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ذكر جعبه ..اآلمال السعودي َو َق َع في القوطي

گاوچران گاودوش!
امین شفیعی
ویژهنامه هفتگی طنز راه راه
چهارشنبههابخوانید
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir @tanzym

تقوای آمریکایی
زهرا آراسته نیا

یک عده سرسپردند بر پای آمریکایی
تا واکنند شاید درهای آمریکایی
بر جام خندههاشان اُفتاده بس ترک ،حیف
تضمین نبود حرف همتای آمریکایی
پای برند باشد َسرمیبرند اص ً
ال
تولید خود به پای کاالی آمریکایی
هرجا ترور که دیدی فرزند این دوتا بود
مامان صهیونیست و بابای آمریکایی
بر بمبها نوشته  made in USAآن هم
با خط زشت اما خوانای آمریکایی
تا دیده فعل او را ،کف کرده است شیطان!
همپای صدگناه است تقوای آمریکایی

علت طالق زودرس با كمال ناباوري

فشار از باال يا
پايين؟!
نرگس داشادیان

به گ��زارش خبرگزاری آس��ه برو آس��ه بی��ا که گربه
ش��اخت نزنه ب��ه نق��ل از کرن��ا :محقق��ان دریافتند
 ۹۸/۹۹درص��د علت ط�لاق زوجین در یک س��اعت
بع��د از پای��ان جش��ن عروس��ی ب��ه وج��ود میآید.
دکتر کم��ال ناباوری ،مش��اور و روانش��ناس از جمله
عل��ل جدایی زن و م��رد را عدم تفاه��م زوجین برای
فش��ار دادن خمیردن��دان از پایی��ن ی��ا ب��االی تیوپ
میداند و ناش��کیبایی ه��ر دو طرف به هن��گام اتمام
حج��م اینترن��ت و دوری چن��د س��اعته از فرنده��ا
و فالوئره��ا را از دیگ��ر علته��ای ط�لاق برش��مرد.
کم��ال ناباوری ،ط�لاق را یک امر ع��ادی مانند ازدواج
دانست و اضافه کرد این اتفاق قبحی ندارد و دلیل جدایی
خود از همس��رش را ماه تولدش��ان عنوان کرد و افزود:
همسر من متولد فروردین بود اما خود را یک مهرماهی
مهربان معرفی کرد و از آنجایی که من به ایشان اعتماد
داشتم شناسنامهاش را ندیدم .لذا چند وقت پیش که
اتفاقی متوجه این امر مهم شدم ،درخواست طالق دادم!
خبرن��گار م��ا قص��د داش��ت ب��ا یک��ی دیگ��ر از این
ن��وع زوجی��ن صحب��ت کن��د ام��ا موف��ق نش��د
گوی��ا درگی��ر مراس��م جش��ن طالقش��ان بودن��د.
داوود افرازی

آن در برابر خورشید چونان المپ .آن برای
حقوق بشر آپشن جامپ ،آن کریزی ،آن مجنون،
آن دامپ ،پرزیدنت دونالد ترامپ حذفه اهلل من
ارضه.
هنگام سخن صاحب بمب و موشک و هنگام
عمل پوشیده پوشک ،برای خودش یک پا
اسکندرک ،چنگیزک ،هیتلرک و بوشک و بن
سلمان و آل سعود را همواره بر دوشک.
در مقامات به آن غایت رسید که صبحگاه
تهدید مینمود و عندالغروب غلط کردم میفرمود
دهان اذا اوپ ِ َنه گل بگیرند فکش را.
که لالنسان
ٌ
گویند چون ایران داعش را ترکاند و بر
وادی فقدان نشاند بانگ برآورد که من بودم و
جمله جهان کف و سوت نمودند که نعم و ارواح
پدرش را .چنان خنده در گرفت که ساعتی از غم
پسانداز این ولد ناخلف فارغ آمد و شهد حماقت
در دهانش فائق آمد و گفت ای در روح پدرت!
در عهد ماضی ،آمریکا را انتخاباتی عظیم

درگرفت و حاربه الحاربین و مخترعه الداعشین،
هیالری کلینتون وی را مالمت کرد که تو جنگ
همی طلبی ،دونالد را از این صفت چنان خروش
در گرفت که با آنکه رای خلق ،هیالری را رئیس
جمهورید ،کرامت فرمود و پرزیدنت شد که حکما
گفتهاند دموکراسی آمریکا ،نسخه دموی کراسی
است و این نسخه را هنوز به نسخ اصلی آپ گرید
نفرمودند که:
به تسلیم از کمال نسخه هستی مشو غافل
که این نسخه دمو باشد ،گران است آپ گرید
آن را
گویند در بحر حیرت چنان مستغرق شده بود
که ذهن و فراست در دیدگانش چون دود و عقل
و خرد در جمجمهاش نابود ،دست و پا همی زد
که ناگاه جذب ه شاسکول السیاسین ،رابین االربابین

گراني دالر و عوارض خروج و حكم داوري نويد!

