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ناسا میخواهد عمدا یک فضاپیما را به یک سیارک بکوبد  -جراید

عملیاتسیارهآزاریدرفضا

راهراه

زانه زینلی

فر

صامره حبیبی

دنیارو نجات می دیم
خبرنگار مجله علمی فضا مضا :ظاهرا
قصد دارید یک سفینه رو به یه سیارهای
به اسم دیمورفوس بکوبید تا در آینده با
زمین برخورد نکنه.
دانشمند ناسا :بله! این سیاره خطرناک
میخواد با زمین برخورد کنه و ما
نمیخوایم مثل دایناسورها یه مشت
استخون و دندون از فک بیرونزده
ازمون باقی بمونه که به یه نخ آویزونه
و تو موزه حیات اهلی نگه داری میشه.
ما مثال خیر سرمون آدم هستیم دوست
نداریم موجودات آینده که نمیدونم چه
ریختی هستن پیش خودشون فکر کنن
ما عرضه هل دادن یه سیاره فسقلی رو
نداشتیم تا به این روز نیفتیم.

پنجشنبه  25شهریور 1400
وطنامروز      شماره 3305

 خب! بعد کوبوندن به اون سیاره چهاتفاقی میافته؟
 +اگر همه چیز خوب پیش بره
دیمورفوس یا تعادلشو از دست میده
و میخوره به اون یکی و اونم به اون
یکی و کهکشان یکم بهم میریزه
که اون دیگه مشکل خودشونه .من
احتمال میدم این سفینه رو بکوبیم
بهش دیمورفوس دیگه اون دیمورفوس
قبلی نشه.
 نتیجه این عملیات نجات کیمشخص میشه؟
 +بعد از  5سال یه سفینه دیگه
میفرستیم ببینیم گند زدیم یا گل
کاشتیم .ایشاال که خیره.

مریم محمودی

ذکر فیصل بن فرحان بن عبدا...
آل سعود (اختصر ا ..اسمه)
آن سیاستمدار عرب ،آن هالک و شیفته غرب ،آن حامی اسرائیل
و داعش و طالبان ،آن سفیر مقیم آلمان ،آن مشاو ِر سفیر در بالد
ریگان ،وزیر امور خارجه عربستان ،فیصل بن فرحان دام شیره ،سرآمد
اختالفاندازان و پا پسبکشان عصر خود بود.
از کرامات وی آن که بسیار صلح دوست بودی ،چنان که در یمن هر
جا عمارتی دیدی به اشارتی خراب کردی.
روزی بر منصب سخن نشست و گفت :بنگرید ایران تا چه سهم در
منطقه خطرآفرین گشته است!
و گویند در همان حال موشکی از زیر بغل بیرون بیاورد و به مریدان
بخشید.
روزی او را دیدند که گریبان چاک کرده و سر به خاک میساید ،مریدان
او را گفتند :از چه روی چنین کنی؟ گفت :به شما چه .مریدان شاخ
درآورده ،بگفتند :یا شیخ با ما هم آره .بخندید و بگفت :باید کشورم را
برای نجات یمنیها ترغیب ،اسرائیل را برای امنیت فلسطینیها تشویق
و طالبان را برای سرکوب افغانستانیها تطمیع کنم.

 ۷۵درصد والدین موافق بازگشایی حضوری مدارس هستند  -جراید

تقدیم به زندانبانان صهیونیست

آموزش آنالین ،آری یا نه؟

اسکالنه

روزمان گشته تار ای قاشق
همهمان بیقرار ای قاشق
از تو دیگر خوشم نمیآید
به تو دارم ویار ای قاشق
هر غذایی که میخورم با تو
میشود زهرمار ای قاشق
حال با دشمنان اسرائیل
میگذاری قرار ای قاشق؟
یار و همدست متهم شدهای
تا نماید فرار ای قاشق؟
تونلی که زدی درآورده
خوب از ما دمار ای قاشق
میرسد زورتان به اسرائیل؟
سوسک کردی شکار ای قاشق
دستهات توی چشم ما رفته
داری آنجا چکار ای قاشق؟
خیسی جای هرشب ما را
کردهای آشکار ای قاشق
اینکه اسکل شده است اسرائیل
هست دنبالهدار ای قاشق
ایستاده مقابلش مردی
سالها در غبار ای قاشق

طاهره ابراهیمنژاد

اولویت اصلی

فرحان که خدای اولویتبندی است
در کار ابی و شادمهر و اندی است
خون میچکد از گلوی ابناء یمن
گاوی است ک ه همتش فقط تهبندی است

