فیروزه کوهیانی

هالووین

هالووین خود را چگونه گذراندید؟

ای الیق هرچه فحش و حرف بد؛ تو
آن کس که مدام باید او را زد؛ تو
توهین و توئیت تو نشان داد فقط
بی علم و ادب کشیدهای هی قد تو

ناهید رفیعی

زهرا آراسته نیا

نیست ،چندشآور است .او باز هم دماغش را خالی کرد.
یکدفعه چراغها را خاموش کردند و باران خون راه انداختند
و ما بشدت ترسیدیم و لرزیدیم ،پدربزرگ لیا هم سکته کرد.
این بهترین جشن هالووینی بود که رفته بودم.
آخرای جشن دونالد جان یک قصه ترسناک تعریف کرد و در
پایان صحبتش گفت :نترسید اما یک کرونایی بین شماست.
آهنگ فیلم ترسناک هالووین پخش شد .ما به همدیگر نگاه
میکردیم و نمیدانستیم راست میگوید یا الف میزند.
من به همراه  ۲بطری خونی که از باران خون برای هالووین
سال بعد جمع کردم به خانه برگشتم و فهمیدم چرا سربازان
زحمتکش آمریکایی را به کشورهای دیگر میفرستند.
خالصه! شب رویایی و خوبی بود؛ تا به حال در عمرم این
قدر وحشتزده نبودم.
این بود انشای مجازی من در قرنطینه

#ت

ورم

دحسین علیان

محم

تورم نقطه تو نقطه

دموکتازی
هر طرف توهین و نفرت نو به نو
جمله ای هم از مسلمانان شنو
گاز دادی چون پژو رفتی ولی
آخرش آتش بگیرد این پژو
طاهره ابراهیم نژاد

امین شفیعی

تورم به زبان کودک فهم
روزی آمد پسرم ،گفت به منظور تعلم
که پدر جان عزیزم! چه بود نرخ تورم؟
گفت و بشکافت قدامی و تاالموس من از هم
مغز ویران شد و عقل و خردم یافت تتمم

#تورم

سرفهای کردم و شد حاصل تجمیع حواسم
پاسخی سختتر از مبحث فیزیک کوانتوم:

دست در جیب نمودم شپش اندر شش و بش تا
بنماید به سر تاس من از جیب ،تهاجم!

گفتمش فاصله خرج و درآمد چو بسنجی
عددی میشود و درصد آن است تورم!

خونم افتاد به جوش و ز سرم جست خروشی
زدم اندر پس کلش! چو تبر بر سر هیزم

اندکی کله بخاراند و سپس گفت پدر جان!
پاسخیگوی که باشد «همه فهم» و «زیر دیپلم»

که« :چه گویم به تو وقتی که نروخ است به سقف و
به حساب من بیچاره حقوقی است مینیمم؟»

پیوس�ت :یک فقره فقیر به پیوس��ت ارس��ال میش��ود که ببینید آمارهای کیلویی شما به دردش
میخورد یا نه.

بعد تفشیر* فراوان مجدد به عقولم
خواستم تا که به تمثیل کند خوب تفهم

بخت برگشته و دستش به قفا مالهکشان رفت
تا که از محضر «ننجون» بکند بلکه تعلم

یللی تللی مخچه به گوشم طنن انداز
اکسیپیتال مخم ،دور نگاهم به ترنم!

* مصدر مجعول از لغت فشار

رحسنمحمدپور

امی

حداقل مؤدب باش مرد!
مشکل ما با حافظ چیست؟ ما مشکلی با حافظ
نداریم؟ شاید ما نداشته باشیم؛ ولی حافظ حتما با
ما مشکل داشته که شعرهایش را طوری سروده تا هر
کسی برداشتی از آن داشته باشد .حتی مولوی هم
که گفته «هرکسی از ظن خود شد یار من» اینقدر
شعرهایش قابل تفسیر با همه احواالت نیست .شاید
قبول نکنید ،اما همه مشکالت ما دقیقا از همین یک
بیت حضرت حافظ شروع شد که فرموده «در ازل
هرکو به فضل دولت ارزانی بود /تا ابد جام مرادش

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

ر جوادی
ناص

بیانصاف نباشیم!
ایشان در ادامه افزودند :اینکه بگوییم تورم حاصل عملکرد دولت روحانی
است .بیانصافی است .حاال اگر تورم را محصول «عمل نکردن» دولت
میدانستند ،یک چیزی .متاسفانه درباره خود بنده هم قضاوتهای
نادرستی صورت میگیرد و عدهای به قصد تخریب بحران مسکن را
به عملکرد بنده در دوران وزارتم نسبت میدهند .در حالی که بنده
در مجموع  ۹سال وزارت اصال عملکردی نداشتم که بخواهد بحران
درست کند .وی در پایان خاطرنشان کرد :از هرگونه عمل غیرضروری
پرهیز کنید .همین دماغ طبیعی خودتون خیلی هم خوبه!

