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گمشدگان

عشق را با دقت از پستوی 
خانه برون باید کرد!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

وزیر علوم در یکی از ابتدایی ترین 
اظهاراتش پس از انتصاب به عنوان وزیر 

فرمودند؛ »با دقت عاشق شوید« 

یک دانشجوی ساکن خوابگاه: گرسنگی 
نکشیدی که عاشقی یادت بره. 

مرد مجرد 50ســاله: نتیجه سال ها دقت 
منم من!

یک ســینماگر: گویا االن وقتشه »نوبت 
عاشقی« مرا بعد از سال ها اکران کنید. 

احمد شــاملو: پس تئوری »عشق را در 
پســتوی خانه نهان باید کرد« چی شد؟ ور 

افتاد؟ 
یک دانشــجو: جناب وزیر اجازه؟ ما سر 
کالس اســتاد نداریم. اگر از موضوع عشق 
فارغ شــدید، برای ما هم یک استاد مناسب 

پیدا کنید. لطفا. 
یک دختر دانشــجو: ما حق ورود به این 
موضوع را داریــم یا این هم مثــل ورود به 

ورزشگاه ها فقط مختص آقایان است؟ 
کمیته فرهنگی دانشــگاه: دستورالعمل 
»مدیریت کالن عشق« برای دانشجویان در 
هشتصد و بیست و ســه ماده تبیین و صادر 

شد. 
1- هــر دانشــجو بایــد قبــل از اقدام 
بــه عاشــقی بــا ثبت نــام در ســامانه 
 asheghidaneshjooi i . i r
مشخصات خود را وارد و کد رهگیری دریافت 

نماید. 
2- دانشجو موظف است پس از ثبت نام، کد 
رهگیری خود را به نهادهای ذیربط تحویل 
و فرم استعالم تکمیل شده ممهور به مجوز 
تأیید را از الف. حراســت دانشگاه ب. واحد 
فرهنگی پ. انجمن اسالمی دانشگاه، پیوست 

مدارک نماید. 
3- هر دانشجو مجاز اســت فقط یک بار 
عاشق شود. در صورت رد درخواست، پذیرش 

بعدی بعد از سه سال ثبت خواهد شد. 
4- دانشجو مکلف است قبل از عاشقی با 
واحد مالی تسویه حســاب نماید یا از میزان 
بدهی های خود مطلع شــود. درخواســت 
عاشقی دانشجویانی که بدهی باال دارند، رد 

خواهد شد. 
خــوب  ژن  دارای  دانشــجویان   -5
می توانند بــا تحویــل ضمانتنامه پدری 
نسبت به قسط بندی بدهی و ثبت عاشقی 

اقدام نمایند. 
6- جواز عاشقی برای دانشجویانی که عضو 
کتابخانه بوده و کتاب های داستان و شعر به 
امانت گرفته اند، صادر نمی شود. اینها قبل از 
مجوز دانشگاه خودســرانه نسبت به کسب 

احساسات اقدام کرده اند. 
7- دانشجویی که مجوز دقت عاشقی اش 
صادر می شود، می بایست معرفی نامه خود را 
به سلف دانشگاه تحویل تا از صبح روز بعد تنها 
از رژیم غذایی مخصوص عشاق )که در تهیه 
آن از مواد کاهش دهنده امیال استفاده شده 

است( استفاده نمایند. 
8-هر دانشجوی عاشق حداکثر می تواند نام 
سه نفر را به عنوان گزینه های عشقی در سامانه 
درج نماید. بدیهی است درصورتی که پیش از 
ثبت اسامی نفرات مورد نظر دانشجو نام آنها 
توسط همکالسی دیگری ثبت شده باشد، 
دانشجو می بایست نفر جایگزینی را معرفی 

نماید یا از حق خود بگذرد. 
9- دانشــجو می بایســت بــرای هر نفر 
معرفی شده مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 
دانشــگاه واریز نماید. ایــن روش خیلی از 
مدعیان عاشقی را از همان میدان اول به در 

خواهد کرد. 
10- هر دانشــجو پس از ثبت نام باید در 
کلیپی بــه کاندیداهایی کــه معرفی کرده، 
بگوید: از این به بعد همه هزینه هات با منه. این 
موضوع باعث خواهد شد دانشگاه از پشتیبانی 

مالی گزینه ها اطمینان کسب کند. 
دانشگاه تضمین می نماید جهت گواهی 
کیفیت در دقت ورزی بــه موضوع انتخاب 
عشق، از تجربیات گرانقدر بهترین متخصصان 
کنترل کیفیــت در تولید خــودروی پراید 

استفاده نماید.  
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کوچه اول

| داود نجفی| یکی از دوستام، وقتی به مشــکل برمی خورد، با نامزدکردن مشکلش 
را حل می کند. مثــال وقتی دندانــش درد می کند، در عــرض یک روز 
نامزد دندانپزشــک پیدا می کند و کل دندان هایش را سرویس می کند 
و بعــد از آن کات می کند. بــا همین ترفند، بینی، چشــم، موها و کلیه  
اعضایش را سروســامان داده. پیش خودم گفتم، من که چالق نیســتم، 
یک نامزد دکتر پیدا می کنم و از شر این بینی لعنتی راحت می شوم. اولین تابلوی دکتر 
زیبایی مونثی که دیدم رفتم تو مطب. دکتر تنها پشــت میزش نشســته بود، به دکتر 
گفتم: »عاشقتم، دکتر زیبایی خودمی، اگه میشــه از داغونی نجاتم بده« دکتر پرسید: 
»معده ت که پر نیســت؟« گفتم: »نه، کال دو روزه از بس فکر کردم، چطوری عشــقمو 
ابراز کنم، غذا نخوردم« گفت: »خوبه، این بیزاکودیل را بخور و برو دستشــویی، بعد بیا 
رو تخــت بخواب« خالصه این که خانــم دکتر فامیلش زیبایی بــود و متخصص کبد و 
سیســتم گوارش بود، شیلنگ کلونوسکوپی را درنیاورده، شــیلنگ آندوسکوپی را هل 

داد تو حلقم.

رِس  پیچ
| احمدرضا کاظمی| 

شریعتمداری:
زیادی خوشحال نباشین!
 به جاش دوشنبه
  تعداد صفحات رو
:D سه برابر میکنیم 

مهرداد بذرپاش:
عجب زمونه ای شده!

روزنامه آدمو به خاطر 
یه پیش بینی ساده 
توقیف می کنن! (:


