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ه ا سرم

امکان خاموش آتشفشان سوریه

گرایش هــا صل طلب درجهــان رو به افزایش 
بود، ول اتفاقات که دربرخ دموکراس ها غرب 
ر داد، امیــد به موفقیت صل طلبــ را کمرنگ تر 
ل   1 سامو ازهمیشه کرده است. زمان که در سال 
هانتینگتون نظریه برخورد تمدن ها را مطرح کرد، به 
مذاق بسیار از افراد صل جو خوش نیامد و نباید هم 
م آمد، زیرا از اینکه انسان ببیند آینده اش را جنگ 
اد رقم م زند، خشنود نخواهد  تمدن و مذهب و ن
شد. یک از کوشش ها برا مقابله با این دیدگاه؛ نظریه 
گفت وگــو تمدن ها یا فرهنگ ها بــود که با وجود 
اســتقبال از آن و تصویب درمجمع عموم سازمان 
ملل، موفقیت کسب نکرد، زیرا که این نظریه درمقام 
تجویز بود، درحال کــه دیدگاه  هانتینگتون درمقام 
توصیف و پیش بین بود. نظریه تجویز گفت و گو 
تمدن ها، برمبنــا یک نگران درســت از برخورد 
تمدن ها بود، ول مشکل آن جا بود که نظریه برخورد 
تمدن ها مبتن بر وجــود نیروهای بود که درجهان 
درحال شکل گیر دیده می شد. نیروهای که ماد و 
ر بودند، درحال که نظریه مقابل آن صرفا یک نگاه  مو
فرهنگ و اخالق بود که به طور طبیع نم توانست 
خنث کننده نظریه برخورد تمدن ها باشــد. جالب 
 ،1 این که مجمع عمومی ســازمان ملل در سال 
2 را،  سال گفت وگوی تمدن ها نام نهاد ولی   سال 1
درهمین  ســال حمله به برج های دوقلوی نیویورک 
نشان داد که واقعیت جهانی را نمی توان با نگرش های 
اخالقی و فرهنگی تغییر داد بلکه نیاز به نکاتی بیش 
از این اســت. در هرحال اکنون درگیر ادامه آن وضع 
متخاصمانه تمدن ها هستیم. انتخابات اخیر آمریکا 
این وضع را بغرن تر هم کرده و هی بعید نیست که 
در اروپا نیز شاهد تحوالت همسوی بیشتر باشیم. 
کاف است که جناح دست راست حزب جبهه مل 
فرانســه به رهبر لوپن در انتخابات بعد ریاست 
جمهور برنده شود. وضعیت مرکل نیز متزلزل و در 
عیف شده است. خروج بریتانیا  برابر دست راست ها ت
از اتحادیه اروپا و گرایش مداخله جویانه و جنگ طلب 

آنها نیز بیشــتر شــده اســت. حت درکشورها 
د و نروژ که به صورت سنت  اسکاندیناوی مثل ســو
صل طلــب هســتند، گرایش ها راســت درحال 
تقویت شدن است. درکشورها بلوک شرق مثل چک 
و لهستان و مجارســتان و... زمینه ها افراط گر 
اد قو تر از ســایر نقا اســت و به قول معروف  ن
نزده می رقصند. بنابراین وضعیت سیاســ جهان 
بالقوه خطرناک تر از پیش شده اســت. دراین میان 
کاف است برخ نقا خطرناک و آماده اشتعال مثل 
آتشفشان های فعال وجود داشته باشند تا به یک باره 
شعله ها آن به همه جا سرایت کند. یک از این نقا 

بالقوه خطرناک سوریه است.
سوریه درعین حال که وضعیت خطیر دارد ول 
جنگ حلب م تواند پایه رســیدن به صل باشــد و 
رات مثبت را درجهان ناپایدار برجا بگذارد. اینکه  ا
م گوییم م تواند فقط یک آرزو نیست، بلکه شواهد 
آن نیز قو است و کاف است که ما نیز خودمان را با 
این فرآیند هماهنگ و همسو کنیم. چرا چنین ادعای 

