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بخشهای پنهان مصاحبه پمپئو

هــم باالخره طبیعیه دیگه؛ شــما با گاوآهن هم
یــه زمین رو شــخم بزنــی ،خســارتهای خاص
خودش رو داره ،این که دیگه موشکه.
حــاال با وجود اینکه دولــت امریکا  ۲میلیوندالر
بــرای حفاظت از شــما هزینه میکنــه ،دلیل این
وحشت شما که باعث شده تمام گوشت تنتون
بریزهچیه؟
 وحشــت؟! هــه! تنهــا چیــزی کــه مــن ازشوحشــت داشــتم ،اضافهوزن و چربــی خون بود
که بهعنوان قاتل خاموش شناخته میشه .برای
همیــن رژیــم گرفتــم .االن مدتهاســت فقــط
از همــون چغندرهــای خودمــون تو عیناألســد
میخــورم ،خیلــی هــم راضیــم .دولــت هم هر
چی هزینه میکنه ،دندش نرم؛ واسه من هزینه
نکنــه ،میخــواد واســه اون بایــدن هزینــه کنه؟
خالصه ما هیچ ترســی نداریم ،واســمون حرف
درنیار.
ولی با اینکه مصاحبه ما از راه دوره و شــما حاضر
ج تا
نشــدید حضــوری مصاحبــه کنیــد ،االن پنــ 
از محافظــای شــما پشــت دوربیــن ،بــ ه ســمت
من اســلحه گرفتن کــه خطایی ازم ســر نزنه .این
اسمش چیه پس؟
 این اســمش کرمه عزیزم .برو ببین چه کرمیتــو زندگیــت ریختی کــه محافظهــای من بهت
حســاس شــدن و فکــر میکنن ممکنه از پشــت
وبکــم هــم یــه غلطــی بکنــی؟ نکنــه از عناصر
ایرانــی؟ هــی اســمیت! اگــه بهــش نزدیکــی
حواســت بهش باشــهها ،ببین یهوقت دکمهای
چیزی نزنه ،از لپ تاپم بهم تیر پرت بشه.
آقا اسمیت رو چیکار داری؟ این از همون اول یه
مسلسل نشــونه گرفته وسط پیشونی من ،بخوام
ی داری
هم نمیتونم کاری بکنم .اگــه حرف پایان 
بزن بریم به برنامههای بعدیمون برسیم.
 من از همین تریبون از دولت امریکا میخوامکه محافظهای بیشتری برام بذاره ،چون تا حاال
به نصف بیشــتر محافظهام مشــکوک شــدم و
کشتمشون ،تعدادشون خیلی کم شده .هروقت
بار جدید رسید ،سهمیه محافظهای من رو هم
بفرستید .اســمیت این یارو هم خیلی مشکوک
بودها ،برنامهشــون که تموم شد خالصش کن؛
مــن مــیرم .بچههــا مصاحبــه من تموم شــد،
بیایــن این لــپ تــاپ رو معدوم کنیــن ،یهوقت
توش بمب نباشه.

