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شنبه
امروز قبل از این که به سرکار بروم، مادرم گفت عصر 
زودتر بیا و گل و ش��یرینی هم بخ��ر برای امر خیر 
میخواهیم برویم خونه اقدس خانم برای دخترشان. 
خیلی اضط��راب دارم چون از بچگی با دیدن چهره 
اقدس خانم َزهره ام می ترکد، آخر هروقت زیاد اذیت 
میک��ردم مادرم می گفت که میرود و میگوید اقدس 

خانم بیاید مرا بخورد! 
یکشنبه

راستش دیروز که رفته بودیم برای خواستگاری دختر 
اقدس خانم، با دیدن اقدس خانوم خودم را نگه داشتم 
ام��ا با دیدن دخت��رش دیگر چیزی ندیدم! چش��م 
بازکردم دیدم در بیمارس��تانم! تازه فهمیدم که غول 
مرحله آخر دختر اقدس خانم است نه خودش! تازه 
توی بیمارستان صدایش را می شنیدم که می گفت 
اگ��ر ما قبول کردیم، رس��م دارند که دختر و پس��ر 
یکساعت به هم زل بزنند! اگر پسر خندید بچه اول 
پسر است، اگر دختر اول خندید بچه اول دختر است! 
فقط نگفت اگر پس��ر اول گریه یا غش کرد بچه اول 
چه می شود؟  امروز قرارست برویم خواستگاری دختر 

محترم خانم. باید دید چه می شود!
دوشنبه

دیروز خانه محترم خانم، جو سنگینی وجود داشت! 
مادرم از دخترش پرس��ید که چه کاره است و او هم 
گفت وکیلم! من هم برای کاستن از جو سنگین گفتم 
با اجازه بزرگترها بله و انتظار داشتم برادران عروس 
همراهی کنند و با شوخی و خنده ناپلئونی را بخوریم! 
البته اشتباه نشود، همراهی  کردند، اما تا دم در خانه! 
جای ناپلئونی هم کتک مفصلی عایدم شد! آخرش 
هم گفتند داماد بی مزه نمی خواهیم! حاال امروز قرار 
است برویم خواستگاری منیژه، دختر مژده خانم. باید 

منتظر بمانیم!
سه شنبه

دیروز همه چیز درست بود تا این که یک لحظه آمدم 
بگویم هرچه منی��ژه خانم بگوید، زبانم در رفت و به 
خاطر شباهت، گفتم هرچه مژده خانم بگوید، آینده 
زندگی بسته به دید ایشان است! اصغرآقا شوهر مژده 

خانم هم آمپرچس��باند و نفس کش گویان چندین 
بار مرا دورتادور خانه چرخاند. آخرش هم گفت غلط 
کردی که س��وتی دادی، اینا همش نقشس��ت بیای 
دوماد سر خونه بش��ی! اصال بیخیال دیروز، امروز را 
بچسب! خواس��تگاری داریم چه خواس��تگاری ای! 

خواستگاری دختِر خاله هاجر، زیبا!
چهارشنبه

آقای حافظ، چه کسی گفته خال مهرویان زیباست 
ک��ه این جماع��ت را جو بگیرد هرکس خ��ال دارد 
زیباست؟ دیروز همه چیز درست بود، حتی مهریه! 
فقط به یک دلیل به نتیجه نرسیدیم چون من خال 
نداشتم! زیبا معتقد بود هرکس خال ندارد زیبا نیست 
و من زش��تم! البته خودش هم خال نداش��ت و تنها 
شباهتش با زیبایی، اسمش بود! اما چه کنیم؟! نشد 
که بشود! ببینیم امروز خواستگاری خانه شوکت خانم 

چه می شود!
پنجشنبه

شوکت خانم هم معلوم نیست توی این چندسال طال 
میپخته خورد دخترش میداده یا غذا! آخرش هم می 
گویند دهه ش��صت نسل سوخته است! 1396 عدد 
س��که؟ نه 1369 سکه؟ برای چه؟ گفتم ولی مهریه 
مد نظر ما برای یگانگی خداوند یک س��که اس��ت! 
گفتند آدمی که ندارد 1369 سکه ناقابل بدهد برای 
چه خواس��تگاری می آید؟ گفتم آمدیم موز برداریم، 
می رویم و زدیم بیرون. البته موز نداش��تند، مجبور 

