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درخــــــــت
کاشت
مهمترین عامل قطع درخت
در واکنش به قطع شبانه
درختان باغستان قزوین

محمد اسدی

 ســام! بفرمایید شــما به مناســبت هفته جهانی محیطط زیست قزوین دارید.
زیست چه برنامهای برای محی 
 احسنت! چه ســؤال خوبی! چه پرســش هوشمندانهای!چقدر بجا بود این پرســش شما .داداش دستم درد گرفت
االن میام دیگه .ببخشــید یادم رفت ســؤالتون چی بود .یه
بار دیگه تکرار میکنید؟
 گفتم برنامهتون برای هفته محیط زیست چیه؟ احســنت .ببینیــد مــا هفتــه پیــش یــه بازدید داشــتیم ازباغستان قزوین .این باغستان تاریخی که هزار سال قدمت
ط زیست قزوین داره .ما
داره نقش بســزایی در حفظ محی 
تصمیم گرفتیم این باغستان رو احیا کنیم.
 چقدر خوب! اما چطور؟ االن میــام داداش ،بذاریــد ایــن ســؤالو جــواب بــدم.ببینیــد ما در بازدیدمون متوجه حضور یک ســری اشــیای
مجهولالهویه تحت عنوان درخت در این باغستان شدیم
که متأســفانه مثل یک ویــروس تمام این باغســتان رو فرا
گرفته بودن .که خوشــبختانه با اقدام فوری ما ،باغستان رو
از لوث وجودشون پاک کردیم.
 یعنی واقعاً شما همه درختها رو قطع کردید؟ همــه همه رو که نه! دو تا رو نگه داشــتیم بهشــون روبانببندیم.
 روبان؟ روبان واسه چی؟ واســه افتتاحیه دیگه! آقا چشم اومدم یه لحظه فرصتبدیــد .ببینیــد وقتــی میخواهیــم روبــان رو ببریــم و همه
دست بزنن ،باید یه چیزی باشه که روبان رو بهش ببندیم.
واسه خاطر همین دو تا درخت رو موقتاً نگه داشتیم.
 -افتتاح چی؟

 آهــا اینم نگفتم؟ ببینید یکــی از طرحهای دیگه ما برایاحیای باغستان اینه که یه روگذر بزرگ روی این باغ بزنیم
تا مردم این باغستان زیبا رو تماشا کنن.
 ولی شما با احداث این جاده ،باغستان رو نابود میکنید.میدونید با قطع این درختان ســطح آب زیرزمینی چقدر
پایین میره؟
 ایــن کــه ســطح آب زیرزمینی بیاد بــاال ،خیلی هم خوبنیســت .چون از قدیــم گفتن آب زیرزمینی که ســرباال بره،
قورباغه ابوعطا میخونه .خیر! این مسئله به سازمان آب
ارتباط پیدا میکند نه ما!
 حاال اینا هیچی .توی این باغســتان ،کلی کشاورز مشغولبه کار هســتن .نابودی باغســتان کلی فرصت شــغلی رو از
بین میبره.
 به خدا این سؤال آخره ،نکش دستم رو .عارضم خدمتشــما که مــا در طرحمون به همــه جزئیات فکــر کردیم .با
قطع درختان ،ریزگردها وارد شــهر میشــن و ماشــینهای
مردم گرد و خاکی میشه .این دوستان کشاورز ما میتونن
بــرن کارواش بزنــن و ماشــینهای ملــت رو بشــورن .مــا
حســاب کردیم با این وضع گرد و غبار هر ماشــین در هفته
نیــاز بــه دو مرتبــه کارواش داره .ایــن خــودش یــه فرصت
شغلی فوقالعاده است.
 بسیار هم عالی .صحبت پایانیتون رو بفرمایید. بله! ما شعارمون اینه که مهمترین عامل قطع درختان،کاشــت درخته .پس بیاییــد با جلوگیری از کاشــت بیرویه
درختان ،آمار قطع درختان رو کاهش بدیم.
 خیلی ممنون .خب دیگه ایشون رو میتونید ببرید. بریــم آقــا! فقــط داداش اگه زندان درخــت داره بگو منتبرم رو بیارم.

