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به نام خالق لبخند
 

بعد از دوماه باز به زمان تورو به هرچه می پرستید متن و کاریکاتورهاتون رو تحویل بدید رسیدم و بعد 

خون ها هستیم. عزا داری هاتون قبول باشه و ان شااهلل بهه    72از التماس و جامه دریدن باالخره در خدمت شما اتاق 

هرچه دعا کردید اگر واقعا سهم و حقتون هست برسید. در این قسمت با موضوع ازدواج به شما سر زدیم و   

مثل همیشه سعی کردیم اندک مقداری خنده روی لبهای شما بیاریم. جا داره در این آشهتهتهه بهازار          

بهه   72خانواده ی نشریات دانشگاه خوارزمی از تمام بچه ها  تیم خوب و پر انرژی نشریه اتاق 

عنوان یک سر گروه تشکر کنم و بگم از تمام زحمات شما عمیقا ممنون هستم. بعد از ایهن       

هم به رسم ادب از خواننده هایی که همیشه پیگیر نشریه و کارهای کانون طنز هستند و ایهن    

مدت  هم ما رو تنها نگذاشتند تشکر ویژه دارم. شماره هشتم نشریه مصادف با تولد یکسالهگهی    

و البته کانون طنزپردازان جوان دانشگاه خوارزمی است و به زودی یک ویژه  72نشریه ی اتاق 

نامه مخصوص تولد هم خواهیم داشت. زیاده گویی نکنم و شما رو دعوت کنم به خوندن شهمهاره ی        

هشتم اولین نشریه ی طنز مستقل دانشجویی دانشگاه خوارزمی زیر نظر و حمایت خانه ی نشریات دانشهگهاه     

خوارزمی .راستی ما هر وقت غم و ناراحتی داریم می گیم: بیرون رو ای غم که مهر یار میرسد. این رو شما هم تهکهرار        

ههمهون   ی مه   کنید و نتیجه اش رو توی زندگیتون ببینید.اگر شما با خوندن مطالب ما یک لبخند کوچک زدید ما این منحنی قشنگ روی صورتتون رو به کردها

 نواز و با غیرت و اصیل کردستان عزیز و قشنگمون تقدیم می کنیم و لوگوی نشریه هم به احترام مردم خوبمون مشکی کردیم.

 شاد باشید و دیگران رو هم شاد کنید.

 سمن زیدآبادی.

 

 

سردبیر میگه 
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 :hymenازدواج 

صحت کلمه ازدواج یا ازدباج به درستی مشخص نیسرت، ودری     

کامال واضح و مبرهنه که از کلمه مزدوج شدن میاد، ادبرتره در     

درست بودن ریشه کلمه تا معنری واعرعری هرم سره بسرا               

 شه. هایی دیده می تفاوت

خدا رو شکر، شرایط الزم برای تمام افراد مهیاسرت و ترمرام        

های شنیده شده مبنی بر عدم صحت این جمله شایعاتری   حرف

بیش نبوده که همان طور که مستحضر هستید کاری از دستان 

وشت ورده بوده و هست؛ فقط کافیه سند سری شرایط را دارا     

 باشید از جمله:

 :economyاعتصادی

عبل از توضیح این مورد باید متذکر بشم شاید تاثیر جنسریرت   

تر برای هر جنس باشه. از دانشجرویری     تر و مبهم کمی متفاوت

که بعد از فارغ ادتحصیلی به صنف زحمتکش تراکسری رانران        

  شه و بازار کاری بسیار مرتبطی با رشرتره   عزیز اسنپ ملحق می

تحصیلیش خواهد داشت و به همین طریق اعرترصراد سررخره          

گردونه. ادبته عابل ذکرره کره در         کوسک زندگی مشترک را می

هرای     وایی از حقوق شرایط اعتصادی ویش فرض ازدواج، هیچ رد

هرزار و       ۵۴خوره و فقط همون مقردار     نجومی به سشم نمی

سرخونه. در غریرر ایرن            ای یارانه زندگی رو همه عمر می خورده

صورت حقوق ماهیانه سهار،ونج میلیونی رو که هرمره دارن و       

ها از نوع شاستی برلرنرد       خداوندگار رو سپاس که همه ماشین

هستند. ادبته جای تشکر و عدر دانی داره از ترمرام مسرودریرن         

زحمتکش که تمام امکانات رو در حد مقبول برای دانشجویان 

عرار دادن و اعتصادِ نه تنها یک خانواده بلکه یک ملت رو بره      

 گردش در آوردن )مسئودین تشکر، تشکر(

 رفاهی:

نیاز به توضیح بیشتر نیست سرا که همه مطلع هستریرد کره      

فردی دارای شرایط ازدواج هست که حداعل مسرکرن و یرک          

متری سه بسا در شمال شهر داشته باشره  7۲۲۲آدونک کوسیک 

تا بتونه کم کم زندگی عاشقانه رو با شادی و خررمری شرروع        

 کنه.

 

جا داره بعضی ازموارد نسبتا مهم در ازدواج را هرم یرادآور             

 بشیم:

خب در واعع خانواده خیلی مهم نیست. فقرط   : familyخانواده 

تک فرزند بودن و در دسترس داشتن یک عدد ودر رئریرس یرا        

معاون با درامد باال کافیست و بقیه مشکالت خود بره خرود       

حل خواهند شد. مهم تفاهمه که با کمک جریرب وردر حرل            

شه کره     شدنیست.ادبته بحث مهریه هم در خانواده مطرح می 

صد ادبته باید مهریه دختر خیلی بیشتر از دختر اشررف خرانروم      

جاری مادرشون باشه، ادبته این یک اصله وگرنه مهریه رو کری    

 داده و کی گرفته؟

همان طور که از اسم بره ایرن برا          : apparentشکل و ظاهر 

کالسی مشخصه در همه موارد کارسازه. سه در عیافه طرف، سه  

خونه و زندگی. ادبته اصال نگران نباشین اگه برای شما امکران   

وذیر نیست؛ فقط کافیه برای یک شب خونه خان عمو یا بزرگ 

فامیل رو عرض بگیرید. از نظر ظاهر هم باید بگم خرداروشرکرر     

هستند رفقای الرجی که امکان عرض گرفتن یک دست کت و   

شلوار و دباس مناسب رو داشته باشن، وس هیچ مشرکرل و       

ای نیست. اصل در زندگی مشترک صرداعرتره وگررنره            مسئله

گیرن. فقط دانشمنردان نرترونسرترن          ها که آسون می خانواده

 بفهمن این حجم از مشکالت از کجا میاد؟

هرا در       ها هم به انرواع رنر      رنگی رنگی:خداروشکر که ازدواج 

رنگی و یکنواختی در اومردیرم از          اومدن و ما از این همه بی

های دیگه. خب ادبته به ما   صورتی و سفید و آبی گرفته تا رن 

ربطی نداره حتما دوست دارن رنگی باشه. خب ادبته از حیرطره    

ذهن بنده خارج هستش اول زندگی بعد ازدواج... بلره اشراره          

 کنن برم ذهنم رو مقداری آودیت کنم. می

هرای     سیز خیلی خاصی نیست. فقط در افسرانره       :LOVEعشق 

عدیمی اشاره کوسیکی بهش شده که صحت عقلی عراشرق و       

معشوق به درستی مشخص نشده وگرنه کدوم آدم عراعرلری      

کَنه؟ االن خیلی کار کنن سر و تهش رو با  برای یه دختر کوه می

نرو! دل من فرقرط بره برودنرت           »یه شاخه گل و سه تا ویام 

 هم میارن. «خوشه
 

امیدوارم ازدواجتون بشه همون سیزی که آرزوشو دارین. ددتون شاد  

 و زندگیتون سرشار از عشق.

 دغت نامه
 فاطمه امینی
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 با عرض سالم خیلی مجدد

بدین گونه بود که راویان اخبار و نراعرالن   

آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار و 

دانی و صرافران   خوشه سینان خرمن سخن

سر بازار معانی و سابک سواران مریردان   

دانش به عرض اینجانبان رساندنرد، کره     

موضوع این شماره مرجلره بره برحرث          

شیرین ازدواج و عشق و عاشقی مرربرو    

ترر از       شود و اصال سه بحریری جرذا       می

ازدواج وجود دارد؟ )ودی ادکی میال بیرایرن   

تره برای مرا     بگیم درس و دانشگاه مهم

 تا ازدواج!(

الزم نیست که تکرار کنم رسرادرت مرا        

ی دانشرگراه    ورداختن به موضوع در حیطه

و خوابگاه هست. )کره دیرگره ترکررارم            

 کنم( کردم، و هر شماره هم تکرار می

بریم سراصل مطلب. )حتی همین جملره    

کنم. نادروطری     رو هم هر شماره تکرار می

 شه  دیگه!( سقدر داره تکراری می

خب توی دانشگاه هیچ ویوندی از اول برا  

هدف ازدواج نبوده؛ اودش طرف یکری رو    

بینه بعد بره رفریرق برغرل             یهویی می

وژماااان دختره « گه که میال  دستیش می

 »رو دیدیییی؟؟؟ عجب سیزی بود!

بعد وژمان که آمارگیر دانشگاه هسرت    

نه دادا این خودش دوست وسر  »گه:  می

و طرف برای دعایقی مردام ایرن      «داره. 

موزیک خواننده مطرح و سرشناس و نره  

سندان محترم کشور رو باخرودش ترکررار      

بذار ترو حرال خرودم براشرم،               کنه: می

 تونم زورکی تو دل تو جاشم... نمی

بعد دو سه روز باالخره از یرکری دیرگره           

خوشش میراد و آمرارگریرر دانشرگراه             

سینگل بودن فرد موردنظرر رو ترایریرد         

میکنه و در یک حرکت انتحاری به دخرترر   

ده و خب در مررحلره        مردم ویشنهاد می

افتره یرا دخرترره          بعدی دو تا اتفاق می

شه و بعد سرنرد      اودش سرخ و سفید می

کنه یا حرف ادامه تحصیرل   روز عبول می

میزنه )من درمورد ویشنهاد دهی هریرچ      

تونم بزنم سون وسر نیستم و  حرفی نمی

احساس وسرا و حرفایی که عربرلرش برا       

زنن رو هرم درجرریرانرش        رفیقاشون می

نیستم و اگه هم بودم، مطمئنم اینرجرا   

های وسررا     جاش نبود که شور و مشورت

 رو مطرح کنم.(

حاال بیاین اینطوری درنظر بگریرریرم کره       

کنه. دخترا تو این مرحلره    دختره عبول می

 شن: به دو گروه تقسیم می

 گروه دخترای با معرفت    -6

 گروه دخترای بی معرفت و بی جنبه   -7

گریررن.    و اکیر دخترا تو گروه دوم عرار می

شن،  اکیرشون تا به یه وسری ددبسته می

کال رفیقای گرمابره گرلرسرترانشرون رو           

کنن و دیگه به جز سرکرالس   فراموش می

شه دیدشون و فقط کالسای هشرت     نمی

تا دوازده تشریف میارن. عصرا هم ایرن     

دخترای گروه دوم رو یا باید رو تپه عشاق 

ویدا کرد یا تو وارک دانشجو. یه حرادرت      

دیگه هم وجود داره که دوستران مریررن      

گیرن و دوباره بره     ناهارشونو از سلف می

کنن و ناهارشون  تپه عشاق مراجعت می

خورن. بعد ناگرفرتره هرم         رو دونفری می

نمونه که نصف بچه هایی کره رو ترپره        

 مصائب نامه دانشجویی
 سارا دددار

 کاریکاتور: مهناز مرادی
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عشاق ویدا کرد یا تو وارک دانشجرو. یره      

حادت دیگه هم وجود داره کره دوسرتران      

گریررن و        میرن ناهارشونو از سلف مری   

کنن و    دوباره به تپه عشاق مراجعت می

خرورن. برعرد          ناهارشون رو دونفری مری   

ناگفته هم نمونه که نصف بچه هایی که 

رو تپه عشاق والسن سینگل هایی هستن 

شینن اونجا یا واسه  که یا با عصد خیر می

 مسخره کردن عابرین.

خب برگردیم سر موضوع خرودمرون. زیرر       

شه برای دوستان  ای که می شاخه ی دیگه

دانشگاهی در نظر گرفت ادامه یافترن   هم

 و یا ادامه نیافتن روابط دوستی هست.

ی کریریرری از           بدین شکل که یره عرده    

دوستانِ این رل سه ماه اول خیلی عشرق  

گرن     رسن می کنن و هی به هرکی می می

ما عصدمون ازدواجره و خریرلری جردی              

هستیم و بهترین آدم دنیا نصیبرم شرده     

ی آدمای دنیا سیزن و یرار       )انگار بقیه 

اینارو خدا از آسمون نرازل کررده بره        

ها  زمین( بعد سه ماه دوم اودین دعوا 

کنن و هر دفرعره کره آشرتری           رو می

شریرنرن وریرش           کنن میران مری     می

گن نه، عشقم خریرلری     دوستاشون می

کنره.   خوبه همش اون منت کشی می

اصال بدون من یه روز طاعت نرمریراره.    

همین سند وعتی هم که عهر بودم هی 

کرردم     داد، من سین می بهم ویام می

دادم، آترریررش      جرروابررش رو نررمرری     

فررسرتراد     گرفت. هی یه نفر رو می  می

واسطه بشه. بعد تو سه ماه دوم کره   

ره و      همه سیز داره به نرابرودی مری       

تونن این مسئله رو عبول کرنرن،      نمی

هی میان ویش دوستراشرون رو ایرن        

کنن کره مرا عرراره         مسئله تاکید می

ازدواج کنیم و اصال جیگرم به خواهرش 

گفته و خواهرش درجریانه. انرگرار مریرال          

عراره خواهرِ جیگرتون بیاد خواستگاری نره  

مامان باباش. خب اصل کاریا خبر نردارن     

که سطور انقدر با اطرمریرنران مریرایرن            

 برین؟ آبروتونو جلو همکالسیاتون می

رسیم به سه ماه سروم، سره      بعدش می

ماه سرنوشت ساز. همرچرنران دوسرتران         

اصرار دارن که بگن ما عراره باهرم ازدواج    

کنریرم؛    کنیم. ما هم حرفاتون رو باور می 

دونیم هر روز یره دعروایری       انگار میال نمی

کنین. اواخر این سه ماه اینطوری طری    می

شریرنرن وریرش         شه که هی میان می می

دوستاشون و معتقدن که ای بابا مرن از    

خروام بررم      سرشم زیادیم. خیلی وعته می 

ذاره ایرنرقردر کره مرنرت                شه نمی نمی

کشه. خسته شدم ازش، من از اودرم        می

بهش گفتم ما به درد ازدواج و دوسرتری       

کردم خیلری   خوریم. من هی سعی می  نمی

کررد،     باهاش بیرون نرم ودی مگه ودم می

به خاطرش کلی ویشنهادای خروبرم رو رد       

کردم. من واععا هیچ حرفری نردارم کره         

ی    هرا الزمره       بزنم ودی این مقدمه سینی

آماده سازی ذهن رفقا برای جدایی هست 

که وعتی جدا شدن هی نیان بپرسن ورس  

کنریرن؟ فرقرط مرن           سی شد کی عقد می

دونم کلی ویشنرهراد خروبرترون کره            نمی

ردشون کردین دعیقرا کرجرای دانشرگراه          

 هستن؟

بعدش که ماجرا کال تموم مریرشره یره         

رن تو الکشون ودی اصررار دارن       خورده می

هرا     بگن خوشحادن که تموم شده. بعضی 

کنن که حال و حروصرلره         هم اعتراف می

 ندارن.

من حسا  کردم با همین دنده و همیرن  
 کاریکاتور: مهناز مرادی
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شیوه و همین شکل برید جلو اگه هشت ترمه هم تموم کنید، 

تونین سهارتا دوست از جنس مخادف ویدا کنریرن؛ یرعرنری         می

 سادی یکی.

بعد این وسط یه عده از دوستان هستن دانشجوی ارشردن کره     

بیشتر دانشجوی عالفی هستن با توجه به اینکه دو روز کرالس      

دارن، بقیه ی روزا درحال ویشنهاد دادن به دخترا هسرترن. ایرن       

ی عرلریرل کری            عده خیلی علیل هستن اما به هرحال این عده

نویسن؟ با این همه فعادیتی که تو دانشگاه و    وایان نامه می

دونرم     تپه و وارک دانشجو و بوفه صورتی دارن من بعیرد مری    

 خودشون وایان نامه بنویسن.

ی دوسرت دخرترر و             بعد یه سیز دیگه هم اینکه جدیدا کلمره 

شه. بدین صورت کره    ها حذف می دوست وسر داره از دغت نامه

دوستان اصرار دارن بگن که ما نامزدیم. آخه تاجایی کره مرن      

یادمه نامزدی یه سری شرایطی داشت. عبل از نرامرزد شردن           

رفتن خواستگاری به طور رسمی، سند جلسه از آشنایری کره      می

کردن که خانواده وسرر یره        ها موافقت می گذشت خانواده می

انگشتری رو به عنوان نامزد شدن این دو تا نوگل شکفرتره بره      

دختر هدیه بدن، ودی االن رسومات تغییر کرده. وسر و دختر سرر   

شن و به رین  ده تومنی که از فرروشرنرده     خود با هم نامزد می

خرن راضین. به این میگن ازدواج آسان کره ترو         های مترو می

دین هم خیلی سفارش شده، نه خواسترگراری دارن کره خررج           

بیافته رو دست خانواده داماد و نه انگشتر طال می خرن و نره      

ها در جریانن که خدایی نکرده تو استرس دسرت و ورا          خانواده

 شون. ها بزنن واسه بچه

ای هستن که روابطشون وایداره این گروه خیلری   بعد گروه دیگه

اندکن، خیلی زیاد اندک هستن که واععا باید بهشون تربرریرک      

گفت که انقدر مصمم به هم رسیدن و هم دیگه رو انرترخرا       

کردن و باید بگم که طبق گزارش ایسنا تنها و تنها دو درصرد از    

های دانشجویی منجر به طالق شدن. خودمم بدجور دهنرم    ازدواج

کردم خیلی بیشتر ازینا باشه و ایرن واعرعرا         باز مونده فکر می

 جای شکر داره دیگه مگه نه؟

بذارین آخر مطلب خیلی جدی نظر شخصیم رو بگم که واعرعرا     

آشنایی تو دانشگاه بد نیست. اتفاعا شما تروی دانشرگراه و         

 فهمین هم ظاهرش رو  سرکالسا و بحیا هم عقاید طرف رو می

 
 

