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ای صاحب فال!
هستهاش را تف کن
رضاعیوضی
ایمن چه نشینی درین سفینه
کاین بحر همیشه در انقالبست
خواجه بر این باور اس�ت ک�ه این جهان دیگر آن
جهان س�ابق نیست .مانند کش�تی روی آب ،هر
روز باید در گوشه و کنار منتظر انقالب ملتها بود
برون شد ز دلو یوسف زرین نقاب
کرد بر آهنگ صبح جای به جای انقالب
خواجه میگوید دوران دیکتاتوری و غم و محنت به
پایان رسیده است .ای صاحب فال! از وقتی انقالب
57پیروز ش�د باید هر روز صبح که از خواب بلند
میشوی منتظر باش�ی تا در جای جای جهان مثل
آن را ببینی

سیدمحمدجواد طاهری

افقی
 -1طبق کاپیتوالسیون ،اگر شاه ایران ،به این موجود میگفت
تو ،فاتحهاش خوانده بود -به این ولیعهد آخری میگویند
 -2چیزی که شاه فقط در کارتون هزار فرسنگ زیر دریا ممکن
بود ببیند ،ولی االن ایران دارد زارت و زورت میسازد -یکی
از مواد آرایشی
 -3از فاکتورهای اصلی برای ازدواج -در غذای آدمهایی که از
مو بدشان میآید ،به وفور یافت میشود
 -4مصدر یک فعلی -به هیدروکسید پتاسیم میگویند
 -5یک�ی از خ�واص انقالبی بودن اس�ت  -ماهی که در آن
نیم پهلوی از ایران فرارکرد
 -6رفیق مشهدیها -اسکار دروغ پراکن سال تقدیم میشود
به....
 -7از جمله کارهای بیتربیتی -از فامیلهای مادری
 -8از ترس این کارامام ،ش�اه ش�ب ادراری گرفته بود -تکرار
حرف ر
 -9از وظایف همس�ران ش�اه ،زاییدن آن است -به بچههای
شیطونمیگویند
 -10آیین ذاتا هندی -صاف نیست -آهن به روایت بهاره
رهنما
 -11از چی�زی حکای�ت دارد -پول چش�م بادومی -برای
پرکردن راکتور هم میتواند استفاده شود
 -12به تکنیکهای ورزشی میگویند -سراینده دیوان حافظ
 -13از بیمخهای کودتاچی
 -14از دادنش معذورند -از بس اشرف پهلوی دل نازک بود،
واردات آن را به او واگذار کردند
 -15چو بیرون رود ،فرشته درآید -نیم پهلوی کال یکی دو
ب�ار خوابش را دید ،آن هم وس�طش از خواب پرید ،آنوقت
االن آمریکا از ترس میآید برایش مذاکره میکند -نفس خسته

عمودی
 -1ژلهایست ولی خوردنی نیست ،خیلی هم چندش است-
در پی تالشهای ش�اه برای کاهش س�ن ازدواج ،این بخش از
کشور ،شوهر کرد
 -2س�ینمایی که خیلی اتفاقی ش�ب کودت�ا آتش گرفت و
هفتصدنفر از مردم در آن س�وختند ،آنقدر اتفاقی که نگو-
حرف تعجب -یکی دیگر از چیزهایی که نصفه پهلوی به خواب
هم نمیدید ،اما االن هرجا را نگاه میکنی یه دونه از اینهاست
 -3از ایس�تگاههای مت�روی خ�ط ک�رج -یک�ی از ارکان
اقتصادمقاومتی
 -4دعوت به گروه -سالهاست نشسته و همینجوری حکایت
میکند-به کسی که روی خط باشد ،میگویند -صدای باد
 -5تلخ -نصف جواب سؤالهای تاریخ این بود که فالنی را با
وعده حاکمیت این شهر گول زدند
 -6دوباره همون ش�هر سوال قبلی  -یه حرف تعجب دیگه-
فامیلی دوست داشتنی که عالوه بر مامان ،معموال آماج الطاف
دوستان نیز هست
 -7حرف انتخاب -جواب منفی -ماچ
 -8چه کس�ی؟ نه نه مدرسان شریف نیست! -نقش ولیعهد
برای شاه به مثابه آن است -چی؟ اینم مدرسان شریف نیستها
 -9س�رعت رشد علمی این کشور ،یازده برابر متوسط جهان
است« -کوثر» ،نخستین  ........تماما ًساخت ایران است
 -10بام بههم ریخته
 -11جواب مثبت خارجیها -نوعی بستنی
 -12سطح شیبدار -به ژست و قیافه گرفتن میگویند -نامی
پسرانه
 -13سس�تی و تنبلی و بیعاری و چند فحش دیگر -آخر
نفهمیدیم «باالخره» درست است یا «بلخره»!
 -14حرف همراهی -از مکانهای مناسب برای برندازی
 -15کسی که وعده آب و برق مجانی داد و چهل سال است از
ترسشان آن را به امام(ره) منتسب میکنند.

