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بهترین خریدار لوازم اسقاطی شما
قوطی گاز اشک آور، پرچم پاره، تیر چراغ برق، 

نرده و...
»اسقاط باز«

فروش انواع کاله ایمنی با نازلترین قیمت
*پیک موتوری در محدوده اغتشاشات

»کاله  باز«

ب��ه تع��دادی دانش  آم��وز جهت حض��ور در 
کالس  ها نیازمندیم

»وزارت آموزش و پرورش فرانسه«

زایمان سرپایی بدون درد و خونریزی همراه با 
نوشیدنی فرانسوی

*تخفیف ویژه سلبریتی  ها
»وزارت بهداشت فرانسه«

تور ویژه فرانسه
3شب و 5روز

بازدید از جنگ شهری+ پرتاب گاز اشک  آور
»ژو مپل گشت«

به تعدادی نفربر زرهی ِهرمس نیازمندیم
»وزارت جنگ فرانسه«

الستیک  های نو و دسته دوم شما را خریداریم
»جمعی از جلیقه زرد  ها«

بهتری��ن عطرهای برن��د فرانس��وی را از ما 
بخواهید

»پلیس فرانسه«

استخدام فوری
از تمامی غیرشورش��ی  ها اس��تخدام به عمل 

می  آید
بدون آزمون، بدون دوره، با حقوق مکفی

»پلیس ضد شورش فرانسه«

تحلی��ل  ب��رای  تحلیل  گ��ر  تع��دادی  ب��ه 
»ناآرامی  ها«ی فرانسه نیازمندیم

»بی  بی  سی فارسی مزگان«

به ی��ک مترجم مس��لط به زبان انگلیس��ی 
نیازمندیم

»لیال حاتمی«

گمشده
ش��خصی به نام مس��یح علینژاد همزمان با 
شروع اغتشاش��ات فرانسه از فضای رسانه  ای 

خارج شده و تاکنون مراجعت ننموده است
درصورت یافتن به نزدیک  ترین سطل آشغال 

بیندازید.
»مدیریت پسماند و بازیافت شهری«

رضا عیوضی

نیازمندیهای
روزفرانسه

در  ارواح،  جماعت  که  گویند  چنین 
مکان هایی سکنی گزینند که به جلوه ای 
تازه تر شود.  روِح روح شان  ادوار خود،  از 
بدین سبب در خانه های قدیمی، خرابه ها، 
سِر دیوارهای ِگلی و در زیرپله هاو اخیرا 

درموزه ها، حضوری بس فعال دارند.
میان  این  در  نیز  اهواز  معاصر  موزه 
به  واگذاری  از  پس  که  نبود،  مستثنی 
هم  سهامداران  ارواح  خصوصی،  بخش 
امرار  بودند و  افزون گشته  بر پیشینیان 

معاش روحی شان بس دشوار تر.
واجب  ارواح،  که  روزگاران  از  روزی 
و  سیصد  و  صدمیلیون  برای  دیدند 
هفتاد و پنجمین بار از آثار دیدن نمایند، 
هوهو کنان چرخی زدند و ناگهان جملگی 

دریافتند که دچار روزمرگی شده اند.
دادند  تشکیل  فوریتی  سه  جلسه ای 
شدند  برآن  نشستند.  هم  گرداگرد  و 

تکانه های فرهنگی
بزرگ  را  یلدا  و  دهند  ترتیب  مجلسی 

دارند.
اما دمی نگذشت که بدیشان یاد آمد 
که عید نوروز و دیگر سنت ها نیز در پیش 
و خزانه ها خالی و دست  ارواح شان کوتاه.

بدین روی تصمیم گرفتند کاری کنند 
و کاسبی ای راه اندازند.