بینین هم روزایی که خوشحاده و هم روزایی که عصربری و        می

ناراحته رو درجریانش هستین رفتارای خو  و بدش و اخالعاش، 

وره و خیلی سیزای دیگه. هرسرنرد کره        آدمایی که باهاشون می

های منفی هم داره ودی اگه آشنایی توی دانشگاه هرم از     جنبه

روی عالعه و محبت باشه و هم از روی عرقرل و آگراهری و               

تر هستن و اگه اینطوری باشره   ها محکم شناخت مطمئنا ویوند

 شه. از آمار طالق کلی کاسته می

هایی که برا هرم دیرگره          دانشگاهی ی هم به طور کلی به همه

گم و خیلی زیراد     ویوند ازدواج بستن خیلی خیلی زیاد تبریک می

هم آرزوی خوشبختی و خوشحادی براشون دارم و همریرن طرور      

برای دوستانی که توی این مسائل احساسی شکست خوردن از 

خوام که امید رو بهشون هدیه بده و زندگی خیلی خو   خدا می

ای که دیگه تموم شرده     و روشنی هم داشته باشن و از گذشته

 درس بگیرن و تالش کنن برای آیندشون.

 خپل و ازدواج
 مریم علی یاری

رفتم  در عادم بچگی یادمه ماهی یکی دو بار عروسی کسایی می

شناختمشون، اما برام مهم نبود؛ سون هردف از     که اکیرا نمی

ها تنها یک سیز بود، غذا. برا    رفتن یک دختر خپل به این عروسی

تجربگان در جریانند که شرایط موعع سرو شام واسه تپرالت و    

تپلون بسیار فراهمه، سون حداعل از صبح سیزی به تپل نردادن    

که ایشاال دباسی که یه هفته ویش واس عروسری خرریرده ترو         

تنش بره )معده خادیه خادی(، کلی استرس رو تحمل کرده کره      

شه یا عراره غرغرهای مامانش رو تحمل کنه  دباس اندازش می

شه ساعادروی   خرم بهت کوسیک می من هرسی واس تو می»که 

تونه زیاد شیرینی و میوه برخروره و        سر میز نمی «خاصیت.  بی

آبرو ریزی کنه، سون جوری صدای آهن  زیاده کره مرامرانرش       

شره،     همونجا سرش رو ببره و دفنش کنه هم کسی با خبر نمی

زارن رو میز، صدای اهن  المصب  اما سر میز شام غذاها رو می

عطعه و حداعل سه سهار نفر دور تپل هسرترنرد )خرطرر مررگ            

تونه بگه کوفرت   تونه فعال تهدیدش کنه و مامانشم نمی نمی
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ها هزار بار رفته و وس از اودین حمله برا یرک        های سرد مادرانه تهدیدش کنه، سون تپل این راه رو صد نکن، آبروم رو نبر یا با سالح

کنه تا مامانش دیگه اعدام جنگی انجام نده.( وس تپل با این اعتقاد که درسته امشرب     آخ بلند توجه حضار و به  خودش جلب می

مونم، اما باعادی ولو و ساالد با سس مایونز فراوون رو داشته باش. بدون کوسکترین نگاه به نراترردیره برغرل دسرترش              زنده نمی

های طوفانی تپل هنوز زندست و منفجر نشده؟ سون که هرر سرال از          شه که بعد از اون عروسی دمبونه، اما سی می خوره و می می

گرذشرت، مریرزان          بچگی تپل می

ها هی کرمرترر و کرمرترر            عروسی

شد )تپل با این که کروسریرک        می

بود اما بسیار مسئوالنه نگران این 

عضیه بود و برای انجرام وظریرفره       

خود به هر کسی عول ازدواج میداد 

که حداعل به شام عروسی خودش 

امیدوار باشه؛ اما مگه تپل سقردر  

هرای     تونه روی آمرار ازدواج        می

جامعه تاثیر داشته باشه؟ نهایرترا   

بیست سی نفر( به طرزی کره انن    

تپل به سن بیست سادگی رسیرده  

های ماهریرانره شرده        اون عروسی

سادیانه و از اون صد تا مادری کره  

عول ازدواج تپل برا وسرراشرونرو         

گرفتن یه دونشونرم وریرداش       می

نیست )یعنی حتی شام عرروسری      

خودشم ور ور!( حاال دیگره نریرازی        

نیست تروضریرح بردم کره سررا             

های ماهیانه شد سادیرانره    عروسی

سون هممون کامال درجرریرانریرم.     

فقط دوست دارم اینو برگرم کره        

جای نگاه به بقیه بره خرودمرون        

نگاه کنیم، یرا عرلری برگریرم و             

خودمون بشیرم اسرپرایردر مرن          

زندگیمون و خرودمرونرو از ایرن           

شرایط نجات بردیرم. ایشراال کره          

واسه کوسک ترپرالن ایرن نسرل،         

ماهی سه سهار تا عرروسری جرور        

 بشه.

