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فیلم سینمایی »ُمردم از خنده«
از جشنواره فجر کنار کشید

کارگردان این فیلم با خاموش کردن همه المپ ها در صفحه 
شخصی خود اعالم کرد در اعتراض به شرایط نابسامان این روزها 
و فقر و بیکاری، حتی طاقت شنیدن اسم جشن و جشنواره را 
هم ندارد. داستان این فیلم فردی را روایت می کند که می خواهد 
یه همراه دوستان عالفش به مسافرت شمال بروند و آنجا جوج 
بزنند ولی وسط راه از شدت خنده به جوکی که دوستش تعریف 

کرده سکته می کند و...

اعطای سهمیه نقشه ایران به هنرمندان
رئیس صنف هنرمندان هنوز ای��ن ور آبی، از توزیع مقادیر 
معتنابهی شمع، پیام تسلیت و نقشه سیاه ایران در میان اعضای 

این صنف به منظور واکنش سریع به اتفاقات آینده خبر داد. 

یک بازیگر دیگر هم پر کشید
یکی از هنرمندان عزیزی که چندی پیش پس از س��ال ها 
تالش موفق به مهاجرت به استرالیا شده بود، حین ورود به این 
کشور گرفتار آتش سوزی شد و قبل از اینکه بتواند در صفحه 

شخصی اش الیو بگذارد سوخت و پر کشید.

نظارت قایمکی بر 
تلویزیون

یکی از بازیگران 
نیمه مطرح ضمن 
به  اعتراض شدید 
گفت: 3  تلویزیون 
روزه ک��ه ُزل زدم به 

نقش��ه  نه  تلویزیون، 
ایران رو سیاه نشون 
داد، نه از همدردی 
س��فرای اروپای��ی و 

گفت.  چی��زی  ترامپ 
وی قبل از این اعالم کرده بود دیگر 

تلویزیون نگاه نمی کند. 

من یکی از میلیون ها الل اجباری سرکوب شده ام، 
۴۰ سال است در این مملکت، من را وادار به سکوت 

کرده و نگذاشته اند هیچ حرفی بزنم! 
ت��ا کی الل بازی؟ تا کی زل زدن به دوربین! همان 

سیامک انصاری برای تان بس نبود؟
فاجعه بار اس��ت که بگویم در این ۴۰ سال، 
نظام با ش��دید ترین تبلیغات و هجمه ها 
حتی کودکان را به توهین و تحقیر من 
واداشت، از شما می پرسم، آیا درست 
است که حکومتی به بچه هایش 
یاد بدهد شعر بخوانند: یه توپ 
دارم قلقلیه؟! ش��ما انسانیت 
دارید که بچه های تان را وادار 
می کنی��د من را ت��وپ خطاب 

کنند؟
در پایان از همین تریبون از تلویزیون 
خداحافظ��ی و اعالم می کنم دیگر تمایل 
ندارم شعر »یه توپ دارم قلقلیه« از هیچ 
ش��بکه صداوس��یمای جمهوری اسالمی 

پخش شود!

ابرقدرت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابرقدرت یا قدرت جهانی )به انگلیسی great power( به کشور مستقلی گفته می شود که تا اینجا )کلیک 
کنید( می خورد، قد گاو - بالنسبت این بزرگوار - می خورد )ن ک به: درآمد آمریکا از فروش نفت عراق( و 
متأسفانه قد گوساله کارایی ندارد. عین لودر سرمایه جهان را صاف می کند و می رود ، بدون اینکه فرقی 

داشته باشد رئیس دولتش مودب دموکرات است یا بی تربیت جمهوری خواه.

ویژگیها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ازخودگذشتگی: جوری که علی رغم وجود آمار ۱۲درصدی فقر و باالترین میزان جرم و نکبت توی 
خودش، هی به توی دیگر کشورها عالقه دارد و با عدم ورود به روند انتخابات، دموکراسی و رأی گیری، 

با بدبختی توده های مردم همدردی می کند.
دیدنش  با  آسیا  مناطق جنوب غرب  گاوهای شیرده  که  ترسناک است. جوری  و  هیبت: درشت 
شیرشان خشک شده و به رغم تعهد به کنوانسیون  »بشکه های دوستدار کودک«، شیر خشک به خورد 

گوساله های خود می دهند.

