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تیتر روز

کارتون روز

طی  ۵ماه امسال بیش از  7000نفر در حوادث رانندگی جان باختند

شعر روز
نماینده همدان  :سرمایهگذاری بیحاصل

علیمطهری:هنوزنمیدانمبرایمجلسبعدیبیایمیانه؟

 ۱۰۰میلیون دالری ایران خودرو در

مردم:منتظرلیستدمانتخاباتبمونین
معلوممیشه!

«سنگال» به خاطر اختالف سیستم برق!

خبر پیچید در اقصای داکار
که مردم! جور شد بهر شما کار
نه تنها کارتان در کارخانه
که آید زیر پاتان بعد از این car
رسید از خاک ایران خط مونتاژ
دوسو و چارسو ،کولیس و آچار
در اینجا خرج ،صد میلیون نمودند
دالر تانخورده عین آمار
بهشدت در تالشند آن دلیران
نماند بلکه در داکار بیکار
خالصه مردمان خوشحال رفتند
به ایرانخودرو با شادی بسیار
یکی قصر خفن دیدند آنجا
که بر بنزش زده صد سور صد بار
همه چشمانتظار کار بودند
پای در مسئول آن ،زار
که آمد ِ
چنین گفت :ای عزیزان دل من!
شده باری تمام کارها بار
فقط ماندهاست یک اشکال کوچک
که خوابیدهاست اکنون کار ناچار
دوشاخه دستمان چشم انتظاریم
که برق آید برای شهر داکار!
عبدا ...مقدمی


بعدازآنکه درخواستسپاهانبرایلغوبازیاشدرجام
حذفیبهخاطرکمبودنملیپوشانشردشد،امیدنورافکن
همبهتیمملیدعوتشدتابازیسپاهانلغوشود!

هوادارانهمهتیمهابهجزسپاهان:کاشماهم
یهمدیر«ساکت»داشتیم!
معاونوزیربهداشت:خودکشیدرمردانمتاهلکمتراست

مردانمتاهل:ماروکه عیالکشتهدیگه!
ثبتاحوال:بیشاز ۳۰هزارنامدرششماههامسال
تغییریافت

نکنهفکرکردناسمشونروعوضکنن
یاران هشوندوبارهوصلمیشه؟!
خونایرانی،سالمترینخوناهداییدنیا/ایسنا
ِ

با خانمان

ادمین پیج «بیدارشو کوروش» :ما هی
میگفتیم خون پاک آریایی ،مسخره
میکردین ،دیدین حاال؟!

فقط و فقط ادامهتحصیل
زهرا فرنیا| همه کاره و هیچ کاره
کارتونیست :نگین نقیه



کله چغوکی

آق کمال مهمانداری میکند!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

توئیت روز

چیپس بادی برای چاق های مهربون!
 از دندون پزشکی میام ،کاش همونطور که برای عصبکشی بیحس میکنن ،واسه
کارتکشیهمبیحسمیکردنتااینقدرزجرنکشیم!
اگهدریخچالشفافبود ۹۹،درصددرمصرفبرقصرفهجوییمیشد!
هرپیامصوتیکهتوتلگراممیفرستمبعدشگوشمیکنموازصدامخجالتمیکشم!
تو باشگاه حتی اگه برم آب سردکن یا سطل آشغال رو بلند کنم ،یکی میاد میگه داداش
چند ِستمونده؟باهمبزنیم؟!
محتوای داخل چیپس رو یه جوری کم کردن که امروز یه چیپس باز کردم فقط صدای

کمیک روز

خندهتوشبود!
این که میگن چاقا مهربونن رو خودشون در آوردن تا بتونن به ما نزدیک بشن و در زمان
مناسبماروبخورن!
همه دوستهام یه مهربونن که زودبـــاورن و همیشه از این ضربه میخورن .اون
عوضیهاییهمکهبیندوستهامبهشونبرمیخورم،همهشونخودمهستم!
اونجاکهشاعرمیگه«گفتمکهبویزلفتگمراهعالممکرد»آدمیادتبلیغشامپوتودوران
قدیممیافته!
احتماال تو زندگی قبلیمون یه آدم پولدار بودیم که معتقد بوده پول خوشبختی نمیاره،
االنهمداریمتاواناونادعامونروپسمیدیم!

یک مشکل بزرگ:عبور از کتاب برای ...

