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سنگ اول
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
گفته » دولت هوشــمند بایــد نقدینگی 
را بــه ســمت شــفافیت ببــرد« بایــد بــه 
کــه این  ایــن کاندیــدا خاطرنشــان کرد 
دولت هــا  تمــام  در  همیشــه  موضــوع 
کار جدیــدی نیســت.  مدنظــر بــوده و 
یعنی درواقع دولت ها جوری نقدینگی 
کــه  یــک خانــواده را شــفاف می کردنــد 
دیگــر چیــزی پیــدا نبــود. اصال بــا کاری 
گــری، نقدینگــی خانواده  کیمیا شــبیه 
را در چیــزی حــل می کردنــد. گویــی نــه 
خانــی آمده نــه خانــی رفته. بــه عبارت 
بهتر آنها پیرو برادر فروغ فرخزاد بودند. 
کــه فــروغ ســروده بــود  یادتــان هســت 
» بــرادرم، شــفای باغچــه را در انهــدام 
باغچه می داند« دولت ها هم شفافیت 
نقدینگــی را در نبود و انهــدام نقدینگی 
خواهنــد  و  می داننــد  و  می دانســتند 

دانست!

سنگ دوم
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
ســالمندان  از  »نیمــی  گفتــه  بهشــتی 
ایرانــی دنــدان ندارنــد« ایــن یــک خبــر 
کاندیداهــا اســت. چــون  خــوش بــرای 
از قدیــم گفته انــد هــر آنکس کــه دندان 
دهــد نــان دهــد و چــون ارایــه خدمات 
دندان در شعار هیچ کاندیدایی نیست 
و هیــچ کدام شــان وعــده نداده انــد که 
ایرانیان و به ویژه ســالمندان را صاحب 
دنــدان کنند پــس وظیفه ای هــم برای 
تأمیــن نــان آنهــا ندارنــد و هزینه هــای 

دولت کاهش می یابد.
البتــه همســایه نکته بینــی می گویــد 
کاندیداهــا شــعاری  کــه  درســت اســت 
بابــت تکریــم دندان هــای شــهروندان 
بــه زبــان نیاورده انــد امــا همــواره و بــه 
صــورت مســتتر  بر اصــل کرامــت دهان 
شــهروندان و ســرویس ملــی دهــان و 
کیــد ویــژه داشــته و خواهنــد  دنــدان تأ

داشت.

سنگ سوم
کاندیــدای دیگری هم با شــعار » حق 
عرصــه  وارد   » مــردم  جیــب  در  مــردم 
گر شــما دســت  انتخابــات شــده. حاال ا
می کنید در جیب تــان و قبض پرداخت 
کاغذ اقســاط پرداخت نشــده  نشــده و 
کــه  بدانیــد  اســت  جیب تــان  تــوی 
کــم هــم ســرتان آمده.  حقتان اســت و 
حــاال کاندیداهــا بــرای رأی آوردن یــک 
که نباید خامی  چیزی می گویند. شــما 
کنیــد. همیشــه قبــل از هــر انتخاباتــی 
شــعار همیــن اســت. »حــق مــردم در 
جیــب مــردم« ولــی خــب معمــوال بعــد 
بــه  انتخابــات شــعار تغییــر می کنــد  از 
»دســت ما در جیــب مــردم« البتــه فکر 
بــد نکنید. دست شــان در جیــب مردم 
اســت تــا حــق مــردم را در جیب شــان 

بگذارند.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

کرامت دهان شهروندان و 
سرویس ملی دهان و دندان

   امیرمسعود فالح

مــدل انتخابــات و ســاختار مدیریتــی و میــزان مســئولیت ها و حــدود 
اختیارات جا با جا فرق می کند. مثال ساختمان ما و ساختمان بغلی مان 
را در نظــر بگیرید. انتخابــات هیأت مدیره در ســاختمان ما بــا بلندکردن 
دســت انجــام می شــود و در ســاختمان بغلــی بــا ایســتادن در دو ســمت 
مختلــف محل جلســه. تبلیغــات قبــل از انتخابــات در ســاختمان ما که 
متأســفانه محیطش خانوادگی تر اســت محدود به شــام و ناهار دادن در 

خود ســاختمان اســت و در ســاختمان بغلی که افراد در ســنین مختلف 
مجردنــد، رســتوران بردن هــم مجــاز اســت. هیأت مدیره ســاختمان ما 
شــامل مدیر و منشــی اســت اما ســاختمان بغلی مدیــر و مباشــر. مدیر و 
منشــی ســاختمان ما هر دو آقا هســتند و قدرت را رســما در دســت دارند 
هرچند در اصل، قدرت در دســتان خانم هایشــان اســت. در ســاختمان 
بغلــی یک خانم 55 ســاله که اخیرا همســر دومــش هم درگذشــته، مدیر 
اســت و یک آقای جوان مجرد و ورزشــکار، مباشــر. امور اجرایــی بر عهدۀ 
آقای مباشــر اســت و زحمت نظــارت عالیه با خانــم مدیر. در ســاختمان 

