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فرانسه: حتی اگر آمریکا برود، 
ما در عراق می مانیم!
- جراید
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

دبیر سرویس نثر:  فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر:  مهدی امام رضایی

دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

 راه های ارتباطی
ما را در شبکه های اجتماعی

داوود افرازیبا نشانیtanzym-ir دنبال کنید!

شگفت انگیزان ۴ به اونور
به  ابر قهرمانی  ژانر  در  رایانه ای  پویانمایی  یک  شگفت انگیزان ۴ 
نویسندگی و کارگردانی علی اکبر صالحی بوده که خوراک سنین ۱۰ 
تا ۱۴ سال است. این انیمیشن سال ۲۰۲۱ در کمال ناباوری منتشر 
شد چرا که ملت اصال فکر نمی کردند بعد از آقام تختی و باب پار، 
قهرمان دیگری پا به عرصه بگذارد. شگفت انگیزان ۴ توسط کمپانی 
تدبیر و امید تولید شده و اکران آن به عهده سازمان انرژی اتمی 
است . این انیمیشن دنباله ای بر شگفت انگیزان است. در این قسمت 
برخالف قسمت های قبلی که ابرقهرمانان به خاطر خسارت های وارد 
کرده به شهر تعلیق شدند، قهرمان اصلی با نام ظریف، تا فیها خالدون 

قضیه سر کار ماند و هیچی به هیچی.
این فیلم با فروش بیش از دو هزار و پانصد تومان در ماه اول، 
درصدر درپیت ترین فیلم های سال قرار گرفت. هیأت بازبینی ملی 
فیلم، شگفت انگیزان ۴ را به عنوان تخیلی ترین فیلم سال معرفی 
کرد. همچنین در بخش بهترین جنس قاطی دار نویسنده، نامزد 
دریافت اسکار و گلدن گلوب شد ولی از آنجا که هر چیزی حدی 

دارد، موفق به دریافت جایزه نشد.

مسابقه وزیران

پادگان ۰۵ نیویور
ظریفانه 

می ستایی نحیف بودن را
منتهای ضعیف بودن را 

اقتدار ایمیلی و پرتاب
در سیاست لطیف بودن را

نکند پاک بی خبر بودی
در کمند حریف بودن را

ظاهرا حس نکرده ای بر تن 
خارهای خفیف بودن را 

با بزرگان بهتری بنشین 
تا بفهمی)ببینی( ردیف بودن را

از خودت دور کن شجاعانه
جنبه های ظریف بودن را

قهرمان، قاسم سلیمانی است
امتحان کن شریف بودن را

برند خاص 
اگر خیلی به آمریکا بخندی

خودت را پشت آن گاری ببندی
درِگوشی، دو زانو، درد دل وار
نمایی التماسی گوسفندی
پزت باشد زبان انگلیسی

ولی گولت زند با ساسپندی
نری از رو، به سوگند جالله

بخوانی هر ضرر را سودمندی
گلوی منتقدها را فشاری
بال ایراد باشد خودپسندی

دهی سیگنال و گندش خب درآید
بمانی  باز دور از هر گزندی
اگر تا آخر بازی کسی هم
نفهمد مافیا یا شهروندی

