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فاطمه سادات رضوی علوی

من یك وج تری ان اَم و دیگرهیچ! هنرپیشه، نویسنده، شاعر، فروشنده، 
طالفروش، مانكن و اظهارنظركننده زن، در صفحه مجازی خودش زیر 
ی��ك عكس خیلی نزدیك از خودش، ضمن اش��اره به س��رطانزا بودن 
گوش��ت – از هر رنگی - به این مطلب اش��اره كرد و رفت. وی ضمن 
پرس��یدن این سوال مهم كه آیا الك مشكی به رنگ جلبك های روی 
لباسم می آید یا آره؟ از فالوئرهایش درخواست كرد بروند صفحه عمه كتی 
را الیك كنند و زود برگردند. یكی از كامنت گذاران زیر این پست نوشت: 
اگر محتكران و گران كنندگان گوش��ت، درقبال این اظهارنظر، به شما 
گوشت داده باشند، برای سكوت دربرابر شهادت مرزبانان ایرانی در حمله 

تروریستی، به شما چه داده اند؟ 
گفتنی است این سلبریتی ضمن نس��بت دادن برخی خصوصیات 
خاص؛ به خواهر، مادر، پدر و بقیه فك و فامیِل كامنت گذار فوق الذكر، 

وی را ریپورت اسپم كرد و از همه طرفدارانش خواست تا با خرید آمپول 
»زنونابینوژن«، به جوجه تیغی های نابارور صحرای شمالی آمریكا كمك 

كنند. شماره حساب این سلبریتی در بنیاد باران محفوظ است.
موسیو داعش ■

كارگروه ویژه اقدام مالی برای بار چندم، مهلت ایران را برای پذیرش 
لوایح خود تمدیدكرد. سخنگوی FATF كه حرف می زد، در مصاحبه 
س��رپایی با خبرنگاران گفت: كارگروه ویژه اقدام مالی چهارماه دیگر به 
ایران مهلت می دهد كه بپذیرد وگرنه! وی در پاسخ به سوال خبرنگاری 
كه پرس��ید: وگرنه چه؟! گفت: وگرنه چهارم��اه دیگر مهلت را تمدید 
می كنیم! وی همچنین اضافه ك��رد: اینكه می بینید یك تیم حرفه ای 
پولشویی فرانسوی در عراق، منابع مالی داعش را برایش تأمین می كرده 
و پولهایش��ان را می شس��ته؛ به دلیل عالقه زیاد فرانسوی ها به تمیزی 

و بلكه عش��ق به شست وشو است. سخنگوی این كارگروه در پاسخ به 
 FATF پرسش��ی مبنی بر اینكه چرا كش��وری مثل فرانسه كه مركز
هم هس��ت، همچنان از گروهكهای تروریستی حمایت می كند و آنها 
را پش��تیبانی می كند؟ فقط توجه كرد وتا پایان مصاحبه دیگر صدایی 

از او شنیده نشد.
چیزی نیست ■

صالحی: ایران دس��ت خود را برای مذاكره با عربس��تان درازكرده است 
رییس   س��ازمان انرژی اتمی كه با حفظ سمت، وزیرامورخارجه سابق 
ایران هم هس��ت، به خبرنگار ما گفت: ایران یك كشور مقتدر است و 
می تواند هرجایش را كه دلش خواست برای مذاكره با كشورهای دیگر 
درازكند. وی ضمن اش��اره به آمادگی ایران برای مذاكره با عربستان، 
درباره موضوع این مذاكره گفت: چه بدونم حاال! صالحی، اصل مذاكره 
برای مذاكره را فلسفه این دولت دانست و آرزوكرد روزی برسد كه تمام 
دنیا كار و زندگی شان را زمین بگذارند و بیایند باهم مذاكره كنند، وی 

تصریح كرد: حتی می توانند »بروند« باهم مذاكره كنند.
رییس سازمان انرژی اتمی افزود: همانطور كه آقای ظریف گفت، 
بی��ش از صدوبیس��ت میلیاردنف��ر از مردم ایران با هم��ه این چیزها 
]قراردادها[ موافقند و فقط هشتادوپنج میلیون نفر مخالفت می كنند 
كه آن هم چیزی نیست. وی ادامه داد: اینكه ما در طول پنج – شش  
س��ال گذش��ته، چه دادیم و چه گرفتیم را فقط من و حافظ شیرازی 
می دانیم و از آقای جهانگیری می خواهم دیگر در این باره به من پیام 

ندهد.

