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کاتوریست:

د
اوود افرازی

يكــي بــود ،يكــي نبــود .روزی روزگاری
چوپانــی میدویــد و فریــاد مــیزد:آاااای
گــرگ ...آااااای گــرگ ...مــردم بیاییــد
گــرگ پدرســگ ،بــه
کــه بــاز هــم همــان ِ
گلــه حملــه کــرده و چیــزی نمانــده تــا
همــه چیزتــان را بگیــرد و باخــودش
ببــرد آنطــرف آب ...چوپانــی ،همانطــور
کــه فریــاد مــیزد و میدویــد ،حواســش
ـور ناجــوری نگاهــش
بــود کــه مــردم یکجـ ِ
میکننــد ،امــا اهمیــت نــداد و بــه دویــدن
ادامــه داد و داد تــا اینکــه رســید بــه
جمعیــت تــوی مســجد .چوپانی ،دســت
ُبــرد و ترمزدســتی را کشــید ،امــا الســتیک

جلــو ســمت راننــده ترکیــد و چوپانــی بــا
کلــه پــرت شــد تــوی جا کفشــی .چوپانــی
کــم نیــاورد و بــا صــدای گرفتــه دادزد:
آااااای...
همیــن موقــع ،جوانــی بــه او نزدیــک شــد
و گفــت :داری اشــتباه داد میزنــی بچــه
ســال کــه شــهر شــده.
جــون! اینجــا ِ 40
چوپانــی گفــت :چیــزه ...مــن اومــدم
تــوی نمازجمعــه شــرکت کنــم .جــوان،
لبخنــد «عاقــل انــدر ســفیه»ی زد،نگاهی
بــه کــراوات چوپانــی کــرد و جــواب داد:
ـجد ،مصلــی نیســت .امــروز هم
اینجــا مسـ ِ
جمعــه نیســت ،شــنبه اســت!

رضاعیوضی

شاهرخبایرامی

اخباری از آینده!

بیانیه جمعی از معترضین به
پوشش در دانشگاه

صدسال آینده بین ایران و آمریکا چه اتفاقاتی میافتد!

فــرض کنیــد االن در صــد ســال آینــده
هســتیم .یعنــی امســال دقیقــا ســال 1498
هجــری شمســیســت .احتمــاال ازرســانه
هــا یــک همچیــن اخبــاری مــی شــنویم:
 -1اعزام نیروهای آمریکایی به خلیج
فارس

بــه گــزارش رســان ه هــای بیــنالمللــی نــاو گــروه
پنجــم ارتــش ایــاالت متحــده بــه صــد کیلومتــری
حاشــیه خلیــج فــارس اعــزام شــد .فرمانــده
ایــن نــاو گــروه فــوق پیشــرفته در مصاحبــه بــا
خبرنگاران گفت :خوشــبختانه همــه فرماندهان
مــا زبــان فارســی را خــوب صحبــت میکننــد تــا در
مواقعــی کــه نیــاز بــه درخواســت اجــازه اســت
بتواننــد بــه راحتــی بــا نیروهــای ســپاه ایــران
ارتبــاط برقــرار کننــد.
وی در ادامــه افــزود :متاســفانه جســتجوهای
مــا هنــوز کــه هنــوز اســت بــی نتیجــه بــوده و بــه
نظــر میرســد دیگــر بایــد بی-خیــال پیــدا کــردن
بقایــای نــاو آبراهــام لینکــن باشــیم مخصوصــا
اینکــه دیگــر صــد ســال از آن اتفاق گذشــته اســت.
ایشــان در پایــان خاطرنشــان کــرد :مــا از نیــروی
دریایــی ســپاه ایــران ممنونیــم کــه اجــازه میدهد
در ایــن آبهــا دنبــال بقایــای ســربازان خــود
باشــیم.

 -2تحریمهای فلج کننده آمریکا علیه
ایران وضع شد

بــه گــزارش رســانه هــا ،امــروز تحریــم هــای فلــج
کننــده بیشــتری علیــه جمهــوری اســامی ایــران
وضــع گردیــد .ایــن تحریــم هــا کــه بــه گفتــه رئیــس
جمهــور آمریــکا اقتصــاد ایــران را بــا مــخ بــه زمیــن

مــی زنــد ،درصورتــی کــه آن هــا بــه او زنــگ بزننــد
قابــل اغمــاض اســت .گفتــی ســت ایــن تحریــم
هــا بدنبــال پیشــرفت هــای اخیــر ایــران در زمینــه
نانوموشــک هــا وضــع شــده اســت.
رئیــس جمهــور آمریــکا همچنیــن در ســخنرانی
دسشــب خــود افــزود :االن در ایــران  3روز در
هفتــه تظاهــرات داریــم کــه الحمــدهلل نســبت بــه
صــد ســال پیــش دو روز بیشــتر شــده اســت و ان
شــا اهلل بــه حــول قــوه الهــی تــا  300ســال آینــده
تظاهــرات مردمــی در ایــران هفتگــی مــی شــود.