ظریف خنده رو عمرا نگردی
ندارد مثل او ایران برندی

درس عبرت 
می فرستی ناظر و مأمور تا

انتخاباتش شود پرشور و حس
گفته ای برنامه داری در عراق

گرچه دارد بازمی گردد یو اِس
کاش عبرت می گرفتی اندکی

از رفیقت که شد آخر ملتمس
NO تا که گفتیمش برو، او گفت

YES مردم این منطقه گفتند
یک بالیی بر سرش آورده شد

کله شان شد ضربه مغزی، جا نجس
حال دارد می رود، اما چه جور؟

گردنش کج، جامه هایش مندرس
پس تو هم باشد سرت در کار خود

به امورات فغانس خود برس
به فرانسه: َسه نو تو ُغَگغده پَه۱

انگلیسی: نان آف یور بیزینس۲

Ca ne te regarde pas :1
non of your business :2

هر دو به معنی »به تو ربطی نداره!«

محدثه مطهری

ظریف  برند بین المللی و
یکی از قهرمان ها و بزرگان کشور است

فیروزه کوهیانی

علی اکبر صالحی

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران

سوده سالمت

فرشته موسوی

سمیه قربانی

چند تبلیغ برای برند بین المللی ظریف

ژکوند تو  را  می خواند
- آیا از تحریم رنج می برید؟ آیا نیاز دارید که تحریم های تان 
بالمّره لغو شوند؟ آیا قهرمان های دیپلماسی تان ته کشیده اند؟ 
ما به شما ظریف را پیشنهاد می کنیم. ظریف! نامی آشنا در 

رفع تمامی تحریم ها.
توانایی  با  زدن تان،  قدم  لحظات  برای  مناسب  همراهی   -
نگاه نکردن به دوربین ها و تسلط بر قدم زدن با دستان در جیب. 
برای دیدن نمونه کار به تصاویر قدم زدن با جان کری مراجعه 

نمایید. ظریف را از ما بخواهید.
- اگر شما هم حال ندارید حق تان را حضوری از بقیه بگیرید، 
فشار  زمینه  در  معتبر  برندی  ظریف!  بگیرید.  تماس  ما  با 

ایمیلی از راه دور.
- آموزشگاه تعامل جویان ظریف برگزار می کند. اگر شما نیز 
روی تان نمی شود با صراحت حرف تان را بزنید، این آگهی را 
از دست ندهید؛ کارگاه آموزشی ویژه یادگیری زبان بدن در 
دیدارهای دیپلماتیک. کافیست لنگ های تان را به ما بسپارید.
- بشتابید! بشتابید! ارائه ویژه طرح لبخند طبیعی برای نقاشان 
عزیز سرتاسر جهان. دارای وقت بسیار برای نشستن مقابل 

چشمان ظریف بین شما.

سفیر انگلیس: 
از دیدن گاندو لذت می برم - جراید

چت جاسوس های گاندوبین 
سریال منم بسازید

یه  کجایی؟  لوتی  انگلیس(:  )سفیر  شرکلیف  سایمون 
میس کال هم انداختم برات. بزن شبکه سه گاندو داره.

اسم  لعنتت کنه سایمون  )افسر MI6(: خدا  شارلوت 
سازمانی منو جایی نگو. سه بار در روز تکرار گاندو رو از 
اول تا ته می بینی بازم نفهمیدی اسم من شارلوته؟ خدایاااا 

ما با کیا اومدیم جاسوسی!
سایمون: با ما اومدی دیگه. 

شارلوت: بمیر بابا!
موسی پور)جاسوس تیم مذاکره(: به اون قسمت که من 
با دیدن تمام عکسا و فیلمای جاسوسیم افسرده شده 

محمدرضا رضایی

در  وزیران،  مسابقه  به  اومدین  خوش  سالم  مجری: 
از  یکی  پاستور،  عزیز  بچه های  با  هستیم  خدمتتون 
شهر های خونگرم و مهربون و خندون استان وزرا. خب 

شما خودتو معرفی کن.
بچه: به نام خدا، صالحـ...

مجری) میکروفن را سریع می کشد(: صالحی چند سالته؟
بچه: ۱۰ سال

مجری: آفرین اینجا کجاست؟
بچه: شهر پاستوره

مجری: صالحی یکم از شهرتون بگو.
)بچه ساکت است(

مجری: آفرین! دیگه؟
)بچه میخندد(

مجری: باریکال اینم هست، خسته شدیا، اینقدر خوشم 
میاد از بچه هایی که اینجوری با تعصب از شهرشون حرف 
میزنن. خیله خب صالحی جان، چه شیرین کاری ای بلدی؟