مــا تحــت فشــار قــدرت پنهــان خانم هــا رفت وآمــد آقایــان بــا زیرپــوش و 
زیرشــلواری ممنــوع اســت البتــه بــرای خانم هــا نوعــی آزادی افراطــی 
درنظر گرفته شــده که به هیچ وجه قابل قبول نیســت، بــه هیچ وجه. در 
ســاختمان بغلی، خانم مدیر 55 ســاله به جوانــان نگاه مادرانــه و پرمهر 
و عطوفتــی دارد. مثال می خواســت بــرای آقایان مجــرد جوان و ورزشــکار 
یک مقــرری ماهانه تعییــن کند که بــا مخالفــت قاطع همســایگان دیگر 
خوشــبختانه اجــازۀ انجــام ایــن امــر اصالحــی و مترقــی و مفیــد بــه حال 

اجتماع را نیافت. خالصه که ساختارها متفاوت است.

سنگ مفت،حرف مفت!

ساختارهای متفاوت

 برکته
 ادای فایزر   رو 

در میاره
     یک سلبریتی در ینگه دنیا: دیدید درباره من

 قضاوت عجوالنه کردید، حاال شما هم میتونید بزنید
کنش یک کاندیدای سابق: گریه شدید      وا

 و پاره شدن بند ماسک
کسن، آدمو قوی تر میکنه؟      علی مطهری: کدوم وا

     توئیت انگلیسی یک مسئول: 
در کشورم هرکی هرچی بخواد میزنه
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کسن فایزر در تهران و دهها میلیون تومانی وا

شــهـــر نگار
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 کارتون های اولین دهه 
»نیویورکر« )1934 - 1925( 

کارتونیست

یحیی تدین
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محمد                رضا ثقفی

کتبــر 1925، هشــت مــاه پــس از انتشــار اولیــن شــماره مجلــه  در ا
»نیویورکــر« 1، »هارولــد راس«2، ســردبیر نشــریه در بــاره اهمیــت 
گفتــه بــود: »بهتریــن نشــریه دنیــا  تصویرســازی های آن بــه طنــز 
برای کســانی که خوانــدن بلد نیســتند« این توصیف ســردبیر برای 
کارتون هــای »بــدون شــرح« مــورد تأییــد اســت، لیکــن در مــواردی 
هم که از کارتون های »با شــرح« اســتفاده می شــود، زیبایی هــای تصویری کارتون هــا چنان جذابیتی 
دارد کــه هــر بیننــده ای می تواند به ســلیقه خــود بــرای هر یــک از آنها شــرحی بنویســد. به طورمثــال در 
موضوع  »حل مشــکل ترافیک« که در آن دهه مورد بحث بسیاری از محافل بود، پیشنهادات جالبی از 
سوی کارتونیست ها برای رفع این مشکل مطرح شد، از جمله: »ساخت اتومبیل های مثلثی«، »تولید 
اتومبیل های آپارتمان دار«، »ساخت پارکینگ روی پشت بام یا بالکن خانه« و  ... که مشاهده آن برای هر 

بیننده ای جذاب بود. 
کارتونیســت های دهــه اول، »پیتــر آرنــو«3 از بقیــه برجسته تراســت، او نفــوذ زیــادی بــر  در میــان 
کــه بــا سایه روشــن های قــوی در روی جلــد و صفحــات مجلــه بــه  تحریریــه داشــت و ایده هــای وی 
چــاپ می رســید بــر شــیوه کار ســایر کارتونیســت ها نیــز تأثیرگــذار بــود. »آرنــو« ایــن ســبک را بــه مــدت 
کــه از نظــر طــول همــکاری در یــک نشــریه، رتبــه باالیــی دارد. از  کــرد،  43 ســال در »نیویورکــر« دنبــال 
دیگــر کارتونیســت های برجســته ایــن دهــه می تــوان از »جیمــز تربــر«4 نــام بــرد کــه رویــای صلــح برای 
جهانیــان را در ســر داشــت. در نقــد آثــار او بــه طنــز آمــده اســت: »چگونــه کســی کــه طراحــی نمی دانــد 
جــرأت می کند بــه این خوبــی طراحی کند؟«.  برای آشــنایی بیشــتر بــا هنرمنــدان  این دهه الزم اســت 
 بــه نام هــای دیگــری نیــز اشــاره کــرد، از جملــه: »رالــف بارتــون5، ویلیــام اســتیگ6، جــورج  پرایــس7،

 ریچارد دکر8«.
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