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تیتر روز

وزیربهداشت:بهمردمقولمیدهمکهوزیربهداشتباآنها
روراستوصادقاست

مردم:حاالیهجوریهمروراستنباشینکه
بهجایکرونا،ازترسسکتهکنیم!

7

رسدرگمی مردم درابره روش واریز یارانه عادی ،معیشیت ،ترکییب،
سود هسام عدالت و...

فال روز
ای صاحب فال ،امروز یکی از عادتهای
بــدت را تــرک خــواهــی کــرد .عــادت بد
همیشه سیگارکشیدن و دروغگفتن و
اینا نیست ،همین که موقع عطسه جلوی
دهنتروهمبگیریخوبه!

شعر روز

بالفاصله پس از ،5Gچینیها روی شــبکههای 6Gکار میکنند

فرصت محدود در سیما

کاربران:اوناخفاشخوردنشونروترککنن،
شبکه 6Gطلبمون!
وزیرورزش:بهمهاجرتورزشکارانبیتفاوتنیستیم

دارکوب:البدغصههاتونروتوخودتون
میریزینکهدشمنشادکننشین!
سرقتاثرپرویزتناولیدراصفهان

سارقان:زیرشنوشتهبودتناولی،فکرکردیم
برایتناولگذاشتیناینجا!

ظی

(رئیسدفتررئیسجمهور)

مردم:قبوله،بهشرطیکهقولبدینگازروهمتو
تابستونقطعکنینتابدعادتنشیم!
صدور کارت هدیه برای دارندگان سابقه چک برگشتی
ممنوع است

دارنده چک برگشتی :کارت صدآفرین چی؟
اونم نمیدین بهمون؟!
حکایت طنز



ازکروناتاکرونا
مهرشاد مرتضوی| طنزپرداز

سوژه روز

پیامکازدیارکرونا!
سومی :جریان پیامکهای وزارت بهداشت برای مردم چیه که خیلی بازتاب داشته؟
اولی :چند روز پیش یه کاربر توی توئیتر به وزیر ارتباطات پیشنهاد داد که برای مردم به
ویژه مرزنشینها و اهالی مناطق محروم ،روشهای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا رو
پیامک کنن که وزیر جوان هم استقبال کرد و گفت قرار شده با همکاری وزارت بهداشت
این کار رو انجام بدن.
سومی :دستشون درد نکنه ،چی هست تو پیامکها؟
دومی :به نظر من مسائل خیلی پیش پا افتاده و بدیهی رو گفتن .مثال شستن مرتب
دستها با آب و صابون که خب طبیعتا مناطقی که آب سالم و صابون داشته باشن حتما
این کار رو میکنن و منتظر پیامک نمیمونن! از دستدادن و بوسیدن افراد با عالیم

توئیتروز

جدایی جانی دپ!
 االن یکی از دوستام یه ماشین حساب جلوشه و داره به خریدن همه
ماسکهایبازارواحتکارکردنشونفکرمیکنه!
  این قضی ه جانی دپ و امبر هرد نشون داد که اخالق خیلی مهمتر از
زیباییهویهفرصتدوبارهایبهمازشتهاداد!
امبرهرداینروزهابهدوستاشمیگهمنهمونیبودمکهلفظشوهرم
تاجسرمازدهنمنمیافتاد!
  خطرناکتر از کرونا اونجاییه که مامانت رفته تو اتاقت دنبال چیزی
میگردهوباصدایبلنددادمیزنهبیااینجا!
میترسمبمیرموآخرشنفهمماینپتووتشکهاییکهمامانمچندساله
توکمدگذاشتهونمیذارهکسیبهشوندستبزنهقرارهکیاستفادهبشه!
  من اگه سوسک بودم سعی میکردم با اولین ضرب ه دمپایی بمیرم،
چونضربههایبعدیبهصورتپلکانی ُمهلکتروبافحشهایزشتتری
همراهمیشه!
انصاف نیست ...واقعا انصاف نیست درست بعد از مسواک زدن
گرسنهبشم!
 منهمونمکهیهچیزیرومیخرمبعدشمیفهمممشکلداره،میبرم
جلویفروشندهتستمیکنمیهوهمونجادرستکارمیکنه!
توینصفبیشترتبلیغاتتلویزیونطرفیامیره
توی یخچال یا از یخچال میاد بیرون .یهکم
خالقیتداشتهباشین،برینتویاجاقگاز،
لباس شویی ،ظرفشویی ،مایکروفر ،حتی
دیگآبجوش!