ابزارها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحریم: همیشه بیخ خیک گشادش است . به رغم اینکه تنها گزینه  روی میز و توی فایل هاست، ادای 
آلترناتیو )Jaygozin( را درمی آورد. بسیار حیاتی تر از سالح های هسته ای  است. به همین سبب آمریکا 
از بچگی به آن وابسته بوده است. حق اوست، سهم اوست، عشق اوست. آثار عمیق آن در ترک 

برداشتن کشورها به وضوح قابل مشاهده است.
شورای امنیت: از پاتوق های عمده  نامبرده که عالوه بر صرف قلیون و زهرماری در کنار سایر قدرت ها، 
به مرور »تشریفات دیپلماتیک دو« که در ترم 4 علوم سیاسی دانشگاه علمی-تخیلی شان خوانده اند، 

می پردازند تا یادشان نرود.
ذیل منشور: سیاه چال پشتی مدرسه  ابتدایی تان. اشاره به فصل 7منشور ملل متحد که دست 
 قدرت های فاتح جنگ های بین الملل را برای تحریم )به انگلیسی Sangtion( و حمله )به انگلیسی

Attack( باز می گذارد تا دوباره شانس شان را امتحان )به انگلیسی Test( کنند.

پیشینه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرتاسر تاریخ آمریکا )همین آمریکای جدید بعد از کشتار بومیان( کلش با همین ایشاال ماشاالی جّو تحریم و 
ارعاب و تهدید قد کشیده و این قدی)see more( شده. به همین خاطر هم هست که هیچ ویرایش کننده ای 
چیزی نیافته تا در اینجا به عنوان پیشینه جاساز کند. با این حال؛ ما یک چیزی ردیف می کنیم تا شما 
که تا اینجا آمده اید، دست خالی نروید: پس از جنگ های جهانی، ایاالت متحده که به خاطر دور افتادن از 
معرکه همه چیزش نو )به انگلیسی NEW( مانده بود، شروع کرد به جلو افتادن. تا اروپا و آسیا بلند شوند 
ببینند دور و برشان چی به چی است، حضور نظامی آمریکا در ویتنام و کره و ژاپن هم خوب جاافتاده بود.
از نون بارترین)!( برهه های تاریخ آمریکا حمالت ۱۱ سپتامبر بود که دیگر جوری در مستعمرات لنگر انداختند 

که پاسپورت شان هم الزم نمی شد و پاره  اش کرده و توی دریا انداختند.
تاریخ معاصر آمریکا به ۲ دوره قبل و بعد َچک سپاه پاسداران)see location( تقسیم می شود. به این 
ترتیب؛ همزمان با حمله چهارشنبه ۱۸دی ماه به عین االسد، این رژیم از موضع »ُجم بخورید می خورمتون« 
به »حاال یه فال حافظ بگیرید ببینیم نظر خواجه در مورد تحریمای جدید چیه« تغییر فاز داد و دیگر رژیم 
نبود، بلکه نایس و جنتلمن)download here( شده بود. در منابع محلی، لهجه فارسی رئیس جمهور 
ایاالت متحده پس از این رویداد از خود تهرونی های باستان هم فارسی تر تخمین زده می شود. همچنین 
  )Can جنازه های متعلق به افسران پایگاه آمریکایی، به عنوان ردگم کنی صدای قوطی )به انگلیسی

درآورده و مصدومان نیز تا خود بیمارستان امدادی تل آویو فریاد می زدند: »ما گیالسیم! ما گیالسیم!«

چشمانداز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابر پیش بینی آگاهان؛ در آینده نیز عالوه بر جدیدترین نمونه  تحریم ها، در کنار سبزی پلو ماهِی نوروزی 
از حضور احسان علیخانی )see: father of tears( نیز در ویژه برنامه تحویل سال کاخ سفید استفاده 
خواهد شد. بلکه قلب ها به هم نزدیک شوند، کمی دور هم سر بر شانه   )به انگلیسی Comb( هم 

بگذاریم و دوست باشیم.