کمترانگشتترا توی
دماغتکن!
بخشیازنامهنیمپهلویبهربعپهلوی
اعظممحمدی
با درود!
اینک که این نامه را میخوانی ش�اید ما دیگر در این دنیا
نباشیم و تو و ننهات میتوانید هر جفنگی را به ما نسبت
بدهید.
از حاال با در دس�ت داشتن پاسپورت ،هر دو ساعت یک
بار به سفارت آمریکا سر بزن تا ببینیم کی از خر شیطان
پیاده میشوند و ما را به آمریکا راه میدهند .پسرم نوکر
هم ش�دی مثل ما نباش! مردب�اش و یک جوری نوکری
کن که به کشورت راهت بدهند .این آمریکاییها حتی
اگ�ر بگذاری زنت هم با آنها قرکمر بدهد باز هم به تو
خیانتمیکنند.
خاک برسرت! کمتر انگشتت رِ توی دماغت کن! روزی را
میبینم که عکس انگش�ت توی دماغت سوژه خنده ملت
شده است .المصب ما بعد از مرگمان این تاج و تخت را به
تو میسپاریم و امید داریم که بعد از سرنگونی جمهوری
اسالمی که احتماال همین هفته آینده باشد ،برگردیم و باز

حکومت کنیم .پس دلبندم کمتر مثل اوسکلها تردد کن!
پس�ر! درست است که ما آریایی هس�تیم اما اینکه عرب
نمیپرس�تیم یک حرف چرتی است .دیشب خواب دیدم
هفت گاو ش�یرده درون یک بادکن�ک بزرگ را اینقدر باد
کردند تا ترکید و به هفت قس�مت تقس�یم شد .به نظرم
تعبیرش این میش�ود که روزی دوستانمان در عربستان
جیبهایت را پر از پول میکنند و تو تکثیر میش�وی.
آدم باش و از این فرصت استفاده کن!
پسر بیشعورم! با س�ابقهای که ازتو سراغ داریم میگوییم
راه س�ختی در پیش داری .تو گس�تردهتر از آنی که با
جمهوری اسالمی دربیفتی و ما میدانیم که با این اعتماد،
داریم روی چرتکه ،ویندوز نصب میکنیم .اما چه کنیم که
همه رفتند و کسی دورو برمان نیست و مجبوریم با چون
تویی درد دل کنیم...
حاال هم بلند شو و از کنار تختمان گورت را گم کن تا قبل
اینکه سرطان ما را بکشد از بوی گند جورابت خفه نشده ایم.

ضمیم�ه طن�ز راه راه
کاریازباشگاهطنزانقالباسالمی

سر دبیر :بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه :فروغ زال
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون :کامران یاری
دبیرفنی :امیرحسنمحمدپور
صفحه بندی :حسین شهریاری مزرعه امامی

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

تپد در کالبد روئینتنان را چون جرس
از هجوم فتنه برخیزد غبار انقالب
از فتنهه�ا نترس و خوش�حال باش ک�ه فتنه مثل
واکسن میماند .اولش کمی مریض میشوی اما بعدش
تا ابد دیگر آن مریضی را نمیگیری
سرت را کس نکوبد جز به سنگت
اگر دریا درافتی ای منافق
ای مناف�ق بد بخت! تا ک�ی میخواهی خودت را
به نفهمیدن بزنی و وقتی سرت به سنگ میخورد
بازهم ب�ه روی خودت نیاوری؟ تک�رر ادرار هم
گرفتی بس نیست؟ آدم شو!
چهل سال است در عالم به گرد این بیابانم
مپرس از کشتی و دریا بیا بنگر عجایبها
ای صاحب فال! چهل س�ال اس�ت خانه به دوش و
آوارهای! ی�ک روز در کمپ اش�رف و یک روز در
لیبرت�ی و خ�دا میداند فردایش کجایی! خس�ته
نشدی از بدبختی؟ تو میخواستی همان روزهای
اول انقالب را زمین بزنی اما حاال به چهل سالگی
رس�یده است! خوبت شد؟ خوردی؟ خواجه معتقد
است هستهاش را تف کن
خار تو ما را بکشت مار تو ما را گزید
با تو موافق شدم با تو منافق شدم
ای مناف�ق صاحب ف�ال! خواجه معتقد اس�ت اگر
خواهر و مادر خودت هم انقالب میکردند اینطوری
آنها را ترور میکردی؟ بیناموس!