شدم خیار بردارم!
جمعه

توی خانه دراز کشیده ام و از هوا لذت می برم. اوضاع 
آرامی اس��ت! دیگر نه قراره چهره دختر اقدس خانم 
نگاه کنم، نه قرار است به آن یک سکه ای فکر کنم 
که 1369 را 1370 تا رند می کرد! نه حتی قرار است 
به زیبایی فکر کنم که میخفت، به صالح همه جامعه 
بود! البته اوضاع هم نا آرام اس��ت، باور نکنید که می 
گویم آرام است، چون من دارم همه چی آرومه گوش 
می دهم! فرض کن آینده را با این همه مجرد عذب.... 

چه شود!!!

رسول شاكرین

محمدیاسین اسدی

تذکرهالدانشجو
آن کپی کار اعظم که بود مایه فخر آدم، آن کلک 
شیطون بال که فرستد استاد را دنبال نخود سیا، 
آن مش��تری میدان انقالب که هست دانشجوی 
تاپ، آن خدای پژوهش که هر صفحه را از یکی 
می رود کش، آن نگارنده پایان نامه های آبکی که 
اس��تاد موضوع می دهد همینج��وری الکی، آن 
دانشجونما که پس فردا مملکت را می دهد به فنا...

شیخنا و دس��تگاه تکثیرنا؛ دانشجونما )ینقرض 
اهلل نسله(

وی در خانواده ای که در تاریخ ذکر نشده چجوری 
بودند، متولد ش��د. 12 س��ال درس خواند و دود 
چراغ خورد تا بلکه برود دانشگاه و برای خودش 
حال کند. ترم یک به دو نرسیده فهمید نه تنها 
بای��د آخر ت��رم امتحان بده��د و از حال و حول 
خبری نیست، برای اینکه نیفتد باید تحقیق هم 
بکند. کاخ آرزوهایش داشت فرومی ریخت که با 
میدان انقالب آشنا شد. خوشبختانه موضوعاتی 
که اس��اتید برای پژوهش ها درنظر می گرفتند، 
قبال شونصد بار توسط افراد دیگر انجام شده بود. 
کافی بود دانشجونمای مذکور خط کالهدوز_ارم 
س��بز، همان خط زرِد را س��وار و ایستگاه میدان 
انقالب پیاده شده و به خیل عظیم تحقیق نویسان 
دس��ت یابد. تازه از وقتی مشتری ثابت شده بود، 
بن تخفیف گرفته بود و با بقیه پولش می توانست 
پیراشکی شکالتی بخرد. جالب انگیزناک تر اینکه 
وی همش تاپ استیودنت هم می شد. در منابع 
تاریخ��ی، دلیل آن، خوشگل س��ازی پژوهش ها 
توس��ط او )همان وی خودمان( ذکر شده است 
چون در آن دوران  اس��اتید به زیباسازی فضای 
اتاقشان اهمیت زیادی داده و  خوششان می آمد 
چیزهای صحافی ش��ده رنگی رنگی تو کتابخانه 
اتاقشان باشد. همین امر منجر به پیشرفت های 
ش��گرفی در علوم مختلف از جمله زیباس��ازی 
ش��هری و رنگ شناس��ی ش��ده که در این مقال 
نمی گنجد. مورد داشتیم استاد ُمنتهاالیه گنجه  
پژوهش ه��ا یک دون��ه صحاف��ی صورتی یواش 
احتی��اج داش��ته و نمره کامل را ب��ه یواش ترین 

صورتی داده است.
خالصه شیخنا؛ دانشجونما با تالش های مذکور 
که جان را می فرسود، توانست همه پله های ترقی 

را طی کند و بشود آنچه شد.

