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فرهاد موحدی

داماد
تکراری!
اوضاع کمی تیره و قدری تار است
بیچاره وزیر کارمان بیکار است
در دست کلید و رو به رو دیوار است
ما چاره مشکالتمان انکار است
اینها همه اش ماحصل تَکرار است

صطفی صاحبی

م

با اینکه حباب سهم احباب شده
داماد عزیز ساده ارباب شده
هرچیز که توی شهر کمیاب شده

چشمانت!

درخان ه دختر «یکی» انبار است
اینها همهاش ماحصل تَکرار است
اوضاع جهان برای او مطلوب است
دارد دو سه تا پورشه و وضعش خوب است
زیرا بدنش پر از ژن مرغوب است

تعبیرخوابابنشیرین
دیدن پراید در خواب بر دو وجه اس��ت؛ یا
تولید بی کیفیت میشود یا حباب قیمت با
کیفیت میشود و نمی شکند یا هر دو .اگر
پراید س��فید باشد و فالشر هم بزند مرگ
عزیزی نزدیک باش��د و اگ��ر در خواب به
دنبال آپشنهای پراید بگردد بزودی فقر و
تنگدستی او را فرا بگیرد.
اگر در خواب ببیند هفت پراید بی آپشن
هفت پراید آپش��ن دار را می خوردند ،تا
زلیخا جلوی جمع اعتراف نکند تعبیرش
را نمیگویم ولی عجالتا هفت سال انبارها
را پ��ر از پراید کنید که هفت س��ال بعد
که پراید خوب گران شد انبارها را خالی
کنید.
اگر در خواب ببیند چند لوبیای سحرآمیز
کاشت و سر به آسمان گشودند دلیل آن
باشد که صبح قیمت پراید سر به آسمان
میکشد .من هم نمیدانم چرا ولی همان

نیمه ش��ب بیدار شود و برود یک پراید بخرد
که فردا باید پراید را فقط در خواب ببیند.
اگر به خواب ببیند کسی چند کیسه سکه به
وی داد تعبیرش دور نباشد و بزودی از اقوام و
آشنایان کس��ی با سعی و تالش شبانه روزی
پله های بند پ را طی کند و مس��ئول عرضه
و پخش سکه مرکزی گردد و از همان طریق
به مراد دلش برسد .اگر یکباره سکه ها را گم
کرد زنش مهریه اش را به اجرا گذارد .اگر دید
پخش مرکزی سکه پیش فروش میکند زنش
هوو دار میشود.
دیدن اسکناس در خواب اگر به دالر و یورو باشد
روش��نی چشم اس��ت و اگر به ریال ،مشکالت
اس��ت .اگر ببین��د بیخود و بیجه��ت مقداری
هنگفت دالر جهانگیری به دس��تش دادند آن
باشد که عزیز دردانه مسئولین گردد و از طریق
تجارت س��نگ پا و کودانس��انی ،روزی حالل!
فراوان کسب نماید.

از عش��ق ت��و دل��دار ،ب��ه دل دارم داغ
من شاخه گلی ضعیف و بی جان و تو باغ
چش��مان ت��و ق��وه قضائی��ه و م��ن
االرض االغ!
مانند همان ُمفس��د ف��ی
ِ

ما گرچه که الغریم او پروار است
اینها همهاش ماحصل تَکرار است
از راه زمین و کوه و رود آوردیم
از کشور دوست ،هر چه بود آوردیم
هی نفت فروختیم َو کود آوردیم
انگار که کود آریایی عار است
اینها همه اش ماحصل تَکرار است
هم نرخ طال و ارز باال رفته
هم قیمت تَرک مرز باال رفته
از قامت ما که درز باال رفته

علی بهمنی

یک علت آن وضع بد بازار است
اینها همه اش ماحصل تَکرار است

تغییرنام

از فرط فشار ،بی صدا خوابیده
در طول حیات ،خورده یا خوابیده
مسئول شده است و همه جا خوابیده

رژیم صهیونیستی در اقدامی نمادین قصد دارد نام
نیروگاه اتمی دیمونا را به «پرز» ،رئیس س��ابق این
رژیم تغییر دهد .لذا عدهای از کارشناس��ان همین
رژیم خواستار تغییرات در اسامی اماکن زیر شدند.

یک سوم این مجلس اگر بیدار است
اینها همه اش ماحصل تَکرار است
سیمان اراک گرچه کمبود نداشت
برجام هر آنچه دوست فرمود ،نداشت
هرچند مذاکراتمان سود نداشت

اداره کل شناسایی و ترور فلسطینیان اورشلیم:
بگین
منبع پسماند فاضالب انسانی تلآویو :شارون
گروهک ترور خاموش حیفا :گوریون

دلتنگ شده  ،دغدغه اش دیدار است
اینها همه اش ماحصل تَکرار است

بهزاد توفیقفر

پادگان پرورش تروریستهای ریش آبی ریشون
لزیون :مایر
اداره اخت��راع و آموزش روش های نوین ترور در
اشدود :باراک
تیمارستان جبهه النصره در پتاه تیکوا :اولمرت
موسسه دفن دسته جمعی انسانها در بئرالسبع:
دایان
اتاق ترور بیولوژیک اورشلیم :هرتزل
ندامتگاه آموزش پیکارجویان داعش :ليوني

گوني
س دولت،
��دن نمايندگان مجلس از پاسخهاي رئي 
پس از گذش��ت يك هفته از قانع نش
عصر ديروز خود گفت :ظاهرا ً به نظر ميرسد
يكي از نمايندگان مجلس در نشست خبري
شدند! وي در پاسخ خبرنگاري كه پرسيد :حاال
نمايندگان از پاسخهاي رئيس جمهور قانع ن
ادي ،يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز در
چي ميش��ه؟ گفت :هيچي! جعفرزاده ايمنآب
يفتد استيضاحش رأي ميآورد» .ايمن آبادي
اين باره گفت«:هروزيري گذرش به مجلس ب
شگاه نميرم ولي حقوق استادي ميگيرم ،دليل
ضمن اشاره به قديمها ،افزود :حاال من دان
باقي موندن ،حواسشون باشه از يه راه ديگه ب َِرن!
نميشه كه! وي يادآورشد:خالصه وزرايي كه
جلس اعتراف كرد« :چون دولت بودجه کافی
در همين نشست ،پزشكيان ،ديگر نماينده م
يدهد و نمایندگان مجلس هم چارهای جز
اختیار ندارد ،به نمايندگان جواب سرباال م
در
��وال «مگه خاله بازيه؟» ،از خبرنگار
��وال و اس��تیضاح ندارند» .وي در پاسخ به س ِ
طرح س
سيد :گوني كنفي دوس داري يا پالستيكي؟
سوال كننده پر

چند گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد

یاسر قاسميان

وزیرپیشنهادی

حتي

ورزش��كاران
ايران با بيش از  62مدال ،از بازيهاي آسيايي به خانه بازخواهندگشت .يك
مقام آگاه،
ضمن
تبريك
مقام
ششم
ايران
در
اين
بازيها،
به
خبرنگار ما گفت :ما از همه
ورزش
��كاراني
كه
براي
كش
��ورمان
افتخار
آفريدند
تش��كر
م
ي
كنيم
ولي
تالش ميكنيم
اس
��تقبال
خوبي
از
تيم
فوتبال ترتيب دهيم .وي از برگزاري مراس��م ويژهاي براي تقدير
و
تشكر
از
تيم
فوتبال
و
هيئت
همراه
خبرداد و افزود :همه تيمها حداقل يك تقديرنامه
گرفتند
و
فقط
تيم
فوتبال
چيزي
از
ارزش
��هايش
كم نشد ،از طرفي اغلب ورزشكاران با
حداقل امكانات
خوش درخشيدند و توانستند افتخارآفريني كنند غير از فوتباليستها كه
با اين همه
پول
و
ا
مكانات،
دس��ت
از
پادرازتر
بر
گشتند.
اما
هدف
ما
اين
است
كه هم در
فرودگاه از
تيم
فوتبال
تشكر
كنيم و هم در مراسم مخصوص و هم در خانه و هم در! اين
مقام آگاه
ابراز
ا
ميدواري
كرد
كه
بودجه
همه فدراسيونها قطع شود و همه هزينهها براي
فوتبال باشد! او در ادامه افزود :حتي!