 -3رئیس جمهور آمریکا اظهار امیدواری
کرد در ایران یک دولت معتدل روی کار
بیاید

هــا تــا آخــر ســال بعــدی میــادی در عــراق زنــده
باشــند .ایشــان در پایــان افــزود :متاســفانه آمــار
بــاالی شــب ادراری در میــان نظامــی هــا نیــز رو به
فزونــی ســت کــه مــا مجبوریــم عــاوه بــر تجهیــزات
نظامــی ،پوشــک بزرگســاالن را نیــز بــه آن هــا
اضافــه کنیــم.

هرســاله برگــزار مــی شــود 75 ،امیــن یادبــود کشــور
اســرائیل برگــزار شــد .یــک کارشــناس و پژوهشــگر
تاریخــی در ایــن بــاره بــه خبرنــگار مــا گفــت:
75ســال پیــش کشــوری وجــود داشــت بــه نــام
اســرائیل کــه پــس از جنگــی یــک ســاعته از روی
کــره زمیــن محــو و نیســت و نابــود شــد.

در ایــن مراســم بنجامیــن نتانیابــو کــه از
نــوادگان یکــی از ســران رژیــم اشــغالگر قدساســت
خاطرنشــان کــرد :طبــق آخریــن اطالعاتــی کــه
مــن دارم ایــران در یــک قالیشــویی بــه نــام شــربت
اوغلــی در روســتایی بــه نــام یالغــوز آبــاد اقــدام بــه
ســاخت بمــب اتــم کــرده اســت.

 -5مراسم یادبود اسرائیل در نشست
ساالنه آی پک برگزار شد

(بیانیهجدیدجمعیاز معترضینبه
لزومرعایت پوشش در دانشگاه)

بــه گــزارش منابــع آ گاه ،نشســت ســاالنه گــروه آی
پــک در آمریــکا برگــزار شــد .در ایــن مراســم کــه

مــا جمعــی از مشــکلداران بــا تعریــف
حــدود پوشــش در همهجــا بــه همــراه
تعــدادی از دانشــجویان دانشــگاه
بدینوســیله اعتــراض خــود را اعــام
میداریــم.

نهنالــد ترامــپ کــه بــا  7واســطه نــوه دونالدترامــپ
اســت در ایــن بــاره افــزود :از وران شــخصی بــه نــام
روحانــی بــه بعــد ،مــردم دیگــر بــه دولــت هــای
معتــدل و اهــل مذا کــره و ســازش رای نــداده انــد.
زمــان جــد پــدری ام دونالــد ترامــپ خیلــی خــوب
بــود .آن زمــان یــک دولــت مشــتی در ایــران روی
کار بــود و پــدران مــا هرچــه مــی گفتنــد آن هــا
قبــول مــی کردنــد و بــه برجــام پایبنــد بودنــد امــا
حــاال چــی؟ هعععیییــی روزگار. ...

اعتراض!

 -4آمریکا  36نظامی دیگر به عراق اعزام
کرد

ســخنگوی وزارت جنــگ آمریــکا اعــام کــرد بــه
منظــور جلوگیــری از تنــش و ایجــاد فشــار بیشــتر
بــر ایــران ایــن نیروهــا را بــه عــراق فرســتادیم.
وی اذعــان نمــود :متاســفانه آمــار خودکشــی در
میــان ســربازان و افســران ایــاالت متحــده بــه طــرز
چشــم گیــری بــاال رفتــه اســت امــا بــا ایــن وجــود
مــا امیدواریــم از ایــن  36نظامــی 15 ،تــای آن

کاری

کاتوریست:
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م

نگاه جدید به ارواح معذب و ادبیات
جدید در دیالوگ ها در شبکه سه

روح مــال مــردم خــوری کــه در خــواب عــروس
و پســرش پــاس اســت و رویــش نمیشــود بــه
خــواب پســر بــزرگ بیایــد و هــی واســطه مــی
فرســتد تــا مبــادا حرمــت پــدر و پســری خدشــه
دارشــود!
جمــات ســنگین و حکیمانــه کــه گاهــا بــه زبــان
زرگــری شــباهت بیشــتری دارد و مخاطــب را دچار
حاالتــی مثــل ســرگیجه میکنــد .نمونــه اش ایــن
دیالــوگ کــه «غلطــو ال ک نمیگیــرن .وقتــی خمــار
بــودی مــن ال کــت گرفتــم؟ پــا بــه پــات نشســتم
از خماریــت خمــار شــدم ،ال کــت گرفتــم؟ شــدم
عقــدت .شــدم عقــدت ،ال کــت گرفتــم! مــن
عشــقمم ال ک نگرفتــم برادرمــم ال ک نمیگیــرم
( بــه دلیــل رعایــت حــال خواننــدگان در ایــن مــاه
عزیــز ازبیــان ادامــه دیالــوگ خــودداری مــی کنیــم)
قتــر ایــن ســریال آنجایــی بیشــتر بــه
نــگاه عمی 
چشــم میآیــد کــه خانوادههایــی را میبینیــم
کــه جانشــان بــرای هــم درم ـیرود ولــی وقتــی
پــای پــول وســط میآیــد ،مخاطــب دنبــال
چیــزی شــبیه عالمــت زیــر هجــده ســال در پاییــن
یگــردد.
تلویزیــون م 