یکی فرمود: موزه را به پارک ژوراسیک 
تغییر کاربری داده تا با جلوی چشم آمدن 
ضمن  خودمان،  گذشتگان  و  خودمان 

درآمدزایی، ما نیز اندکی تفریح نُماییم.
از  نو،  ای  شعبه  بفرمود:  دیگری 
سرزمین موج های رنگی را در جنوب بالد 
تاسیس کنیم، تا مردمان بدین جا آمده 
و اندکی از گرما و گردوخاک بیاسایند و 

بدیشان هیجان تزریق شود.
هیجان  و  ترس  گفت:  دیگری  آن 
صعود و نزول زر و سیم، بر اهالی این بالد 
کفایت است، همان بِه که مکانی بر جشن 
تا  بنا نهیم،  و سرور و شادی و پایکوبی 
همزمان که هزینه ها باآنها می شود، 
هنری،  و  فرهنگی  مکانی  در 
همراه با ابدانشان، رشد فرهنگی 

نیز تکانی می خورد.
را  دیگری«  »آن  همگی 
ستودند و جملگی بر گرداگردش 
به پایکوبی برخاستند و بر هوش 
و ذکاوتش آفرین گفتند. درست 
عربی  کتاب  اینجا  که  است 

نیست ولی، شد... آنچه شد!

فاطمه غنی 

سر دبیر: بهزاد توفیق فر
دبیر تحریریه: فروغ زال

دبیر سرویس شعر: زهرا فرقاني
دبیرسرویس کارتون: کامران یاري

دبیرفني:  امیرحسن محمدپور
صفحه بندی: مجتبی ساالری

ضمیمه طنز راه راه
کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی

  با ما بتماسید!
info@rahrahtanz.ir :رایانامه  

tanzym_ir :سروش  
tanzym_ir :ایتا  
tanzym_ir :بله 

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

امین شفیعی 

اغتشاشات
ســنتی

پیش از این بنده در شب یلدا، هی بریز و بپاش می کردم
میوه ها را به اسم آرایش، می زدم آش و الش می کردم

دهنم آسیاب، معده تنور، و گلویم خمیرزن شده بود!
ظرف آجیل را بر این منوال مثل نان لواش می کردم 

گفت حافظ بخوان و فردوسی، بنشین پای قصه مادر
من ولی بر علیه سنت ها، می زدم اغتشاش می کردم

چون که در کودکیم سنت شد چند باری دلیل اسهالم
بس که پیتزای نو کالسیک را، قاطی آش ماش می کردم!

باد آن سخت بود اما خوب، تا دوماهی پس از شب یلدا
با نخود کشمش ته آجیل، گذران معاش می کردم 

ریختم آبروی کیوی را، پرده های انار بدریدم!
راز دربسته پسته ها را هم، وسط جمع فاش می کردم

بر سر کودکی گرسنه  خواب می چکاندم صدای بادم را
بعد از آن از تب شکم سیری توی خواب ارتعاش می کردم 

تازه فهمیده ام چرا جیبم صحن وی آی پی شپش شده است
مثل ُگل توی بار هیزم بود هر چه قبال تالش می کردم

فرانسوی  از دانش آموزان  اخیرا عکسی 
در جریان تظاهرات اعتراضی، منتشر شد 
که پلیس فرانسه دست دانش آموزان را از 
پشت گردن بسته و آنها را به زانو نشانده 
بود. اما متاسفانه عده ای سوء برداشت نموده 
و شروع به تبلیغات منفی علیه این کشور 
آزاد و مهد دموکراسی کردند. اینکه بستن 
دست از پشت سر، چه فوایدی برای کتف 
دانش آموزان دارد و خود نوعی ورزش است 
بماند. چون ما در پی آن نیستیم که فواید 
آن را ثابت نماییم. فقط من باب تنویر افکار 
عمومی مخصوصا معاندان عرض کنیم که 
اگر تیم ملی هندبال فرانسه قوی است و 
حرفی برای گفتن دارد، همه این افتخارات 
را مدیون آموزش از پایه و در همان دوران 

دانش آموزی است.

مکاتب علمی و متعالی مختلفی که سبب 
بالندگی این نوگالن باغ الیزه شده است را به 
اختصار بیان می کنیم. باشد که کشورهای 
دیکتاتور و عاری از دموکراسی، مشق علم 

کنند و به کار گیرند.