تازه داش��تیم با بیکار شدن «وزیرکار» کنار میآمدیم که نام «وزیراقتصاد» هم به
لیست بیکاران اضافه شد .لذا رئیس جمهور باید هر چه سریعتر(البته دلیل اصرار بر
تسریع را نمیدانم) یک نفر را بهعنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند که ما
بهعلت ضیق وقت چند نفر را به ایشان جهت گزینش معرفی مینماییم.

آقای نوبخت

محمودصادقی

از آنجا که ایشان در چند
روز گذشته برای انجام استعفا! مانند
افراد ایستاده در صف اجابت مزاج! یک پا
دوپا میکنند ،بهعنوان وزیر پیشنهادی معرفی
شوند که هم از وسواس در استعفا خالص
شوند و هم اینکه در مقام توجیه ،بهترین
گزینه برای توجیه ،بیکاری و اقتصاد
در جامعه هستند!

به نظر نگارنده ایشان
یکی ازگزینه های ممتاز برای
تصدی این جایگاه است .زیرا با توجه
به افزایش بیکاری در جامعه و اعتراضات
مردمی ،ایشان میتواند با بغضهای
مکرر خود باعث التیام و تخلیه
روحی بیکاران جامعه شوند.

ولی اهلل سیف

ایشان در سمت قبلی خود
نشان دادند که حضورشان در هر
پستی باعث افزایش رونق میشود.لذا با
توجه به سابقه ایشان در افزایش قیمت
دالر و سکه ،میتوان شاهد افزایش
بیکاری ،ببخشید! کار در جامعه
بود.

اشتباه

مهندس نعمت زاده
محمدرضاعارف

یکی از مشکالتی که جامعه
بعد از بیکاری و رکود با آن درگیر
است،اظهارنظر بی مورد مسئولین است.لذا با
توجه به اینکه ایشان در مدت حضور ۳ساله خود
در مجلس الم تا کام حرفی نزده اند؛ بهطوری که
چندین بار،زبانم الل! فکر منفی به ذهن مردم خطور
کرده ،میتواند با سکوت خود در این پست،آرامش
حداقلی را در جامعه ایجاد نماید!

ممکن است کمی
فرسوده به نظر برسد اما به
قول معروف:لنگه کفش هم در
بیابان نعمت است!(این نعمت با آن
نعمت فرق دارد،دقت کنید!)

داوود افرازی

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

«بيش از  1000نفر از مردم عادي را به اشتباه كشتهايم و خيلي بيشتر از اين تعداد را
زخمي و معلول كردهايم» .سخنگوي وزارت جنگ آمريكا ضمن اعالم اين خبر ،گفت:
همينه كه هست! وي با اشاره به تلفن روي ميز رئيس دولت آمريكا و نوشته پاناسونيك
روي آن ،افزود :اين تعدادي كه گفتم فقط در عراق و سوريه بود و تازه در افغانستان و
پاكستان و فلسطين و لبنان و ميانمار و يمن و كشورهاي آفريقايي و چندجاي ديگر
هم مشغول هستيم« .دابليو وايت» كه هرچي داشت به خودش آويزان كرده بود ،ضمن
ابراز نگراني از آرامش ايران پس از خروج آمريكا از برجام ،در پاسخ به سوالي درباره سايه
جنگ ،اضافه كرد :اون وقتي كه لگد ميزديم ،شوهرمون درازگوش بود ،االن فقط گاز
ميگيريم و فحش ميديم.

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 :