فاطمه سادات رضوی علوی

نمی شود كه رسم و رسومات را زیرپا گذاشت

خیلی دلهره داش��تم. انگار قرص جوشان انداخته 
بودند در معده ام یا نشس��ته بودن��د لب معده ام، 
با دس��ت رخت می شستند و ش��یر آب را هم باز 
گذاش��ته بودند. 622 تا کم نبود. امیدوار بودم این 
یکی دیگر مشکلی نداشته باشد. پدرم که صدایم 
کرد انگار رخت هایی که با دس��ت می شستند را 
به داخل لباسشویی انداختند و آن را روی دور تند 

گذاشتند. شیر آب را هم باز گذاشته بودند.
سینی چای را برداشته نفس عمیقی کشیدم. رخت 
هایی که در معده ام  می شستند را روی بند پهن 
کردم. به س��مت پذیرایی رفتم. یادم آمد به رخت 
ها گیره نزدم! ش��یر آبی که در معده ام باز گذاشته 
بودند را هم نبس��تم. خالصه با دلهره و قدم های 
نامنظم خودم را به مهمان ها رساندم. به نظر خوب 

می رسیدند.
بعد از رفتن ش��ان پدرم گفت:همه چی خوب بود 

فقط پسِر یکم مشکوک بود.
مادرم به صورتش زد و گفت: خاک بر سرم چیش 

مشکوک بود؟ من به آدم مشکوک دختر نمیدم. 
همانطور که به خواستگار های گذشته فکر میکردم 

به سمت آشپزخانه رفتم تا ظرف ها را بشورم.
اولین خواستگارم یک پسر مولخِت قدبلند بود به 
نظرم خوب بود ولی انگش��ت اشاره  دست چپش 
در یک حادثه قطع ش��ده بود. مادر مادربزرگ بابا 
می گفت سر س��فره عقد داماد باید انگشت اشاره  
دست چپش را درون عسل فرو برده و  هفت دور، 
دورِ س��فره بچرخد بعد از زیر کفش عروس خانوم 
انگشتشش را در چشم خودش فروکند. نمی شود 
که رسم و رسومات را زیر پا گذاشت برای همین، 

ردش کردیم. 
خواستگار بعدی یک پسر چاق و کچل بود به نظرم 
خوب بود ولی کچل بود. عمه پدر بزرِگ مادر می 
گفت خان روستایشان کچل و پولدار بوده اما چندتا 

شلوار داشته است. فقط خان نه، رسم بوده که همه 
مردهای کچل روستایشان هم پولدار باشند و هم 
چند شلوار داشته باشند. مادرم هم می گفت من 

دختر به مرد چندشلواره نمیدهم. ردش کردیم.
خواس��تگار بع��دی وقتی آم��د مادرب��زرِگ مادِر 
مادربزرگم فوت کرد. مادربزرگم گفت بدش��گون 
است و قبل از رسیدن پایش به خانه ردش کردیم.

با خواستگار بعد سر مهریه به توافق نرسیدیم. ما 
میگفتیم رسم داریم تعداد س��که، تعداد موهای 
پرپش��ت ترین فرد خانواده باش��د. در خانواده ما 
خواهرم که از  گل ختمی بجای ش��امپو استفاده 
میکرد پرپش��ت ترین موه��ا را داش��ت اما آن ها 
میگفتند نه. باید تعداد موهای پیرترین فرد خانواده 
باش��د. نمی ش��ود که رسم و رس��ومات را زیر پا 

گذاشت. ما هم ردشان کردیم.
خواس��تگار بعدی کمی الغر و ب��ی جان بود ولی 
خوب به نظر می رسید. حیف که عمرش به دنیا 
نبود. خدا رحمتش کند. ما رسم داریم 
بعد از مرحله خواستگاری اگر پسر 
تایید ش��د باید از سر خیابان 
اصلی تا در خانه عروس خانوم 
برادره��ای ع��روس کتک  از 
بخورد. بنده خدا به ضربه دوم و 

سوم نرسید. 
خواس��تگار بعدی هم خوب 
ب��ود ولی بی پ��ول بود. 
پ��در میگف��ت ک��ه 
پدرش به او گفته که 
ما رس��م داریم داماد 
ش��ب عروسی روی سر 
هرکس��ی که می رقصد 
یک گونی سکه تمام بهار 
آزادی بریزد میگفت قبال 