م شود؟
1 در ابتدا بحران ســوریه هــر دوطرف ماجرا 
خطا محاســبات داشــتند و گمان م کردند که 
م توانند طرف مقابل را در مدت کوتاه شکســت 
دهند، ول تجربه  سال جنگ نشان داد که بزرگترین 
پیروز نظام ممکن درحلب هنگامی ر م دهد که 
بهترین شهر سوریه را خرابه تحویل بگیرند. مخالفان 
دولت نیز که در ابتدا خیل امیدوار به پیروزی بودند 
نیز، اکنون در بن بست هســتند. هر دوطرف اکنون 

درک واقع بینانه تری از اوضاع دارند.
2 چند منبــع تقویت کننده جنگ هم اکنون یا 
عیف شده یا از میان رفته است. نخستین منبع،  ت
جنبش مردمــ بهار عرب بود، که به ســرعت به 
فصل خزان خود رســید و بر ریزانش آغاز شد و 
س و ناامید مجموعه نیروهای که به این بهار  ی
دل بسته بودند را، فرا گرفت. منبع دیگر کشورها 
حام مخالفان اسد اســت که تغییر وضع داده اند. 

ابتدا مصــر و تونس که حام مخالفــان بودند، به 
دلیل تغییر دولت هایشــان به صف موافقان دولت 
اســد پیوســتند. ترکیه که حام جد مخالفان 
بود، متوجه شد که ســوریه لقمه ا بسیار بزرگتر 
از آن اســت که از گلو ترکیه پایین برود و حت 
ممکن بود کــه موجب خفگ اردوغان شــود و با 
کمک ســایر کشــورها فعال این لقمه را باال آورده 
اســت! عربســتان نیز درگیر جنگ یمن و کسر 
بودجه شده؛ آمریکا نیز با آمدن ترام تغییر رویه 
داده است. بنابراین کشورها حام مخالفان اسد 
عیف شده اند، ول درسو مقابل حمایت  همه ت
کشورها حام اسد بیشتر شــده، ول این یک 
یه است، زیرا سخنان اخیر والدیمیر پوتین  رو ق
در گفت وگو با اسد بسیار مهم و تعیین کننده است. 
او ضمن تبریک آزادســاز حلب به اسد گفت که: 
»اکنون زمان تحقق روند سیاســ رســیده است 
و مانع تراش ها درمســیر صل و سیاســت حذف 
شده اند.« شاهد دیگر ماجرا حمالت ترکیه به شهر 
الباب در شــمال سوریه اســت که به نوع یکی از 
مقرهای مهم داعش و ســایر نیروها افراط بود. 
ترکیه ها با حمایت نیروها ارتش آزاد سوریه وارد 
این جنــگ درمنطقه الباب شــده اند. همچنین با 
تفاهم نسب که درمیان روسیه و آمریکا درموضوع 
سوریه ابراز م شــود، همگ حکایت از شواهد 
م کند که قرار اســت پیروز نظامی حلب پایه 
یک تفاهم سیاس باشد، حت اگر به ادلیب، یعن 
مقر جدید مخالفان افراط و سلف اسد نیز حمله 
شود، به معنا امکان تفاهم ترکیه و روسیه و ایران 
و آمریکا در خال شدن از سر تندروها و رسیدن به 
یک راه حل سیاس برا آینده سوریه است. تمام 
شــواهد حاک از چنین تفاهم است و این امید 
را ایجاد م کند که یک از آتشفشــان های نظام 
خطرناک درحال خاموش شــدن است و امیدهای 
جــدی در راه رســیدن بــه صل درایــن منطقه 

خطرناک فراهم شده است.

1 یک اجالس  ایسنا|در شش ماهــه اول ســال 
ور  کشور جهان، به منظور  بین المللی در تهران با ح
تبیین و تدوین تصمیمات منطقه ای برای مقابله با گرد 
یس مرکز امور بین الملل و  و غبار برگزار خواهد شــد. ر
کنوانسیون های سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم 
این خبر، چهارقطعنامه بین المللی ایران در ارتبا با مقابله 

با گرد و غبار را تشری کرد.
»مجید شفیع پور«، با اشاره به اینکه اصل قطعنامه های 
سازمان ملل یک هم افزایی بین المللی را برای یک موضوع 
خا رقم می زند، گفت: »هر قطعنامه ای که در سازمان 
ملل به تصویب برسد پشتیبانی و تکلیف عملکردی نسبت 
و سازمان ملل متحد  1 کشور ع به مفاد آن را برای تمام 
به همــراه دارد یعنی یک اجماع جهانــی اتفاق می افتد. 

