
همایش بعدى: راه هاى 
خالصى از چند همسرى!

    یک جوان: شما کمک کنید یکى رو بگیریم، جاى باقیش دعاتون مى کنیم!
    یک زن: تا دیروز دنبال حقوق تضییع شدمون بودیم

االن دعوت شدیم همایش چند همسرى، این یعنى پیشرفت!
    مهدى تاج: خوشبختانه فیفا در این زمینه نمى تونه کارى واستون بکنه!

    یک زوج: یه همایش هم بذارید که چه جورى راحت تر فرد بشیم!
    مردم: ولى االن واقعا وقتشه یکى بیاد بگه آیا مشکل امروز جوانان ما چندهمسرى است؟

#خیره_به_افق #یکى_کمه؟! #شهرونگ

درحاشیه برگزارى
یک همایش تحت عنوان «چند همسرى!»
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براد هلند|   کارتونیست| شهر فرنگ

سنگ مفت، حرف مفت!

اى لقمان، فرهنگ از که آموختى؟

شهرام شهیدى
طنزنویس

امروز روز فرهنگ عمومی است. برای ارتقای 
فرهنگ عمومی يا جاانداختن چيزی به عنوان 

فرهنگ چند روش وجود دارد.
الــف: روش ادب از که آموختــی. در اين 
روش معموال عموم مردم از ديدن برنامه های 
صداوسيما که به زعم مسئوالنش خيلی فاخر 
است، الگوبرداری کرده و درست عکس آن را 

انجام می دهند. 
ب: روش برگزاری کارگاه های آموزشــی و 
فرهنگی. به عنوان نمونه اعالم کردند به زودی 
کارگاه «مهارت های ارتباطــی خانواده های 
چندهمســری» برگزار خواهد شــد. البته 
آموزش اين مهارت باعــث افزايش تمايل به 
فرهنگ چندهمسری نخواهد شد، بلکه در 
چند روز گذشته فرهنگ اســتفاده از قرص 
اعصاب و آرام بخش های قــوی را بين مردم 
جا انداخــت، طوری که فــروش کلونازپام و 
فلوکستين چند برابر شد. حاال اگر می گوييد 
چرا اصال درباره اين کارگاه چيزی نمی نويسی، 
بايد عرض کنم عمرا. اين جا برگزاری کارگاه 
تبعات ندارد، اما نوشتن درباره تبعات برگزاری 

چنين کارگاه هايی درد خواهد داشت. 
 اگر قصد اصالح فرهنــگ داريد، لطفا در 
ساعت های پرتردد از مترو و اتوبوس شهری 
استفاده نکنيد. در اين مواقع نه تنها آن حس 
فرهنگی تان از بين می رود که ممکن اســت 

دل تان بخواهد آنارشيست شويد!
 برخــی خواننده های وطنی کــه رکورد 
کامنت در اينستاگرام را شکسته اند، گفته اند 
قصدشــان از حضــور در فضــای مجازی 
فرهنگ ســازی اســت. ارجاع تان می دهم 
به بخش لقمــان عصر جديــد و اين عبارت 
به روز رسانی شده که «فرهنگ از که آموختی 

از بی فرهنگان!»
 برای جا انداختن فرهنگ استفاده از چيزی 
نبايد فرهنگ چيز ديگری را نابود کرد. مثال 
دوســتی برای اين که بچــه اش را با فرهنگ 
مطالعه مطبوعات آشــنا کند، به بچه اش ياد 
داده بود تا پستچی يا پيک موتوری، روزنامه 
يا مجله همســايه ها را از زيــر در انداخت تو 
بدود و قبل از اين که کسی آن را ببيند، بردارد 
بياورد خانه و بخواند. دوســت عزيز بچه شما 
بی فرهنگ بزرگ بشود، بهتر از اين نيست که 

دزد باشد؟
 و اما می رسيم به فرهنگ لبخند. من چند 
روز تصميم گرفتم با لبخنــد از خانه بيرون 
بيايــم و به مردم کوچه و بــازار لبخند بزنم. 
نتيجه اش اين شــد ٣٣٦ خانم بهم گفتند 
بی شعور. ٤٣٤ مرد بهم حرف هايی زدند که 
روزنامه از چاپ آن خــودداری خواهد کرد 
و ســرانجام يک مرد چنان مــرا زد که برای 
هميشه عصب لبخند را از کار انداخت و االن 

مشغول فيزيوتراپی هستم.
 وقتی می رويد سينما برای انجام يک کار 
فرهنگی تشــريف  آورده ايد. خب صله رحم 
از خاله جــان يا محبت کردن بــه عزيزان يا 
شــير دادن به نوزاد هم کار فرهنگی اســت. 
چرا به کســانی که در سالن سينما اين کارها 
را می کنند، غر می زنيد؟ يعنی چه بچه اش را 
بگذارد خانه بيايد سينما؟ کودک آزار هستيد؟ 
فرهنگ رفتار با بچه ها را بايد يادتان بدهند؟ 
بد کرده نوزاد شــيرخواره اش را آورده در يک 

محيط فرهنگی؟
 نکته آخر: هشتاد ميليون نفر ايرانی معتقد 
هســتند بايد درخصوص محيط زيســت، 
حيــوان آزاری، ريختــن زبالــه در شــهر و 
طبيعت، کودک آزاری، آپارتمان نشــينی و ... 
فرهنگ سازی شود. فقط من و عمه ام گويا اين 
چيزها را رعايت نمی کنيم که همين جا از همه 

عذرخواهی می کنم.