 .1کدامیک جزو دالیل والدین برای اصرار به حضوری بودن مدارس در سال جدید نیست؟
الف) کالفگی مادران از دو سال حضور مداوم و سروکله زدن با دانشآموزان
ب) جلوگیری از آبروریزی بیشتر؛ به سبب انتشار صوتهای پشت پرده درگیریهای آموزش در
خانه در فضای مجازی
ج) بازگشت آرامش به زندگی همسایگان ،تا چهل خانه این طرف و آن طرف ،به واسطه حضور
 ۲۴ساعته بچهها در منزل
د) مهیا شدن فرصت دوباره انداختن تقصیرها گردن معلم و عوامل آموزشی

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

صنم یاوری

 .2کدامیک از دالیل معلمان و عوامل آموزشی ،برای مجازی ماندن مدارس نیست؟
الف) ایجاد تعادل مناسب میان حضور میان خانواده و حضور در کالس
ب) جلوگیری از تنش حضوری با والدین و استفاده از حربه بالک
ج) حفظ امنیت جانی خود؛ به واسطه نشستن روی پونزهای کارگذاشته صندلی!
د) آموزش با کیفیت باالتر در سامانه قدرتمند شاد

امان از این دیرصلحفهمان
(آنان که صلح را دیر میفهمند)

اگر شما هم جزو کشورهایی هستید که میخواهید در
یک منطقه صلح و امنیت ایجاد کنید این موارد به شما
کمک خواهد کرد.

 -۱ابتدا باید خیلی گاو باشید .ترجیحا شیر ده.
 -۲مقدار زیادی پول بیحساب نیاز دارید .دالر باید از پاروهایتان باال برود.
باالخره صلح و دوستی خرج دارد.
 -۳توپ و تانک و مسلسل ابزار اصلی شماست ،زیرا عدهای دیرصلحفهمان همیشه
مانع کار شما خواهند بود.
 -۴مقداری نگرانی نیاز دارید که باید در مواقع ضروری ابراز شود ،ترجیحا سازمان
ملل ابراز کند اگر فرصت نبود اسرائیل هم جواب است.
 -۵تحقیقات نشان داده آنهایی که در کودکی از آمپول فرار میکردند ،االن هم
از صلح فراری هستند ،آنان را محاصره کنید تا بتوانید صلح را به زور در بدنشان
فرو کنید.
 -۶اگر باز هم مقاومت کردند به وسیله تنبیه غذایی آنها را متوجه کنید .چند
سالی گشنگی بکشند عاشقی یادشان میرود.
 -۷اگر باز هم نفهمیدند آنقدر بزنید تا بمیرند ،آدمی که صلح و آرامش به این
وضوح را نمیفهمد سر به تنش نباشد بهتر است ،واال.
 -۸الگوهای صلح جهانی مانند صلح در افغانستان ،صلح در عراق ،صلح در ویتنام،
صلح داعشی  ،صلح در ماجرای قتل خاشقچی و...میتواند سرلوحه خوبی برای
ادامه مسیر باشد.
نکته مهم :باال بودن تعداد کودکان صلح پذیرفته ،در ارزیابی شما در جوامع
بینالمللی اثر ویژهای دارد .بچه صلحنفهم ،بزرگ هم بشود نمیفهمد.

افرازی
داوود

فیصل بن فرحان

اولویت عربستان ایجاد صلح در یمن است!
وزیر امور خارجه سعودی
فرزانه صنیعی

رمزگشایی از اولویت عربستان
در چند اقدام مهم دیگرش
قتل خاشقچی :حفظ نهاد خانواده
خاشقچی زن اولش را طالق داده بود و روز حادثه هم
برای ثبت ازدواج مجددش به کنسولگری عربستان مراجعه
کرده بود .مقامات عربستان هم که سابقهاش را داشتند و
میدانستند مرد زندگی نیست خالصش کردند و باعث
شدند نه تنها طالق ،بلکه حتی یک مورد دعوای زناشویی
هم بین خاشقچی و همسر جدیدش پیش نیاید.
کشتار حجاج ایرانی سال  :۶۶دستگیری از فقرا
همگان میدانند پول لوازم آرایش و بلیت کنسرت ابی و
سفر به پاتایا اگر در جای دیگری خرج شود موجب حناق
شده و عواقب جبرانناپذیری دارد ،در حالی که پول سفر
حج را حتما باید به فقرا داد .قدیم مردم از این حقیقت
غافل بودند و اولویت عربستان این بود که روابطش با ایران
قطع شود تا چند سالی ملت ناچار شوند پول حجشان
را به فقرا بدهند.
رقص شمشیر با ترامپ :شکستن هیمنه آمریکای
جهانخوار
دولتمردان سعودی به خوبی میدانستند با دعوت ترامپ
به مراسم رقص شمشیر ،او که این رقص را بلد نیست وادار
میشود در پازل آنها بازی کند و شاهد دیکته قدرت آنان
در زمینه لرزاندن شکم و قر کمر باشد.