بنابراین، این ارزش اولیه هر یک از قطعنامه هاست.«
او با بیان اینکه در ارتبا با گرد و غبار و طوفان های شنی 
چهارمین قطعنامه نیز به پیشنهاد، پیگیری و مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران محقق شده است، افزود: »اولین 
قطعنامه مربو به آذرماه سال گذشته است که در مجمع 
موریتی  عمومی با مسئولیت سران کشورها قرار داده شد؛ م
بود برای دبیرکل ســازمان ملل که یک گزارش ارزیابی از 

وضعیت پدیده گرد و غبار در جهان تهیه و عرضه کند.«
معاون امور بین الملل و کنوانســیون های ســازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه متاسفانه پدیده گرد 
و غبار به عنوان یک چالش نوظهور بین المللی تمامی پن 
قاره جهان را به خود مبتال کرده اســت، گفت: »قاره های 
اقیانوسیه، آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا با گرد و غبار دست 
و پنجه نرم می کنند. بنابراین دلیل به تصویب رسیدن و 
ارایه اولین قطعنامه در مجمع عمومی در نیویورک این بود 
که گرد و غبار یک واقعیت رو به گســترش است و طلب 
می کند که دبیرکل مجمع سازمان ملل کاری را برای آن 

انجام دهد.«
شــفیع پور ادامه داد: »اولین تدبیر دبیر کل ســازمان 
ملل این بود که تکلیف کرد یک گزارش ارزیابی جهانی از 
وضعیت گرد و غبار تهیه و به مجمع عمومی ارایه شود، این 
کار در اواخر شهریور امسال انجام شد که در پی آن دومین 
قطعنامه در مجمع عمومــی را دنبال کردیم. در حقیقت 

دومین قطعنامه پس از ارایه گزارش دبیرکل از وضعیت 
گرد و غبار جهان بود و خواستیم که مجموعه هایی چون 
کنوانسیون های مقابله با بیابان زایی در این زمینه تکلیف 
پیدا کنند و به طور مستقیم ورود فنی، علمی و مالی به این 

مقوله داشته باشند.«
او با اشــاره به اینکه طی این قطعنامه از مجموعه های 
مین کننده مالی بین المللی مثل بانک جهانی درخواست  ت
کردیم که در این موضوع مداخله داشــته باشند، گفت: 
»همچنین خواستیم که سیستم های پیش هشدار سریع 
از طریق سازمان جهانی هواشناســی به این کار گمارده 
شــوند تا در عرصه جهانی قبل از اینکه این پدیده تبدیل 
به یک رخداد غافلگیر کننده برای هر یک از نقا جهان 
شود بتوانند پیش بینی ها را برای مقابله با گرد و غبار ارایه 

دهند.«
این مقام مسئول در ســازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به اینکه قطعنامه مربو به گرد و غبار در صحن 
علنی مجمع برای تصویب مورد بررسی قرار گرفت، گفت: 
1 یک اجالس بین المللی  »در شــش ماهه اول سال 
در تهران برگزار خواهد شــد که حداقل  کشور جهان 
ل گرد و غبار هســتند و مجموعه های  که مبتال به مع
بین المللی و منطقه ای مثل دبیرخانه کنوانســیون ها و 
ور به هم می رسانند  بانک های چند جانبه توسعه ای ح
و تصمیم های مربو به اقدامات منطقــه ای را تبیین و 
تدوین می کنند تا در مجمع سال آینده بتوانند برای اجرا به 
تصویب برسانند. این ماهیت دومین قطعنامه ما در مجمع 
عمومی بود.« شفیع پور با اشاره به اینکه در اوایل خرداد ماه 
امسال مقر بانکوک سازمان ملل و در مقر اسکا که مربو 
به بخش اجتماعی و اقتصادی اســت قطعنامه ای برای 
گردوغبار به پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران به تصویب 
رسید، گفت: »به طور کلی به پیشنهاد، پیگیری و مذاکرات 
ل بین المللی  جمهوری اســالمی ایران در موضوع مع
گردوغبار چهار قطعنامه در عرصه سازمان ملل به تصویب 
رســید که دو تای آن در مجمع عمومی است که یکی در 
آذرماه سال گذشته و دیگری در آذرماه امسال اتفاق افتاد و 
یک قطعنامه در اوایل خرداد در بانکوک و قطعنامه دیگر در 

