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کمی باشد به رنگ چلچراغم
کمی هم چاق باشد چون دماغم
نه خیلی لوس نه خیلی د ُمده
کتابی که شود ست با اتاقم
امین

«انیس کنج تنهایی کتاب است
فروغ صبح دانایی کتاب است»
ولی با سطح قیمت های امسال
بالی جیب بابایی کتاب است

مح

درد دل یار

هنوز هم در اغلب کتابهای جانورشناس��ی،
روانشناسی ،جامعهشناسی ،خز و خیلشناسی و
تیریپبردار شناسی ،از گونه روشنفکران تعاریف
کلیشهای ارائه میشود .در این تعاریف عموما به
کسانی که به کافههای تیر ه و تار میدان انقالب
یا نبش پارک دانش��جو رفته و قهو ه بدون شکر
سفارش دهند ،همچنین فرق قهوه ترک با بقیه
قهوهها را دانس��ته و با خیر ه شدن به افق سیگار
بکشند روش��نفکر میگویند .تازه نوع خفن آن
بدون چشم برداشتن از افق میتواند گرده سیگار
را در جاسیگاری بریزد که اصال اوووففف.
در این نوش��تار س��عی بر این اس��ت تا گونه
جدیدی از روش��نفکران به جامعه علمی معرفی
شود.
کتابخران (نام علم��ی)BookDonkey:
از بزرگتری��ن گروهه��ای حاضر در نمایش��گاه
کتاب بوده که هماکنون حدود س��ه چهار نوع از
آن وج��ود دارد .این جانور از تیره «انس��انیان»،
تب��ار «روش��نفکرنمایان» و س��رده « ب��ا کتاب
پزدهندگان» است.
این گونه روشنفکری پس از پشت سرگذاشتن
به��ار و جمع کردن عیدیه��ا ،همچنین فروش
پس��تههایی که از خانه اقوام کش رفت ه اس��ت،
ت نام بن کتاب بوده
یک لنگه پا منتظر شروع ثب 
و آخرش ی��ک عدد بن میخ��رد .وی به حالت
چمباتمه روی بن کتاب بقیه نیز قرار گرفته و در
تالش است طعم ه خود را شکار کند.

فائزه مهدوی

زبان بسته

گفتیم برای ما گلی ،تاج سری
امروز فقط ...چونکه تو یک کارگری
روزت که گذشت ،بر سرت می کوبیم
چون زور نداری و نداری خطری
ه رجبی

عالی

عاموذگار

رو َذط مبارک ،محربان عاموذگارم
شرمنده ام غدری صوادم نم کشیده
یادش بخیر آن طنبلی حایی که دادی
ُمهکم جواب طک طکش را با کشیده

شدی تو مایه رنج و عذاب بیبیسی
برای مجلس ختم تو پخته حلوا را
مباش خام به عطر گالب بیبیسی
اگر که خواست تو را غرق شبهه ها سازد
بده به فکر و درایت جواب بیبیسی
ولی به جان تو اصال به او ندادم گوش
منم همیشه خر خوش رکاب بیبیسی
بگو که هر چه ببافی به گوش جان گیرم
دوباره عرض ارادت جناب بیبیسی

سالم و عرض ارادت جناب بیبیسی
منم مخاطب اخبار ناب بیبیسی
به بنده گفت :رفیقم پسر چرا خنگی
درون چاه نرو با طناب بیبیسی
نخور فریب دروغ و دونگ آنها را
نشو االغ ز رنگ و لعاب بیبیسی
از این خیانت و آشوب و فتنه پردازی
بخوان تو نیت و فکر خراب بیبیسی
بقدر ارزنی از عقل خود به کار آری

کتاب
لطف ًا خر نباشید

سیدم

ک

اریکاتوریست:

حم
دجوادطاهری

این جان��ور در بازه خاصی از س��ال ،نزدیک 
اواس��ط اردیبهش��ت که هوا خیلی ملسطور و
دو نفره است ،به بلوغ رسیده و تصمیم میگیرد
خودی نشان دهد .صبح علیالطلوع با مقادیری
رفی��ق پایه میریزد نمایش��گاه کت��اب ،پس از
خاموش کردن المپها و اطمینان از بسته بودن
همه درها به النه بازمیگ��ردد .معموال با دیدن
هر مدل کتابی فارغ از موضوع ،نش��ر و نویسنده
از ش��دت ذوق کف و خون باال آورده و به حالت
ی ضربه زده و میگوید
کف گرگیطور به پیش��ان 
«المصب چرا این کتاب رو زودتر ننوش��تی؟»...
تأکید میکنم هر کتابی! همچنین با اجرای طرح
«هر کتاب یک استوری» کلیه فالوئرهایش را به
سرحد جنون میرساند .مورد داشتیم طرف سر
همین موضوع سه کا ریزش فالوئر داشته.
محل زیس��ت ای��ن گونه جانوری ،اس��توری
اینس��تاگرام ،کف توئیتر و کال هرجا که بش��ود
ش��وآف ک��رد ،میباش��د .تنف��س وی از طریق
مج��اری الی��ک و فی��و در ش��بکههای مجازی
انج��ام ش��ده و چنانچ��ه حج��م الی��ک عکس
کتابهای��ش ب��ه حد نصاب نرس��د ،ب��ه دلیل
نرسیدن اکس��یژن کافی به مغز تشنج میکند.
این جانور منبع غذایی خوبی برای ناش��ران زرد،
آبمعدنی فروشها و ساندویچیهای نمایشگاه
کتاب به حساب میآید.
وی از آیسپکه��ا و هایداه��ای نمایش��گاه
تغذیه ک��رده و مدام غر میزند ک��ه «این 150