قانون تشدید مجازات اسیدپاشى
براى اجرا به وزارت دادگسترى ابالغ شد

اسیدپاش ها: اگه گرفتیدمون 
تشدیدمون کنید!

   یک قربانى اسیدپاشى: مجازات سرجاش ولى بهم کمک کنید که الاقل دوباره بتونم ببینم!
   اسیدپاش: مجازات نمى دونم چیه، تا حاال تجربه اش نکردم!

   استامینوفن کدیین: یعنى واسه منم نسخه مى خوان اما اسید رو دست همه مى دن!
#یادم_تورا_فراموش #شهرونگ
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فلکه اول توصیه هاى بهداشتى
چطور در کالس راحت بخوابیم؟  | حســام حیدرى|    مهمترين مسأله ؛ انتخاب 
وسايل خواب مناسب است. استفاده از تشک های غيرطبی باعث ايجاد صدمات 
جبران ناپذيری به ســتون فقرات و مهره گردن دانشــجويان می شود. در هنگام 
انتخاب تشک، به جنس الياف استفاده شده در آن دقت کرده و کارت ضمانتنامه 
را از فروشنده دريافت کنيد. درصورتی که عادت به غلت زدن داريد؛ حتما اين مسأله را به 
دانشجويان کناری خود اطالع دهيد که خدای ناکرده باعث به هم خوردن خواب ديگران نشويد.  
توجه داشته باشيد که کشيدن پتو از روی ديگران و استفاده از وسايل خواب افراد ديگر، به هيچ وجه 
مناسب شأن و شخصيت يک دانشجو نيست. به همين خاطر هميشه پتو و بالش خود را به همراه 
داشته باشيد و چند دقيقه قبل از آغاز کالس، پيژامه خود را بپوشيد. انتخاب درس اساتيدی که آرام 
سخن می گويند و دوری از صندلی دانشجويان خود شيرين از ديگر مواردی است که به آرامش شما 

در خواب کمک خواهد کرد.

روزنوشته هاى برزو

برزو
طنزنویس

دو هفتــه بود گنده بــک تصميم گرفته 
بود که بره از گــردن دراِز غازطوِر معيوبش 
ام آر آی بگيــره و هــر جــا زنــگ می زد، 
می گفتن از بيماران باالی صد کيلو ام آر آی 
نمی گيريم. اينم از پيشــرفت تکنولوژيِک 
اين گونه جانــوری! می موندين تو همون 
غار و نقاشــی های مهدکودکــی و بزغاله 
می کشــيدين رو ديوارها بابا. اسير کردين 
خودتــون رو. گنده بــک بيچــاره هر روز 
پشــت تلفن چونه می زد که «فقط چهار 
کيلو بيشترم من، تو نشريه های راهسازی 
هم حداقل ١٠ درصــد رواداری ميدن بابا، 
يعنی شــما تا صد و ده کيلــو رو می تونيد 
عکسبرداری کنين، مشکل قانونی نداره»؛ 
نه منشِی پشــت خط می فهميد اين چی 
داره ميگــه نه خــود گنده َبِکــش. خرس 
قطبِی صدوسی کيلويی دروغ هم می گفت! 
فقط چهار کيلو؟ تو بايد نوبت بگيری بری 
باغ وحش برلين واســه ام آر آی! وقتی ديد 
هيچ جا قبولش نمی کنن، شــروع کرد به 
رژيم گرفتن و باز دو کيلوی ديگه چاق شد! 