خواب حسن چه جوره؟
فهیمه انوری

با این اوضاع پیچیده برادر!
حسن خوابی برات دیده برادر!
همون فستیواالیی هم که قب ً
ال...
می رفتی ،دیگه مالیده برادر!

و خرمغز االحمارین  ،اسحاق رابین نتانیاهو ،هوهو
کنان چون جغد در وی فتاد و از سر انگشت
عنایت ،دست حماقت بر ژرفای طاقتش کشید
من خویشتن را مرید وی همی دید
و ترامپ که ِ
نعره بر کشید:
مگه میتونم تو رو با کسی عوض کنم لعنتی
صدام بزن هی بگو تا حظ کنم
دیوونه دیوونه دیوونه آخ دیوونه!
شبی در حلقه مریدان به بالد شام همی
شد و موشک در خرجین درایت پنهان که شام
گیریم و حزباهلل بندیم و حماس بمالیم و فایران
برداریم که بانگی برآشفته صدا زد که موی مرا نیز
نتوانی گرفت و آن بانگ اسد بود و جمله موشکان
پوشکان بدریدند و سوی بیابان خزیدند که اذا
راینا االسد ،علینا موت کالجسد...

محمدرضا درخشان

به نظرم!

جزئیات حمله آمریکا به سوریه منتشر شد

حمله پالستیکی

محسن انصارینژاد

با توجه به هشدار رشد طالق در ازدواجهای زیر
 5سال! به نظرم جوانان از سال پنجم به بعد
ازدواج کنن!

هربار اين درو ...محكم ببند! بُرو...
راهكارهايي براي كاهش طالق در جامعه

شادی عسکری

با توجه به آمارهای اخیر در رابطه با روند
رو به افزایش طالق در کشور بهنظر
میرسد الزم است با انجام راهکارهایی،
شاهد روند رو به کاهش طالق باشیم،
در ذیل به تعدادی ازین راهکارها
اشاره می کنیم:
 -۱با توجه به روند صعودی تعداد
سکهها در مهریه و نیز قیمت
دالر ،کافی است دولت مثل
گذشته دست روی دست بگذارد
و کاری به کار دالر نداشته باشد!
بررسیها در هفتههای اخیر
نشان میدهد در روزهایی که
دالر  6هزار تومان را رد کرده بود
آمار طالق به صفر رسید! بنابراین با
افزایش قیمت دالر و به دنبال آن باال
رفتن قیمت همهچی(!) میتوان امیدوار
بود نهتنها آمار طالق کاهش یابد بلکه دیگر
ازدواجی نداشته باشیم!
-۲عالوه بر قطع یارانه و سود سهام عدالت
دولت میتواند برای جبران کمبودهای موجود
عوارض و مالیات بر ارزش افزود ه طالق دریافت
کند! به این ترتیب هیچ بختبرگشت ه یاران ه
قطعشده سو د سهام عدالت نگرفتهای عمرا
خیال طالق به سرش بزند!
 -۳با توجه به عللی همچون نداشتن سیکس
پک ،بلد نبودن  ،PS4بیتوجهی به اهمیت
همرنگ بودن مانتو و دستمال توی جیب کت
در اولین میهمانی مشترک ،عدم پایبندی
به رسم کهن خرید خرس در روز ولنتاین و
غیره برای طالق در سالهای اخیر از آنجا که
برای وزارت آموزش و پرورش و علوم زحمت
میشود لطفا خودتان البهالی کالسهای
کنکور ،فرزندانتان را با روشهای زندگی در

فقط بذاريد برم!

از هر نظری مدی ِر بی همتا بود
در نوع خودش رکوردش استثنا بود
کال دو ،سه روز خدمتش طول کشید
اما دو ،سه ماه گرم استعفا بود

طوبي عظيمي نژاد

بنسلمان طی تماسی تلفنی با ترامپ،
شماره فیش واریزی را برای ترامپ میخواند
و دوباره از او میخواهد که سوریه را ترک
نکند.
ترامپ به نتانیاهو ایمیل میزند :منتظرم تا
گِرای مناطق مهم سوریه را ارسال کنی ،پلیز!
نتانیاهو پس از دریافت ایمیل ،یک ورق
از وسط دفتر نقاشیاش جدا میکند و شروع
به کشیدن نقشه سوریه میکند .سپس از آن
عکس گرفته و در تلگرام برای ترامپ سِ ند
میکند.
ترامپ در حالی که از این بیاحتیاطی
عصبانی شده پیام را دریافت ،پاک و حرفی
درشت بار نتانیاهو و او را بالک میکند.
چند ساعتی از نیمه شب گذشته که
ترامپ نقشه را به دفتر فنی نزدیک کاخ
سفید میبرد و از آن به تعداد افراد پنتاگون
کپی میگیرد.
وقتی میخواهد فرمان حمله را صادرکند
معلوم میشود که موشکها شلیک شده و
ارتش گفته است ترامپ کیلویی چند!