شمش طال می ریختند تلفات زیاد داشته به سکه 
تبدیلش کردند. رس��م و رسومات را که نمی شود 

زیر پا گذاشت، ردش کردیم.
خواستگار بعدی نتوانست یک باغ تاالر باالی کوه 
دماوند پیدا کند و برای جابجایی مهمان ها هواپیما 
رزرو کند برای همین ردش کردیم. آخرین عروسی 
در فامیل ما وسط اقیانوس آرام بوده و مهمان ها با 
بالن به آنجا می رفتند. بابا می گفت نمیشود رسم 
و رس��ومات را زیر پاگذاشت همه عروسی های ما 

آنطور بوده است.
خواستگارهای بعدی هم با رسم 
و رس��ومات ما جور نبودند. عمه 
ام همیشه می گفت رعایت رسم 
و رس��ومات کمک میکند که ما 
ازدواج خوبی داش��ته باشیم. من 

همه رسم و رسومات را رعایت 
کردم فقط نمیدانم چرا هنوز 

ازدواج نکرده ام!
مادر: دختر سر به هوا شیر آب 

و ببند و فکر کن.

فیروزه كوهیانی

دواندوانمیرویمقرصجوشان

مهدی نظری

کليههايتيمسار
]رادیو آوا:دیوانه جان ،از هوایت لبریزم...دیوانه جان...بی تو قطعا پاییزم....دیوانه جان..[

پیرمرد: دیوانه هفت جدو آبادته..مردِک....
راننده: پدر جاان،ش��ما به دل نگیر...این منظورش از دیوانه اون دختر بدبختیه که 
عاشقش شده...همه چیز شده جنگولک بازی...بیخود نیست میگن دیوانه چو دیوانه 

ببیند خوشش آید...
زن: ای آقا،واقعا هم ملتو دیوانه کردن..تو این گیرودار دالر و ارزو کوفت و زهرمار بیان 

برات امُشو شِو شه پخش کنن؟

چرا باالی سرم نوشته سکته مغزی؟ من آن لحظه 

کمی فشارم افتاد! سارا هم عوض اینکه صدای بیب 

بیب دستگاه را کم کند، توییت های تایم الین را 

میخواند و عر میزند. ِدَرفت مغزمان هم عینهو االغ 

درباری که یک جو بارش نکرده باشند، جفتک می 

اندازد و نمیگذارد یک توییت مشتی بزنیم. 

جلدشان تا بتوانم کارم را تمام کنم. کردیم« اکتفا کنند و روح بقراط نرود توی فع��ال به همان »متاس��فم ما تالش��مان را صندلی ها را بشمارم! فقط امیدوارم دکترها ام��روز به س��رم زد ک��ه بیایم ورزش��گاه و 

تا ام��روز چن��د دالری از نان خوردن افت��اده ام. 

توییت های فیواس��تار توی س��رم وول میخورد و 

من اینجا کپه سکته ام را گذاشته ام. کاش الاقل 

یکی توییت میزد: این صدهزارنفر کشته های قیام 

دی اس��ت که به زور آوردندشان تا بگویند خیلی 

هستند.

 نخیر، ما خیلی هستیم!

ساندیس از کدام گوری بیاورد گوربه گوری؟!نان خش��کش را آویخته و لنگش را بس��ته، پول این کله فندقی باز میگوید ساندیس! این حکومت 

ساراشایسته

هی یابویی که تویی��ت زدی 500 دوربین نصب 

کرده اند از ترس امنیت، یک بالک آنبالک طلبت! 

اینه��ا 500 باند دالبی نصب ک��رده اند که صدای 

شعارهای ضبط شده بیس��ت و دو بهمن را به ما 

قالب کنند. اصال همین را بنویس، فیفتی فیفتی!

آخیش هم بیب بیب ها قطع ش��د، هم تله موش 

را از انگشتمان کش��یدند.چرا ملحفه سفید روی 

س��رم می اندازید؟ من خوبم! فق��ط اون روز وقتی 

زوم کردم روی عکس ورزشگاه یکم فشارم افتاد، 

همین... ای بابا...