بچه: می تونم هندونه بذارم زیربغل دوستام.
مجری: جدی؟ این تن بمیره؟ دوستت این بغل دستیته؟

بچه: بله

شاید سیاستمداران زیادی باشند که دل شان بخواهد مثل ظریف قاطی بزرگان شوند. در ادامه چند روش قرار گرفتن در لیست بزرگان را مرور می کنیم

سربازی خود را در آمریکا بگذرانید: وقتی سربازی  رفتن 
ــتن دستشویی پادگان  در یک کوره دهات مرزی و شس
آدم را مرد می کند، دیگر حساب کنید گذراندن سربازی 
ــعادتی است که البته نصیب هر کسی  در آمریکا چه س
نمی شود. خود جان کری هم سربازی اش افتاده بود ویتنام. 

رکوردی چی�زی از خودتان به ج�ا بگذارید: ظریف به 
شهادت ویکی پدیا رکورددار بیشترین دیدار با وزیر خارجه 
آمریکا است. زن و بچه وزیر خارجه آمریکا با اختالف زیاد 

در جایگاه دوم قرار دارند. 

ریسک کنید: می گویند آن سوی ریسک موفقیت است 
و ظریف هم سال ۲۰۱۵ ریسک پذیرترین سیاستمدار 
جهان شناخته شده، مثال ریسک کرده و با جان کری 
قدم زده، در حالی که ممکن بود یکهو ماشین بهشان 
بزند، یا از روی بالکن هتل کوبورگ برای خبرنگاران 
دست تکان داده در حالی که ممکن بود بیفتد، یا روز زن 
دست خالی به خانه رفته که هرچند اقدام سیاسی نیست 

اما ریسک بزرگی است. شیر مادر و نان پدر حاللش.

فرزانه صنیعی

صامره حبیبی

درآمده است - جرایدطی چند ماه گذشته به رنگ سیاه آب شرب روستای کشکو در المرد 
کاکو کوکا 

ای ول! شده آب خود به خود نوشابهآب است غنی شده به امالح انگار ماسیده ته پارچ و ته آفتابه با رنگ چو قیر و بوی چون شیرابه

کانادا: اگر به خاطر واکسن بمیرید

هزینه دفن تان را می دهیم - جراید

ارزان سرای اموات 

باشید مراقب تن و جان همگی

واکسینه شوید زود و آسان همگی

مردید اگر، هزینه بر عهده ماست

پس پیش به سوی مرگ ارزان همگی!

پلیس راهور: محدودیت های تردد 
برداشته نشده، شکل آن عوض شده: 

جریمه دوربینی - جراید

محدودیت دوربینی 
فرموده پلیس مخفی گشت و ددر

ملت! نکنید اینقدر سیر و سفر
از دور به کارتان نظارت داریم
زین دیده بیدار نمایید حذر

بودم رسیده؟
سایمون: نه فعال تو قسمتیه که شارلوت و ام آی 
سیکس اسکول شده بودن. کاش منم بگیرن بعد 
سریال کنن ببینم کجای زندگیم شنود نذاشته بودن.
شارلوت: احمق! همین طور پیش بری مثل سفیر 
قبلی مون طوری شلوارتو خیس می کنی که نشه تو 

هیچ سریالی نشونت داد.
سایمون: به هر حال من از دیدن گاندوی ۲ بسیار 

لذت می برم.
موسی پور: ببخشید یه تعمیرکار اومده برق خونه رو 

چک کنه من باید برم... فعال...
جاسوس  مثال  خدا  رو  تو  می بینی  شارلوت: 
امنیتیه.  مامور  تعمیرکاره  نمیدونه  بریتانیاست 
بچه ها من از ام آی سیکس تماس دارم باید برم... 

فعال بااای...
سایمون: خخخخ بیچاره لوتی! اگر گاندوبین خوبی 

بود بجای MI6 اسم محمد رو سیو می کرد. 

فرشته پناهی

مجری: اسمت چیه؟
بچه دوم: ظریف...

