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کواکبیان: اگر حساب توئیتری ظریف بسته شود تمام 
مسئوالن توئیتر خود را در اختیار او قرار می دهند

مردم: کاش ما هم مثل مسئوالن به توئیتر 
دسترسی داشتیم تا در اختیار دکتر ظریف 

بذاریم!

وزیر بهداشت: مداخله ای در نصب کارت خوان توسط 
پزشکان نمی کنیم / فارس

مردم اگه زورشون رسید خودشون کارت بکشن!

 سخنگوی دولت: کاالهای اساسی یک سال آینده تامین
 شده است

بعد از یک سال هم که دیگه انتخاباته و خدا بزرگه!

مهاجرت قطعی نفرات برتــر کنکور سراســری و المپیادهای 
علمی از کشور به طور چشمگیری در حال کاهش است / فارس

دارکوب: یعنی موقتی می رن بعد قطعیش کنن؟!

جهانگیری: من چندان با کوپنی شدن مخالف نیستم / فارس

مردم: مخالفت ما هم که مهم نیست!

وزیر صنعت: قیمت ها را رصد می کنیم / اعتماد

دارکوب: پس بی زحمت هرچی گرون شد یواش 
خبر بدین تا شوکه نشیم!

تو عالم خواب بوُدم که حس کرُدم گودزیال آمده پشت در خانه و داره 
نعره ِمکشه. هموجور تو خواب گفُتم: »کیش کیش... برو رد کارت 
خرس گنده، نمبینی خواُبم؟« از ای شانه به او شانه رفُتم که شنیُدم 
گیدورا هم همراهش آمده و همصدا مخوانن و وسطش َیگ شیهه ای 
هم ِمکشن. هموجور چشم بسته خیز ورداشُتم که خمپاره اندازه از 
زیر تخت ورداُرم و هدبند ببنُدم و مثل مخلوطی از آرنولد و رمبو بُرم 
حسابشانه  برُسم که عیال تکوُنم داد و گفت: »پا شو ببین چه خبره!« 
تا حاال سابقه نداشته عیال از حمله هیوالها ای جور خوشحال رفته 
باشه. به هر بدبختی بود چشمامه وا کرُدم و دیُدم ساعت 6 صبحه. 
گفُتم: »جان ما بذار روز تعطیل َیگ ساعت دگه بخواُبم، بهشان 
بگو منتظر بمانن اجیر که رفُتم، مُرم دخلشانه میاُرم!« کاملیاخانم 

گفت: »چی داری میگی؟ گوش بده چه صداهای باحالی میاد.«
آقا ما ره میگی خواب از سُرم پرید. ورخاسُتم گفُتم: »چیه؟ اپرای 
دیو سیاه و سفیده؟« عیال خندید و گفت: »از خونه پشتی میاد. 
نفهمیدی صدای چیه؟« رفُتم طرف دیوار مشترک با حیاط پشتی و 
با دقت گوش داُدم. گفُتم: »نکنه چیزی پریده تو گولوی آقای سرابی 
و دره خفه ِمره که ای صداها ره از خودش درمیره... برم کمکش!« 
عیال بلندتر خندید. زبون بسته بدجوری داشت نعره مکشید. هم 
ترسیده بوُدم و هم از فضولی داشُتم ممرُدم که چه خبره تو ای خانه 
که عیال گفت: »آقای سرابی گوسفند خریده برای عید قربونی کنه، 
واقعا نفهمیدی صدای گوسفنده؟« ِانا حاال خوب رفت! تو عمرم 
ای همه گوسفند دیُدم ولی هیچ کدومشان شبیه ای بدصداها 
عربده نمکشیدن. نمدُنم آقــای سرابی رفته بــود بدصداترین 
گوسفندا ره انتخاب کرده بود، یا نسل جدید گوسفندا به جای بع بع، 
عرعر مکنن یا شامس مو بود که کله سحر روز تعطیل ای جوری از 

خواب بپُرم! هرچند با کباب بعدش از دل مان درآورد، قبول بشه. 