ُكما نوشته های یک برانداز پس از یک رزمایش!

روزنوشت خواستاری و خواستگاری درعصرجدید

حتما مطلع هس��تید که چند وقتی است کمپین 
#نه_به_خرید_طال برای ازدواج راه افتاده اس��ت 
تا جوان ها به خاط��ر گرانی طال از ازدواج منصرف 
نش��وند. در ادامه پیش��نهاد چند کمپین دیگر را 
مطرح می کنیم تا گامی برای تسهیل ازدواج جوانان 

برداشته باشیم.

كمپین نه به فیلمبرداری در باغ
بعضی از جوان های دم بخت هس��تند که تا حاال 
اهل باغ و بوستان نبودند واز بچگی هر گل و گلدانی 
را بهشان میدادند سر یک هفته خشک میکردند 
و ی��ک قطره آب به آن نمی 
دادن��د، ولی اص��رار دارند 
حتما عکس و فیلم های 
عروسی شان در باغ باشد! 
حت��ی اگر عاش��ق باغ و 
بوس��تان هم هستید، باز 
هم توصیه میکنم به خاطر 
خودتان از عکاسی در باغ 
صرف نظر کنید. چون در تابستان 
هوا گرم است و گرما زده میشوید 
و در پاییز و زمستان هم هوا سرد 
است و سرما میخورید و باید تن به 
قرص و شربت و  آمپول های پنی 

سیلین بدهید.

كمپی�ن نه ب�ه خرید وس�ایل 
اضافه برای جهیزیه 

دخترهای��ی هس��تند ک��ه از صفر تا 
صد وس��ایل موج��ود در ب��ازار را برای 
جهیزیه ش��ان میخرند ب��دون آنکه حتی 
کاربردش را بدانند. اما برای در آوردن چش��م 
دخترخاله یا اقوام شوهر، این هارا حتما میخرند. 

یکی از اقالم س��اندویچ پیچ اس��ت. واقعا لذت غذا 
خوردن با قاشق و حتی با دست را با ساندویچ عوض 
می کنید؟ دیگر برنج را که نمی شود الی ساندویچ 
بریزید! خودتان را از خوردن س��اندویچ کثیف بازار 
محروم نکنید که لذت و میکروبی که در آن هست 

در هیچ چیز نیست. 

كمپین نه به غذای سلف سرویس
ج��وان هایی هس��تند ک��ه بخاطر گران ش��دن 
مواد غذایی مثل گوجه، عروس��ی ش��ان را عقب 
می اندازند. چرا؟ چون باید حتما در غذای س��لف 
س��رویس عروسی ش��ان، یک دیس گوجه باشد! 
بعضی ها هم فکر می کنند اگر غذا س��لف نباشد 
و به یک مدل غذای خوب اکتفا کنند، عروس��ی 
شان بد یمن است. در حالی که می توانند یک نوع 
غذا بدهند و اگر کس��ی بعدا پشت سرشان حرف 
زد، بگوین��د ما به خاطر چاق نش��دن مهمان ها و 
خرج اضافه نکردن برای الغری، این کار را کردیم. 
مطمئن باشید با این کار، موجب میشوید خیلی از 
جوان ها راه عروسی ش��ان باز شده و از هوای دو 

نفره پاییز لذت ببرند.

كمپین نه به آرایشگاه میلیاردی
دختر ها باید همیشه مراقب پوست شان باشند و 
ت��ن به آرایش با هر کرم و پودری ندهند. به نظرم 
باید زوج های جوان قبل ازدواج یک کالس افزایش 
اعتماد به نفس بگذرانند تا بدانند زیبایی باید ذاتی 
باشد نه با پنج کیلوگرم کرم آرایشی. عروس خانم 
ها باید به یک آرایش س��اده اکتفا کنند تا اگر بعد 
عروسی کس��ی آن هارا دید، بشناسد و اگر کمک 
خواستید کمکتان کنند نه اینکه بگویند شناسنامه 
بیاور تا باور کنیم شما همان عروسی! به خاطر جان 

خودتان هم شده، آرایش کالن نکنید.

