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تیتر روز

کارتون روز

دستگیری  8سارق تابلوها ،تلویزیونها ،المانهای شهری و دیوارههای صداگیر بزرگراههای تهران در روزهای اخیر (ایرنا)

شعر روز
سخنگوی دولت :برچیده شدن
بخاری نفتی از مدارس تا ۱۴۰۰

مراسمآغازسالتحصیلیدانشگاههادیروزباحضور
رئیسجمهوردردانشگاهتهرانبرگزارشد

تا هزار و چارصد فرزند من طاقت بیار
با لباس آهنی و یک سپر بنشین کنار
تا معلم عطسهای کرد و سپس سرفه نمود
بپر از جایت به سمت در که بعدش الفرار!
***

دانشجویان :رئیسجمهوربایداینجوریباشه
کهرکورددیررفتنسرکالسروبشکنه!

معاون اول رئیسجمهور:
ایران سرافرازانه از مشکالت
عبور میکند

وزیربهداشت:نبایددانشگاهرامحلدرآمدتصورکنیم

دارکوب:منظورشوناینهکهتصورنکنین،
بهعنوانواقعیتبپذیرین!

گفت با لبخند و خوشحالی و در اوج غرور
کل مشکلها شده از مردم ما دور دور
آه آری ای جهانگیری ولی اینگونه بود:
کرده مشکل چون تراکتور از تن ماها عبور!
***

نوروزی،نمایدهموافقحذفآموزشانگلیسی:اکثر
جاسوسانانگلیسیزبانهستند،نهژاپن،چینوروسیه

پرداخت وام ازدواج  ۲۰میلیونی به
فرزندان بازنشستگان

دارکوب:یعنیبهزبوندیگهحرفبزنیمکسی
نمیتونهازمونجاسوسیکنه؟چقدرخوب!

میشودبابیستمیلیونرینگوانگشترخرید
درکنارشفرشویخچالودوتادفترخرید
بعد از آن با وام معمولی همسر میشود
در فالنآباد سفلی النه کفتر خرید!
سحر بهجو


علیداییدرپیتوهینبهاودرتلویزیون:بگذاریدخوشحال
باشندکهرکوردمنشکستهمیشود

مجریتلویزیون:آخجونجملهجدیدبرای
تقلیدصداگیرآوردیم!

با خانمان

تلخیبیچکمه

 2تنازاعضایکارگروهتعیینمصادیقمجرمانه:مصوبهای
درخصوصفیلترگوگلپلینداشتهایم

زهرا فرنیا| طنزپرداز

مردم:اتفاقامافیلترینگبدونمصوبهخیلی
دوست داریم!


کله چغوکی
کارتونیست :مهناز یزدانی

آق کمال به دست بوسی میرود!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

شما تا صبح سال دیگه
هم دستت رو بکنی تو این
جیب ،خونه که هیچی،
قوطی کبریت هم از توش
درنمیاد!
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رئیس جمهور :ما فردا صبح یمتوانیم از جیب
ابنک مرکزی پول برداریم ات مسکن بسازیم اما
چه بالیی بر رس مردم یمآید؟ چون این یعین
دست کردن در جیب مردم
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کارتونیست :جواد تکجو