اواسط خرداد ماه امسال در نایروبی تصویب شد.«

مریمروستایی|گورخواب ها برگشته اند. هر کدام به داخل یک 
قبر سر می خورند. در تاریکی یا مشغول مواد می شوند یا به چه فکر 
می کنند، نمی دانیم. ســکوت گورستان ســنگین و هوا سرد است. 
یکی یکی، بنرهای پاره، تکه پتو های مندرس و تخته  چوب های نیمه  

سوخته روی گورها کشیده می شود. آنها مر را زندگی می کنند.
خیلی که هوا ســرد می شــود، دنبــال چوب می گردنــد برای 
درســت کردن آتش و گرم شــدن در گور هایی که پایان زندگیست 
برای همه، اما برای اینها شده سرآغاز و ســرپناه. زن، مرد و کودک؛ 

کارتن خواب هایی که در قبر نشسته می خوابند.  
»دیگه اینجا چوب هم برای آتیش زدن، پیدا نمی شه« این را یکی از 

میهمان های ناخوانده این اتاق های تاریک و باریک می گوید. 

یک ماهی می شود که سرما کارتن خواب ها را راهی کرده تا اطراف 
و درون گورستان بزر نصیرآباد باغستان در حومه شهریار ساکن 
شــوند. عده ای درون گورســتان و در قبرهای از پیش آماده شده و 
چندین خانواده در اطراف گورستان، در منطقه بلوک زنی و زیر کانال 
در چادر زندگی می کنند. درون گورســتان،  گور از پیش آماده 
2 گور را اشغال کرده اند. در  وجود دارد که   کارتن خواب دست کم 

هر گور یک نفر و گاهی هم سه تا چهار نفر زندگی می کنند.
 این گورها عموما برای خواب مورد اســتفاده قرار  می گیرند و در 
طول روز و زمانی که افراد برای تهیــه پول مواد و غذا ضایعات جمع 
می کنند یا گدایی می کنند، خالی هســتند؛ اما باید حواسشان به 
گورشــان باشــد چرا که از طرف دیگر کارتن خواب ها مورد سرقت 

قرار می گیرند. به پتوهای پاره و لباس های کهنه هم رحم نمی کنند.  
هیزم های ســوخته، ظرف های یک بار مصرف غذا، پالستیک و تکه 
ی از گورهایی که االن سقف ندارند، نشان   پارچه های موجود در بع
می دهد که قبال مورد استفاده یک گروه دیگر بوده است. گورهای از 
پیش آماده شده در سمت چ گورستان، روبه روی قبرهایی که در آن 
تدفین انجام شده و با فاصله کمی از مسیر رفت و آمد مردم قرار دارند.  
یک نفر از سر کنجکاوی گوشه ای از پتوی کشیده شده روی یکی از 
گورها را کنار می زند تا ببیند درون آن چه خبر است؛ ناگهان با هجوم 
کارتن خواب هایی که در گور خوابند مواجه می شود. حسن ناراحت از 
این که چرا خواب بعدازظهرش را بر هم زده اند، سرش را از قبر بیرون 
می آورد و با اشاره دست سعی  می کند فرد کنجکاو را دور کند. آرمان  

کارتن خواب دیگریســت که همان نزدیکی در حال قدم زدن است 
و با دیدن این صحنه به سرعت به ســمت گورها برمی گردد. می آید 
تا آن غریبه را از محل زندگی شان دور کند. جنگ لفظی که بینشان 
پیش می آید، توجه تعداد بیشتری از مردمی که برای خواندن فاتحه 
به گورســتان آمده اند را به این سمت جلب می کند. دعوای شان باال 
می گیرد، چند نفر گوشی به دست مشغول عکس گرفتن می شوند. 
آرمان: »عکس نگیر آقا، عکس نگیر. مگه بدبختی هم عکس گرفتن 
داره؟« بنر ســفیدی که روی یکی دیگر از گور ها کشیده شده، کنار 
زده می شود و مردی به سرعت خودش را باال می کشد. سن و سالش 
به سختی به  سال می رسد. سرما پوســت روی بینی اش را برده و 

تبدیل به زخم بزرگی کرده است...