خودتانراازهوایدو
نفرهپایيزمحرومنکنيد!

فاطمه جواهری

»آن یکی خر داشت و پاالنش نبود«*
گفت: خر یا گاو بی پاالن چه س��ود؟

گفت��م ای ن��ادان نم��ودی اش��تباه
گاو ک��ه پ��االن ن��دارد؛ ق��اه ق��اه!

گفت از این روس��ت بس بیهوده گاو
کی تو دی��دی او بخواند یک کتاب!

زود اف��زود اص��ل مطل��ب را بگی��ر
ورنه قافیه س��ت ش��یر و شیر و شیر

دوخت��ی زبان��م  باب��ا  ای  گفت��م 
پی��ش از این صحبت، به ِگل اندوختی 

بی��ش  ب��دل؛  )نس��خه   
آموخت��ی!(  ظرفیت��م  از 

عم��و دارم  قافی��ه  چ��کارِ  م��ن 
بگ��و را  اص��ل مطل��ب  و  بازگ��رد 

خر چ��ه ش��د؟ پ��االن او را یافتی؟
بافت��ی؟ را  م��ا  زنجی��ر  راس��تی، 

گف��ت آری، لی��ک خیلی دی��ر بود
گفته ب��ودم، گاو بی پاالن چه س��ود

چونکه خر ب��ا گاو، بی پاالن یکیس
پس فرس��تادم، نمودندش سوسیس

*موالنا

زهرا فرقانی

کتاب
گاوخوان!

پیرمرد:باباجان،یاد دوران جوانی بخیر...
بنده اون زمان که ش��یفته  عیال ش��دم، تیمسار 
گفت دخترم��و بگیر منم در عوض نصف اموالمو 
میزنم به نامت...ولی یه تار موی عذرا)عیالو میگم(

می ارزید  به کل دارایی تیمسار!

راننده:خدا حفظشون کنه پدرجان...ان شاءاهلل که 
به پای هم مومیایی بشین...هر هر هر

پیرمرد:دس��ت رو دلم نزار آقا...پول فیزیوتراپی 
بیچارم ک��رد... دو روز یه ب��ار باید دلبرکمو ببرم 

فیزیو تراپی...
راننده زیر لب:دلبرم،دلبرکم،دلبر با نمکم...

پدرجان، حاال کجاش��و دی��دی؟  جدیدا دارن یه 
قانونی تصویب میکنن به اسم #خودت_  بمال...

خالصه فیزیوتراپیو بیخیال شو دیگه...اون برا از ما 
بهترونه... راس��تم میگن ،با این وضع هزینه ها ما 

بدبختا باید خودمون بمالیم تا خوب شه....
حاال عیال ش��ما ک��ه وضعش خوب��ه... یه بنده 
خدایی تو فامی��ل ما غده س��رطانی اندازه کله 
صدام درآورده، خان��واده اش هم در به در دنبال 
دوا دکترن...اونوقت این وس��ط آقایون وزیر وزرا 
نشستن سوار پورشه کاینشون سخنرانی میکنن 
که اونایی که پاش��ون لب گوره رو هلشون بدیم 
ت��و گور بلکه زودتر بمیرن یه نون خور اضافی از 

سفره مملکت کم شه....

پیرمرد زیر لب گفت:شاید اگه دختر تیمسارو 
گرفته بودم منم االن س��وار پورشه بودم به قول 
جوونا میرفتم دور دور جوج میزدم بر بدن... هعیی 

جوانی کجایی که یادت بخیر:)

رانن�ده ری�ز میخندد: پدر من، فعال ش��ما عذرا 
خانومو سفت بچس��ب که با این وضع باالرفتن 
قیمت س��که مهرش��و بزاره اجرا بیچاره میشی، 
دو تا کلیتم  یه جابفروش��ی کفاف نمیده ...از ما 

گفتن بود!
پیرمرد:کلیه های تیمسارو میفروشیم :(

]راننده ساکت است و فکر می کند اگر قیمت دالر 
بازهم پایین بیاید چه کند[

 ذكر شیخنا و خرخوننا دانشجونما
)یقلل اهلل تعداده(

فرشته موسوی

از آنجا كه مدت هاس�ت هیچ اتفاق 
تازه ای در فرآیند تدارک و  برگزاری 
عروس�ی ها رخ نمیدهد و این روزها 
ش�اهد آن هس�تیم ك�ه ع�روس و 
داماد ه�ا به هر دری میزنند تا خود و 
عروسی ش�ان خاص باشد، در اینجا 
به ارائه  چند راهکار برای رسیدن به 
مراس�م ازدواجی به دور از كلیشه و 

خالقانه میپردازیم.