طرح :نازنین اسماعیل زاده

گزارش یک قتل گوسفندی

بهخاطر یکمشت پشم

محمدرضا
رضایی

یــک گوســفند در ســودان به اتهــام قتل
زندانی شــد .دادگاه بخــش رومپیک در
شــرق ایالــت بحیــرات جنوب ســودان،
یــک گوســفند را که با حملــه به یک زن
 ۴۵ســاله موجــب مــرگ او شــده بود تا
زمان تکمیل محاکمه صاحبش زندانی

کرد.
با تالشهای خبرنگار برونمرزی هفتهنامه طنز ایران ،توانستیم
بــه گزارش کامــل پلیــس از فرایند دســتگیری و بازجویــی از این
گوسفند خطرناک دست پیدا کنیم که در ادامه آن را میخوانید:
پــس از دریافــت گزارشــی مبنی بر قتل یک شــهروند به دســت،
(البته دســت که ندارد) ،به ســم یک گوســفند جانی ،مأموران ما
بالفاصلــه در محــل حاضــر شــده و پــس از بررســی دوربینهای
محــل حادثــه ،چهــره گوســفند مذکــور را شناســایی کــرده و رد
طویلهای را که قاتل در آن مخفی شده بود ،پیدا کردند.
پس از شناســایی مخفیگاه گوســفند ،شــبانه و طــی یک عملیات
رعدآســا و غافلگیرکننــده به طویله مذکور یورش بــرده و قاتل را
از شــاخش گرفتــه و دســتگیر کردیم .الزم به ذکر اســت ،قاتل در
هنــگام ِخرکــش شــدن ،بســیار مقاومت میکــرد و بــا بعبعهای
ممتــد و بلنــد ،قصــد کمکگرفتــن از همنوعانــش را داشــت که
خوشــبختانه ،همنوعــان وی قانونمــدار بــوده و در واکنــش بــه
بعبعهــای متهــم ،مثــل گوســفند سرشــان را پاییــن انداختــه و
ســهمیه علوفه متهــم را نیز بین خود تقســیم کردنــد؛ در نتیجه
خللی در عملیات پلیس وارد نشد.
پــس از انتقال متهم به مقــر ،وی را تحت بازجوییهای فنی قرار
دادیم و با خوردن کباب جلوی چشــمان وی ،ســعی در شــکنجه
روحــی وی داشــتیم؛ البتــه نامبــرده در ابتــدا همهچیــز را انــکار
میکرد و در مقابل سؤاالت ما فقط بعبع خالی مینمود اما پس
از اینکــه وی را با فیلم دوربینهای مداربســته روبهرو ســاختیم،
گوســفند قاتل به جــرم خویش اعتــراف کرد و اینبــار بعبعهای
معنادار تحویلمان داد.
مترجمان زبان گوســفندی پس از استماع اعترافات گوسفند ،به
ما گفتند که وی انگیزه خویش را از قتل تسویهحســاب شــخصی
عنوان کرده اســت .گویا مقتول کــه تنها تفریح زندگیاش بافتنی
بوده اســت ،هروقــت کاموا کم مــیآورده ،مخفیانه با قیچیهای
غیراستاندارد گوشهای از پشم قاتل را میچیده و از آن برای خود
کاموا درســت میکرده اســت .متهم که احساســاتی شــده بود ،با
گریه گفت که چیدهشــدن پشم بهشکل غیراصولی و توسط افراد
غیرحرفــهای درد زیــادی دارد ،لذا وی یــکروز تصمیم میگیرد
یکبار برای همیشه از شر زن همسایه خالص شود.
پس از بررســی بدنی گوسفند جای پشــمهای چیدهشده بر بدن
وی کامــاً ملمــوس بــود و از اینجهت صحــت اعترافات متهم
ی است گوســفند قاتل ،مثل سگ از جرمش
تأیید میشــود .گفتن 
پشیمان است و حاضر است در مقابل بخشش اولیایدم ،تا آخر
عمر به آنها شیر و پشم اعال تحویل دهد.
گوســفند مذکــور به پیوســت این گــزارش ،جهــت تصمیمگیری
نهایی خدمت مقام محترم قضایی ارسال شد.
پ.ن :لطفــاً بــه ســربازانی که متهــم را تحویــل میگیرنــد ،تذکر
دهید که تحت هیچ شــرایطی کیســهای را که به ته متهم بســتیم
باز نکنند؛ متهم خیلی استرس دارد.

خارکیف رو رها کن!