جستارهایوابسته
•  نامه درخواست تحریم از سوی 70 فعال معدنی به ترامپ	
•  َچک اول	
•  دعوت نظام به خویشتنداری از سوی تاج زاده	
•  برجام پاره پوره	
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درعیناالسد
دایقوطیها

طنینص
اَبَرویکی پدیا

حسن صابری

اخبارادبوهنر

ملکه   برگزار می کند

خیسانندهشو!
شبکه بی بی سی در نظر دارد در جهت شناسایی 
استعدادهای ناشناخته و نیز سرگرمی مخاطبان خود، 
یک سری مسابقه تلویزیونی تحت عنوان »خیساننده 
ش��و« با حضور داوران خیس خورده برگزار کند. این 
مسابقه در 2 سطح تک خیس و دوخیس )با دو سیخ 

اشتباه نشود( برگزار می شود. 
در مرحله اول شرکت کنندگان می بایست اقدام به 
ارس��ال ویدئوهایی 2۰ تا 3۰ ثانیه ای از خیس کردن 
شلوار خود برای ما ارسال نمایند. پس از داوری ویدئوها 
در مرحله اول، با برگزیدگان جهت شرکت در مرحله 
حضوری تماس گرفته خواهد شد و با آنها هماهنگی 

به عمل خواهد آمد.
دقت داش��ته باشید که هنگام ضبط ویدئو گفتن 
عبارت من یک خیساننده هستم در ابتدای ویدئو 

ضروری است.
مرحله حضوری این مسابقه با ۴ داور سرشناس 
روی آنت��ن خواه��د رف��ت که 
تاکنون حض��ور رابرت مک 
ایر، سفیر انگلیس در تهران 
قطعی شده و انتخاب 3 داور 
دیگر هم در دس��ت بررسی 

است.
ه ها  ش��نید طب��ق 
مرحل��ه  برگزی��دگان 
حضوری ضمن دریافت 
جوایز نق��دی نفیس، 
برای  دیپلمات  به عنوان 
تصویر برداری و شلوغ کاری 
به سفارتخانه های انگلیس 
سراس��ر دنیا فرس��تاده 
خواهند ش��د تا حافظ منافع 
ملکه و دولت فخیمه  انگلیس 

در آن کشورها باشند.

یکجا به دکان ضایعاتی ببرندباید که تمام اقتدار خود را ضایع شدگان صدر و ذیل خبرندسرخورده و الل و خسته و در به درندضایعاتاقتدارآمریکا

سالمگرگ

ما جلوه  استقامت ایرانیم

پای همه  شرایطش می مانیم

ای دایه  مهربان تر از مادرها

ما طعم سالم گرگ را می دانیم!

کیمیا-گر

فکر هدف محال خود باش گلم

دلواپس ابتذال خود باش گلم

ما پشت همیم تا ابد اما تو

قدری نگران حال خود باش گلم

دوگانهسوز
پیداست که جای دگرش می سوزد!!گفته که دلش برایمان سوخت، ولیخواهد که دوباره فتنه ای افروزداز سیلی ما درس نمی آموزد

دبهیانکی
لگ

یانکی به پیش چشم ما اصال عدد  نیست

پاسخ فقط کوبیدن عین االسد نیست

و گردد تلی از خاک
حیفا و تل آوی

این ضربه اول به جز مشت و لگد نیست

آفتابپرستها
اما خودمانیم چرا حاال پس؟!در این دو سه روزه الل بودی عشقماصاًل نرسد به پای وجدانت، کسباشد، تو عزادارِ غم و دلواپس

فائزه مهدوی

جبی
ه ر

عالی

جبی
ه ر

عالی

موری
ا  تی

لیرض
ع

زهرا آراسته نیا

مهدی امام رضایی

*   منشأ سیل و آب گرفتگی ها مشخص شد!

اون آقاهه تو »هلوش��و بدم، لیموش��و بدم« از صداوس��یما 
خداحافظی کرد!

وی که پیش تر اعالم کرده بود از لج مس��ؤوالن، جش��نواره 
فجر را تحریم کرده و فیلم های روی پرده را دانلود خواهد کرد، 
با بیانیه ای در صفحه ش��خصی خود، دالیل خداحافظی اش را 

اینچنین شرح داد:
»ملت عزیز و داغدار ایران!

من تا به حال نه بیانیه داده بودم و نه اطالعیه و نه استعفا. 
اما امروز می خوام همشو بدم.

صداوس��یمای دروغگویی که در آن میهمانان عروس��ی با 
نوش��یدن ماءالشعیر عالیس شنگول می شوند جای امثال من 
نیست. یک عمر می خواستند الکی فکر کنیم خیلی خوشبختیم 
که می توانیم از بین هلوش و لیموش و استوایی ش و قهوه ش، 
همشو انتخاب کنیم و اینجوری حواس مان از این جبر جغرافیایی 

که اسیرمان کرده است پرت شود.
این روزها که حال همه مان بد است می خواهم من یکی حال 
هموطنانم را بد نکنم. ممنون که با من خندیدید، گریستید و 

کهیر زدید. دیگر به تلویزیون باز نخواهم گشت«.
h o  ففتنی است صفحه ش��خصی این هنرمند به آدرس

looshobedam@ در اینس��تاگرام فعال است و 5 نفر اولی 
که پای این پست کامنت بگذارند یک شل ماءالشعیر عالیس با 

طعم دلخواه جایزه می گیرند.