بروید نشان دهید

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

بر مدرك و علم اهل پاستور، “كلید”خوردند شكر كه منتقدها كردندشد مالك هر “كلید”، تدبیر و امیداز همت من، “كلید”ها شد تولید

مدرک 
مشکوک وزرا

فهیمه انوری ■

برج سازی بشو در قیطریه یا هروی

تا كه با سامسونت و كت سر كارت بروی

راه آسان ترش آن است كه در دانشگاه

ول بگردی و دهی پول و مهندس بشوی

راه های مهندسی

امین شفیعی ■

چون باب شده ست رسم كاسه لیسیماها به همین روال عادت داریمحتی ز پیامد بد ipc دلخور نشویم از توتال و دارسی

مجلس و دولت

ناهید رفیعی ■

پیش یكسال بیمه  بدنهمنطقی هست كادوی سنگیننیش زن بدتر است از َگَزنهآی مردان یك َو یا دو زنه!

روز زن در کمین

فهیمه انوری ■

چه خوب چشمو در آوردی، می شی ۲۰گلو رو بد بریدی می شی ۱۳ولی اینجا دوتا از نمره هات نیست!نوشتم اسمتو “وحشی” توی لیست

آموزش های 
منافقین

ناهید رفیعی ■

ژنی از جنس آقازادگانم
رئیس مردم گلپایگانم
برای افتخار و آبروشان
سوار مازراتی یا مگانم

آبروداری

■ 
محمدحسین رحیمی

8۰

کادو
جذابیتش خفن، النگو
آسفالت کِن دهن، النگو

افسوس کمی شده بهایش
سنگین وکمرشکن، النگو

در قحط طال بساز جانا
با روی و مس و چدن، النگو

در یزد اگر طال گرانست
می آورم از پکن، النگو

هم چشم درآر قوم شوهر
هم قوت قلب زن، النگو
دارد چه صدای دلفریبی
درلحظه  کف زدن، النگو

شیرین زن او می شد اگر داشت
آن عاشق کوهکن، النگو
منهم بشوم زن کسی که
کادو بدهد به من، النگو

مشکل نیم کالچ 
آقای داماد

ش��نیده ها از مردود شدن چندباره آقای كامبیز 
مهدی زاده ملقب ب��ه داماد رئیس جمهور در آزمون 
خلبانی حكایت می كند. البته با علم به توانمندی های 
آقای مهدی زاده، احتماال ایش��ان با بخش آیین نامه 
آزمون خلبانی مشكل نداشته و در بخش شهری و 
نیم كالچ نمودن هواپیما مردود ش��ده كه انصافا هم 
سخت است. گفته شده ایشان سخت مشغول تالش 
اس��ت و حتی در منزل و زمان استراحت هم لباس 

خلبانی را در نمی آورد. 
    آقای داماد وقتی چند ماه پیش با فشار افكار 
عمومی و خصوصی مجبور به استعفای زود هنگام 
از سمت معاونت وزرات صمت)همان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت كه به اختصار صمت خوانده می شود 
و ما هم اینجا از همان اختصار استفاده كرده ایم( شد، 
آقای رحمانی یعنی وزیر مربوط، اظهار داشتند كه 
س��وابق آقا كامبیز را به هر كس��ی گفته اند به او به 
خاطر انتخاب شان تبریك گفته اند. احتماال سابقه و 
رزومه ای كه آقای وزیر به آن اشاره داشتند شامل دو 

