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البته روز زن است.  این   امروز روز مادر و 
تبریک  زمین،  ایران  زنان  و  مادران  به  را  روز 
می گویم. روزتان فرخنده باد. خب حاال که این 
روز مربوط به زنان است، ما هم مطلب مان را 

اختصاص می دهیم به زنان.

 حتما شما هم شنیده اید که هر زنی دو مرد 
را دوست دارد. یکی ساخته تخیالت اوست 
و دیگری هنوز به دنیا نیامده. این را گفتم که 
بگویم ما مردها می دانیم که هنوز مردی که 
زنان  تأیید قاطبه   و  از همه نظر مورد پسند 

باشد، خلق نشده. 

 می خواستم خودم را برای مادرم و همسرم 
مادر  روز  مناسبت  به  گفتم  کنم.  شیرین 
و روز زن، کلی بادکنک رنگی بخرم و ببرم تو 
بعد  و  کنم  آویزان شان  دیوار  و  در  از  خانه 
همین  در  نقشه  اما  کنم.  سورپرایزشان 
رئیس  چون  چرا؟  ماند.  عقیم  اول  مرحله 
اتحادیه خرازی فروشان اعالم کرد به مناسبت 
سطح  در  بادکنک  خریدوفروش  ولنتاین، 
بازار ممنوع است. پس تقصیر من نبود که 
شما  اصال  بخرم.  که  نبود  بازار  در  بادکنکی 
از همین ولنتاین  خانم ها هرچی می کشید، 

است. 

مدال  برنده  به عنوان  شما   : خبرنگار
پیروزی  در  را  عامل  کدام  مسابقات،  طالی 

خیره کننده تان موثر تر می دانید؟
ایرانی ام  قدر  حریف  همسر  ژاپنی:  بانوی 
داشته،  قهرمانی  این  در  را  نقش  بیشترین 
مقابل  آسیایی  مسابقات  در  من  چون 
اما  شدم  فنی  ضربه  شما  هموطن  خانم 
دعای  و  داشت  دوستم  خدا  خوشبختانه 
این  در  که  بود  سرم  پشت  ژاپن  مردم  خیر 
مقطع حساس کنونی، شوهر رقیبم با اجازه 
و  فنی  ضربه  را  او  خانمش،  به  خروج ندادن 
ناک اوت و از جدول مسابقات حذف کرد. از 
همین جا و از طریق برنامه خوب و مردمی شما 
از نامبرده تشکر می کنم و در مسابقه پیامکی 

شما با ارسال عدد دو به او رأی می دهم.

 نظر یک خانم: من از قانون تشکر می کنم که 
فقط در مورد خروج از کشور ما را با پیش نیاز 
به  اگر  وگرنه  کرده،  مواجه  همسر  اجازه 
بوستان  به  رفتن  برای  ما  بود،  آقایان  برخی 
الزم  اجازه نامه  هم  کوچه  سر  االکلنگه  دو 

داشتیم.

 عمران صالحی تعریف می کرد دکتر رضازاده 
شفق یا برای تولد همسرش یا  روز زن، یک 
این  از  دوستی  خرید.  لغات  فرهنگ  کتاب 
پرسید:  کهنه کار  سیاستمدار  و  نویسنده 
»این چه هدیه ای است؟ مطمئنی همسرت 
از گرفتن این هدیه خوشحال می شود؟« دکتر 
رضازاده در پاسخ گفت: »می دانم که خانمم به 
این هدیه نیاز دارد، چون پارسال که برایش 
من  به  بودم،  گرفته  هدیه  طال  یک ساعت 
گفت نمی داند باید با چه کلماتی از من تشکر 

کند. این لغت نامه را گرفتم که بداند!«

 و از مردی پرسیدند: »عزیزجان، اصال خوب 
نیست شما دچار چند همسری شدی ها. کار 
قشنگی نیست.« مرد جواب داد: »خودم هم 
می دانم اما مجبورم می فهمی؟« با تعجب از او 
داد:  جواب  مرد  مجبوری؟«  »چرا  پرسیدند: 
من  و  کرده اند  سهمیه بندی  را  طالق  »چون 
قادر به طالق دادن همسران سابقم نیستم، 
برای  من  و  می دهند  ازدواج  وام  طرفی  از  اما 
وام  بتوانم  که  کنم  ازدواج  باید  عمر  گذران 
بگیرم. خب می بینید که قانون مرا به سمت 

چندهمسری سوق داده؟« 
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 یک محروم: شما نذار تورم ما رو صرف کنه
 نمی خواد عوارض رو صرف ما کنی!