گزارش خبری از جا خالی دادن 
 USA یاران گرمابه و گلستان

پوشکاشانتیون
بعد از ترور سردار سلیمانی، ترامپ رئیس جمهور آمریکا با 
موهای شانه زده در انظار عمومی ظاهر شده و گفت: »اگر 

ایران اقدامی بکند ما هم یک کاری می کنیم که نگو!«
پس از سرویس شدن پایگاه نظامی عین االسد توسط ایران؛ 
ترامپ  قبال  بود  اعالم کرد: »به خدا هر چی  بن سلمان 
گمشده  داداش  عراق  فهمیدیم  دیشب  ما  تازه  دوشیده، 
ماست«. وی علت برادری خود را پیدا کردن یک خال درشت 
چندش آور زیر موهای پرپشت خود در ناحیه بازو اعالم کرد 
که زیر دوش حمام در شب حمله به عین االسد پیدا شده 
بود. گفته ها حاکی است نتانیاهو نیز که قبال اعالم کرده بود 
اسرائیل در کنار آمریکا می ایستد، گفت: »من خودم هم 

نمی دونستم چه اتفاقی افتاده صبح پاشدم دیدم«...
یک منبع کامال سرویس شده توسط فحش های ترامپ هم 
نوشت: »بعد از حمایت های همه جانبه اسرائیل و عربستان 
در طی ساعات حمله ایران به پایگاه نظامی آمریکا لحظه ای 
نبوده که به خاطر نم ایجادشده به شرکت تولیدکننده تشک 
ترامپ اعالم شکایت نشده باشد. این شرکت طی بیانیه ای با 
عنوان »جواب فحش، فحش است« گفته »اون پوشکی که 

اشانتیون گرفتی هم بعلههههههه؟ خاک تو سرت«.

مصاحبه با یک سفیر بدبو

رفتهبودمدانشگاه
جزوهبگیرم!

خبرنگار ما: سالم آقای سفیر!
آقای سفیر: سالم.
خبرنگار ما: طبق اخباری که رسیده شما
توی تجمع اعتراضی مشاهده شدید؛ درسته؟

آقای سفیر: نه من رفته بودم اون جا ساندویچ بخورم.
خبرنگار ما: بزرگوار! اون قدیمی شده.

آقای سفیر: عه! بستنی چی اونم قدیمی شده؟
خبرنگار ما: آره! یه چیز جدید بگو.

آقای سفیر: آهان آهان یادم اومد. رفته بودم به مقام شامخ 
شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی ادای احترام کنم.

خبرنگار ما: می تونم بپرسم چرا هم زمان با معترضین یه 
جا بودید؟

آقای سفیر: اینو باید از اونا بپرسید!
خبرنگار ما: بعد ببخشید چرا چهارشنبه که هواپیما سقوط 
کرد نرفتید؟ چرا سه روز بعدش که خبر شلیک اشتباهی 

منتشر شد رفتید؟
آقای سفیر: کی؟ من؟

خبرنگار ما: آره دیگه! شما مگه سفیر انگلیس نیستید؟
آقای سفیر: نه من دانشجو هستم اون شب رفته بودم 

دانشگاه امیرکبیر جزوه بگیرم واسه امتحانام.
خبرنگار ما: پس چرا دوربین باهاتون بود؟

آقای سفیر: چون که می خواستم اگه یهو اونجا تجمع 
شد و نشد برم تو انتشارات دانشگاه با دوربینم از جزوه ها 

عکس بگیرم!
خبرنگار ما: پس چرا وقتی بازداشت شدین ترسیدین و 

اون اتفاق بد بو افتاد؟
آقای سفیر: می شه برم دستشویی؟!

سمیه قربانی

طرح از سیدمحمدجواد طاهری

رضا عیوضی

فرزانه صنیعی
مهدی نظری

امین صالحی

ن یاری
کامرا

سیدمهدی موسوی

سمیرا قره داغی
محمد محمدی

بیانیهقلقلی
پساز۳۰سالسکوت

شوکبهسینماوتلویزیونایران
فاطمه سادات رضوی علوی