بند زیر بوده است.
۱- حض��ور در پ��روژه وصلت با خانواده ریاس��ت 

جمهوری به عنوان فرد محوری پروژه و مجری طرح
۲- س��ابقه بیش از سه مردودی موفق در آزمون 
خلبانی به عنوان داوطلب و مصرف نمودن پذیرایی 

جلسه آزمون به صورت كامل
ای��ن  اس��ت  واض��ح  ك��ه  همان ط��ور      
مهارت ه��ا دقیق��ا منطبق با نیازه��ای مدیریتی 
وزارتخانه ای كه  زیرمجموعه های صمت)هم��ان 
در اواسط متن هم به آن اشاره شد و ما به دلیل 
اختص��ار از گفتن نام كام��ل آن طفره می رویم( 
اس��ت و ای��ن وزارتخانه خصوص��ا در بخش های 
مرتبط با صنع��ت خودرو، تش��نه حضور چنین 
مدیران با س��ابقه ای اس��ت. به امید توفیق همه 

جوانان وطن!

شاهرخ بایرامی

روز مــــــادر
فهیمه انوری

بهزاد توفیق فر

امین شفیعی

از همان ابتدای تاریخ كه ما خودمان هم نمی دانیم كجاست موضوع 
زن از جمله موضوعات اصلی به ش��مار می رفت و اصال هر كس كه از 
جایش بلند ش��ده برای زن آس��تین باال زده و هر كاری كه از دستش 
برآم��ده كرده و اگر كاری نكرده باالخ��ره یك نظری داده كه وجدانش 
راحت باش��د، نظریه های مختلف و حتی متنوعی درباره »روز زن« در 

تاریخ وجود دارد كه به برخی از این نظریات اشاره می كنیم.
نظریه فمینیسم: اوال كه ما زن و مرد نداریم، در حقیقت نه تنها زنان 
 و م��ردان با همدیگر فرق نمی كنند بلك��ه با هم برابرند و همانقدر كه 
زن ه��ا و مردها با هم برابرند، زن ها از مردها برابرترند. در اصل در طول 
تاریخ این زن ها بودند كه مرد بودند ولی به مرور زمان همان مردها به 
باشگاه بدنسازی رفته و هی به زن ها زور گفتند و زن همواره به دنبال 
استفاده از هارتل های مردانه دویده است و 8 مارس به عنوان »روز جهانی 

زن« یادآور همان هارتل هاست.

نظری�ه آتئیس�ت ه�ا: ن��ام گ��ذاری آریوب��رزن - زن روز، یا همان 
س��پندارمزگان را همه زنان ایرانی و جهان��ی مدیون كوروش كبیر 
هستند كه خودش در حرمسرایش بنانهاد و باید سالی یك بار نزد 
تخت جمش��ید روند و تا كمر خم ش��وند و برای آرمان های آریایی 
قدردان باشند، همان قدر كه در روز كریسمس، هالووین و ولنتاین 
س��نگ تمام می گذارند، این روز را جش��ن بگیرند و سلفی ها را در 
اینستاگرام با هشتگ آریایی_اصیل نشر دهند و بعدش هاراگیری 

كنند.
نظریه س�یمین آریایی: واال ما كه در ای��ن چهل قرن روز زنی ندیدیم، 
همش متوقفمان كردند، هر فیلمی دلمان خواس��ت بازی كردیم و این 
همه پول جمع كردیم و تایلند رفتیم و آمدیم آخرش هم زن بودنمان را 
كسی نفهمید. روز زن من روزی است كه زن بودنم را در اعماق حرفهایم 

جهش كنم. 

