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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

طنز

امام جمعه اسالم گیالن خواستار برگزاری کنسرت و تولید نشاط در مردم شد!

شمال؛همچنان
پرچمدار نشاط مردم
َ

> وقتی تمام خوشگذرونیمون توی یک شب خالصه بشه،
کاری جز شعله کشیدن نداریم

تشکر "بنری" و تعریفهای اغراق آمیز در
سطح شهرها از اقدامات معمولی نمایندگان
مجلس رو به فزونی است!

چون به ایام انتخابات  98نزدیکیم اگه
االن از برخی اونا برای خونه تکونی هم
کمک بخواهید فرشاتون رو میشوره و
بعد بنر تشکرتون رو سطح شهر میزنه.

احمد نجفی:
توقیف و سانسور در سینمای ما تمامی
ندارد ،باید نگاهمان عوض شود

این نگاهی که میگن رابطه بسیار نزدیکی
با تغییر دولتهای متبوع ایشون داره!

زهر عقرب گرانبهاترین مایع دنیاست که
هر گرم آن هشتاد میلیون و یک لیتر از آن،
۳۷میلیارد تومان قیمت دارد!

با این حساب زخم زبونها رو اگه میشد
تو شیشه کرد و وزن گرفت به مراتب
گرون تر در میاومد!

ضدقیچی

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

اّ
جلدان هم عاشق می شوند.
حاال ببین کی گفتم!

aabotab
aabotab
		
دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،زرین دورودی ،مهدی افغان

هر وقت نکتهای از اختالفات رهبران کره شمالی و ایاالت
متحده آمریکا در خبرها منتشر میشود ،خانم شیرزاد
ِ
حالت
نفس ویژه منشیگری و
درونم با همان اعتماد به ِ
برادران
ِ
گنگ ذاتیاش بهت زده میپرسد:
_ ا ِوآ ،مگههه اووون دوتا با هم برادر نبودن؟!
غریب
و در ادامه اضافه میکند:
فائزه صدر
_ای وااای ،منهمیشه کیم جونگ اونو دونالد ترامپو ،مرکز
شبه دولتی دارالمجانین رازی و طوطی و پستونکو باهم
اشتباهمیگیرم.هاهاهاهاها...
البته در این فقره تقصیری متوجه خانم شیرزاد درون من
نیست.شباهتهایویژهکیمودونالدتااینجااحتمالوجود
دایهای مش��ترک در دوران کودکی این دو را مطرح کرده
بود .و اگر یکی پیرمردی احمق و دیگری کوتولهای چاق
نبود ،بیش��ک احتمال تولد دو برادر از پدری گاوچران و
ماد ِر مغمو ِم کرهای و جدایی آنها در زایشگاهی آمریکایی مطرح میشد .اولین و دمدستی ترین
مدل مویمنحصربفردآنهاستکهبعدازنقشهحکشدهبرتاجسرگورباچف،
شباهتایندوِ ،
خزترین کلههای ویژه دنیا در ردیف سیاستمداران همچنین در ردیف بقالها و سلمانیها و
زندانیان بند اراذل و اوباش است .این طور که به نظر میرسد کیم کوچولو هر هفته به وقت
صندلیپایینکشیدهشدهایمینشیندوباصورتگچیویخ
اصالحسرباغضبروینشیمن
ِ
و دو لُپ کشیدنی به آینهای که جز او را نشان نمیدهد زل میزند و میپرسد:
ای آینهای آینه ،در دنیا کی الت تر است از من؟و آینه با اشک جواب میدهد - :شوکوالتی شوکوالتی ،گنده التی ،گنده التی
اینبار کیم لبخند زده با صدایی پدرخوانده طور میگوید:
_ کاسه رو بیار
و آنگاه آرایش��گر مضطربی کاسه به دس��ت وارد کادر آیینه میشود( .بقیه شو بهتر از من
میدونین) صنف سلمانیهای واحد سازمان ملل همواره متوجه مفقود شدن آرایشگرانی
است که بابت متبرک کردن دهانشان در آن کاسه نودل خورده بودند .سلیقه دونالد بزرگ
هم چنین سطح نازلی دارد .کسی به درستی نمیداند که موهای او دقیقا از کجای سرش
شروع به رشد میکند و از کجای سرش به کجای دیگر سرش میزامپلی میشود! و آیا این

غلبه محض بر جاذبه در گینس ثبت شده یا نه؟! منابع نزدیک به کاخ سفید اعالم کردهاند که
مشاورین دونالد ترامپ به وقت سخنرانیهای وی پیش از هماهنگ شدن با سران کشورهای
جهان و قبل از ارسال کارتهای دعوت شدگان ،ابتدا وضعیت آب و هوایی در روز سخنرانی
را چک میکنند و درصدد تهیه تافت و تثبیت کنندههای ضروری هستند .همینطور یکی
شبیه به ترامپ جایی پشت پرده خالل دندان میجود و آماده است به محض توفانی شدن
هوا ادامه نطق الگو را تکرار کند(.پیش خودمان بماند برای روزهایِ بد بد سه تا بد توفانی،
 ۱۷مالنیای آماده دارند .یکی از یکی ...تر و برزختر) نگارنده در این پژوهش سعی داشت با
پرده برداری از شباهت این دو رهبر اسرار مخفی در آلبومهای خانوادگی آنان را برمال کند که
محدودیت در تعداد کلمات ستون مانع شد .تا کشف بعدی بدرود

