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سنگمفت،حرف مفت!

طرح صیانت از خشونت
علیه زنان
شهرام شهیدی
طـــنــزنـویــس

چهــارم آذر روز جهانــی مبــارزه بــا
خشونتعلیهزناناست.لذادر تحریریه
شــهرونگ دور هــم جمــع شــدیم و دبیر
صفحه طی نطق باشــکوهی در حمایت
از زنانچنین گفت:
اینکــه میگوینــد پشــت ســر هــر مــرد
موفقــی ،یــک زن ایســتاده ،فمنیســتی
نیســت .اصال چرا باید پشت سر یک مرد
موفق زنی ایســتاده باشد؟ خب خانمها
بروندتویصفخودشان.
یکــی از کارتونیس ـتهای خانــم هــم
زیرلبــی جــواب داد« :پشــت ســر هــر زن
موفق یک مرد ایستاده که تمام توانش را
برای عدمموفقیــت زن در طبق اخالص
گذاشتهامازورشنرسیده».
یکــی از بچ ههــا بــرای اینکــه بحــث باال
نگیرد ،پیشــنهاد داد حاال که طر حهای
صیانتــی روی بورس اســت ما هــم طرح
«صیانت از خشــونت علیه زنــان» را ارایه
دهیم .البته از آنجا که ایشان بیبیفیس
تشــریف دارنــد همه فکــر میکننــد دچار
سهو زبان شده و واژه درست در دهانش
نچرخیدهاماخودشمیداندچه گفته.
خالصــه پــس از ربــع ســاعت ،طــرح
صیانت از خشــونت علیه زنان آماده و با
قیددوفوریتثبتشد.
 -1بهمنظــور تامیــن هزین ههــای مالی
ایــن طــرح ،میبایســت عــوارض خــروج
از منــزل از زنان اخــذ گــردد .در این طرح
بســته بــه اینکــه در ســاعت اوج تــردد از
خانه صــورت بگیرد یــا نه مقــدار عوارض
دریافتیمتغیر خواهدبود!
 -2هــر زنــی اختیــار دارد هــر کنجــی از
خانه را که بــه آن الفت دارد اختیار کرده و
همانجا بنشیند .هیچ مردی حق ندارد
او را از ایــن حــق محــروم کرده و بــا اعمال
خشــونت ،زن را مجبــور کنــد بــرود جای
دیگریبنشیند.
 -3بهمنظور صیانت زنان از خشــونت
محیــط وزارتخان ههــا ،هرگونــه انتصــاب
زنــان بهعنــوان وزارت ،قضــاوت و ...
خشــونت علیه زنــان تلقی شــده و بــا آن
برخوردخواهدشد.
 -4بهمنظــور صیانت و حفــظ صدای
زنــان ،خوانــدن زنــان حتــی در مراســم
خانوادگیخشونتعلیهخودشانتلقی
شــده و حنجــره موردنظر جهــت اعمال
اصالحاتژنتیکیضبطخواهدشد.
 -5بهمنظــور صیانــت از حــس
زنــان و جلوگیــری از جریح ـهدار شــدن
احساساتشان حین تماشای مسابقات
ورزشــی ،حضور آنــان بهعنوان تماشــا گر
همچونسابقممنوعاست.
البته فکر نکنیــد صیانــت از زنان فقط
محدود به همین چند بند است .حیف
یگــذارد بقی ـهاش را
محدودیــت جــا نم 
بگوییم.

instagram.com/shahrvang1

ایمیل شهرونگ:

shahrvang1@gmail.com

افزایش سرقت دریچه فاضالب در تهران
خسارت میلیاردی به آبفا با سرقت دریچه!

مردم:خبمنظور؟
میخواینآبو
گرونکنید؟
مسئول شرکت گاز :علمک گازو که بیشتر میدزدن
پس ما گرونتر میکنیم
مسئول توانیر :سارق تیر چراغ برق و خسارت تریلیاردی نبود؟
یک نماینده مجلس :شاید سارقان از اینستا گرام یاد گرفتهاند
یک مسئول میراث فرهنگی :با فاضالب میشه کشاورزی کرد؟
یک روشنفکر :بزهکاری ریشههای فرهنگی دارد ،نه اقتصادی
ابراز نگرانی شدید خبرنگار لندننشین از افزایش بزهکاری
در نسلهای آینده اروپا
#زمینه_چینی_برای_جبران_خسارت#شهرونگ
آزادراه

امیرمسعود فالح

شناخت چند تیپ کاربر اینستا
میخواهیــم ببینیــم کاربــران آپدیــت جدیــد اینســتا (اد کــردن
استوریهابههم)چهتیپاجتماعیهستند:
 -1یه عکــس اد کن که نشــون بــده فامیلداشــتن خیلــی خوبه:
مخصوص وابستگان برخی مسئوالن که با توجه به توأمانداشتن
تعهدوتخصص ِس َمتمیگیرند.
 -2یه عکس اد کن که نشــون بــده ازدواج هنوز قشنگیاشــو داره:
این مورد هم مخصوص کسانیست که با فرزندان و بستگان برخی