: خوشبختانه محرومی توی ایران پیدا نکردیم که صرفش کنیم! : یه وقت صرف محروم تر شدن مون نشه!                   یک مسئول دیگر  یک محروم دیگر
ج نیست که این همه واسش عوارض بریدیدا! : علی الحساب شما عوارض رو بدید، باقیش رو به ما بسپارید!                   یک شهروند: ولی شمال خار  یک مدیر

: من دوتا قلیون اضافه کنار جاده هم داشتم، عوارضش چقدر می شه؟!                  #فعل_محرومیت_را_صرف_کنیم #محروم_نداریم #شهرونگ  یک مسافر

عوارض آزادراه تهران-شمال صرف محرومیت زدایی می شود

تـمـاشــاخــــانه

حضور  با  شهرها  تمام  پیش  روز  دو  یکی  از 
این  که  البته  شده.  زیباتر  مجلس  کاندیداهای 
عزیزان فقط به عشق خدمت آمده اند و به قول 
شاعر »عشق آدمو کور می کنه، به هرچی مجبور 
محترم  کاندیداهای  از  بسیاری  لذا  می کنه«، 
خودتان  اگر  حاال  مجبورند.  می فهمید  کنند،  هزینه  چندین  میلیارد  که  مجبورند 
کاندیدا شدید، یا در دوست و فامیل یک کاندیدای عاشِق خدمت دارید، در چند روز 

باقی مانده تبلیغات از این کارها غافل نشوید:  
الف( در پوستر تبلیغاتی حتما از یک شعار مناسب استفاده شود. شعاری که به 
مردم امید بدهد و بدانند قرار است با انتخاب آن نماینده زندگی شیرین شود. این 
نده زیر پوستر نوشته شود. به 

ُ
شعار باید با فونت ایران نستعلیق زردرنگ، خیلی گ

نظر من هنوز شعار »اندکی صبر سحر نزدیک است« با اختالف بهترین شعار ممکن 

از فردا مشکل بیکاری، تورم، تحریم،  است؛ چون اگر یک نماینده انتخاب شود، 
 ، دالر خ  نر افزایش  بنزین،  قیمت  تهران،  ند 

َ
گ بوی  هوا،  آلودگی  تیم ملی،  سرمربی 

مسکن، ازدواج، مشکل رانندگان شیر مدارس، مصدومیت بازیکنان استقالل و... 
همه و همه در یک آن حل می شود. خالصه بقیه مدیران مملکت و جهان همه منتظر 

بودند تا این گل آقا انتخاب شود و یکهو سحر شود و اوضاع رو به راه. 
ب( در مورد انتخاب عکس پوستر تبلیغاتی باید حتما نهایت سلیقه به کار گرفته 
شود. کاندیدا حتما باید یک کت وشلوار سرمه ای پوشیده باشد، با یک پیراهن سبز 
چرک تاب. نگاهش خیلی زیر پوستی به سمت افق باشد. پشتش هم با فتوشاپ، 
گاه به ذهن مردم این  یک عکس جاده جنگلی قرار داده شود تا به صورت ناخودآ

معنی را متبادر کند که اگر به ایشان رأی بدهیم، راه روشنی پیش روی ماست. 
ج( قطعا شما هم به معجزه موسیقی اعتقاد دارید. ستاد انتخاباتی کاندیدای 
مردمی، حتما برای تبلیغات یک موسیقی زیبا طراحی می کند. نکته مهم در مورد 
ح  موسیقی، انتخاب شعر مناسب است، جوری که این شعر در تمام اعضا و جوار
ج نشود. مثال ببینید این شعر چقدر زیباست. »دنیاااا  مردم نفوذ کند و هیچ وقت خار
می شه جای بهتری! اگه که رأی بدیم به مهندس اصغری!« موقع خواندن شعر هم 

حتما تحریرهای زیبای ایرانی استفاده شود. 
طبق  بسازند.  اثرگذار  کلیپ های  مجازی  فضای  برای  باید  کاندیداها  د( 
پژوهش های دانشگاه مریلند، اثربخش ترین کلیپ ها، آنهایی هستند که یک سری 
می دهند.  نمایش  مناسب  موسیقی  یک  و  تصویری  افکت  با  را  مختلف  عکس 
عکس هایی که نشان بدهد این کاندیدا چقدر خوب است، مثل اینکه با تلفن همراه 
 صحبت می کند )نشانه در دسترس و پیگیر امور مردم بودن(، در یک جمعی که
12-10نفر چمباتمه زده اند، صحبت می کند )نشانه مردمی بودن(، عکس راه رفتن 
کنار سه چهار نفر دیگر درحالی  که انگار خیلی عجله دارد )نشانه راه رفتن کنار سه 
چهارنفر دیگر درحالی  که انگار خیلی عجله دارد(. افکت ها همان طور که گفتیم، باید 
چرخشی باشد، دقیقا مثل افکت های کلیپ »گل می روید به باغ گل می روید«. آهنگ 
پس زمینه هم که باید یکی از آهنگ های ساالر عقیلی باشد تا نشان بدهد کاندیدا 

چقدر به کشورش اهمیت می دهد و فکر می کند شکوه پابرجاست. 
در پایان یادآوری می کنیم که باید همه این تبلیغات جوری باشد که انگار مردم 
موضوع این  از  نظر  مورد  کاندیدای  روح  اصال  و  ساخته اند  خودجوش   خودشان 

 خبر ندارد. 

پشت شمشادا

با حضور کاندیدا جامعه زیبا شده

طنزنویس
 شهاب پاک نگر

وزیر نیرو: ۷۰ درصد جمعیت ایران از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردارند

] شهاب نبوی[

۳۰ درصد باقی مانده:
 احتماال ما هم اقلیت حساب می شیم

یته!   و مهم اکثر

کارتونیست
نازنین جمشید                ی

nana.jamshidi@gmail.com

 جلف نامه  مردانه
 در بزرگداشت روز زن!
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 درصدهات رو دوست دارم
ُ رو کیفیت آب شربت بیشتر کار کن