 آمین.
 کاریکاتور: مهناز مرادی
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داشتن شوهری که خرناس میکشد، بهتر از شوهر 

 نداشتن است.

 

 

 

 روث گوتبرگ

مینیمال
 

هایی برای زندگی
 

 کاریکاتور: مهناز مرادی
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 خو  باشه. ۴۲۲کنم  من فکر می-

 راه نداره. 6۲۲۲کنی حاج آعا؟ کمتر  از  شوخی می-

ریم یه دور بزنیم، شاید  رسه. وس می نه ما وسعمون نمی-

 برگردیم.

 . 2۲۲باشه حاال ناراحت نشید؛ نه حرف ما نه حرف شما -

 مبارکه...-

گفتگوی فوق مربو  به خرید دباس در یک فروشگراه کره بره        

ددیل تغییر شغل حراج زده باشرد یرا سروورری مرحرل کره                

های نزدیک به تاریخ انقضا را به هر زوری میخرواهرد بره       جنس

مردم غادب کند نیست؛ حتی ارتباطی با مشاورین امالک و یرا  

شان هرم   دختر خاده و دختر عمه و دیگر اعضای محترم خانواده

های ودر عروس و ودر دامراد سرر        ندارد. گفتگوی فوق صحبت 

های مهریه است که با دعتی میال زدنی برای ترک   تعداد سکه

کنند از امرروز   زنند و محاسبه می های مهریه سانه می تک سکه

 ها برای سه کسی خواهد شد؟ همه هزینه

صرف نظر از درست یا غلط بودن این سنین ازدواج مرعراملره        

ورسم که تا به حرال بره      ای از دختران هم سال خودم می گونه

کنید جرز بره عرنروان            وسر جوانی که برای ازدواج انتخا  می

اید؟ یا فقرط در     سکوی ورتابی به سوی آرزوی محال نگاه کرده

انتظار شاهزاده سوار بر اسب سپید هستید که با شنلی که در   

درخشد به سوی شما بتازد و شما را به  انوار طالیی خورشید می

عصر باشکوهش در سرزمین وریان ببرد و تا آخر عمر، امر کنید 

تر هم نشنوید و یحتمل به خوبی و خوشی زندگی  و از گل نازک

 کنید؟

عکس این موضوع هم صادق است؛ یعنی شما از عده کییری 

های ازدواج سروال     از وسران جوان این مرز و بوم درباره معیار

 کنند: کنی به اتفاق به سه مورد ذیل اشاره می

 هیکل سرکار خانم دووز

 اخالق فاطمه زهرا)س(

 دست وخت کوکب خانوم

نظر به حساسیت و تعصب ما ایرانریران غریرور نسربرت بره              

هایمان مجددا، از توضیح بیشتر صرف نرظرر      اعتقادات و معیار

کنم اندکی مجال دهید و سفری با  کنم و از شما دعوت می می

 بنده حقیر به دنیایی خیادی داشته باشید.

دنیایی موازی را تصور کنید که در آن وعتی از یک دختر دربراره    

ورسید از درک متقرابرل    خواهد با او ازدواج کند می مردی که می

کند، نه وول و ماشین و احرترمراال         مسائل روزمره صحبت می

هیکل سیکس وک و عد فالن و سشم بهمان. برای ازدواج بره       

های حرروف   اندازه سال توددش به میالدی ضر  در تعداد نقطه

ماه توددش به عمری به توان روز توددش به شمسی، مرهرریره    

خواهد؛ بلکه باور دارد بعد از زندگی مشترک اگر تصمیم به  نمی

جدایی گرفته شد باید تمام دارایی خانواده نصف شده و بریرن     

زن و شوهر به مساوات تقسیم شود. در مرقرابرل وسرری را              

داند؛  مجسم کنید که انجام کار خانه را کمک به همسرش نمی

آورد و برا       بلکه آن را بخشی از وظایف همسری به حسا  می

توان برا   کند. مردی که می  داری مشارکت می آغوش باز در خانه

او ساعت ها از گذشته و حال و آینده صحبت کرد بدون اینرکره   

تری اسرت     ارزش تر و بی ای فکر کند یک زن جنس ضعیف دحظه

های محدودی دارد و عمده کاری که در    یا به بیان بهتر، توانایی

دهد حرف زدن است.زندگی مشترک این وسرر و        روز انجام می

شان در نظر بگیرید. هرسند تصورش اصرال     دختر را در جهان خیادی

ساده نیست، اما شاید بتوانید تمایز میان این سبک از ازدواج   

 ایم ویدا کنید. را با نوعی از هم زیستی که ما انتخا  کرده

 رسد؟ انتخا  با شماست. کدام مناسب به نظر می

 عقاید یک فمنیسم
 هانریشل نُل



 6931_سال دوم_شماره هشتم_ آذر 72ماهنامه طنز اتاق

12 

 6931آذر -شماره هشتم-سال دوم -72ماهنامه طنز اتاق

 چرخکی خواهم خرید

 خواهم انداخت به کوی

 دور خواهم شد از این دانشگاه

 که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق،

 جزوه ای بر من بیچاره دهد.