گردنش داشــت بدتر و بدتر می شد و واسه 
هميــن مرخصی گرفت نشســت خونه به 
استراحت و سريال دوزاری ديدن. تحرکش 
از حد کواال ديگه داشت می رسيد به سکون 
کامل. می نشســت روی مبــل و چيپس و 
پفک و تخمه می خورد و پوست هاشــون 
رو می ريخت زمين. کم کم موقع راه رفتن 
تو خونه بايد آشــغاال رو با دســت می زدم 
کنــار و راه باز می کردم و حواســمو جمع 
می کردم پاهای قشــنگم نرن روی پوست 
تخمه های چندِش خشک شده کف زمين. 
کت واکم هم ديگه داشــت خراب می شد 
که يکــی از رفقاش به دادش رســيد و يه 
مرکــز ام آر آی مخصــوص خيکی ها پيدا 
کرد بــراش و گنده بک هم تا بــه بلندای 
دويست کيلو نرســيده، فوری واسه چند 
روز بعدش يه وقــت رزرو کرد. من مونده 
بودم اين آدمی که تــوی توالت هم در رو 
کامل نمی بنده و از مترو و آسانســور هم 
وحشــت داره، چطوری می خــواد بره تو 
دســتگاه ام ار آی؟چــه مرض هايی دارن 
ايــن بيچاره هــا. بدبختيشــون اينه که 
هيچکی پيدا نشده در طول تاريخ اصالح 
نژاديشون کنه. همين طور مثل علف هرز 
رشــدکردن و زيادشــدن؛ يعنی هر کی 

که تونسته از دست شــير و ببر و گرگ و 
اســهال و وبا فرار کنه و يه مشت گندم و 
شــبدر و کاه پيدا کنه بخوره، زنده مونده. 
اين که نشــد تکامل! تازه اسم هم ميذارن 
واســه مرض های خجالت  آورشون: ترس 
از مکان های بســته! مکان هم ترس داره 
آخه؟ اونم بســته؟! يه روز ديدم گنده بک 
شروع کرده به تمريِن ام آر آی! يه پتو پهن 
می کرد روی زمين و دراز می کشيد و قل 
می خورد پتو رو لوله می کرد دور خودش. 
يکی دو دقيقه با سر و صورت پوشيده شده 
می موند اون تو و بعــد درمی اومد و خيلی 
با خودش حال می کــرد. هر چی به زمان 
ام آر آی نزديک تر می شــد، تمرين ها هم 
تخصصی تر می شــدن. به عنــوان آخرين 
تمرين رفته بــود زانو زده بــود و کله ش 
رو پنج دقيقــه فرو کرده بود تو ماشــين 

لباسشويی!
باالخره ديــروز که از ام آر آی برگشــت، 
انگار رکورد جهانی وزنه برداری رو زده: سر 
باال، ســينه جلو، لبخنِد انسان موفق روی 
لب! خوشــحال و... حاال هــم دکتر براش 
فيزيوتراپــی و ليزردرمانی نوشــته. ديگه 
وسط زمســتون رادياتورها رو نمی بنده و 

پنجره باز نمی کنه الاقل!

ام آر آى

شهردار نوبلوغ و فرماندار ناقال  | آرزو درزى| حاال ما که دقيق 
نمی دانيم چه گذشته، چون بهتر است اين موارد برای هميشه 
مســکوت باقی بمانند، اما ظاهرا برگ زرين ديگری به دفتر 
افتخارات شــهرداری يکی از شهرها اضافه شده و اگر با همين 
فرمان پيش بروند به زودی نگارش جلد دوم هم آغاز می شود. به تازگی 
جناب شهردار از منابع شــهرداری، برای خود خانه  ۹۵۰ ميليون تومانی رهن 
کرده. يکی از اعضای شورای آن شهر هم در تحليل اين اتفاق شهردار را تشبيه 

کرده به نوجوانی که تازه به بلوغ رسيده و فضای بازی در اختيارش قرار گرفته.
ما اصال کاری به بگومگوی اين دو عزيزو ويژگی های يک نوجوان نوبلوغ نداريم؛ 
بلکه روی صحبت مان مستقيما با خود جناب شهردار است. خواستيم بگوييم 
کمی از مسئوالن، مردم ياد بگيرد و اين جوری آبروريزی نکند. رهن خانه ۹۵۰ 

ميليونی از منابع شهرداری کمی تابلو تر از ميانگين است و زود گندش درمی آيد. 
يک بچه هم اين را می فهمد چه برســد به شما که ديگر برای خودت نوجوانی 
شده ای. کاش مثل آن يکی مسئول کمی هوشمندانه تر عمل می کردی. ايشان با 
درايت تمام نقشه ای کشيده اند که هيچ کس شک نکند. برنامه ايشان از اين قرار 
بود که وقتی ساختمان فرمانداری در حال تعمير بوده و همه جا هم ريخت وپاش 
و شــلوغ و پلوغ، ايشان خيلی مخفيانه دســتور بدهند آن البه ال برايشان يک 
آسانسور شخصی هم بســازند. هيچ کس هم شک نکرد و همه فکر کردند اين 
قضيه هم بخشی از پروسه  تعمير ساختمان است. صبح روز بعد هم که از خواب 

بيدار شده، رفته جلوی آينه و رو به خودش گفته: تو نقشه هات حرف نداره پسر!
کاش ساير مســئولين هم کمی از درايت ايشان ياد بگيرند و زين پس کمی 

هوشمندانه تر بودجه سازمان مربوطه خود را مديريت کنند.