برای دیدن جواب جدول
این کد را اسکن کنید

یک “ربع”
در الیو

فاطمهساداتمحمودیان

ش�اهزاده رضا پهلوی ،ولیعهد ای�ران با حضور در “انجمن
سلطنت طلبان گریز از مرکز” با قاطعیت اعالم کرد“ :اگر قیام
کنید ،قبل از بهمن ایران را پس خواهم گرفت” .این سخنان
او بازتاب گستر دهای در رسانهها مخصوصا ً در فضای مجازی
داش�ت تا جایی که ولیعهد در اقدامی مردمی تصمیم گرفت
از طریق الیو اینس�تاگرام به صورت آنالین و بدون واس�طه
پاسخگوی سواالت مردمی باشد.
 :shab_pareلطف�ا ً ب�ه فنهاتون بگی�ن کمتر زیر
پس�تاتون فحش بدن .المصب هر فحشی سرچ میکنیم پیج
شما میاد.
رض�ا پهلوی :ممنونم از لطفت ش�بپاره عزیز که این خبر
خوب رو به ما دادی ...خوش�حالم که پی�ج ما در صدره .این
نشون میده که قیام داره به پیروزی میرسه.
 :SWEET_LIFEم�ا قیام کنیم تا توبیای؟؟ میگم
لباس گرم بپوش نچای!
رضا پهلوی :مرسی که به فکر سالمتی من هستین .اتفاقا ً من
به تازگی چک آپ دادم و باعث خرسندیه که همه چیم باالس

و به عنوان ش�اه ایران در همه چیز بیش�ترین و باالترینها
رو دارم.
 :error0000اگه عرضه داری فعال ً بیس�ت هزار تومن
کارت به کارت کن شارژم داره تموم میشه چتم با جاست فرندم
نصفه مونده.
رضا پهلوی :شماره حساب جهت واریز کمکهای مردمی به
این هموطن عزیز در بیو پیج هس�ت .س�هم هر ایرانی یک
میلیون تومان
 :RegimeChangeچه�ل س�اله داری میای که!
نرسیدی هنو؟
رضا پهلوی :اندکی صبر سحر نزدیک است...
 :soheil&saharس�حر اونج�اس؟؟؟؟ بهش بگو
خیلی نامردی ...لیاقتت همین رب گندیدهس
رضا پهلوی :ربع درسته البته؛ به معنای یک چهارم :رضاخان
بزرگ ،پدرم و من.
تکبیت :این خودشم هنوز نمیدونه چند چندمه!

ازواج موافق را شربت ده و دم دم ده
امشاج منافق را درهم زن و برهم زن
ای مناف�ق خس�ته! خواج�ه معتقد اس�ت اینهمه
زنهایت�ان را با هم عوض کردید و بعد همه را زن
رئیس�تان کردید و کال گند زدید ب�ه همه اصول و
قواعد! خسته نباشید
بیا بنواز عاشق را که تو جانی حقایق را
بزن گردن منافق را اگر از وی بیاشوبی
ای صاحب فال! اگر منافق را دیدی گردنش را درجا
بزن و برایت مهم نباش�د که فردا ممکن است جای
جالد و شهید را عوض کنند .تو عاشقانه از حقیقت
دفاع کن
ما ز نقش پا چراغ مردم آیندهایم
نیست در روی زمین ،یک کف زمین بیانقالب
به به از این فال! جگر خواجه از این بیت حال آمده
است و معتقد اس�ت این انقالب در آینده در تمام
زمین جاری و ساری خواهد شد .انشاءاهلل

رضا پهلوی :درود بر تو ایرانی غیور
زریهفتقل�م :م�ا (اتحادی�ه ش�ینیونکاران پنجبع�دی)
دستهجمعی اعتصاب و قیام کردیم تا بیاین .فالو=فالوبک
رضا پهلوی :من همیشه به ادبیات عالقه داشتم و خوشحالم که
اهالی قلم هم به قیام پیوستن .زنده باد قلم ایرانی
 :RegimeChangeقب�ل از بهم�ن یعن�ی کی
دقیقاً؟
رضا پهلوی :فکر میکنم تقریبا نیمه جوالی میش�ه .حدودا ً
همزمان با فرار پدرم از ایران.
آژیدهاک :فرار؟ گفتین مریض بود که!!!
Turn off commenting
رضا پهلوی :درود میفرستم به شهامت ،شجاعت و فداکاری
هممیهنانی که در شیشگوشه مملکت مبارزه میکنند :از شمال
تا جنوب و از شرق تا غرب #ایران_را_پس_میگیریم