توم��ن بن کت��اب به کجای من میرس��ه آخه؟
م��ن فقط هفتهای  150تومن کتاب میخونم!»
این درحالی اس��ت که آخرین کتاب غیردرسی
مطالعه ش��ده توس��ط وی ،قصه بزک زنگوله پا
بوده است.
از ن��کات قاب��ل توج��ه زندگی ای��ن گونه از
روش��نفکران ،میت��وان ب��ه همزیستیش��ان با
دوربین جلوی گوشی ،دو عدد خودکار رنگی که
باید توی عکسها باش��د ،یه دون��ه از این دفتر
گلگلیها و یک فنجان چای اشاره کرد.
در بعضی منابع داروینط��ور این گونه را به
عنوان نمون��ه تکاملیافته ماه��ی قرمز معرفی
مینمایند .دلیل این تقسیمبندی حافظه بسیار
کوتاه این جانور است .نتایج آزمایشات متعددی
که روی این گونه روش��نفکری انجام شده نشان
میده��د عمرا محتوا یا حتی نام و حتیتر رنگ
جل��د کتابهای��ی ک��ه از نمایش��گاه خریدهاند
یادش��ان باش��د .البته یک نظریه خیلی داغون
و بدون پش��توانه علمیهم دلیل این فراموشی
را ای��ن میداند که طرف کال کتابها را نخوانده
و همینج��وری ب��ه ترتی��ب قد ت��وی کتابخانه
میچیند.
الزم به ذکر اس��ت این جان��ور از جهت نوع
چین��ش کتابهای خریداری ش��ده به دو گونه
مختلف تقس��یم میش��ود :به ترتیب قد چینان
و رنگی��ن کمانی چین��ان .نوع اول بیش��تر در
جان��داران نر این گونه و ن��وع دوم در جانداران

ماده یافت میشود.
خوشبختانه عمر این گونه جانوری ،دو هفته
بیش��تر نیس��ت و بعد از پایان نمایشگاه کتاب
دوباره جواد یساری گوش داده ،تخمه میشکند
و ناهارش را توی دیزیس��رای ا ِس��ی س��گپز
میخورد.

سیدم

ک
اریکاتوریست:
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محسن فراهانی
طوبی عظیمی نژاد

آیا میدانید ...؟   

آیا میدانید اگر امسال ،هر ایرانی،
یک نهال بکارد ،در آینده زندگی
بهتری خواهیمداشت؟
جمعی از فروشندگان زغال

رضا
عیوضی

به یک سلبریتی جهت منحرف
کردن افکار عمومی نیازمندیم
آشنا

به یک هکر جهت هک کردن
اپلیکیشن گوگل پلی نیازمندیم
مراجعه حضوری  

آدرس :دفتر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

قابل توجه برخی
ازمسؤوالن   

تعدادی غرفه در بهترین نقطهی
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
اجاره داده میشود

سالم .پس چرا نمیآیید؟

مناسب برای فست فودی

ببُرهای مترو
جمعی از جی 

ش رکاب بیبیسی
خر خو 

نوشتاری
بر گونه جدید
روشنفکری

من یار مهربانم
دانا و خوش بیانم
با آنکه خوش زبانم
اما کمی گرانم
درد غم گرانی
افتاده هی به جانم
با کاغذ گالسه
بسته شده دهانم
چندیست همنشین با
اهل دم و دخانم
من اصل جنسم اما
تخته شده دکانم
دم می زنم ز قیمت
با آنکه بی زبانم
باید دگر بسازی
با سود و با زیانم

اوضاع اقتصادی جامعه
آنقدر خراب است که
هیچ پولی در دست و
جیب مردم نیست

مهدی پیرهادی

فرشته موسوی

مد حسین رحیمی

قابل توجه مسووالن

شفیعی

بالی خوب

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

اجاره غرفه  

طنز

وطن امروز

شماره 5 2705

نیازمندکلیه   
به یک عدد کلیهی پیر
و فرتوت ،ترجیحاً بیمار
و ناتوان ،جهت
مادر زن ،نیازمندیم
لطف ًا با شمارههای زیر
تماس بگیرید

دکترمحسنفراهانی

خیلی هم عجله نکنید!