مجری )میکروفن را سریع از جلویش می کشد(: خب 
صالحی آماده ای؟ برو.

)بچه هندوانه ها را برداشته زیر بغل دوستش می گذارد(. 
بچه های دیگر: یک و یک و یک، دو و دو دو، سه و سه و 

سه، مسابقه وزیران....
مجری: وایسا ببینم، واووووو واقعا تونست.

)رو به بچه دوم می گوید(: توام شیرین کاری بلدی، به 
جز نگه داشتن هندونه؟

بچه دوم: بله میتونم قهرمان بشم.
مجری: واقعا؟ انجام بده ببینیم.

بچه دوم رو به دوربین لبخند می زند.
بچه های دیگر: یک و یک و یک، دو و دو و دو، سه و سه 

و سه، مسابقه وزیران. 
مجری: باریکال به بچه های هنرمند پاستور، یه دست براش 
بزنین. اینجا استان قهرمان پرورِ وزراست، تا شهری دیگه 

و مسابقه وزیراِن دیگه خدانگهدارتون.
یک و یک و....

سیدمحمدجواد طاهری

کشکو کو؟
در پی انتشار خبر سیاه شدن آب شرب روستای کشکو واقع در 
شهرستان المرد مصاحبه ای از مسئولین مربوط و اهالی روستا 

گرفتیم که به شرح زیر است.
* * *

- از وضعیتتون بگید؛ کسی تا حاال پیگیر رفع مشکلتون شده؟
یکی از اهالی روستا: ها آقا چند وقتن اوی اینجا سیاه شده هر 
چیم به ای مشی ممد آبدار میگیم چرا کاری نمی کنید بُِچش 
ُمُرک میکنه سیمون. ای سری رفتم اش گفتم حاج ممد سرت 

نخاره که خار و ذلیلمون کردی.
- آقای مش�هدی محمد اهالی میگن ش�ما به این 
مشکل س�یاه ش�دن آب هیچ توجهی نمی کنید، 

درسته؟
مشهدی محمد آبدار روستا: عامو مگه مو اینجا 

چکارم. ماهی ۴۰۰ تومن ام میدن ۴ برابرش باید فحش باخارم. 
شهرستان رفتیم، استان رفتیم، میگن وایسک بعد انتخابات مییم 

حتما.
- آقای رئیس برای حل مش�کل آب روس�تای کش�کو تا االن چه 

اقداماتی انجام دادید؟
رئیس آبفای شهرستان: یه چند لحظه اجازه بدین من جواب اون 
آقا رو بدم االن میام... آقا اون شاه لوله ها رو بگین خودشون عوض 
کنن جزو حیطه وظایف ما نیست...خب گفتین کشکو؟ کشکو داریم 
مگه ما؟ خانم منشی نقشه رو چک کن کشکو هست اصال تو نقشه؟
- جناب با توجه به اینکه این روستا جزئی از حوزه استحفاظی شماست 

چه راه حلی برای حل مشکل آب این روستا دارید؟
رئیس آبفای استان: بله فکر می کنم جزو حوزه ما باشه حاال چون شما 
تا اینجا اومدی دستور میدم در اسرع وقت بهش رسیدگی بشه. زمان 
دقیق بخوام بدم انشاء اهلل 3۵ همین ماه مشکلشون رفع خواهد شد.

سیده کوثر هاشمی زاده

داوطلبان مجاز انتخاب رشته نکردند

آش رشته 
ای سخت کننده جهان ساده!
بر پیکره داوطلب سمباده!

این رشته، سر دراز...؟ نه! ای کنکور
دیَگت شده آش از دهان افتاده...

مینا گودرزی

۸۵ میلیارد دالر تسلیحات آمریکایی در دست طالبان
جیم بنکز، نماینده کنگره آمریکا: در حال حاضر
تعداد بالگرد های بلک هاوک طالبان از ۸۵ درصد 
کشور های جهان بیشتر است.
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