با    Safa»قفا با  »صفا  مکتب:   _1
Ghafa

این مکتب بعد از انقالب کبیر فرانسه 
توسط شوالیه اعظم با شعار زیر پایه گذاری 

شد.
»به ُخردی بخورد از بزرگان قفا

خدا دادش اندر بزرگی صفا«

عالوه بر تعلیم)علم آموزی( دانش آموزان، 
مرهون  نیز  آنها  آوردن(  بار  تربیت)انسان 

نوگالنباغالیزه
همین کتک است.  فرماندهی پلیس فرانسه 
خر«  بر  تر  »چوب  مکتب:   _2

Choob Tar Bar Khar
از  بعد  که  آموزشی  علمی  مکتب  این 
انقالب کبیر فرانسه توسط ناپلئون بناپارت 
بار  با شعار »تا نخوری چوب تر نمی بری 
خر« پایه گذاری شد، هنوز هم که هنوز 
را  الیزه  باغ  نوگالن  و  دارد  کارایی  است 
قرار  عام  منظر  در  عمومی  آموزش  مورد 
می دهد. شاهدان عینی در تظاهرات اخیر 
همه  که  گواهند  فرانسه  دانش آموزان 
دانش آموزان یک صدا می گفتند خر فحش 
نیست و دستشان را بر سر می گذاشتند و 
زانو می زدند و با حالت التماس به پلیس 
فرانسه می گفتند بیایید ما را شالق بزنید 
تا تربیت شویم. ما خیلی بی تربیتم. شب ها 
مسواک نزده می خوابیم. تازه مامانمان هم  

در کانادا ما را نزاییده.

محبت  زمزمه  مکتب:   _3 
Zamzame Mohabat

این مکتب پویا و انسانی که توسط لویی 
شانزدهم در انقالب کبیر فرانسه بنا نهاده 
شد، معتقد است »حرف معلم ار بود زمزمه 
محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای 
را« از آنجا که دانش آموزان زمزمه محبت 
تظاهرات  به  دست  و  شنیدند  را  معلمان 
جهت  فرانسه  دولت  زدند،  سراسری 
محافظت از این طفل های گریز پا، ۶۰ هزار 
نفر پلیس را در خیابان ها مستقر کرد تا مبادا 

روح دموکراسی از ترس له شدن بگریزد.
حاصل آنکه مانند نظام آموزشی فرانسه، 

تکلیف دموکراسی به دانش آموزان بدهید.

مهدی سلیمان نژاد

مشق دموکراسی در مکاتب انقالب کبیر

یلدا شده پنبه دانه باید بخوریم
َگه لپ لپ و دانه دانه، باید بخوریم

از تخمه هندوانه هم نومیدیم
پس پوست هندوانه باید بخوریم!

هوا هستم ولی رویم سیاه استمرا آلوده کرده دود و سیگاربه امیدم نشستن اشتباه استسرم مثل همیشه بی کاله است

از این همه بخشش مدام و نفقه

چشمم زده بیرون ز کجا؟ از حدقه

من الکچری ترین گدای عالم هستم

واریز شده توی حسابم صدقه

چون سفره  نان توست، اکرامش کنزود است هنوز اندکی، چادر رابا ِکش بُُکشش، سریع اعدامش کنرفتی کانادا، پاره و ناکامش کن 

آن عینک تو ظریف نه، خوش بین است
عکس العمل تو، بی دعا آمین است
از غرب خبر آمد و از شرق رسید

گفتند که امضای کری تضمین است

بر تیر، یکی شاپرکی بود

مشغول حساب دفتر و سود

نان داشت اگر، سه سوت می کرد

بر تن، زره و به سر، کله خود

محمدرضادرخشان

صامرهحبیبی

دحسینرحیمی
فهیمهانوریمحم

محمدحسینرحیمی

فهیمهانوری

حدسبزنم
یاکفگرگی؟

عل��ی مطهری ب��ا بی��ان اینک��ه حدس 
می زنم م��ردم همه موافق دونرخی ش��دن 
قیمت بنزین هستند افزود: حدسم قرین به 
یقین اس��ت و عالوه بر این حدس حدسهای 
دیگ��ری هم می زنم که اگر ش��عور داش��ته 
باش��ید برایتان می گویم و گرنه  نمی گویم تا 