پس از گذشت نیم ساعت خبر میرسد
که بیش از 70درصد از موشکهایشان را
سوریه هدف قرار داده و همانجا روی هوا
منفجر شدهاند.
ترامپ با یک دست برای بنسلمان
پیامک میزند که حله! و با یک دست به
معاونش میگوید از جلوی چشمم خفه شو!
و پایان جنگ! را اعالم میکند.
بنسلمان با حالتی حق به جانب و
خشمگین ،درحال دندان قروچه شماره
کاخ سفید را گرفته و آرام میپرسد :دونالد
هست؟
ترامپ گوشی را برمیدارد و درحالی که
دهانش را کج کرده ،میگوید« :فکر کردی با
چندر غازی که به حسابمون ریختی برات
جنگ جهانی راه میاندازم؟»
تازه پول انگلیس و فرانسه رو هم از جیب
دادم ،شیرده...شیرده...شی ...و گوشی را قطع
میکند.

احتماال زوجهای ایرانی به اين داليل طالق میگیرند

طالق در سه سوت
رضا عیوضی

براساس آمار سازمان ثبت احوال در  ۹ماه ابتدای
سال  ۱۳۵ ،96هزار طالق در کشور ثبت شده
است که در این میان تعداد زیادی از زوجین
پیش از رسیدن به سالگرد ازدواج ،از یکدیگر جدا
شدهاند.
این یعنی هر ساعت  20طالق به راحتی آب
خوردن در کشور ما رخ میدهد ،احتماال اینطوری:
مورد اول:
زن از مرد میخواهد که آشغالها را دم در بگذارد
تا خانه بو نگیرد .مرد میگوید تازه فوتبال شروع
شده و بین دو نیمه این کار را میکند .بین دو
نیمه ماشین حمل زباله رفته است و آشغالها تا
صبح در خانه میماند و خانه بو میگیرد.
زن فردا صبح درخواست طالق میدهد!
مورد دوم:
مرد به زن میگوید این ماه از نظر اقتصادی کمی
دچار مشکل شده است و باید  4-5روز مانده به

فضای غیرمجازی آشنا کنید!
 -۴چشمهایتان را بشویید و جور دیگر ببینید،
طالق نهتنها چیز بدی نیست بلکه خیلی هم
خوب است ،اگرنه کشورهای متمدن و پیشرفته
جهان مثل فرانسه و آمریکا اینقدر در این
زمینه پیشرفت نمیکردند و آمار طالقشان سر
به فلک نمیکشید!

روی ُمخ!

محسن انصاری نژاد

عالیه رجبی

پایان ماه را صرفهجویی کنند.
ولی زن فردا صبح مقداری خرید میکند.
مرد زن را طالق میدهد!
مورد سوم:
مرد از سر کار به خانه برمیگردد .زن هنوز
ظرفهای شام دیشب را نشسته است.
مرد زن را طالق میدهد!
مورد چهارم:
مرد نمیتواند برای روز زن گردنبند دلخواه او
را برایش بخرد اما فریبرز پسر اشرف خانم برای
زنش گردنبند دلخواهش را خریده.
زن درخواست طالق میدهد!
مورد پنجم:
خانواده مرد شام میآیند.
زن درخواست طالق میدهد!
مورد ششم:
زن همسایه قد بلندتر است.
مرد زن را طالق میدهد!

نگاهی به برخی عناوین مطبوعات در هفته ای که گذشت

معتادشده سرنگ دستش بدهید
یک اسلحه قشنگ دستش بدهید
درسوریه تا مخ خودش را بزند
شش لول پر از فشنگ دستش بدهید

میگن!

شادی عسکری

میگ��ن داعش از س��واحل ای��ذه افت��اده خانواده
محس��ن تنابنده رو اسیرکرده ،سپاهم بهش گفته
اگه پایتختو اونجوری که ما میخوایفم ننویس��ی،
خونوادهتو نجات نمی دیم!

رئی�س دولت :سیاس��ت اخیر
ارزی دول��ت ،گامی مه��م برای
کاهش نگرانی مردم است.
 ...و گام��ی مهمت��ر برای کاهش
نگرانی دولت بابت کسری بودجه!

اژه ای :هن��وز مرتضوی را گیر
نیاورده اند.
شما ما رو گیر آوردهای؟!

س�یف :برخ��ي نماين��دگان
هدفشان نشنيدن بود.
تقصیری ندارند ،گوششان از
این حرفا پر بود!

نوبخت :عدهای با منابع ارزی در
کشورهایهمسایهویالخریدند.

گوترش :از همه کش��ورهای
عضو میخواهم خویشتنداری
نشان دهند.

بعضیآقایونهمریال!

وگرنه خیلی بَدید!