از اون لحاظ

 4گام برای لذت بردن از دربی
سید مصطفی صابری| طنزپرداز

پنجشنبه دربی معروف تهران بین استقالل
و پرسپولیس برگزار میشود .دربی همیشه
حــســاس بـــوده و هست و خــواهــد بـــود .این
حساسیتها باعث میشود بازیکن و هوادار،
استرس ایـنبــازی مهم را داشته باشند .اما
چگونه میتوان از دربی لذت برد؟
-1برای لذت بردن از دربی ،پنجشنبه از ساعت
 15:30تا  17:30تلویزیون را خاموش کنید.
دربی خوب ،مسابقهای است که نبینیمش.
بههرحال هر قدر هم هر دو تیم خوب بازی کنند
داور همیشه گزینه محتملی برای خراب کردن
اعصاب ماست.
-2اگــر نمیتوانید گام اول را اجرایی کنید،
حداقل تلویزیون را روشن کنید اما صدا را قطع

کنید .وسط یک بازی پراسترس که هر لحظه
ممکن است بیرانوند حین دریبل
مهاجم حریف توپ را لو بدهد و
دانشگرهرلحظهممکناست
گل بهخودی بزند یا داور را
بزند و اخــراج شود و شانس
رادوشویچ از روی نیمکت
بـــرای گــل زدن بیشتر
از علیپور داخــل زمین
است و روزبه چشمی جا
میماند ،پنالتی میدهد و
پای سوتیهای دایمی داور
هم در میان اســت ،حداقل
با قطع کــردن صدا دیگر الزم
نیست حرفهای گزارشگر را
بشنوید و بیشتر حرص بخورید.
دربی خوب یک دربی بیصداست.

-3حداقل تبلیغات قبل بازی را تماشا نکنید.
ح ــاال در و پــنــجــره ف ــان مــا را به
تماشای ایــن مسابقه جــذاب
دعوت نکند خودمان عقلمان
نمیکشد دربی را نگاه کنیم؟
-4با رئیس ،پدر خانم ،عموی
خانم ،باجناق بزرگتر ،دایی
وســـط هــمــســر ،کارمند
بــخــش کــارگــزیــنــی که
رابطه خوبی با معاونت
مــالــی شــرکــت دارد و هر
کسی کــه در صـــورت باخت
تیم شما ،ممکن است ُکری
بخواند و بهخاطر رعایت ادب
یــا مالحظات شغلی امکان
زدن تــوی دهنش را نــداریــد،
کری نخوانید.

سرماخوردگی خودداری کنین ،که طبیعتا یا مردم خودشون این رو میدونن یا مجبورن
توی رودرواسی و برای این که مریضی که رفتن عیادتش ناراحت نشه ،سه بار ماچش
کنن! هنگام عطسه و سرفه از دستمال استفاده کنین ،که خب طبیعیه کسی توی حلق
بقیه عطسه و سرفه نمیکنه ،اگر هم بکنه با یه پیامک پی به کار بدش نمیبره و حالیش
نمیشه کارش درست نیست ،باید حضوری و بهزوری بهش یاد بدن! آخر پیامک هم
نوشتن از مواد غذایی بهداشتی و مطمئن استفاده کنین ،که خب مردم بندههای خدا
اگه وسعشون برسه و گیربیارن ،حتما همین کار رو میکنن ،وگرنه...
سومی :تو هم که همش غر بزن و آیه یأس بخون .حتما فرستادن این پیامک بهتر از
نفرستادنشه.
وزیر جوان :حاال که اینطور شد هرکی بتونه یه متن بهتر برای پیامک بعدی ما بنویسه،
سورپرایزش میکنیم بره با پهپاد باالی مناطق صعبالعبور دور بزنه ببینه پیامکها
دلیور شدن یا نه!

پیامک روز
پیامک2000999
تلگرام09354394576

کارتون روز

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن«دارکوب»ابتدایپیامکفراموشنشود!

درحاشیهپروازهایچینوایرانو
ممنوعیترفتوآمدهواپیماهابهآنکشور
شائولین
سه نفر ...بدو
که االن حرکته!

به این میگن
تبدیل کردن
تهدید به
فرصت!