20صفحه  |  500 تومان

ملکه انگلیس: دارم 
سریال می بینم!  
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گمشده ها

قارچ ورزیدن 

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

تا رســیدم خانــه خانم مثل شــیر ژیان 

)دوســتی اعتراض کرد کــه ژیان صفت 

مردان اســت. مــا در برابر فمنیســت ها 

دست هامان باالست. حوصله چک و چانه 

نداریم.  صفت مردان نیست اما چون شما 

می گویی هست( ایستاد جلو در و پرسید 

شازده تا حاال کدام گوری تشریف داشتند؟ 

با لکنت و من و من گفتم خانم جان شــما 

با یک قهرمــان محلی پــرآوازه صحبت 

می کنی ها. این طوری نگو در و همســایه 

می شــنوند و اعتبار قهرمان محل از بین 

می رود. پرســید تو قهرمان این محله ای؟ 

به حق چیزهای ندیده و نشنیده. گفتم بله 

که هستم. نمی دانی بدان که من امروز کلی 
گل زدم. 

یکهو برآشفت که: اوه اوه اوه. چه غلط ها. 

خب چشــمم روشــن. دیگه چی کارها 

کردی؟ بگو به من.  آفرین پسر خوب. 

فکر کردم حتما چون بدون خبر رفته ام 

فوتبال عصبانی شــده و بهتر است شرح 

مختصری از خدماتم به خانــه و خانواده 

هم ارایه کنم. این شــد که بادی در غبغب 

انداختم و گفتم بله.  خیلی کارها کرده ام؛  
مثال سر راه شیشه هم خریدم. 

خانم با غیظ فریــاد زد: جانم؟ چه پررو 

پررو!  بهت گفتم برو تک پا نوشیدنی بخر و 

جلدی برگرد. بلند شدی عنرعنر دو ساعته  

رفتی گل زدی و شیشه خریدی.  هان؟ 

جواب دادم عزیزم نگران نباش ســر راه  

برای تو هم  کوکا گرفتم که بری تو ابرها.

پریــد وســط حرفم کــه دیگــه چه 

دستاوردی داشتی استاد؟ دیگه چی چی 

خریدی که من نمی دونــم؟ ذره ذره بروز 

نده. یکهو و یک جا بگو ببینم. من طاقتش 
را دارم.

پیش خودم گفتم حتما داخل کیسه های 

خرید را دیده. چون خانم من به قارچ و سیر 

حساســیت دارد و ورود این دو قلم اکیدا 

به خانه ممنوع است. با شرمندگی گفتم: 

خب حق  داری کمــی هم قارچ گرفتم، اما 

قرار نیست تو استفاده کنی. برای مصرف 

شــخصی خودم خریده ام. مطمئن باش 

وقتی تو خانه نباشی، خودم تنهایی می زنم 

به بدن و همین یک بار هم هست. قول قول. 
از خر شیطان هم پیاده شو.

خانم برآشفت و فریاد زد: نه بابا؟ تو را به 

خدا؟ می خواهی اصال با هم بزنیم به بدن و 
برویم هپروت؟ 

خرید ها را گذاشتم روی رف آشپزخانه. 

خانم ادامه داد: شما که این همه جانفشانی 

کــردی، خــب  یکهــو کروکودیــل هم 

می خریدی و خیال خودت و من را راحت 
می کردی.

من هم بی خبــر از همه جا گفتم: صدبار 

گفتم این چیزهــای عجیب غریب جاش 

تو خونه نیست. اینها باید تو طبیعت باشند. 

جای این چیزها تو خانه است؟ کروکودیل 
را می آورند توی خانه؟

خانم گفت: علف چطور؟ 

گفتم: حاال علف یک چیزی. آن تو خانه 
باشد اشکالی ندارد.

خانــم جــواب داد: وقتی مهریــه ام را 

گذاشــتم اجرا می فهمی چی اشکال دارد 
و چی ندارد.