 در هر خانه زدم،

 هرکجا خواستگاری رفتم؛

 توک پایی بزدند، و من از خانه به بیرون راندند.

 جیبم از پول تهی 

 از آرزوی پوشالیو دل 

 همچنان خواهم راند

 نه به زیبایی دل خواهم بست،

 آرند نه به حوری و پریان که سر از خانه به در می

 ها و در آن تابش تنهایی و بدبختی

 شان ها فشانند فسون از سر گیسو می

 همچنان خواهم راند 

 همچنان خواهم خواند

 دور باید شد دور

 پشت مرزها شهریست

 که درآن زوج شدن آسان است

 دست هر ترمِ یکی، شاخه گلیست

 نگرند مردم آن گونه به من می

 که به یک آدم پولدار و شفیق

 شنود گوش، موسیقی عشق می

 آید در باد و صدای کف و سوت می

 پشت مرزها شهری است

 که در آن وسعت عشق به اندازه لبخند جوانان پیداست

 عاشقان وارث آب و خرد و روشنی اند

 ها شهریست پشت مرز

 چرخکی باید خرید

 چرخکی خواهم خرید

  نگار شمسی

ر:زهرا آل بویه
کاریکاتو
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 کاریکاتور: مهناز مرادی

 
 

 مو فرفری یا موها دخت داشته باشد، فرعی ندارد فقط 

 دطفا عد بلند باشد.

 عینک گرد ته استکانی بزند یا به سشم های عقا  گفته باشد  

 زکی، هیچ فرعی ندارد، فقط دطفا عد بلند باشد.

 ساق و الغر، زشت و زیبا،

 شاهزاده و 

 گدا، زیبای   

 خفته یا  

 دراکوال

 اصال مهم 

 نیست   

 فقط دطفا 

 عد بلند 

 باتشد. 

 بلند باشد، مرد

 باشد،وایه باشد، 

 جمعه ها تا دن  ظهر   

 بخوابد، هی گیر

 ندهد سلفی نگیر دستپخت  

 هم برایشمهم نباشد.خوشتیپ

 و بد اخالق هم باشد ودی خب اگر 

 عد بلند نباشد دطفا کال نباشد.

 اصال هم اهمییت نمی دهم دوستانم 

 مسخره کنند و بگویند دراز دکل دیالق  

 طوالنی، دطفا فقط عد بلند باشد.

 

 

 

 

 سمن زیدآبادی

 

شد
 با
ند
 بل
عد
ط 
فق
فا 
دط

.  
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با توجه به این که موضوع این شماره از مجله ازدواج هسرت  

کنم درباره ازدواج، خریرانرت در         فیلمی که بهتون معرفی می

زندگی زنراشرویری،    

تاثیرر مشرکرالت      

اعررتررصررادی روی     

زندگری و ظراهرر        

 سازیه.

فیلم دختر گمشده

 (gone girl     برره )

کارگردانی دیرویرد     

 7۲6۵فینچر، سرال 

و بر اساس رمانری  

با هرمریرن اسرم       

سرراخررترره شررد.      

نویسنده رمران و    

فیلم نامه جیلیرن  

فلریرن هسرت و        

های اصلی رو  نقش

بن افلک و رزاماند 

وایک برر عرهرده        

 دارند. 

داستان این فیلم از صبح روز ونجمین سادگرد ازدواج نیک)برن   

شه، زمانی که نریرک      افلک( و ایمی)رزاماند وایک( شروع می   

هرای     شه همسرش ناودید شده و در عیل و عرال      متوجه می

هایی هم ودیرد   ای در مورد گم شدن ایمی، شک و تردید رسانه

میاد مبنی بر این که ازدواج نیک و ایرمری ازدواج مروفرقری          

 نداشتند و نیک همسرش رو به عتل رسونده.