مســئوالن ازدواج میکنند هم کســانیکه با یک فرد سالمند خیلی
پولــدار ازدواج میکنند هم افــراد پولداری که بهجای صــورت زیبا،
ماشینوخانهزیبادارند(سیرتزیبامهمنیست)وبایکفرددارای
صورتزیباازدواجمیکنند(اینجاهمسیرتزیبامهمنیست).
 -3یه عکس اد کن که نشــون بده جدایــی بهجا و بهموقع خیلی
هــم کار خوبیه :ایــن مورد خاص کسانیســت کــه در اوج نوســانات
قیمت سکه جدا شدهاند و مهرشــان را به اجرا گذاشــتهاند و درس
عشقواقعیبهشوهر عاشقپیشهشاندادهاند.
 -4یه عکس اد کن که نشــون بده پول ،خوشــبختی نمیاره :این
مــورد هــم بــرای کسانیســت کــه مســتقیما از پــول به خوشــبختی
نرســیدهاند ،بلکــه اول از پــول بــه قــدرت یــا شــهرت یــا موقعیــت

اجتماعی رسیدهاند بعد خوشبخت شــدهاند و االن دچار خطای
دیدشدهاندوقدر پولرانمیدانند.
 -5عکــس بهتریــن بابــای دنیــا رو بــذار :خــب واضــح اســت کــه
فرزندانی کهاز باباجانشانارثمشتیبهشانرسیدهیادستشان
هنوز تــوی جیب بزرگوار اســت مخاطــب اختصاصی این اســتوری
هستند.
زیر زمین
 -6با یه عکس بگــو ِ
کارت چیه :کس ـیکه توی معدن یــا ِ
مشــغول کار ســخت اســت یا توی خیابــان و بیابــان عــرق میریزد،
دستش تمیز باشد و کارفرما هم اجازه بدهد ،نتش آنتن نمیدهد
ونمیتواندهمچیناستوریبگذارد.میمانددفترنشینانمناطق
تحتپوشش 4Gکالنشهرها.

ش ـه ــر نگار

از خنده
تا نقد واقعیت

قسمت چهارم -خنده کارناوالی

یحییتدین
کارتونیست

هیــچ خنــدهای خودبهخود شــکل نمیگیرد ،بلکــه در ابتدا کنشــی
اتفاق میافتد که میتواند به اشکال مختلف رخ دهد .خواه بهصورت
کالمیا گفتوگو،خواهبازی(نمایش)،خواهتصویر(کارتونیا کاریکاتور )
شهــای خیابانی (کارناوال) در شــکل کالم و
و در ادامــه بهصورت نمای 
گفتوگو عالوه بر «جوک» گفتن مقوله ادبیات نیز قرار میگیرد .بهطور

مثال در قســمتهایی از نمایشــنامههای «شکســپیر» ،یــا رمانهای
«صــادق هدایــت» وقایعــی رخ میدهــد کــه باعــث خنــده خواننــده
یشــود .در شــکل نمایش و ســینما ،کمدینها نقــش اصلــی را بازی
م
میکنند و در کارتونها ،این قلم طراح اســت که حــرف آخر را میزند اما
لهــا پدیدهای اجتماعی رخ میدهد که همراه با موســیقی و
در کارناوا 
آواز دستهجمعیورقصندگانی کهباماسکهای گونا گونصورتهای
خود را میپوشــانند ،در قدم اول هدفی جز شــاد کردن مردم را ندارند.
مراســمی که همراه با شــادی و پایکوبی پیامی نیز منتقل میکند« :در
زمانبرگزاری کارناوالها،نظامسلطهو سلسلهمراتبی،از نظرهامخفی

یشــوند» بــر این اســاس جــای تعجب نیســت ا گــر علیرغم ســابقه
م
لهــا در نظا مهــای دیکتاتوری با
تاریخی هزاران ســاله ،برگــزاری کارناوا 
یشــود .منطق حا کم بر کاروانهای شــادی ،همان
ممانعت روبهرو م 
منطقی اســت که در کارتونها نیــز به اجرا در میآیــد .مهمترین ویژگی
آن وارونگــی وقایــع یــا حقایــق اســت ،جایــی کــه در آن ابلــه پادشــاه و
پادشــاه نقش ابله را بازی کــرده و نهایتا دنیایی وارونــه را بنا میکنند .بر
این اســاس خنده کارناوالی از یکطرف شــادیبخش و از سویی دیگر
ویرانگر شرایطیاست کههیچگونهتغییریرابرنمیتابد.بهچندنمونه
از تصاویر کارناوالیتوجهفرمایید.