با تعجب پرســیدم: چــون کروکودیل 
نخریده ام باید مهریه ات را بپردازم؟

جواب داد: نخیر. چــون مرا می پیچانی 

می روی گل می زنی.  قارچ و کوکا و شیشه 

می خری و با وقاحت از علف و کروکودیل 
حرف می زنی مرتیکه معتاد. 

وقتی انداختم بیرون و پشت در نشستم 

و در را پشت  سرم بست، تازه فهمیدم همه 

اینهایی که گفته ام اسامی مواد مخدر جدید 

اســت. خب باباجان، عزیز من، قاچاقچی 

مبتکر نمی شود اسم های بهتری بگذارید 

رو این محصوالت کوفتی تان؟ گل و قارچ 

و کوکا و...  شــد اســم؟  آمدیم و شما فردا 

یک مخدر جدید تولید کردید و اســمش 

را گذاشــتید کتاب، تهیه کتاب هم جرم 
می شود که!  

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره  نود و چهارم

مینهایبریتانیایکبیرکمکمغروبمیکند!
بهنظرمیآیدباالخرهآفتابدرسرز 

جم:نمیدونم،فکرکنمازاینویروسجدیدهاست!
یکیازپزشکانبیمارستان

کامراننجفزاده:ملکهانگلیسبهدلیلترسازاعتراضاتگستردهمردمدرمراسمغیبتکردهاست!

یگه،بهنظرمیرسددلیلاصلیغیبتملکه،اختالفبینمادرشوهر)ملکه(وعروس)کیتمیدلتون(است!
دمعصومینژاد-رمکهبرایتعطیالتبهلندنرفته:کامرانالکیم

حمی

#ویروس_جدیدا#توطئه#شهرونگ

|  سامی ریگی |  ماده 124 حقوق شهرونگی: به منظور صیانت و تثبیت حق 

اعتراض و آزادی تجمعات، دولت موظف اســت هرگونه خسارت و غرامت ناشی از 

باال رفتن از سفارت ها، آتش زدن اتاق سفیر، انتقال تابلوهای نفیس سفارت به خانه، 

برداشتن تلفن سنترال برای جهیزیه منزل و غیره را از محل بودجه عمومی و جیب 

کسانی که برای اخذ ویزا با سفارتخانه های مزبور مراجعه می کنند پرداخت کند.

شهرونگ خبرنگار: ما اسپایدرمن رو بومی کردیم، باید بریم زندان؟ ما با بهم زدن 

روابط با اون کشور باعث شدیم امسال کلی پول از مملکت خارج نشه و کلی مدرسه 

و بیمارستان با پولش درست بشه؟ آیا اینه جواب کار ما؟ تازه میخواییم بریم جلوی 

سفارت ترکیه و تایلند و امارات هم شلوغ کنیم، کال یک سنت هم ارز از این مملکت 

خارج نشه و با پولش مدرسه روی مدرسه و درمانگاه روی درمانگاه بسازیم ، حاال ما 

که باعث قطع روابط شدیم و جلوی خروج ارز رو گرفتیم، آیا رواست که حکم زندان 
برامون بریدند؟!

|  علی اکبر محمدخانی|  چند شــب پیش با خانــوم بچه ها توی جوب 

خوابیده بودیم، که یک بابایی همین جوری که بوقلمون می خورد، اومد باالی 

ســرمون، همین که وضع مارو دید، دلش سوخت، یه دسته پول درآورد، اومد 

یه هزاری بندازه جلومون که من گفتم: این چیه؟ طرف تا این حرف رو شنید، 

گفت: آفرین به این درویش مســلکی. بعد هم همین جوری گریه می کرد و 

گفت: واقعا فکرشو نمی کردم تو این دوره زمونه آدم هایی پیدا بشند که ندونند 

پول چیه. دیگه من تا اومدم بگم منظورم این بود که این چیه؟ این که خیلی 

کمه، دیدم همین جــوری که گریه می کرد و بوقلمونــش رو می خورد، پولو 

گذاشت توی جیبش و رفت. خانومم برگشت: کلی منو نفرین کرد، بعد هم به 

پسر بزرگمون جالل که تازه از سربازی اومده بود، گفت: مادر برو پولو ازش بگیر 

بیار. جالل گفت: اگه نداد چی؟ خانومم گفــت: الاقل بوقلمون رو ازش بگیر. 

