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تیتر روز

احسنت به این نماینده
وقتشناس ،طفلی
حوصلهاش سر رفت از بس
همکاران تاخیر دارن...

روحانی :وظیفه دولت سردادن شعار نیست

ویسپسایستادوگفت:مابایدمشکالترو
حلکنیم!

7

تاخیریکساعتو
 ۲۵دقیق هایبرخی
نمایندگانباعثبه
حدنصابنرسیدن
مجلسشد

فال روز
ایصاحبفال،امروزروزاستراحتاست.
نه که همه هفته مشغول فعالیت و زحمت
کشیدنبودی!

شعر روز

دبیر کمیته فیلترینگ :درصدد محدودسازی فضای
مجازی نیستیم  /ایسنا

آقای رئیس
ایشون از جلسه پیش
جا موندن!

دارکوب :آهان ...پس منظور فیلتر هواست!
چرخاندندستگاه MRIدرشهروتشکرازنمایندهممسنی!

مردمممسنی:باورکنینهمهفهمیدیم،لطفا
بریدبزنیدشبهبرقکهکارمونراهبیفته!
واکنشهاللاحمربهدستگیریهایاخیر:مدیرانمانرا
شمردیم،کسیکمنشده/تسنیم

کارتونیست :جواد تکجو

مطمئنینخودشونروشمردین؟شایدیکی
کتشروگذاشتهپشتمیزش!
آنجلیناجولیکاندیدایریاستجمهوریآمریکامیشود

سحرقریشی:اگهقولبدینمنقلبنشینمنم
کاندیدامیشم!



کارتون روز

آه خودروساز و خریدار خودرو!
هوای پاک واجب مثل نان است
که نان حق تمام مردمان است
خوشا شیراز و وضع بیمثالش
ک ه تهرانی جماعت فکر جان است
ببین! از مردم ایران فزونتر
پراید و گلف و مزدا و مگان است
اگر تعدادشان در حد بنز است
ولیکن کیفیت قد ژیان است
اتولهای وطن بیبوق و چرخند
یکی بی زه ،یکی بی گاردان است
همین ماشین مشدی ممدلی هم
گرانتر از اتولهای جهان است!
ندا آمد :زبان در کام برگیر
نگویی :این لگن مفتش گران است
بترس از آه خودروسازها که
به هرکس که بگیرد در زیان است
ببند ای دوست! افسار زبان را
که هرچه میکشیم از این زبان است!
عبدا ...مقدمی


کله چغوکی

در حاشیه گرانی گوشت ،ارزان شدن خودرو ،نداشتن هیچگونه پساندازی توسط  35درصد مردم و...

بالیوانمسیآببنوشید/فرارو

آق کمال کار فرهنگی می کند!

اوالدهنیه،بعدهمممکنهمسیناراحتبشه!

آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

با خانمان

حاضری رو حاضر کن

زهرا فرنیا| طنزپرداز

کارتونیست :نگین نقیه

ببخشید ستون دیر رسید .البته شما متوجه نمیشین دیر رسیده
چــون مسئول صفحه خــون د لهــا خــورده و االن نتیجهاش رو
میبینید .میخواین برای این که بیشتر درکش کنین پاشین یه دور
بزنین ،بعد ستون رو بخونین که دیر شده باشه .دستم بند بود داشتم
غذا درست میکردم .غذا درست کردن فقط این پوستهای که شما
میبینیدنیست.فکرمیکنمحدودبیستوششستونقبل،ازاین
نوشتم که مامانم چه جوری غذا درست میکنه ،برنج و حبوباتش
رو من میشورم ،گوشتش رو من سرخ میکنم ،پیازهاش رو من
نگینی میکنم و مامان میپزه و اگه بسوزه هم تقصیر منه چون سر
نزدم .در ادامه یه روز در میون مامانم میگه« :خسته شدم ازبس غذا
درست کردم .امروز حاضری بخوریم .دختر پاشو حاضری بذار!»
حاضری دو حالت داره .میتونه نگاه اجمالی به آشپزخونه در هفته
گذشته باشه ،یا میتونه یه غذای جدید باشه که زیر عنوان حاضری،
آمادهسازیش راحت به نظر میرسه .مثل اون فروشندهای که قیمت
جنسش رو شل میگه تا فکر کنی ارزونــه! البته حاضری همیشه
حاضری نیست ،فقط وقتی من حاضرش میکنم حاضریه ،وقتی
مامان میپزه یه غذای واقعیه .مثل سوسیس بندری ،دو پیازه،
کوکو ،قرمهسبزی یا دلمه .اگه حاضری نون و پنیر بود که خودش
حاضر میکرد ،نیازی به من نبود .چون حاضری در چشم مادر
است ،نه آن غذایی که بدان مینگری.
خالصه االن ناهار حاضری داریم و دارم پیتزا و الزانیا حاضر میکنم
برای هشت تا مهمون .البته فکر نکنید همه اینا مقدمه بود که بگم
چقدردستپختمخوبهواالنمدارمشکستهنفسیمیکنم منبرای
اهداف واال در ادامه همون موضوعی که خودتون میدونین و الزم
نیست بگم به ازدواج ربط داره ،مهمون و غذا رو ول کردم مطلب
نوشتم وگرنه کیه که قدر بدونه! دیگه غذا که حاضری نشد ،مجبور
بودم مطلب رو حاضری بنویسم.

عــیــال گــفــت« :چــنــد وقــتــه حــرکــت هــنــری و
فرهنگی انجام ندادی ها!» گف ُتم« :مو که هر
درم ،کار
هفته پنج شنبهها تو روزنامه ستون ُ
ازایفرهنگیتر؟»گفت«:یهکارمفیدتربرای
فرهنگ و هنر »...گف ُتم« :کتاب و مجله انقدر
گیرونرفتهکهآدمجرئت ِنمکنهبرهطرفشان،
سینما هم که تازگی بودم ».گفت« :منظورت
جشنوارهفیلمپارسالهکهبهزوربردمتونصف
فیلم رو هم چرت زدی؟» اِنا حاال خوب رفت!
گف ُتم«:شماامرتانهبفرماین،الزمنیستجلوی
بارم کنن!» کاملیاخانم خندید
مردم متلک ُ
و گفت« :یه تئاتر اومــده ،بچهها ازش تعریف
میکنن ،باید بریم ».امان از دست ای بچهها!
دیدماِنا...گف ُتم:
داشتاسماشانهمخواندکه ُ
«عکسایآقاهمهستتوپوسترش؟»یکیاز
همکالسیهای قدیمم بود .همو زمان هم تو
کار فیلم کردن و نقش بازی کردن بود .گف ُتم:
«ای که رواله! اصال خانوادگی ِمرم .به مسود
هم ُمگم با عیالش بیه .واستا شمارهشه گیر
بیارمکهاصال َیگسیانسمجانیبریمااجرا
ُ
کنن »...انگار بال گف ُتم .عیال اخماش رفت
تو هم و گفت« :بله؟ میدونی این کارت چقدر
زشته؟ همین طوری میخوای کار فرهنگی
بکنی؟ اصــا تئاتر چقدر درآمــد داره که تو
میخوای یک عده رو هم دنبال خودت مفت و
مجانیببری؟»...
نشون به او نشون که همه خانواده و دوست و
آشنارهجمعکردورف ِتم،بلیتشانبهخرجمو!
یعنیعیالکاریکردکهتاسالدگههمیوقتا
از نظر کار فرهنگی فول رف ُتم! عوضش وقتی
برم
اجرا ِتمومرفت،رفیقُ ماسممورهصدازدکه ُ
روصحنهوبریکارفرهنگیمتشویقُ مکردن.از
افتادمکه
وقتیخاکصحنه
خوردمبهایفکر ُ
ُ
برمتوکاربازیگری،خوبه؟
مویم ُ