 های معمایی یه کاراگاه سمج ورونده رو به میل تمام فیلم

گیره و سعی در حل ماجرا داره، شواهدی مبنری برر      دست می 

 های متعدد به  کنه و با سرنخ مشکالت مادی این زوج ویدا می

های جادبی می رسه که ددم نمیاد براتون تعریف کنم تا  نتیجه

 اش نهایت دذت رو ببرید. فیلم رو ببینید و بتونید از هر دحظه

های مرترفراوت مریرل           برای یه بازیگر خو  نشون دادن حس

خشم، تواضع، ناراحتی، شادی و... کار سختی نیست، امرا بری        

حس نشون دادن شاید کار مشکلی باشه و بن افلک به خوبری  

این بی حسی رو که برای کاراکترش مورد نیاز هم بروده تروی       

 ده. های مختلف نمایش می عسمت

اگر اهل سینمرا براشریرد       

هرای     دونید کره کرار       می

فینچر ارزش دیدن رو داره   

و این کار هم که  نرامرزد   

دریافت جایزه برهرترریرن       

کارگردانری از جشرنرواره        

گلدن گرال  بروده شرک        

نکنید اینقدر خو  هسرت  

که شما رو میخکو  کنره  

و در عریرن جرذابریرت و          

هرای     هیجانش خیلی سیرز 

مهم و مفید درباره زندگی 

مشترک یادتون بده. ایرن   

فیلم یک ترکیب منحصرر  

بررررره فرررررررد از              

روانشناسری،خشرونرت و      

زندگی مدرنه که بره طررز     

ای کنرار هرم      هوشمندانه

 عرار گرفتن.

برای اینکه بهتون انگیزه بیشتری برای دیدن این فیرلرم بردم      

های درگیرکرنرنرده داره،       باید بگم، شروع خیلی خو  با دیادوگ

طراحی دباس و صحنه کامال هماهن  و متناسب با موععیتره،  

خط داستانی مشخصه و روند ویشروی خیلی خوبی داره که شما 

 کنه. رو خسته نمی

به گفته یکی از منتقدین این فیلم، دختر گمشده رو براعرث       

 میشه مغزتون از هم بپاشه!

اگر تماشا کردید نظراتتون رو از طریق تلگرام با ما در مریرون     

 بذارید..

 آنونس
 حانیه عباسی



 6931_سال دوم_شماره هشتم_ آذر 72ماهنامه طنز اتاق

15 

 6931آذر -شماره هشتم-سال دوم -72ماهنامه طنز اتاق
شاعری از شاعران شعری سراییده که حرکات اضافی همه جانبه ی بدن را می طلبد وس تعارف را کنار گذاشته و بلند بخوانید 

 و عشن  بشگن بزنید.

 

 

 خدا ددم تن  اومد

 با من سر جن  اومد

 گنجه رو وا کن ببر اومد

 کل ابرام از در اومد

 (7دست به خنجر اومد)

 شمر ستم گر اومد

 ) از گفتن این عسمت از آهن  معذوریم، ریتم را حفظ کرده و ادامه دهید(

 7)وادده ی مش ماشااهلل خیر نبینی ایشااهلل( 

... 

 9)زن خوبه خوشگل باشه (

 7)سفید و کمی ساق( 

 ) یه صدای ریز میگه: شله(

 7)مرد خوبه کچل باشه( 

 دراز و دیالق

 ووددار و بداخالق

 )همون صدای ریز در ادامه میگه: جانم(

... 

 9سر تا سر بازار همه اش دود کبا  است )عمو جون( 

 9دب تشنه و دل گشنه و بغداد خرا  است )عمو جون( 

... 

 7)دوتا دیمو دارم می خری؟ ارزونش کنی می خرم( 

 یه خرمن نون دارم می خری؟ ارزونش کنی می خرم

 )تو ماه هر شبی.

 7میدونم(

 عرص عمری 

 می دونم.

 7)من شوهر آس و واس نمی خوام(

 جز یک گونی اسکناس نمی خوام

 7)ناز و عشوم رو می خری؟(

 به نرخ زعفرون می خرم.

 )با خوت منو می بری؟

  7بغلت می کنم و می برم.(

 ، دبخند دانشجو72اتاق
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رو خوندید ممنونیم. می تونید با جا گذاشتن نشریه   72از اینکه نشریه اتاق

توی سلف و کافه و ون و ... نشریه رو دست بدست کنید و این طور تعدعداد        

 بیشتری از دوستامون با ما خوشحال و خندان خواهند شد.

 ممنون از بودنتون.

 لرزیدن زمین
 و فرجام کار خشت نشینان
 در سرزمین  آهن وجنگل 

 در سرزمین مس
 اما

 در خوابگاه خیل وزیران
 آرامشی است گویا

 آبی ز آب
 تکان هم نمی خورد! در خانه  های امن وکیالن

 جنبنده ای آرامشش را 
 خراب نمی کند! این جا زبانه حادثه

 بر مردم فقیر دراز است!
 مثل زبان گزمه و قاضی  
 بر بندیان بسته به زنجیر  

 اینجا روح فسرده ام
 پس لرزه های ستم بارگی را 

 نشسته به انتظار ...
 

 حسین اکبری
 

 تسلیت ایران
 تسلیت کرمانشاه