آقکمالروزتعطیلبدخوابمیشود!

تیتر روز

آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره

کله چغوکی 

دریانامه
لب دریایم و حالم ردیفه

دو تا مایو اضافی توی کیفه
پدر عریان شد و با غم به من گفت:

»به دریا بنگرم، دریا« کثیفه!
***

لب دریا ز بو بینی گرفتیم
برای چایمون سینی گرفتیم
اگر در تورمون ماهی نیومد

به جاش با تورمون چینی! گرفتیم
***

بیا از حقمون باطل بسازیم
برای قتل مون قاتل بسازیم
بیا ثابت بشه گردن کلفتیم

دو تا ویال لب ساحل بسازیم!
امیرحسین خوش حال  

شعر روز

ــال، امــروز تعطیالت آخر  ای صاحب ف
ــاز به  ــروع مــی شــود. حــاال ب هفته ات ش

پیشگویی های ما شک کن!

بهمبگوموفقمولی
الکینگو!

این جوری نیست که پدر و مادر چشم دیدن 
موفقیت شما رو نداشته باشن. نه! اعترافش یه 
ذره سخته براشون، یعنی یه ذره هم نه. این که 
دو کلمه بگن: »آفرین فرزندم« یا »بهت افتخار 
می کنم« )سه کلمه شد( از گفتن »لیره رو لوله، 
لوله رو لیره« سخت تره براشون. اصال روالشه.

ــرای مثال من دستم تــوی جیب خودمه.  ب
البته جیب بابا دیگه محتوایی نداره که دستم 
داخلش باشه. مال خودم هم همین طور! ولی 
خب بهتره همین دست در جیب خویشتن 
باشه و نه پدر خویشتن. بعد دیگه برای خودم 
درس خوندم، دانشگاه دولتی قبول شدم. 
بدون دردسر صبح بیدار میشم می رم دانشگاه، 
شب عین آدم میام ته مونده غــذای ظهر رو 
می خورم و بعد می خوابم. از نظر ازدواج هم 
که برای سامانه روزنامه پیامک میاد و اندک 
خواستگاری دور هم داریم و از اون جهت هم 
دستم توی جیب خودمه. حاال بهترین فرزند 
دنیا نیستم ولی آزاری هم بهشون نمی رسونم! 
چرا این قدر ناراضی  هستن آخه؟ یعنی برای 
که  میارن  دلیلی  یه  موفقیت هات  تک تک 
خــودت هم فکر می کنی یه ایـــرادی داری. 
ــرای کــارت میگن: »این همه زحمت  مثال ب
می کشی برای هیچی؟ شندرغاز حقوق؟ پسر 
فالنی درسته که کارش رو دوست نداره ولی 
حقوقش خوبه.« یا  »این چه رشته ایه دانشگاه 
قبول شدی؟ دختر فالنی درسته که آزاد درس 
می خونه ولی مهندسیه رشته اش.« اما خب 
درباره خواستگار چندان چیزی نمی گن چون 

خداییش وضع همه همینه.
آقاجون مگه چقدر سخته بچه ات رو تشویق 
شاید  نکنی!  تضعیف  ــل  ــداق ح ــا  ی کــنــی؟ 
بعضی هاتون بگین: »نه! والدین ما این جوری 
نیستن!« باید بگم که مطمئن باشید موفق 
نیستید، وگرنه ازتون تعریف نمی کردن! باید 
بهمون بگن موفقیم ولی باید راستش رو بگن!

با خانمان 

کارتون روز
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فال روز

زهرا فرنیا|  طنزپردار در حاشیه خبرهایی از فرونشست زمین، ممنوع شدن ورود موتور سیکلت به داخل پارک ها، انتشار آمار هر سه ازدواج یک طالق و رواج گیاه خواری!

واردات برنج آزاد شد

برنج ایرانی عالی 
دارم، کاشت 

خودمونه، 
نمی خواهید؟

دیر اومدی پدرجان. 
بذار وارداتی ها که 

تموم شدن اگه پولی 
موند، یه کاریش 

می کنیم!

جهانگیری