چند روزی بود که عیال فکری بود برم دنبال خانه بگردم که از
باالی خانه ُخسرم رفع زحمت ک ِنم .درسته سخ ُتم بود ولی بریکه
کردم و نشس ِتم
کردم ،قبول ُ
عیال و خانوادهاش فکر نکنن چترمه وا ُ
آوردم .اول
ببی ِنم چی به چیه .آگهیهای روزنامه و برنامه دیواره ُ
رف ِتم سراغ سوژههای خرید .یعنی هرکدوم ره زنگ مزدم بهشان،
آ نچنان قیمتهایی مگفتن که برق سهفاز از کلهمان ِمپرید.
قیمتها ره جوری مگفتن که انگار مخواستن تقاص همه جد و
آبادشانه بگیرن و هرچی از جیبشان رفته ،از حلقوم ما بکشن
بیرون .رف ِتم سراغ رهن کامل .چند مورد مقبول یاف ِتم .بماند که
عکسهاشان چیز مالی نبود ولی به هرحال قیمتهاشان جوری
بود که اقال عددشه ِمتنس ِتم بخوا ِنم.
گف ُتم خب ،حاال بیا ببی ِنم چقدر پول د ِر م .پسانداز م در حدی
بود که اگه َیگ ماه پــروژ های به تور شرکتمان نخورد ،دوتایی
از گشنگی نمی ِر م! عیال هم حساب کرد پساندازش به اندازه
خرید َیگ گوشی بود که اگه زبونم الل بالیی سر گوشی یکیمان
میآمد ،بت ِنم ب ِرم َیگ دستدومشه بخ ِرم! ایم از ای .یادمان آمد
که عیال َیگ مقداری طال دره ،چندتا هم از سکههای سر عقدمان
مانده .در حد بیست ،سی تومن مشد .وام هم که شکر خدا هم َیگ
آبدارچی تو َیگ بانک نداش ِتم که بتنه سفارشمانه به رئیس بکنه
که فقط بهمان وقت بده برم پیشش ،چی برسه به پارتی و ضامن ای
حرفا .قرض و قوله هم که خدا ره شکر دور و بریهامان از خودمان
صاف و پاکتر بودن و همی که چیزی ازمان نمخواستن باید خدا
ره شکر مکردم!
َیگ ساعتی وقت گذروندم و بعدش ورخاس ُتم رف ُتم از سر کوچه دو
خسرم بری دست بوسی!
خریدم و رف ِتم پایین خانه
کیلو نارنجک
ُ
ُ
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از شما که پنهون نیست از خدا چه پنهون ،ما
دستمون توی ساخت و سازه .االن دوساله
که داریم خونه میسازیم و به مستاجرنشینی
روی آوردیم .سخته بعد مدتها صاحبخونه
بودن مستاجر بشی ولی سختترین بخشش
این نیست .سختترین همینه که نمیدونی
کی باید پا شی ،یا حاال حاالها بشینی .االن
چند ماهه که ما به حالت نیمخیز قرار داریم،
معطل این که بگن بفرما بیا خونه نو .در میان
حجمی از کارتن و وسایل بستهشده داریم
زندگی میکنیم .حتی یه تعداد از وسایل
ضروری رو هم جابهجا کردیم ،مثل ماشین
ظرف شویی( .شاید بگین چقدر نازنازی،
ماشین ظرف شویی کجاش ضروریه؟ شما
یه هفته بیا خونه ما ،حجم مهمون روزمره
رو ببین .بعد میگی اوه ماشین ظرف شویی
صنعتی نخریدی؟) (آقای مسئول صفحه،
نگین قدیمیا پس چی کار میکردن؟ قدیمیا
شاید سواد هم نداشتن ،روزنامه رو بذارین
کنار فکر کنین چیکار میکردن!) خالصه
به دالیلی که هیچکس نمیدونه ،االن توی
خونه جدید نیستیم .آب نیست ،برقش
نیست ،مهمتر از همه اینترنتش نیست!
نمیدونیم چه خبره اما چیزی که میدونیم
اینه که معلوم نیست کی خونهمون حاضر
میشه.
تا قبل محرم و صفر کلی عید و مناسبت بود
که بریم خونه نو .حتی یه بار هم آینه و قرآن
بردیم ،که نشد .فقط این دو ماه رو مطمئن
بودیم نمیریم خونه جدید که اونم به محض
اتمام صفر دوباره هر عید استرس این که این
هفته اثاثکشی میکنیم وجود داره .حرف
من اینه که یه بار برای همیشه بیان بگن نه!
فعال خونه جدید نمیریم .یه پایان تلخ بهتر
از یه تلخی بیپایان و یه جفت چکمه است
که نمیدونم توی کدوم کارتن گذاشتمش!