1.پاتختی پیش از موعد
اولی��ن چیزی که در پروس��ه  عروس��ی 
دیگ��ر خیلی از م��د افتاده این مراس��م 
پاتختی ست! البته خودش نه ، بلکه زمان 
برگزاری اش دیگر خیلی تکراری ش��ده! 
انصافا این که بعد از عروسی اقوام عروس 
و دوماد تازه یادش��ان بیفتد کادو بدهند، 
آن هم قندان و س��اعت دی��واری و پارچ 
و لیوان خیلی لوس شده! شما میتوانید 
ایده  جدید پاتختی قبل از عروسی را اجرا 
کنید! اینگونه که هنگام دعوت هر مهمان 
به او اطالع میدهید که مراس��م پاتختی  
روز قبل از عروس��ی در خانه  مادر عروس 
برگزار ش��ده و آدرس تاالر هم در انتهای 
مهمانی به حاضران اعالم خواهد شد! این 
ایده در راستای انجام یک کار خالقانه و 
نیز شناسایی فامیل های واقعی بسیار موثر 

و کاربردی ست!

2.مرزهای غافلگیری را به فارس�ی 
سخت دربنوردید!

اگر دقت کرده باش��ید دیگر روش هایی 
مانند ف��رود آمدن با بالن ی��ا هواپیمای 

ش��خصی در وسط سالن یا عبور از میان 
آت��ش و آب و دود ب��رای رس��یدن ب��ه 
مهمانان حاضر در تاالر این روزها به شدت 
دم دستی ش��ده اند و  همه مشتاق ورود 
خالقانه تر عروس و  داماد هس��تند برای 
این منظور ش��ما میتوانید از یک شعبده 
باز دعوت کنید تا مثل خرگوش ش��ما را 
از کالهش دربیاورد یا اینکه بگویید شما 
را در کیک عروسی تان جاسازی کنند، با 
این روش وسط عروسی وقتی مهمان ها 
مشغول پذیرایی از خود با کیک هستند 
ناگهان ش��ما را داخل آن پیدا میکنند و  

غافلگیر میشوند!

3.شاباش و دیگر هیچ!
نمیتوان از قسمت مهیج و دیدنی شاباش 
دادن و  ش��اباش گرفتن در عروس��ی ها 
صرف نظر کرد اما با توجه به آمار باالی 
تلفات از جمله خفگی ناش��ی از ماندن 
زیر دس��ت و پا به دلیل یورش به سمت 
اسکناس های کف س��الن الزم است در 
این رس��م کهن نیز تجدید نظر ش��ود. 
بنابرای��ن به عنوان گزینه های جایگزین 
میتوانید برای مراسم عروسی خود یک 
مس��ابقه  بیست س��والی طراحی کرده و 
س��پس به برندگان جوایزی را بصورت 
شاباش تقدیم کنید و یا برای اینکه همه  
مهمانان لذت گرفتن ش��اباش را  تجربه 
کنند میتوانید بر س��ر همه س��که های 
دویست تومنی و پونصد تومنی بریزید، 
ه��ر چند ای��ن روش هم ممکن اس��ت 
تلفاتی از ناحیه  چش و چال داشته باشد 
اما در ع��وض یادگاری س��ت و به همه 

خوش میگذرد!