یك عده معلوم الحال در اقدامی كامال غرض ورزانه و هنجار شكن، بنری 
را در شهر تهران نصب كرده اند كه روی آن تصویر یك مادر! به نمایش 
گذاشته شده! این متحجرین بروند ببینند جاهای دیگر دنیا چه تصاویری 
را در روز مادر نمایش می دهند! تصویر یك مادر در كنار س��ه كودك؟ 
آن هم درست در روز مادر؟ آدم آنقدر واپس گرا می شود؟ آن هم در روز 
مادر؟! بروید عكس لبخند یك مادر را در حال مسواك زدن نشان دهید 

تا برای بچه ها آموزش بهداشت داشته باشد! بروید تصویر مادر را با یك 
كیف چرمی نشان بدهید تا بچه به كیف و مدرسه عالقه مند شود! اصال 
بروید مثل كشور های غربی تصویر مادر را در حال نوشیدن مشروبات 
الكلی نش��ان بدهید تا كودك بفهمد چگونه بر غم دنیا در كامش فائق 
بیاید! اصال ش��ما بروید یك جای دنیا را به من نشان بدهید كه در روز 

مادر تصویر مادر را نشان بدهند!

سفارش دهنده: یك بنر می خواستیم كه جوابیه ای 
باشه بر چند سال ظلم و اسارت زن! بر خشونت علیه 
زنان و پاس��خی بر اون دیوارنگاره چهارراه ولیعصر، در 
حقیقت می خوایم مشت محكمی باشیم بر مرد... البته 

جسارت نباشه!
طراح: خواهش می كنم؛ خود من همیشه دوست 

داشتم زن بودم.
سفارش دهنده: البته در اصل قضیه فرقی نداره به 
هرحال همین كه مرد زاده شده اید خشونت اید علیه ما. 
طراح: بله! بریم س��ر طرح، من ی��ك خانم براتون 

طراحی می كنم...
سفارش دهنده: ...دست شما درد نكنه!!! ما یه عمره 
داریم می گیم زن و مرد برابرن اونوقت شما بیاین یه زن 

طراحی كنین كه چی بگین؟! 

طراح: خب اتود یه مرد...
سفارش دهنده: ... بفرما دیگه؛ رسما قبول كردید 

زن جنس دومه!
طراح: خب یك جانور بی جنسیت...

سفارش دهنده: ...حیوون جد و آبائته! ایشاال بخوره 
تو سرت اون زن بودن خواستنت.

طراح: چرا عصبانی می ش��ید، نگفتم دیو می خوام 
بكشم كه!

سفارش دهنده: دیو؟! آفرییین... دیو تصویر خوبیه!
طراح: خوبه؟!

سفارش دهنده: بله دیگه. معركه است. ببینید نه 
زیبایی و ظرافت داره كه توهین بش��ه به شأن زن، نه 
دیو موجود ضعیفیه كه جوابی باشه به اونها كه میگن 

جنس دوم. از مردها هم برابرتره!

طراح: اونوقت خش��ن نیست؟! یكم لطیف تر، مثال 
گلی؟!

س��فارش دهنده: برو بابا مگه دم كنیه؟! همین رو 
بزن تا بیش��تر از این حق زنان این س��رزمین پایمال 

نشده!
طراح: این شماره رو بگیرید كارتون راه میفته.

س��فارش دهنده: این چیه؟! مانی... چهارس��اله از 
تهران؟!

طراح: بل��ه برادرزاده مه اتفاق��ا دیوهای خوبی هم 
می كشه. هماهنگ می كنم اونجا خیلی معطل نشید.

 س��فارش دهنده: همون بهتر كه تو مرد ش��دی! 
بی شخصیت! ایشاال تو جهان موازی هم یه مرد سبیل 

كلفت باشی... ببین؛ ازت شكایت می كنم!
طراح: بیرون...