یک کالغ چهل کالغ

فیروزه کوهیانی

میگوینــد :گاوها و گوســفندان در واکنش به اظهارات
مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران مبنــی بــر صــادرات
دام ،در طویلــه خــود را قفل کرده و کلیــدش را قورت
دادهانــد .آنهــا در بیانیهای اعالم داشــتند کــه اوالً چه
کاری اســت از در آنــوری گمرک صادر شــوند و دوباره
بهدلیــل کمبــود و گرانشــدن در کشــور از در اینــوری
گمــرک وارد شــوند؟ ثانیاً اگر آب به آب شــدند در آن
شــهر غریب کــه کســی زبانشــان را نمیفهمد قرص
ضد تهوع از کجا بیاورند؟
میگوینــد :اســرائیلیها بســیار به هوای پــاک اهمیت
داده و در راســتای اهــداف محیط زیســتی در روزهایی
خاص نه تنها با ماشین از خانه خارج نمیشوند بلکه
کال آن روز خود را در خانه حبس میکنند و حتی قایم
میشوند تا یک وقت کسی نیاید آنها را از خانه بیرون
بکشــد .آنقدر در ایــن تصمیم جدی هســتند که برای
آن آژیــر خطر نیز گذاشــتهاند که بتوانند بموقع پنهان
شوند.
میگوینــد :یکــی از بازیگــران زن تقریبــاً ایرانی ضمن
تبریــک نگفتــن بــه لیال حیــدری بــرای گرفتــن اولین
مــدال تاریــخ دوچرخهســواری بانــوان ،از او بــه خاطر
تــرک مبــارزه و شــرکت در مســابقات غیرضــروری
قهرمانــی آســیا و کســب مدال انتقــاد کرد و خواســتار
برگشتنش به کشور ،انداختن روسریاش پشت گوش
و غصه خوردن برای ورزشــکاران اوکراین شــد .وی در
توئیتی نوشــت :اصالً چه معنی میدهد آدم به جای
مبارزه مدال بگیرد ،آن هم در آسیا؟
میگویند :موجودات فضایی سایر کرات بعد از پخش
این خبر توســط روســیه که اروپاییها به ســمت جنگ
فضایــی رفتهاند ،کل راه شــیری را مینگــذاری کرده و
دور سیارهشــان را کمربند انتحاری بســتهاند که دست
اروپاییها یا نوادگان کریستوف کلمب بهشان نرسد.
میگویند :فلسفه اینکه دو دوچرخهسوار همتیمی در
مسابقات تور اســلوونی ،بعد از جلو زدن از سایر رقبا،
قبل از خط پایان ،با بازی ســنگ ،کاغذ ،قیچی تعیین
کردهانــد که کدامیک زودتر از خط پایان رد شــود ،این
بــوده کــه یکــی از بازیهــای قدیمــی و ســنتی را زنده
نگه داشــته و بــه آیندگان منتقــل کنند .آنهــا در پایان
به مدیر برگزاری مســابقات پیشــنهاد دادنــد به جای
اینهمه رکاب زدن و خستگی و گرفتگی ماهیچه بهتر
اســت دوچرخهســواران همانطور کــه روی دوچرخه
نشســتهاند بازیهــای قدیمی از جملــه یهقل دو قل،
هفتسنگ ،گرگم به هوا ،قایمباشک و غیره را انجام
داده و به برنده مدال داده شود.

ِپخ! دیدی ترسیدی؟

کارتونیست :سجاد جعفری

اگــر جــزو کســانی
هستید که مصاحبه
اخیــر پمپئــو بــا
شــبکه العربیــة را
محمدرضا رضایی دیده یــا شــنیدهاید،
بایــد بدانیــد کــه
توگــو ،همــه
بخشهــای منتشرشــده ایــن گف 
ماجــرا نبــوده و بخشهایــی از ایــن مصاحبــه
بهدالیــل حیثیتــی بــرای امریکا ،سانســور شــده
اســت .یکی از عوامل ما توانســت به بخشهای
توگو هم دســتیابد که در ادامه
پنهــان این گف 
آن را منتشر میکنیم؛
آقای پمپئو ،شــما بارها ایــران رو تهدید به جنگ
کردیــد ،ولی مثالً وقتــی ایران هواپیمــای گلوبال
هــاوک امریکایــی رو تو آســمون زد ،شــما نهتنها
اقــدام نظامــی نکردید ،بلکه ازشــون تشــکر هم
کردید که هواپیمــای دومتون رو نــزدن! اینو چی
میگی؟
 شــما فکــر میکنید ایران هواپیمــای ما رو زد؟نخیرم! سیســتمهای این هواپیمــا مدتها بود
که ویروســی شده بود ،ما هم با هر آنتیویروسی
امتحان کردیم ،پاک نشد که نشد .حتی آخرش
مجبور شدیم برای آنتیویروسهامون الیسنس
بخریم ،ولی باز هم درست نشد .آخرش یه روز
که از دســت ویروسهای سیستم هواپیما کالفه
شــده بودیم ،دیدیم یه موشــکی بــرای خودش
همینجــور ول تــو آســمون میچرخــه ،مــا هــم
کلً
گفتیم هواپیما رو ببریم ســمت موشــک که ّ
از شّرش خالص شیم؛ بعدها فهمیدیم که این
موشک ایرانی بوده.
خب عیناألســد چی؟ بعــد از این کــه ایرانیها
نابودش کردن هم باز شــما نتونستید کاری کنید؛
حتــی خســارتهای مالــی و جانیتــون رو هــم
نگفتید.
 ببیــن بــازداری گــول رســانههای وابســته بــهایــران رو میخــوری! مــا خیلــی وقــت بــود کــه
میخواســتیم عیناألسد رو تغییر کاربری بدیم
و بهجای استفاده نظامی ،توش چغندر بکاریم،
ســربازها هوس کرده بودن طفلیها؛ بعد وقتی
فهمیدیــم ایران چند تا موشــک شــلیک کرده،
سیستم موشکها رو هک کردیم که بیاد بخوره
به عیناألســد و برامون شــخمش بزنه که اتفاقاً
ایــن قدرت ســایبری ما رو میرســونه .خســارت
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روزی با تبلیغات
تلویزیونی