ببینم چه خبطی می خواهید بکنید. 
ایش��ان  ضمن بیان اینک��ه حدس هایی 
می زند ک��ه مردم عالق��ه خاصی ب��ه یارانه 

ندارن��د و آن را منافی دموکراس��ی می دانند 
و حدس می زند مردم ش��دیدا به دنبال رفع 
حصر هس��تند در جواب یکی از خبرنگاران 
که پرس��ید چطور به این نتیجه رس��یدی؟ 

خاطر نشان کردند: حدس بزن!
این نماینده مجل��س  روش حدس زدن 
درس��ت را اینگونه تش��ریح کرد که با توجه 
ب��ه اینک��ه به  مح��ض گران ش��دن چیزی 
م��ردم برای خری��دن آن، ص��ف می گیرند، 

پ��س به این معنی اس��ت که ه��ر چیزی را 
بیش��تر می خرند دوس��ت دارند گران بشود. 
بنده بدون اینک��ه حرف های رییس جمهور 
در مورد قیمت یومیه بنزین در کش��ورهای 
دموکراس��یته را ش��نیده باشم خودم حدس 
می زن��م چون مردم ما به روحانی رای دادند 
پ��س دموکراس��ی باالیی دارند و چ��را باید 
بنزین ارزان و هم قیمت کش��ورهای جهان 

سوم بخرند. 

خبرن��گار دیگری پرس��ید: اگ��ر حدس 
هایتان درس��ت از آب در نیایند چه؟ پاسخ 
دادند: خودتان حدس بزنید کسی که چشم 
درس��ت از آب درآمدن ح��دس های من را 

ندارد، کف گرگی الزم هست یا نه؟ 
آقای در پاس��خ به این سوال که عالوه بر 
حدس چه چیز دیگری می زنی؟ گفت: خیلی 
چیزه��ا مثال چیزبگ��ر یا چیز و ی��ا خبرنگار 

بیشعور توی گونی را هم خوب می زنم.

مهدی نورمحمدی

چگونه یلدای ارزانی داشته باشیم؟

هرچه به بلندترین شب سال نزدیک   تر می   شویم، 
نگرانی مردم هم ازبابت گرانی   های بازار میوه 

و آجیل بیشتر می شود. با توجه به اینکه 
مسؤولین امر اعالم کردند برای کنترل 
بازار ش��ب یلدا تمهیداتی اندیشیده 
شده و مشکلی پیش نخواهد آمد و 
جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد، 
پرواضح اس��ت ک��ه نگرانی مردم 

بی   دلیل نبوده و حتما یلدای 
گران��ی درپی��ش خواهیم 
داشت و شاید سخت ترین 
یل��دا در یک ق��رن اخیر 
باش��د. لذا درهمین راستا 
روش   های��ی را برای کاهش 

مخارج ش��ب یلدا پیش��نهاد 
می   کنیم؛ باش��د که مفید واقع 

شود.

1- هندوانه نخرید
خداوکیل��ی مش��خص اس��ت که 
هندوان��ه ش��ب یلدا یک ش��وخی 
بی   مزه بوده که جدی گرفته شده؛ 
اگرنه سرس��یاه زمس��تان هندوانه 
خریدن آن هم با امکانات قدیم، مثل 

این بوده که در جزیره آدم خوارها دنبال 
رستوران گیاهخوارها بگردید. درضمن 

همان قدیم هم کل لطف هندوانه خریدن 
به این بوده که آیا هندوانه مثل قند س��فید 

است یا مثل قند ش��یرین. یک جورهایی کار 

تخم مرغ شانس��ی امروز را می   کرده که سر ملت محمدامین میمندیان
گرم باشد. این هندوانه   های سردخانه   ای امروزی 
که کال قرمزند و همه هم مزه کاه می   دهند. پس 
هندوانه نخرید. هرکس هم گفت چرا نخریدی؟! 
بگویید باید صدای طبل می داد ولی همه ش��ان 

صدای دهل می   دادند.