رضا عیوضی

#دولت

فراری

همدم جانی بود»
همین یک بیت کافی بود تا دولتیها خیال کنند برای
ایجاد «اونچنان» رونق اقتصادی ،که در هر کوی و
برزن ارزانی باشد ،باید حتما همدم جان کری بود و
برجام را امضا کرد و تا تهش هم رفت .درصورتی که
منظور لسانالغیب چیز دیگری بوده که حاال دیگر چه
فرقی میکند منظورش چه بوده .آبی که رفته به جوی
باز میگردد؟
فلذا از تمام دولتمردان خواهشمندیم اگر بناست متون
ادبی را الگوی خود قرار دهند یا تک جملهای را قاب
کنند بزنند روی پیشانی دولت ،سراغ جملههای
سادهتر و زودفهمتر بروند .مثال «ادب مرد به ز
دولت اوست» .اگر در همین  7سال و اندی ،به
همین یک جمله عمل میکردید ،شاید وضعیت
خیلی بهتر از االن بود .اصال همهاش تقصیر حافظ
است با این شعرهایش!

تروریست از نگاه شیرده
با زیرمیزی میشود شاگردشان بیست
سودان سازشکار دیگر زشت و بد نیست
از لیست وحشت تازگی خط خورده چونکه
«ا ّم ترور» تشخیص داده دوستش کیست
سوده سالمت

ترامپ :عربستان به زودی
به صف عادیسازی روابط
با اسرائیل میپیوندد.

#ع

مل
کرد

تورم ،محصول عملکرد
دولت روحانی نیست و به او تحمیل شده است!
صامره حبیبی

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقانی
دبیر سرویس کارتون :مهدی نظری
دبیر فنی :سیدمحمدجواد طاهری

حمایت رئیس جمهور فرانسه از طراحی
کاریکاتور توهینآمیز درباره پیامبر اکرم
در نشریه شارلی ابدو

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

ریاست محترم مرکز آمار ایران
همانطور که مستحضرید تورم نقطه به نقطه ،نقطه سالمی از ما باقی نگذاشته است .هر ماه مردم
در نقطه نقطه کشور ،با اعالم تورم نقطه به نقطه تمام نقاط بدنشان درد میگیرد و حرفهای
3نقطهدار میزنند .زیرا این درصدهای تورم آمار ،به این تورمهای کیلویی بازار نمیخورد .از این
رو پیشنهاد میشود:
 -1از آنجا که تورم در کشور ما به همه چیز میخورد اال نقطه؛ تورم نقطه به نقطه تبدیل به تورم
خروار به خروار شود .اگر همچنان به نقطه پایبند هستید حداقل از واحد کیلو نقطه استفاده کنید.
چون همه چیز حداقل هزار برابر شده است.
 -2به جای اعالم ماهیانه ،از اعالم ساعتی استفاده شود .چون هر ساعت خودش یک عمر است.
االن که فکر میکنم میبینم ساعتی هم فایده ندارد .باید دقیقهایاش کنید .اصال ثانیهایاش کنید.
طوری که وقتی از مرکز آمار ،آمار تورم را بگیریم بگوید :االن یا االن؟
با تشکر ،عه

▪ عباس آخوندی▪

طنز

داوود افرازی

این د نیم آف گاد
از دیوار کاخ سفید عنکبوتهای سیاه باال میرفتند و من و
استفانی پاورچین پاورچین از پشت سر جیم به او نزدیک
میشدیم که او را بترسانیم .به  ۲قدمی او که رسیدیم
یکدفعه برگشت و یه سطل آب کوچک به رویمان پاشید.
من میخندیدم چون رنگ مشکی دور چشمم به سمت پایین
کشیده شده بود و قیافه وحشتناکتری پیدا کرده بودم .اما
استفانی که فوبیای خیس شدن داشت ،غر میزد که چرا
نگذاشتم از همان دور با اسلحه جیم را بکشد و کلی بخندیم.
دونالد جان در حالی که زمزمه میکرد کی از همه قشنگتره
من من من ،به سمت ما آمد و یک کیک روح به من هدیه
داد .بعد از آن مالنیا جلو آمد و یک جعبه خونی به استفانی
هدیه داد .ما آنها را بغل کردیم و دستان خونیمان را به پشت
لباسشان مالیدیم .جیم برای ترساندن بقیه دست مری را قطع
کرد و ما همه حسابی ترسیدیم ولی بعد خندیدیم.
در مراسم قاشقزنی شرکت کردیم و من کیکم را به صورت
رزا که لباس جادوگر شهر اُز را پوشیده بود زدم .او هم کدو
تنبلش را در کله من فرو کرد .هریسون به جمع ما پیوست و
دماغش را خالی کرد .همه به او گفتند که این کار ترسناک
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ادب از که بیاموزیم؟