کارتونیست :جواد تکجو

ویــروس کرونا ریشه در تاریخ دارد .خواجه نظام الملک کرم-
قهو های در قــرن ســوم در کتاب «المرموز فی االرواح الخفاش
المارموز» مینویسد« :خفاش نزد مردم چوسان سفلی موجودی
بود منحوس و نماد اختالس و جدایی و حتی صبح شنبه! بدین سبب
بسیار از خفاش در گندهگوییهایشان استفاده میکردند و «آخه
خفاشصفت» و «مخفوش» از اوراد هرروزه ایشان بود».
خفایش [جمع خفاش] را قافیه تنگ آمد و از خود پرسیدند« :اینا که
خودشون خاوری دارن ،چرا به ما فحش میدن؟» پس تصمیم بر آن
شد که حالی اساسی از خلق بگیرند .یکی از ایشان مسابقات پرتاب
فضله بر سر عابران را پیشنهاد داد ،ولی سایرین گفتند این کار باید
در روز انجام شود و ما هم که از نور بیزاریم و عینک دودی هم هنوز
اختراع نشده! دیگری گفت :همان فحشها را با «آدم» به خودشان
برگردانیم ،ولی چون صدایشان فراصوت بود بیفایده مینمود .در
نهایت خفاشکی که ترم دوم زیستشناسی بود برخاست و فرمود« :از
بیماریهای مشترک خفاش و انسان استفاده کنیم ».پس خفاشان
شبانه به کیسههای برنج و گوشت حمله بردند و در آنها عطسهها و
فینها کردند و هر چه بیماری داشتند و نمیدانستند کجا بریزند،
ریختند همانجا ،همانجا!
مرض فراگیر شد و از هر سه تن ،یکی تلف میشد .حاکمان شهر
که دیدند بیماری دارد در رقابت با مرگ و میر ناشی از قحطی و
تصادفات ارابهای قرار میگیرد ،جلسه تشکیل دادند و چارهاندیشی
کردند .صورت جلسه فقط شامل یک جمله بود« :بهترین سالح،
بیتوجهی اســت ».پس از فــردا به بیماران بیمحلی کردند و به
ایشان چای نبات دادند و گفتند« :مرض مهمی نیست .جایی که
درد میکنه رو بوس کنین خوب میشه ».و بوس کردند و خوب نشد
و نسل ایشان منقرض شد و چنین شد که هیچ اسمی از این ویروس
و چوسان سفلی در تاریح نماند .خود بنده هم شاهد عینی بودم،
البته ما را که کشتند!

کارتونیست :محمد بهادری

هشدارقطعبرقخانگیدرزمستانجدیاست/ایسنا
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گفت مجری :سالم بیننده
کاش باشد لبت پر از خنده
مهمان آمده چه مهمانی
باش تا لحظههای پایانی
حرف دارد برایمان خیلی
و به شربت ندارد او میلی!
گفت مهمان :سالم بر دوردست
گفت مجری که :وقت محدود است
پخش باید شود دوتا آهنگ
باز آیم برای حرف قشنگ
بعد آهنگ مجری خندان
گفت لطفا سخن بگو مهمان...
گفت :دنیا چو جمع و تفریق است
گفت مجری :زمان تبلیغ است
پخش باید شود کمی تبلیغ
رفت و آمد کنیم با تشویق!
آمدند و دوباره آن مهمان
گفت :باید سفر کند انسان
گفت مجری :زمان پایانیست
لحظه پخش شعری از «بانی»ست
گشت برنامه این چنین پایان
رفت بی حرف طفلی آن مهمان!
امیرحسین خوشحال


دارکوب تو که اینقدر از مسئوالن انتقاد
میکنی ،چرا از کارهای خوبشون تعریف
نمیکنی؟
دارکــوب :اوال انجام کار خوب که وظیفه
همهمونه و تعریف نــداره ،بعد هم ما تو این
صفحه با زبــان طنز از کاستیها میگیم،
اونقدر کسی هست که از کار خوب خودش
تعریف کنه که دیگه چیزی به ما نمیرسه!
دارکـــوب من نصف عمرم رو تو صف
معاینه فنی دارم میگذرونم ،به نظرت چی
کار کنم؟
دارکوب :خوشم میاد خوب دقیق حساب
کردی! علیالحساب صفحه ما رو 20-10
بار بخون ،تا ببینیم چی میشه!
واقعا کاریکاتور دارکــوب دربــاره آب
بستن به سریالهای شبکه خانگی درست
بود ،حوصلهمون سررفت ازبس پول دادیم
و صحنههای کشدار و بیمعنی و تکراری
دیدیم.
دارکــــوب :عــوضــش بــه بــاال رفــتــن سطح
فــرهــنــگ جــامــعــه و الــبــتــه ســطــح درآمـــد
تهیهکنندگان کــمــک شــایــان توجهی
میکنین!