سمیهقربانی

نگاهی به سریالهای
ماه رمضان

تاثیر معجزه آسای پوشش فرنگی
درشبکه یک

ایــن نــوع نــگاه در مــاه مبــارک رمضــان بــه
مخاطــب یــادآوری میکنــد کــه آب فرنــگ
خاصیتــی دارد کــه میتوانــد یــک ندیمــه را بــه
یــک ســیندرالی بــا کمــاالت تبدیــل کنــد و ا گــر
دخترتــان احیانــا گیــر داده کــه چــادر میخوام،
در ایــن ایــام بــا شــکم گرســنه پــای ایــن ســریال
بنشــانید حتمــا نتیجــه خواهیــد گرفــت.

وســط شــبکه یــک و ســه ،چنــد جــوان نــه در
عهــد بــوق هســتند نــه شــکم هــم را بخاطــر پــول
ســفره میکننــد بلکــه کارگــردان از زاویــه ای بــه
دغدغههــای جــوان ایرانــی نــگاه کــرده کــه اســت
کــه «آقــا تــا کــی جــوان ایرانــی را طــوری نشــان
دهیــم کــه ســرش در کتــاب و درس و موشــک
و نانــو و پزشــکی اســت!! مگــر نــه ایــن اســت کــه
کشــور را همیــن جوانهایــی اداره میکننــد کــه
عیــن مــار بــه دور درخــت میپیچنــد و در کســری
از ثانیــه عاشــق دختــری میشــوند کــه در حــال
عبــور اســت» .بــه نــگاه ایــن کارگــردان در مــورد
رشــیدهای رعنــای کشــور بایــد تبریــک گفــت.

آهــان و در ادامــه اشــاره میکنیــم
کــه برخــی معاندیــن ایجــاد فضــای
شــکوفایی و رشــد در دانشــگاهها،
بــا عنــوان کــردن قوانیــن پوشــش در
دانشــگاههای مطــرح دنیــا قصــد
انحــراف اهــداف ایــن جنبــش را داشــتند
کــه بــه آنهــا اعــام میداریــم :اصــا
هــدف مــا بعــد از آزادســازی حجــاب در
دانشــگاههای ایــران ،ادامــه جنبــش
در دانشــگاههایی ماننــد آ کســفورد،
 MITو هــاروارد اســت .چــه کســی گفتــه
اســت دانشــجوها فقط باید در دانشــگاه
درس بخواننــد؟ بــه دو دلیــل ایــن ادعــا
اشــتباه اســت .اول اینکــه مــا کــه همــه
دانشــجو نیســتیم .در ثانــی مــا ا گــر
میخواســتیم درس بخوانیــم میرفتیــم
کتابخانــه! ســوم هــم اینکــه پــس ایــن
همــه کثافتــکاری ،چیــز یعنــی آزادی در
فیلمهــای فاخــر خارجــی چیســت؟
امــا در آخــر بایــد در مــورد آن تصویــر
ضــرب و شــتم منتشــر شــده اعــام
کنیــم کــه بــر خــاف تصــور شــایع ،آن
کســی کــه مــورد هجــوم قــرار گرفتــه «نــدا
فتنــه» یــا همــان دختــرک مظلــوم اســت
کــه از ســوی آن عامــل چــادری کــه بــا
ســهمیه هــر تــرم شــا گرد اول میشــود
پایــش گرفتــه شــده و آن قــوزی کــه
بنظــر میرســد در اثــر ضربــه باشــد بــه
دلیــل اســتفاده از کوله-پشــتی در زیــر
چــادر اســت .بــه امیــد روزی کــه تمــام
دانشــجویان ،اســاتید ،پرســتاران و
تاسیســاتیها ماننــد فیلمهــای فاخــر
خارجــی بــه حقــوق اولیــه خــود برســند.

دغدغه اصلی جوان ایرانی درشبکه دو

ســریالهای مــاه مبــارک رمضــان امســال
غوغــا کردنــد .دلیــل اســتقبال مخاطبیــن،
میتوانــد نــگاه متفاوتــی باشــد کــه ایــن
ســریالها داشــته انــد.

آکسفورد،
 MITآزاد
باید گردد!

هانوری

فهیم

ای جان داداش!
به ملت زل زده ،پر رو و بشاش
خبر آورده و بگرفته شاباش:
“پس از نه ماه ،دولت خواهد آورد
برای کودک برجام ،داداش”

ضمیمه طنز راه راه کاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
سر دبیر :فروغ زال
دبیر تحریریه :محسن انصاری نژاد
دبیر سرویس شعر :زهرا فرقانی
دبیرسرویس کارتون :کامران یاری
دبیرفنی :مهدی نظری
صفحه آرا :حسین شهریاری مزرعه امامی

با ما بتماسید!

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