روانشناسان، كه به طور كلی انسان های خیلی معتقدی 
هس��تند، در جدیدترین اعتقادشان، معتقدند كه انتخاب 
كادو می تواند ش��خصیت و خصوصیات اخالقی كادوخر را 
نشان دهد. به مناسبت فرارس��یدن روز زن/ مادر/ همسر/ 
مادرزن/ مادربزرگ پدری/ مادرب��زرگ مادری/ مادربزرگ 
پدری همس��ر/ مادربزرگ مادری همسر و سایر وابستگان 
اناث، روانشناسی ش��خصیت از روی كادو را برایتان شرح 

می دهیم. 
پارچ و لیوان: اسرارآمیز 

این افراد به ش��دت آدم های پر رمز و راز و اسرار آمیزی 
هس��تند. هنوز كس��ی دقیقاً نمی داند چرا و با چه هدفی 
آنقدر به پارچ و لیوان ارادت دارند؟ یا اینكه این همه پارچ 
و لی��وان را از كج��ا می آورند؟ به طوری كه رئیس اتحادیه 
كارخانه های »پارچ و لیوان درس��ت كنی« قسم می خورد 
كه: باور كنید آنقدری كه اینها پارچ و لیوان هدیه داده اند، 

ما تولید نداشته ایم. 
دمپایی: کینه ای 

ای��ن اف��راد به دلی��ل كتك هایی ك��ه دوران بچگی از 
مادرش��ان، دوران نوجوانی از خواهرشان و دوران جوانی به 
بعد، از همسرشان خورده اند به شدت نسبت به دمپایی و هر 
نوع وسیله با كاركرد مشابه، اعم از شلنگ، ماهیتابه، دسته 
جاروبرقی، طاق پاك كن و... حس حقد و كینه دارند. خریدن 
دمپایی از طرف این افراد حاوی پیام نهفته ای است با این 
منضمون: هاااا؟؟؟ چیه؟؟؟ كادو می خوای؟ یادته چقدر تو 
سرم زدی؟؟؟ یادته چقدر تحقیرم كردی؟؟؟ اینم كادوت... 

نوش جونت! 
کارت هدیه: مورد عالقه دیگران 

اگر در مهمانی ها تجمعی را در گوشه ای از خانه دیدید، 
ش��ك نكنید كه یك »كارت هدیه خر« آنجا نشسته است. 
اینگونه افراد نقش ش��كالت های بدون پوس��ت در جمع 
مگس ها را دارند. آنها معموالً كارمند بانك هستند و همیشه 
حداقل ده، دوازده  تا كارت هدیه همراه شان دارند كه برای 
تبلیغ بانك شان هدیه بدهند. اینها را دوست داشته باشید، 

كار راه انداز و دست به خیرند. 
سکه: مارمولک، موزمار 

در این اوضاعی كه ش��پش هم برایش صرف نمی كند 
مف��ت و مجان��ی در جی��ب كس��ی از آن كار های خالف 
انجام دهد و خودش را با تار عنكبوت ها س��رگرم می كند، 
كس��ی كه سكه هدیه می دهد یا مردی است كه رفته زن/

زن های دیگری گرفته و می خواهد باج بدهد، یا عروس��ی 
است كه می خواهد چشم جاری اش را درآورد )با آن قیافه 
ایكبیری اش(، یا دامادی اس��ت ك��ه می خواهد زهرش را 
به برادر زن ورشكس��ته اش بریزد. كال مرد س��كه ای، از آن 
مارمولك هاست كه بیشتر از هر مرد دیگری در دنیا می تواند 

زن داشته باشد. 
گل: پاک، رماتیک، تعطیل 

ای��ن اف��راد دارای روانی پاك و ب��ه نوعی خالی الذهن 
هستند و كالً عصبانی و یا ناراحت نمی شوند. یعنی حتی اگر 
به خاطر نخریدن كادوی مناسب درخواست طالق بدهید 

مطمئن باشید فردا صبح اول وقت آنها را با یك شاخه گل 
رز جل��وی در دادگاه خواهید دید. كالً كاری ندارند چی به 