هیچی جالل رفت دنبال پول و بوقلمون و دیگه برنگشت.

نگار شهرونگ خ��

كوچه اول

كوچه دوم

بررسیشایعاتغیبتملکهانگلیسدرمراسمکریسمسامسالدرشهرونگ

ملکه انگلیس: دارم سریال می بینم!  
 

کریسمس رو ولش کن!

|  احمدرضا کاظمی|
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تماشاخانه

مازیار فالحی:   

امیدوارم آلبوم جدیدم 
بتواند آمار معافیت را 

در بین هوادارانم حداقل 
70 درصد افزایش دهد!

یک طنزنویس مشمول 
)دوماه مانده به اعزام(:   

باور کنید من فقط مطالبم 
شوخ و شنگه! خودم از 
درون متالشی ام!

| ارمغان زمان فشمی| 

اسباب طرب

اهــواز شــده هــواش بـس آلــوده                تهـران که هواش پر ز ســرب و دوده

از شـهر اراک و اصــفهان تا یاســوج                 چندی است هوا کثیف و ضایع بـوده

چندان که نفس کشیده ایم این گونه                نابود شــد از ما شــش و نای و روده

بی پــولی و پــالم و دوده و پارازیت                اسـباب طرب تمامــشان موجوده!

ریزگرد

هوا آلوده تر شد، چون که شد سرد                گـرفتم من ز دود و سرب، سـر درد

کـمی بارید باران لیـکن افــسوس                که با خــود ریــزگــرد تــازه آورد

خــدا را شکر اقــال »ریزگرد« است                اگر می بود گنده تر، چه می کــرد!

|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

معصومینژاد-رم

افرادمبتالبهافسردگیشدیدازخدمتمعافمیشوند

ی قرمزتر میشه! 
ی بیشتر بوق بزن

ت چراغ قرمز هر چ
ش نژادی( خرافه هفته: پش

ب بیدار شود! )آر
ش رفته از خوا

ط یاد
ش کرده بودند! او فق

* پیرمرد همسایه، آلزایمر دارد؛ امروز صبح بیخودی شلوغ
* با قیافه ای ابلهانه در انتظاِر عطسه   بعدی

ی هم کار کنید!هایکو: 
ک کردن و تلگرام بازی کم

*  بین بازی با موبایل و اینستاگرام چ
ت! 

ی تمساح نیز از آن در امان نیس
ت مبارزه کن، حت

ا خرافه های قبیله ا ه  سال قبل یه قرون ازش استفاده کرده باشم! نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت! )سالم، برادر جاسم( * اگر کسی در مراسم مرگ من گریه کنه، دیگه باهاش حرف نمی زنم! )استن لورل( *+ سالم جیگر- سالم عشقم )گفت وگوي راننده با رئیس خط(  پند هفته: * اگر می خواهید حقتان را از پولدارها بگیرید، مأمور مالیات شوید! * ب
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میلیاردبازدیدازپستهای تا روزانه
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تلگرام
در تسخیر ایرانی ها
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ورز

لیبه توجهجامعهبهبازیهایبومیوم
یافتهاست مگیریکاه طرز

آخرین نفس های 
ورزش روستایی

ه ص

ازگورخوابهاینصیرآباد شهروند ویژه گزار

هادرگورمیخوابند ،ش زن،مردوکود 
رزندگیمیکنند ن تا درهرگوری

وزارتبهداشت:گیاهکنوکارپوس
سخوزستانیهاپسازبارانهایپاییزیاست معروفبهمورتآمریکاییعاملتنگین

صولگیاهمورتآمریکاییوپراکندهشدنآندرهواست یانفصلیآسمدراهوازبهعلتترکیدنم ط
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کنوانسیونجهانیگردشگری
وردرایران ک راهنمااز باشرکت

آغازبهکارمیکند
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داردکترضیاییدربارهخالی ه
ماندنانبارهایامدادی
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ملی مناف ازحرا

ه ص

دام ایکمیسیونامنیتملیا اع
کومکردند دوسیرام کریمی

مورت نفسگیر

ورجهانبرگزارمیشود ک ور باح

9 ایران، میزبان نشست جهانی گرد و غبار در سال 