کارتونیست :هادی لطفی

خودم ُ
خوشم ِنمیه از
چند روزی از شهرستان مهمون داش ِتم .حاال ُ
ایکلمهولیمنظورهموشهردگ هیِه.وگرنهاهالیشهروشهرستان
و روستا و قلعه همه مال همی کشو ِرم( .عین دیالوگهای ستایش
شــد!) قومای دور عیال بــودن که خانوادگی آمــده بــودن و چون
خسرم معذب بودن ،تشریف آورده بودن باال،
طبقه پایین خانه ُ
خانه ما .همی اولش ُ
بگم مو و عیال عاشق مهمو ِنم ،ولی مهمون
هم َیگ روز و دو روز و فوقش َیگ هفته ،نه که پونزده روز گازکوب!
قدمشان روی چشم ،ولی هفت نفر آدم بزرگ با دوتا بچه ُخردو،
اویم تو خانه دوخوابه ،که َیگ اتاقش مال خودمانه و یکیش هم مثل
َ
اویم وقتی که سر صبح پشت در
انباریه ،خداییش خیلی ستمهَ .
مستراح صف ِمگرف ِتم ،یا نصف شب ِمرف ِتم حموم که کسی منتظر
نمانه .یا هر روز عصر بریکه حوصلهشان سر نره باید مبردمشان
مچرخوندمشان و هی ویــار بستنی طرقبه و شیشلیک شاندیز
ِمکردن! یا بچههاشان هوس پارک آبی و دنیای عجایب ِمکردن و
خانوماشان باید فهرست مرکزهای خرید شهر ره تیک ِمزدن! اینا به
خودمچهارسالی َیگباربازیهایجامجهانیرهمبی ُنم
کنار،موکه ُ
بهشرطی که یا ایران بازی دشتهبشه یا مارادونا و پله و رودگولیت،
باید تا نصف شب ِمنشس ُتم که اینا وقتی فوتبال ِمبینن تنها نباشن و
خودم و عیال
بیارم! از کار افتادن ُ
فصل به فصل براشان چای و تخمه ُ
َیگ طرف ،خرج خورد و خوراک و شارژ اینترنت خانه هم َیگ طرف،
ای که برنامه زندگی ما دوتا که عین ساعت بود به هم ِرخته بود و دایم
چرت مزدم هم َیگجور کالفهمان کرده بود.
خالصه به خیر گذشت و خــان آخــر مهمو ننوازی یعنی خرید
سرراهی و بردنشان به راهآهن هم با موفقیت ِتموم رفت و خالص.
مپوشیدم
محبوبمه
ولی همونجه در حالی که داش ُتم زیرشلواری
ُ
ُ
با عیال قول گذاش ِتم یا ن ِرم مسافرت ،یا ب ِرم هتل ،مگر خانه سعید
ق مایِه!
باجناقُم که عاش 
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هی میگین خانم فرنیا از خواستگارات
بــنــویــس ،انــگــار ت ــوی ای ــن کــشــور زندگی
نمیکنین .داریــم به فصل سرما نزدیک
میشیم و سیب مجلسی ق ــراره بــا شدت
هرچه بیشتر گرون شه ،اون وقت فکر کردین
کسی میاد خواستگاری؟ با این وضع توی
دانشگاه پسرا وقتی به یه دختر میخورن و
جزوههاشون پخش زمین میشه ،به سرعت
از محل متواری میشن که چشم نبینه و دل
نخواد ،سریعا برمیگردن واحد تکثیر جزوه
جدیدمیگیرن.درستهکههزینهاشمیافته
به دوششون ،ولی بازم به صرفه درمیاد.
توی چنین شرایطی پسرا که عمرا پا پیش
ب ــذارن .شاید بگین خب وقتشه خانما یه
حرکتی بزنن .چــرا مــا؟ هــرجــوری حساب
کنینازاینطرفهمازدواجنمیصرفه.برای
شروع زندگی مشترک در کمترین حالت یه
یخچال و یه گاز و یه قابلمه آلومینیومی و چارتا
بالش الزمه ،همینا میشه یک سال حقوق
پدر من .میگین چرا پدرم بده؟ پس کی بده؟
نه که وظیفهاش باشه ولی مثال خودم خیلی
سعی میکنم کمک خرج باشم ،اما حساب
کردم اگه از روز اولی که توی روزنامه شروع
به نوشتن کــردم حقالتحریرهام رو جمع
میکردم ،سال دیگه همچین موقعهایی
میتونم یه بالش طبی بخرم که الاقل سرمو
بذارم روش خوابهای خوب ببینم .تازه همه
اینا در شرایطیه که بگیم نه عقد و نه عروسی و
نه مهمونی به صرف چای و شیرینی ،هیچی.
اگه بخوایم یه مهمونی بگیریم دمپختک هم
بذاریم جلو چارتا فامیل ،شما میدونید دوغ
چند شده؟خالصه انقدر نپرسید خواستگارا
چیشدن؟ یادم میافته اصال اعصابم خرد
میشه.بیاینیهمدتفراموشکنیمهمچین
مسئلهای وجود داره .بیاین به ادامه تحصیل
فکر کنیم تا مقطع فوق دکترا.