چی است و مدام گل می خرند. 
قابلمه: شکم پرست 

شخصیت های قابلمه ای آدم هایی هستند كه مفهوم زن 
برایشان كسی است كه كاله آشپزی روی سر و كفگیر در 
دس��ت كنار اجاق گاز ایستاده و فقط لبخند می زند و غذا 
می پزد. این افراد محبت خود را از طریق سایز قابلمه نشان 
می دهند و هر چه همس��ر یا مادر خود را بیش��تر دوست 
داشته باش��ند قابلمه بزرگتری می خرند. اگر همسر شما 
برایتان یك دیگ هیأتی خرید بدانید كه در قلبش جایگاه 

ویژه ای دارید. 
پارچه: مقتصد 

ش��خصیت های پارچه ای به ش��دت انس��ان های روی 
اعصابی هستند. شما هر لباس جدیدی كه بخرید فقط یك 
جمله را از آنها خواهید شنید: خودت می دوختی ارزون تر 
نمی شد؟ این افراد مورد عالقه خیاط ها و مزون ها هستند. 
یك��ی از تفریحات آنها رفتن به لباس فروش��ی ها و قیمت 
كردن همه لباس ها و نخریدن آنهاست. اصالً همان بهتر كه 

بروند با مدیر یك مزون ازدواج كنند بی لیاقت ها! 
جعبه دستمال کاغذی: عارف مسلک، بی نیاز 

ای��ن اف��راد لذت های م��ادی و معنوی زندگ��ی را كاًل 
بوس��یده اند و گذاشته اند كنار. كس��ی كه جعبه دستمال 
كاغذی هدیه می دهد به دنیا پشت كرده و زندگی برایش 
فقط یك دستمال كاغذی آماده است كه حتی ارزش پول 
خرج كردن هم ندارد و نهایتاً باید یكی دوتا فین عمیق، )از 
آنهایی كه تا لوزالمعده انسان را هم تخلیه می كند( در آن 

كرد و دورش انداخت. 
لوازم منزل: گول زننده 

لوازم منزل برای این افراد حكم خریدن اس��باب بازی 
برای كودكان را دارد. آنها معموالً دنبال خانه نشین كردن 
همسران شان هس��تند و می خواهند به هر طریق ممكن 
همسرش��ان را از س��ر كار رفتن یا ش��ركت در مهمانی ها 
منصرف كنند. آنها منتظر رسیدن مناسبت خاصی برای 
كادو دادن نمی مانند و هر وقت احساس كنند همسرشان 
ددری شده یكی از لوازم منزل را عوض می كنند تا میل به 

خانه ماندن را در همسرشان افزایش دهند. 

گوشی: غیر قابل اعتماد 
اگر مردی برای شما گوشی خرید اصالً و به هیچ وجه 
ذوق نكنید بلكه بروید ببینید در گوشی اش چه چیزهایی 
دارد خاك بر سر كه می خواهد شما نبینید و حواس تان به 
گوش��ی تازه تان پرت شود؟ اگر مدل گوشی ای كه برایتان 
خریده خیلی باالتر از مدل گوشی خودش است، الزم است 
عالوه بر گوشی، حتماً لپ تاپ و تمام نیوفولدرها و فایل های 
موسیقی سنتی اش را هم بگردید و مطمئن باشید یك جای 

كار می لنگد.

مادرم، بیگانه با آسانی ام
فكر شیر و شیشه و دندانی ام

می دوم از صبح تا شب، گویی از
قهرمانان دوی میدانی ام

در كالم حاج آقا »منزل« و
در زبان بچه ها »مامانی« ام

پول اگر خواهم، به چشم شوهرم

میم.ه یا بابِك زنجانی ام
از برای صرفه جویی در پی

آف و تخفیفات و حاج ارزانی ام
گشته ام پاساژها را، آخرش
مشترّی جنس ده تومانی ام

گر به من هم تكه ای از گز رسد
عشق گز با چایی لیوانی ام

چون ندارم وقت دكتر یا دوا
الَجَرم استاد خوددرمانی ام

چند سالی می شود در حسرت
تكه ای ته دیگ ماكارانی ام

این منم! مادر! عمیقا مهربان!
گرچه گاهی قاطی و توفانی ام