2- بِه بخرید
 میوه    »به« اسمش رویش است یعنی بهتر از این 
وجود ندارد. به چن��د ویژگی دارد که آن را برای 
ش��ب یلدا مناسب می   کند. اوال سفت است. مثل 
نارنگی نیست که در بیست ثانیه بشود سه تایش 
را پوست گرفت و دولپی قورت داد. خوردن یک 
عدد »به« حداقل ده دقیقه طول می   کش��د. ثانیا 
هم بعد از خوردنش انقدر فک آدم خسته می   شود 
که دیگر نتواند به بقیه موارد سفره یلدا تعدی کند.

3- پسته نخرید
 این را ک��ه بخواهید هم عمرا نمی   توانید بخرید 
فقط اینج��ا آوردم که بگویم اگر 
توانستید مقداری پوست 

پسته تهیه کنید و روی زمین بریزید. مهمان   ها 
می   بینند فک��ر می   کنند پس��ته خورده   اید کلی 
کالس دارد. کال هم جارویش��ان نکنید.  بگذارید 
همیشه روی زمین باشند. فقط دم عید جایشان 

را عوض کنید که لو نروید.

4- تخمه نخرید
 این مورد را از بابت قیمتش نمی   گویم بلکه بحث 
اعتیاد به آن مدنظر است. تخمه بو داده که وسط 
بیاید المصب یک کشش جادویی عجیبی دارد که 
تا تمام نشود نمی   شود رهایش کرد. همین باعث 
میش��ود مهمان هایی که به خانه می   آیند، آنقدر 
تخمه می   شکنند که زمان از دستشان درمی   رود و 
شب گیر می شوند و ناچار شام می   مانند و بعد بیا و 
درستش کن. هرچه تاحاال صرفه جویی کرده   اید 

باید غذا درست کنید بدهید بخورند.

5- نخودچی بخرید
 کال رابطه نخود با انس��ان، فراتر از یک رابطه آدم 
و حبوباتی معمولی است. نخود وقتی بچه هستید 
که نخودچی می   شود و کلی بهتان حال می   دهد. 
وقتی در خانه هس��تید می   رود توی آبگوش��ت و 
به ناهار صفا می   دهد. وقتی هم دانشجو هستید 
فالف��ل  می   ش��ود 
کم��ال  در  و 
جای  تعجب 
را  گوش��ت 

برای آدم پر می   کن��د. کال یک مرام خاصی دارد. 
مثل فرش��ته نگهبان ش��کم عم��ل می   کند که 
حواسش هس��ت یک وقت گرسنه نمانید. خب 
شب یلدا هم از این موجود کمک بگیرید. نهایتش 
یک کشمش کنارش بگذارید کار هزارجور آجیل 

را برای آدم انجام می   دهد. ادعا هم ندارد.

6- فال حافظ بگیرید
 ابتدا کلی درمورد اهمیت فال حافظ و لزوم تبعیت 
از توصیه   های ایشان سخنرانی کنید بعد که فضا 
آماده شد فال بگیرید. منتها “یوسف گمگشته باز 
آی��د به کنعان غم مخور” نیایدها! این مال وقتی 
اس��ت که شما آنقدر وضعتان خوب است که اگر 
االن پسرتان از سربازی رسید و سرسفره نشست 
واقعا غم نخورید. ما داریم درمورد برهه حس��اس 
کنون��ی راه��کار می   دهیم، پس باید یک ش��عر 
مناس��ب را از قبل عالمت گذاری ک��رده و آن را 
بیاورید. نگارنده با کلی تفحص در دیوان حافظ، 
مواردی را برای شما آماده کرده که ذکر می   کنم:

الف( صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد / ورنه 
اندیشه این کار فراموشش باد 

خب اینجا مهمان ش��ما اگر دو جو عقل داش��ته 
باشد باید بفهمد که حافظ دارد او را از پرخوری باز 