فوق تخصص قلب و عروق
متخصص در ساخت و ساز آپارتمان
شاعر ،نویسنده ،عکاس
فعال در بخش پرورش دام و طیور
خریدار انواع ماشین اسقاطی

گوسفند زنده
موجود است
چوپان دروغگو

خاوری

قابلتوجه
عالقهمندانبه       
کتاب و مطالعه

خجالت نمیکشید؟

جمعی از عالقهمندان به قلیان

گمشده

دو فرزند دلبند ما
چند روزی
است که مفقود شدهاند
اگر از تلگرام طالیی و هاتگرام
خبر دارید ما را مطلع کنید و
خانوادهای را از نگرانی برهانید
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

نمایشگاه
بینالمللی مد و لباس
گزارشی از نمایشگاه بینالمللی کتاب

به گزارش خبرگزاریها سی و دومین
نمایش��گاه بینالمللی کتاب در مصالی
تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایش��گاه که صدها غرفه از
جایجای کش��ور در آن حض��ور دارند،
س��االنه ش��رکتهای مختلفی اقدام به
عرض��ه و نمای��ش تازهترین محصوالت
خود میکنند.
در ای��ن باره گفتنی اس��ت مدلها
ک��ه در قال��ب فروش��ندگان کت��اب
در غرفهه��ای این نمایش��گاه حضور
دارند ،نس��بت به نمای��ش جدیدترین و
ب��ه روزترین مدلهای مانتو ،روس��ری،
گردنبند ،النگو ،کفشهای پاشنه بلند،
رنگ مو ،ناخنهای مصنوعی؛ تتو ،لوازم
آرایش و سایر ملزومات اقدام میکنند.
مدیر این نمایش��گاه در همین رابطه
ب��ه خبرنگار ما گف��ت :وزارت فرهنگ و
ارشاد خدا را ش��کر تمام هم و غم خود
را در برپایی این نمایشگاه کنار گذاشته و
کال راحت است .ایشان در ادامه افزودند:
خوش��بختانه فرصت خوبی برای عرضه

جدیدترین محصوالت فراهم آمده است
و مشغول رایزنی برای تعلق گرفتن یارانه
و ارز دولتی به لوازم آرایش و لباسهای
وارداتی هستیم.
در پای��ان الزم به ذکر اس��ت در این
نمایشگاه که ساالنه برپا میشود ،کتاب
ه��م عرضه میگ��ردد ک��ه در نوع خود
جالب است.

قفر
بهزاد توفي 

لباس كارگری

نماين��ده مجلس و دبيركل خانه كارگر،
به مناس��بت هفت��ه كارگ��ر مصاحبه كرد.
عليرضا محجوب با اشاره به پشت سرش با
انگشت شس��ت ،گفت 24 :سال نمايندگي
مجلس و بيش از  29س��ال دبيركلي خانه
كارگر را به عش��ق كارگران عزيز ،پشت سر
گذاش��تم .محجوب ،راهپيمايي روز كارگر
را از مهمتري��ن ،بهتري��ن ،باحالتري��ن و
حمايتیتري��ن برنامههاي خانه كارگر براي
كارگران عزيز دانس��ت و از توجه مجلس
به مسائل آنها خبرداد.
دبيركل خانه كارگر كه بتازگي موانع
كارخانه ارج را برداش��ته بود ،گفت :افتخار

من اين است كه حتي يك نطق غيركارگري
نداش��تهام و حتي در خان��هام هم ،از كلمه
«كارگر» در صحبتهايم استفاده ميكنم.
وي افزود :من صبحها ،زي ِر كت و ش��لوارم،
لباس كارگري ميپوش��م ،ايناهاش! وي از
آغاز به كار سامانه  24ساعته دريافت وقت
مالق��ات خبرداد و تأكيد كرد :اگر س��امانه
جواب نداد ،دوباره تالش كنيد.
گفتن��ي اس��ت ،اي��ن نماينده ليس��ت
اصالحطلبان ،از قانون «منع نماينده شدن
بي��ش از  3دوره» انتقادك��رد و ادام��ه داد:
بگذاريد همين يك نماينده ش��دن براي ما
بماند.

               ضمیمه طنز راه راه
سر دبیر :فروغ زال
دبیر تحریریه :فروغ زال
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون :کامران یاری
دبیرفنی :مهدی نظری
صفحه آرا :حسین شهریاری مزرعه امامی

کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

با ما بتماسید!

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

