعیت
نتیجه  ۳بر  ۰به نفع عربستان اعالم میشه!
رئیس سازمان حقوق بشر پشت خط هستن،
میشنویم نظرکارشناسي ایشون رو:
 +میگ��م این «ابراز نگران��ی» من زیر درخت
آلبالو گم ش��ده ،ش��ما ندیدینش؟ البته االن
«محکومی��ت» رو دارم ،ولی به درد این بازی
نمیخوره!

خوشبحالش آن که یک عمر است آقازاده است
حضرت حق ،با سر او را در عسل بنهاده است
چون ژن ایش��ان کمی با ما غریبی میکند
از همین رو عدهای گفتند عقبافتاده است
فائزه نعمتی

شادی عسکری

ملحفهتکراری

زشتهمباشدبهچشمکلعالمخوشگلاست
ُمهره مار اس��ت؟ نه! بابای فوقالعاده اس��ت
فست فودش را سفارش میدهد از مکدونالد
فس��ت فود م��ا نهاااایت ذرت بوداده اس��ت

پیرو بخشنامه شماره  ۴۰۰۵/۲۵۷۴۲مورخ  ۹۶/۱۰/۲۰در

ما که خرکاریم و ج��ان دادیم زیر بار قرض
او ول��ی در زی��ر باد اس��پیلت افتاده اس��ت

میرساند خجالت نمیکش��ید ملحفه و گایدینگ کتتر را

شادوخندان،مستورقصان!جمعهخواهدزدبهچاک
شادی ما جوجه و چالوس و چاک جاده است

ارتباط با دستورالعمل فرآوری مجدد ایمن وسایل پزشکی و

با توجه به لزوم صرفهجویی در منابع وزارتخانه به استحضار
ب��رای هر بیمار هر روز در ات��اق عمل عوض میکنید و در

سطل زباله میاندازید؟! عجالتا اینکه در مصرف سطل زباله

گفته«:منهممثلمردم،سادهمیزیّم!»زرشک!!!
ازلُپسرخشکهمعلوماستخععععلیسادهاست!

صرفهجویی نمیکنید صورت جلس��ه نخواهد شد لکن در

صورت عدم اس��تفاده بهینه از هر ملحفه و گایدینگ کتتر
تا آنجا که هر کدام از آنها به ترتیب ش��بیه دستمال سفره

مچکرم ،چون این بش��ر
از خ��دای مهربان ّ
هرچه در ذهنش تصور کرده ،فِرتی داده است

و تسمهفنر شوند ،ضمن توبیخ و درج در پرونده الزم است
فرد خاطی بدون دستکش اقالم ذکر شده را از سطل زباله

لیک «آقازاده» نامیدن کمی حیف است چون
بسکه باباجان سفارش کرده« ،بابازاده» است

خارج کرده ،و پس از شستشو و خشک کردن مثل روز اول
س��ر جایش بگذارد .همچنین با توجه به لزوم صرفه جویی

در مصرف دس��تکش و آب به پیوست همین نامه دو فایل

ارسال میگردد.

-----------------

پیوستها

-۱فایل طریق ه خارج کردن اجسام آلوده و عفونی از سطل

زباله با دو انگشت و بدون دستکش.
سید م

حمد
جواد طاهری
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-۲فایل طریقه شستشو با کمترین میزان مصرف آب.

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 :مجتبی ساالری

با ما بتماسید!

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