می دارد و می   گوید جلو شکمت را بگیر.
ب( کس عسل بی نیش ازین دکان نخورد / 

کس رطب بی خار ازین بستان نچید
اینجا هم حافظ به مهمان شما می   فرماید 
فکر نکند می   آید و می   خورد و می   رود. کلی 
عواقب دارد پس بیخیال شود و جلو شکمش 

را بگیرد.
پ( زان حب��ه خض��را خور کز روی س��بک 
روحی / هر کاو بخورد یک جو بر سیخ زند 

سی مرغ
حافظ می   فرماید بفرمایید کشمش میل 
کنید ولی یادتان هم باشد که هرآمدنی یک 
رفتنی دارد. درست است که شب یلدا آمدی 
و خوردی ولی چندماه بعد سیزده بدر سرت 
آوار می   شوند و صد برابرش را از حلقومت بیرون 

می   کشند. پس جلوی شکمت را بگیر.

توصیههاییلدایی

یک مقام مس��ئول در واکنش به تدوین 
طرح ممنوعی��ت انتصاب اقوام درجه یک و 
دو مسئوالن در مجلس، گفت: وقتی کشور 
با مش��کل بیکاری روبه رو است، این قوانین 
مانع از به کارگیری افراد با رزومه مناس��ب 
می ش��ود و با بیکار ماندن همان چند نفری 
که می توانس��تند س��ر کار بروند، مش��کل 

بیکاری بحرانی تر خواهد شد.
وی با اش��اره به تصمیم آمری��کا به لغو 
اقامت فرزندان مس��ئوالن ایرانی ساکن این 
کش��ور، اظهار ک��رد: در حالی ک��ه اکنون 
خانواده ما در رفاه است، کشور دچار شرایط 
حس��اس کنونی اس��ت، آنوقت با فشارهای 
ع��ده ای از داخل و خ��ارج، پدری که نتواند 
رف��اه خانواده خود را فراه��م کند، از فراهم 

کردن رفاه برای جامعه عاجز خواهد بود.
مقام مس��ئول با دعوت از مدافعان طرح 
مذک��ور به ناهار کاری ب��ا حضور یک نفر از 
اق��وام درجه یک یا دو، در راس��تای تقریب 
قلوب نمایندگان و مس��ئوالن، خاطر نشان 
ک��رد: ب��ه زودی بعضی از ارگانه��ا انتصاب 

جدید خواهند داشت.
این مقام مس��ئول ب��ا تاکید ب��ر توجه 
مس��ئوالن به ن��اکام گذاش��تن بدخواهان، 
هشدار داد: اگر این قانون در مجلس تصویب 
ش��ود، مجبور به خصوصی س��ازی بیش��تر 
صنایع کش��ور خواهیم بود که این عمل نه 
به نفع صنایع کش��ور، نه به نف��ع کارگران 
آنها و نه حتی به نفع قانون خصوصی سازی 

خواهد بود.

محمدرسول نوروزی

ازداخل
فشارندهید!

۱- هوایی شده بود، بادش را خالی کردند!
۲- نم��ک زندگ��ی اش زیاد بود، فش��ارش 

رفت باال!
3- موهاش فر بود، شپش ها نمی توانستند 

نفوذ کنند!
۴- موبایل��ش را ک��ه خاموش ک��رد، تازه 

روشن شد!
5-دس��ته گل های بزرگ ب��ه آب می داد، 

بهار!
۶- یخش که آب شد، سیل آمد!