دوبیتی های جشنواره عنکبوتی!
با قلب پر از درد ز آالم وطن
همواره به روی صحنه اما در کن
ققنوس شدن اگر نشد قسمت مان
دادند به ما نشان اسپایدر زن
️ëëطاهره ابراهیمنژاد

با دشمن خلق سور و ساتی کردی
در ذهن خودت محاسباتی کردی
هم جایزهات پرید ،هم آخر امر
بدجور خودت را شکالتی کردی!!!
️ëëمهدی امامرضایی

خندهمان آمد از این تشبیه شوت
که به دریا گفتهای صحرای لوت
مشکل از چشمان معیوب شماست
گر که دیدی کهکشان را عنکبوت!
️ëëمهنا صادقی

یا در دهنت بریز یک کاسه بتن
یا #معشیت صحیح را تمرین کن
تو پول بدون مالیاتت ،کم نیست
خب حداقل بخر پک َبن بِن ُبن
️ëëفهیمه انوری

سید محمدجواد
طاهری

کن-کبوت!

برمال شدن پشت پرد ه جشنوار ه سیاستزد ه کن

ناصر جوادی

بهدنبال نایاب شــدن شــیر خشــک در
امریکا ،با وجود اعالم بیاطالعی وزیر
بازرگانــی امریــکا پــس از یــک هفتــه،
بســیاری از رســانه و چهرههــا بــه ایــن
اتفــاق واکنــش نشــان دادنــد .مروری
داریم بر مهمترین این واکنش ها:

شــبکه تلویزیونــی صــدای امریــکا در گزارشــی فــوری بــه ســراغ
پنگوئنهــا رفته تــا پرده از راز عدم موفقیت آنها در بازی فوتبال
بردارد .در این گزارش مشــخص میشود دلیل عدم توفیق این
موجودات نازنین در بازی فوتبال ،نداشتن زانو است.
روزنامه واشــنگتن پست در ســرمقاله خود به نقل از کارشناسان
تغذیــه نوشــت ،اســتفاده از شیرخشــک ممکــن اســت گلــوی
نــوزادان را اذیــت کنــد .در ایــن مقالــه به مــادران توصیه شــد از
شیرتر استفاده کنند.
ِ

در بخــش تازههــای علمــی شــبکه تلویزیونــی ســیانان اعــام
شــد ،محققان دانشــگاه هاروارد در تازهتریــن تحقیقات خود به
این نتیجه رســیدند که شــیر خشــک عامل اصلی سرطان است
و بــرای ســامتی ضــرر دارد .این محققــان در ادامه بــه والدینی
که فرزندانشــان در منجالب شیر خشک گرفتار شدهاند توصیه
کردند برای ترک و فراموشــی شــیر خشــک به ســراغ اســتعمال
دخانیات بروند.
جو بایدن رئیسجمهور امریکا ضمن اعالم اینکه صدای مبل بوده،
به شــهروندان امریکایی قــول داد که جای هیچ نگرانــی وجود ندارد
چــرا کــه دســتور واردات پودر بچــه در حجــم انبــوه را داده و بهزودی
مشــکل کمبود آن حل خواهد شــد .در این لحظه یکی از مشاورین با
کــردن نــخ در گوش او چرتــش را پاره کرد و گفت مشــکلی که ایاالت
متحده با آن مواجه است کمبود شیر خشک است نه پودر بچه .آقای
بایدن با گفتن «آها» به چرت نیمروزیشان ادامه دادند.
شــبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از ســفر قریب الوقوع محمد
بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی و هیأت همراه به امریکا
خبــر داد .این شــبکه انگیزه ســفر را حل بحران شــیر خشــک در
امریــکا اعــام کرد و احتمال داد بیش از  100شــاهزاده جوان در
این سفر بن سلمان را همراهی کنند.
شبکه تلویزیونی بیبیسی نیز اعالم کرد با بررسی  312میلیون
کودک در سراســر جهان به این نتیجه رســیده که کودکانی که به
جای شیر خشک از آب قند و آبجوش نبات استفاده میکنند ،تا
هفت برابر بیشتر از همساالن خود رشد میکنند.
پســر دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق امریکا در صفحه توئیتر
خــود با اشــاره بــه کمــک  40میلیــون دالری بایــدن بــه اوکراین
نوشت :خارکیف رو رها کن ،فکری به حال ما کن.
روابط عمومی توئیتر از فیلتر شــدن هوشــمند واژههای «شــیر»
«خشــک» «کیف» «خارکیف» «مارکیف» و سایر بستگان سببی
و نســبی کیف در این شــبکه اجتماعی خبر داد و به پســر ترامپ
هشــدار داد اگر یک بار دیگربا اکانتش شــیطنت کند ،سرنوشــت
پدرش در انتظار اوست.