هالووین میگیره هالوی رنگی
عجب بیقیدی شیک وقشنگی!
کرونا میره مسجد ،میره هیأت
نمیره توی جشنای فرنگی

پنجشنبه  8آبان 1399
وطنامروز شماره 3059

میل

#تح

این گرگ تورمی که آواره شده
یکباره فرار کرده صد پاره شده
جان خود من که این تورم با زور
تحمیل به کابینه بیچاره شده

دیگه چی به کی تحمیل شده؟
یونیسف :بمباران کودکان یمنی محصول عملکرد بنسلمان نیست
و این اتفاق به او و عربستان سعودی تحمیل شده است.
رئیسجمهور آمریکا :کشتن سیاهپوستان در آمریکا محصول
عملکرد پلیس آمریکا نیست و این اتفاق به پلیس تحمیل شده
است.
وزیر جنگ فرانسه :فروش سالح به داعش محصول عملکرد
رئیسجمهور فرانسه نیست و این اتفاق به او و کابینهاش تحمیل
شده است.

سمیه قربانی

سخنگوی اتحادیه ممنوعیت استفاده از بمب اتم سازمان ملل:
بمباران شیمیایی هیروشیما و ناگازاکی محصول عملکرد دولت
ایاالت متحده آمریکا نیست و این اتفاق به آنها تحمیل شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا :کرونا گرفتن  7هزار نفر در روز
محصول عملکرد این  7هزار نفر نیست و این اتفاق به آنها و
خانوادههایشان تحمیل شده است.
گزارشگر فوتبال :باخت تاریخی برزیل در برابر آلمان محصول
عملکرد مربی تیم برزیل نیست و این اتفاق به او و تیمش تحمیل
شده است.

جلسه بازجویی علمی

شاگرد اول استرالیایی
بازپرس :خب سرباز! بگو ببینم چرا اسیر افغان رو کشتی؟
 +قربان شاید کشتن لفظ مناسبی نباشه من فقط یک عمل ساده
منها انجام دادم تا مساله حل بشه .گفتند هلیکوپتر  7نفر ظرفیت
نداره من ظرفیت رو به  6نفر رسوندم که از پرواز جا نمونیم.
بازپرس :یعنی میخوای بگی فقط تو بلد بودی این مساله رو به
این خوبی حل کنی؟
 +بله قربان! بقیه با قانون فیزیک انتظار داشتن هلیکوپتر انبساط
پیدا کنه جا باز بشه ولی من با ریاضی حلش کردم .کال معادالت
دیگه رو هم تو افغانستان با این ریاضی پیش بردم.
بازپرس :مثال چه معادالتی؟
 +یکی دیگه از افغانهایی که وسط مزرعه نشسته بود و فرود اومدن

ما رو تماشا میکرد به جمع اونایی که قبال روشون عمل تفریق انجام
شده بود ،اضافه کردم .یعنی عمل جمع!
بازپرس :اگر میگفتن فقط  5نفر ظرفیت داره اون وقت چند نفرو
میکشتی؟
 +عه قربان شما که بازم میگید کشتن! ما اینجا باید فاکتور بگیریم
(روی کاغذ مینویسد) :به  ۲صورت میشه اینو حلش کرد( .سر خودکار
را در دهانش میگذارد) .اگر از خلبان فاکتور بگیریم( ...سر خودکار
را روی سرش میزند) من و  7نفر افغان جا میشیم ،بنده خدام منها
نمیشه ولی اگه بخوایم تقسیم کنیم ...اوووم ...خودمون جا میشیم
افغانها رو فاکتور میگیریم...
بازپرس :کانگوروی ابله از جلو
چشام گم شو تا تقسیمت
نکردم!

ظرفیت تکمیل است!
به روی گردن اصال پا نبوده
هدف ،اشغال و استیال نبوده
فقط بیخود شلوغش کرده بودیم
اگر کشتند ما را؛ جا نبوده!
سوده سالمت

کامران یاری

اباالفض
لسلیمانی