نرگس داشادیان

)کلمه + کارتون(

افقی
۱. تنها امید اینترنت اکسپلورر- اون نیست

۲. نلسون ماندال
3. بابای��ی خارجی ها- وقتی نمک از دس��ت آدم در 

می رود
۴. روحانی وعده داد عده ای .... کردند- سؤال تکراری 
هندسه تعریف آن بود- جایی که وسط دعوا همه به 

آن وصل می شوند
5. الگوی راحتی و خوشمزگی برای میوه ها- چیزی 

شبیه سزار
۶. گوش��ه ای خل��وت ک��ه آدم بتوان��د ب��ه راحتی 
اینس��تاگرامش را چک کند- از جمله خارجی های 
نای��س که زد همس��رش را ش��ت و پت ک��رد- به 

رابطه های امروزی می گویند
7. انیمیشن حسودی برانگیزاننده دخترها

8. در توئیتر همدیگر را .... می کنند- کمی
9. از ن��وع ماری اش در تعامالت انس��انی اس��تفاده 
می شود- به منطقه ای که امن باشد می گویند- کتابی 

نوشته سیده زهرا حسینی
۱۰. به حرف رایگان می گویند- از اقالم مهم وارداتی 

که نصف بیشتر کمبودهای ما را حل کرد
۱۱. گاری طور- به عشق آن منتظر راهپیمایی ۲۲ 
بهمنیم- جنس��ی که از بزرگترین پیشرفت هایش 

تشخیص رنگ قرمز از سبز است
۱۲. الفبای موس��یقی- انواعی دارد از جمله الغری، 

چاقی و چنجه- هوا قبل از اینکه دونفره بشود
۱3. نوع آهنی اش در اس��رائیل، سوسک شد- مال 

خاله است اما به پای تو می نویسند
۱۴. تاکس��ی تلفنی ط��ور- به ریقوه��ا می گویند- 

پیچیده می  شود
۱5. شاعر “کوچه لره سو سپمیشم”- ته ته هنر صدا 

و سیما

عمودی
۱. ش��لوارش را از روی شلوار کردی ما دوختند- در 
دبستان هرکس جای ویرگول، این را می گفت، خیلی 

شاخ بود- ابروی آذری ها
۲. ش��بی که کال یک دقیقه طوالنی تر است ولی به 
اندازه کل سال خرج رو دست آدم می گذارد، تازه اگر 
بابانوئل ناراحت نش��ود- االن سفارتش لنگ چهار تا 

شمع وطن پرستی است.

3. سس مورد عالقه االغ-  حرف ربط- خوراک شورا 
شهری ها

۴. داخ��ل چی��زی- حرف مفعول- درس��ته “چی” 
نداشت ولی استاندار شد

5. واح��د اندازه گی��ری وزن- از س��الح های دفاعی 
بچه ها- کاله خارجی

۶. پیدا نیس��ت- یادگار یادگار یادگار- سمت تحت 
فشار آدم در اسباب کشی

7. سرزمین آرزوهای نصف بیشتر آریایی ها- کله
8. فق��ط ی��ک عدد اس��ت- لن��گ تاریخ- اس��نپ 

کاسبی اش را له و لورده کرد
9. از جمل��ه کارهای��ی ک��ه دولت تدبیر ک��رد- به 
دون دون های صورت آنشرلی می گویند- کارگرانش 
هنوز حقش��ان را نگرفته اند، درحالیکه خداروش��کر 

سلبریتی ها می توانند به فستیوال بروند
۱۰. جد و آبای آدم- رفوی چیزی- وسیله ای واجب 
الوجود در آش��پزخانه، ولی بجای آن از تیش��رت ما 

استفاده می شود
۱۱. توان آخر- از ابزارآالت بایگانی

۱۲. مفرح ذات- در سفر به کار آدم می آید
۱3. خانم دکتر بعد از این

۱۴. رها- بنزین مورد عالقه مردم
۱5. نویس��نده و کارگردان انقالب��ی تئاتر- از رموز  
موفقیت داشتن آن در بخشی از اسم و فامیل است

فرشته موسوی
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باریدگر
بر من شب یلدا شب تاری دگر است
بر گردن من خون اناری دگر است

یک فال گرفتم و به من حافظ گفت:
هر روز دلم به زیر باری دگر است

محمد حسین رحیمی

سیدمحمدجواد طاهری

کارلوس لتوف، نقاش برزیلی،  ضد نقاشی که  روی دامن 
وزیر فرهنگ دولت صهیونیستی نمایی از قدس را  کشیده 

بود طرحی ارائه داد که در تصویر باال می بینید.