۴.شامی برای شام!
تا کی غذاهای همیشگی و  بدون خالقیِت 
زش��ک پلو و کوبیده و جوج��ه کباب و 
استیک و  بوقلمون شکم پر و دنده کباب 
و بره درسته بریان و قیمه نثار و ژله و کیک 
بستنی و نوشابه در بیست و چهار رنگ؟!! 
برای خاص بودن کافیست منوی غذایی 
جدیدی ترتیب دهید! منویی شامل پیتزا 
و فالفل و ساالد الویه و  ماکارونی و  کوکو و 
شامی کباب و یتیمچه و خاگینه و سبزی 
و نون سنگک و نوشابه شیشه ای و تخمه، 
با حضور افتخاری عروس و داماد در کنار 
مهمان ها و نه بر روی میزی جدا، تا همه 
به متفاوت و منحصر به فرد بودن شما پی 

ببرند!

5.و در آخر باز هم غافلگیری!
ش��اید خودتان ندانید اما اینکه در پایان 
عروس��ی مهمان ها پش��ت س��ر ماشین 
عروس راه بیفتند و  بوق بزنند باعث خلق 
صحنه هایی میشود که شاهدان عینی از 
آن به عنوان تداعی کننده  ماجرای حمله  
مغول یاد میکنند! بنابراین پیش��نهاد ما 
به ش��ما این است که در جهت کمک به 
کاهش رعب و وحشت در سطح شهر بعد 
از ش��ام مجددا ش��عبده باز را خبر کنید 
تا ای��ن بار با خواندن اجی مجی الترجی 
شما را غیب کند! با این کار هم مهمان ها 
دوباره طعم غافلگیری را میچش��ند و هم 

دیگر ردی از شما پیدا نخواهند کرد!
ضمن��ا از بابت پاتختی ه��م دیگر جای 
نگرانی نیس��ت چون ش��ما آن را قبل از 

عروسی برگزار کرده اید!

زندهباداصلغافلگيری!
شادی عسکری

139۴: برجام همه مشکالت را حل مي کند
صحن علني: احسنت!

منشي صحن علني: تصویب شد...

 FATF 1397: م��ن ق��ول نمي دهم ک��ه
مشکلي را حل کند

صحن علني: احسنت، احسنت!
منشي صحن علني: تصویب شد...

مهدي سلمان

احسنت
تصویبشد

عاشقانههای
دونالدبرای

اون!
زندگان���ی اس��بی اَم ط�ی ش��د
بر سر عاش��قی کیم جونگ اون

جز خودم نیس��ت جای قایق در
بندر عاش��قی کیم جون��گ اون

خودکشی،  خودزنی و دعوایَ ست
آخر عاش��قی کیم جون��گ اون

را م��ن  ریش��ه   َکن��د  ناگه��ان 
تب��ر عاش��قی کیم جون��گ اون

گف��ت مالنی��ا ک��ه لعن��ت ب��ر
پ��در عاش��قی کیم جون��گ اون

دور چوس��ان نوش��ت ب��ا دی��وار
خطر عاش��قی کی��م جونگ اون

جز مِن خر،  کسی نخواهد داشت
جگر عاش��قی کی��م جونگ اون

می ش��ود عاقب��ت دو ت��ا بچ��ه
ثم��ر عاش��قی کیم جون��گ اون

كامران یاری

فهیمه انوری

چ��ون نیس��ت بجز مس��یر دری��ا، راهی
مخفیگاه��ی بی��اب  خزه ه��ا  بی��ن 
مای��و ب��ا  جه��ان،  خن��ده   عام��ل  ای 
دلقک ماه��ی ش��بیه  ش��دی  بدج��ور 

دلقك
ماهي

مینا گودرزی

جلد ش��یک و مجلس��ی، فونت درش��ت
جنس آن گالینگور اس��ت از رو و پش��ت
کل پای��ان نام��ه ه��ا پیش��ت ک��م ان��د
ناق��ال ای��ن فی��س تو م��ا را که کش��ت

پایاننامههای
مجلسی

امیر معظمی

ه��ی پ��رت نکن ب��ه خ��ود حواس��م را
را لباس��م  کن��م  ت��ن  ب��ه  بگ��ذار 
ب��د! پت��وی  ای  ش��رور!  تخ��ت  ای 
را... کالس��م  گرفت��ه ای  ت��و  م��ن  از   

بازمَمدرسم
دیرشد!

سیدمحمدجواد طاهری