زنگ انشا

مجتبی قبادی

در آینــده میخواهیــد
چهکاره شوید؟

به نام خدای زیباییها
من چون فوتبالم خیلی خوب است و همش دریبل میزنم ،در آینده
میخواهم فوتبالیست شوم .فوتبالیستها خیلی خرپول و معروفند و
ط دار است
ماشــینهای گران گران سوار میشوند و خانههای آنها حیا 
و مثل خانه ما که بابایم کارگر اســت ،اجارهای و کوچیک نیســت و من
میتوانــم پایم را در خانه دراز کنــم و بابابزرگم هم با دایی اینها بیاید.

سیدمحمدجواد
طاهری

بابایم میگوید توپ بازی نشد کار ،مرد باید کار کند و نان بازو را بخورد
یــا حداقل درســت را بخوان .من دوســت نــدارم نان بازویــم را بخورم
و نامــردم و نــان پایــم را خواهم خــورد .درس هم اگر خــوب بود آقای
معلم خودتان نمیرفتید برای پول هی تجمع کنید یا دایی کوچکم که
دکترای کشــاورزی دارد نمی رفت با پدرم کارگری .من حساب کردهام
اگــر یک ســال فوتبال بــازی کنم قد کل عمــر بابا و دایــی و همه فک و
فامیلــم پــول در خواهم آورد .پــس مغزم عفونت نــدارد که من نروم
فوتبــال بــازی کنــم .تــازه از االن کلی امضا کــردن تمرین کــردهام تا به
ت عکاسی هم از اینترنت دانلود کردهام
طرفدارانم امضا بدهم و ژســ 
که موقع بستن قرارداد خوش عکس باشم .این بود انشای من.

بهپا به مسیر دهن هشتپا نیفتی!

نخستوزیر رژیم اشغالگر راهبرد جدیدش برای مقابله با نیروهای مقاومت در منطقه را
اعالم کرد« :هدف گرفتن سر هشتپا!»

علیرضا عبدی

لــوازم مــورد نیــاز بــرای ســاخت تیــزر تبلیغــات
تلویزیونی:
 .۱ëëتبلیغات پوشک بچه
الف .کودک ۱ :تا  ۳سال ،موبور ،چشم آبی یا سبز
و ترجیحاً تیلهای (هرچه چشــمرنگیتر باشــد در
میــزان نفوذپذیــری الیاف پوشــک خیلی بیشــتر
تأثیــر دارد ،).توانایی در حــرف زدن (برای اظهار
نظــر دربــاره جنــس و کیفیت پوشــک اســتعمال
شده) از امتیازات ویژه بهشمار میرود.
ب .مــادر :ترجیحاً ســربههوا ،بتواند یک تشــت یا
سبد لباس پر را جابهجا کند.
ج .خانه :کاخ سلطنتی خارجی ،نورپردازی عالی
و ترجیحــاًداری هالــهای همرنــگ با آرم پوشــک
مورد تبلیغ
 .۲ëëتبلیغات پودر رختشویی
الف .پدر :پوشش لباس سفید ،ترجیحاً دستوپا
چلفتی
ب .شــربت یــا آبمیــوه غیرطبیعــی :قابلیــت
رنگپراکنی زیاد
ج .لباسشویی :مجهز به اتوی بسیار قوی
د .رنگ روغن سفید با تینر فوری
 .۳ëëکنسرو تن ماهی
الــف .چند جوان :ترجیحاً دانشــجو ،مــو فرفری و
بیکار
ب .ماشــین جیــپ :توانایــی طــی کــردن مســیر
جنگلی
ج .کلبــه :یــک چهارچــوب ســاده بــا یــک ســقف
کنار آتش
شیروانی و ترجیحاً ِ
 .۴ëëکفش ورزشی
الــف .عــدهای جــوان یا مســن :بیــکار یــا ترجیحاً
بیــکار ،کفش مذکور را پوشــیده و در پارک ورزش
کنند.
ب .چنــد هیکلی و گوالخ :اشــاره بــه کفش مذکور
در تبلیغ
ج .یک زمینخورده :این فرد چون کفش دیگری
پوشیده ،زمین خورده است.