سیدمحمدجوادطاهری

باالخره «عنابستانی» از سرباز وظیفهشناس
راهور رسم ًا عذرخواهی کرد!  -جراید

نازنین اسماعیلزاده

مجتبی قبادی

زهره کاظمزاده

راز بقا

خشت اول

گاوهای سعودیایی
هرچند شتر یکی از المانهای صحاری عربستان سعودی است و اعراب با آن
شناخته میشوند اما یکی از جاذبههای حیات وحش عربستان سعودی که کمتر به
آن پرداخته شده ،گاوهای سعودیایی هستند .این گاوهای وحشی تراریخته با نام
 Bagharous Saudiousشناخته میشوند .گاوهای سعودیایی دارای سنسور
 Muslim Detectorبوده و در مواجهه با مسلمانان به شاخاندازی مبادرت میورزند از
جانخران ،در
این رو در میان مسلمانان به عنوان گاوخرها شناخته میشوند .هرچند این ِ
برابر غیرمسلمانان به خصوص آمریکاییها عنصرشان سست شده و به شیرپاشی مشغول
میشوند .از این رو شیر این گاوها تنها به کشورهایی نظیر آمریکا و اروپا صادر میشود.
اخیرا ً برخی گوسالههای سعودی به کوکائین اعتیاد پیدا کردهاند و پیشبینی میشود این
مهم سبب انقراض این جانور مرموز شود .دانشمندان آینده این گونه را سیاه ترسیم کرده
و معتقدند به زودی به سرنوشت خرهای عراقی موسوم به  Saddamousدچار خواهند
شد.

مهدی امامرضایی

دکتر عباسی به اصالحطلبان:
سالح بردارید و به کمک پنجشیر بروید!
ابطحی :پاسپورت ندارم!

اولی گفتا بدون پاسپورت
بنده از اعزام میگردم معاف

صبر کنید ،زود قضاوت نکنید! من مطمئنم صلح در یمن
اول شروع
از اولویتهای عربستان است .در واقع خشت ِ
حمالت وحشیانه ،ایجاد صلح هست .توی عملیاتهای
عربستان صلح چیز مهمی محسوب میشود مثال شب
قبل از عملیات ،فرماندهها باید با هم صلح کنند و به نتیجه
برسند که شنبه اول صبح نیروی کی زودتر شلیک کند؟ با
تیربار اتوماتیک باشد یا همزمان موشک و خمپاره بزنند؟
برای سوءتغذیه نوزادان ،اول کارخانه شیرخشک را منفجر
کنند یا تولید شیر پاستوریزه؟ اول مردم رو زخمی کنند بعد
آواره یا برعکس؟ دیوانهوار خون بریزند یا وحشیانه؟ جایزه
کسی که دیوانه و وحشیتر هست منفجر کردن مدرسه
باشد یا بیمارستان؟ خالصه! آنقدر تالش میکنند که صلح
بین فرماندهها ایجاد شود و طبق نقشه پیش بروند که در
تصور شما نمیگنجد .فکر میکنم همینها کافیست تا
شما هم با من همعقیده شوید که عربستان بسیار صلحجو
و در پی ایجاد صلح است و هرشب به جان خودش و
عمهاش دعا کنید.

وانگهی مانند ایام شباب
جسم من دیگر ندارد انعطاف
دومی گفتا کف پای حقیر
بوده از بدو تولد صاف صاف

تست کرونا رایگان شده
اما اآلن نیست!

این شنیدستم که جمعی اهل الف
گندهگویان سخنهای گزاف

وان دگر گفتا که دارد چشم من
کور رنگی و کمی هم انحراف

باز در طوفان احساسات خلق
زورقی افکندهاند اندر خالف

گفت چارم بنده در حمام خویش
میروم در شیر از پا تا به ناف

یک قاتل چاقوکش قرتی و سوسول
یا گرگ گرسنهای به نام شنگول
معنی دو تا مصرع باال یعنی
تست کرونای مفتی اما با پول

کای خالیق جای روضه جای حج
جای مسجد ،صوم و صمت و اعتکاف

حیف ،چون بهر شهادت در نبرد
غسل نتوان کرد با آب مضاف!

بهر دفع طالبان از پنجشیر
آی ملت عجلوا نحو المصاف

چونکه نجوای شهادت را شنید
پنجمی هم داد اینسان انصراف:

گفتم ای یاران کمی آرامتر
بین مردم نفکنید این سان شکاف

«معده من هست سوراخ و لذا
جای شربت میبرم بنده شیاف!»

میدهم رأیی ،اگر همت کنید
باز خواهد شد گره از این کالف

چون که هنگام عمل گردید ،شد
پنج ه این پنج موش اندر غالف

تیغ بردارید و در میدان شوید
حل کنید از خون خود این اختالف

آوردن
جان دل این است رزم
ِ
تیپ اصالحات از زیر لحاف!

یار جنگی

#یمن

حسن اویسی

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :مهدی امامرضایی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

