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حذف صفر از پول ملی براساس مصوبه هیئت دولت

مردم: کاش یک دونه از اون حذفی ها رو نندازن 
دور و به حقوق ما اضافه کنن...

دارکوب: ساعت قدیم و جدید کم بود، پول 
جدید و قدیم هم اضافه شد!

تشکر آقای نماینده از سرو یک نوع غذا در مجلس / خبرآنالین

یک نماینده دیگر: البته من مغز کاهو هم آوردم 
باهاش بخوریم!

انتقاد دختر »بروس لی« از فیلم جدید »تارانتینو«

»غودا«های مرحوم پدر کشیده تر بود!

ژاپنی ها فقط خودروهای ژاپنی می خرند / ایسنا

و در کمال تعجب هر خودرویی می خرن دقیقا 
همون رو تحویل می گیرن!

 گران ترین میوه جهان یک نوع طالبی است / باشگاه خبرنگاران

مردم: برای ما که همه میوه ها گران ترین 
میوه های جهان هستن!

آذری جهرمی: »ناهید۱« تا دو هفته دیگر تحویل وزارت دفاع 
می شود / شبکه خبر

دارکوب: مهندس دیگه خیلی توئیتری خبر 
میدی، بیشتر توضیح بده که دچار سوءتفاهم 

نشیم خب!

در مذمت حرص و آز!
تصور کن که دنیا رو گرفتی

دِه پایین و باال رو گرفتی
تصور کن که تو برعکس مجنون

شبی رفتی و لیال رو گرفتی
تصور کن تبانی کردی و بعد

شبی فرموِل »کوکا« رو گرفتی
شدی در لیگ ایران سرمربی
رکورد تیِم »بارسا« رو گرفتی
تمام زندگی کردی خالف و

همیشه حال »ناجا« رو گرفتی
تصور کن به جز دیروز و امروز

تو حتی کِل فردا رو گرفتی
تماِم حّق نادار و  ربودی

به جز این پول دارا رو گرفتی
تهش مهمان قبرستان شهری

فقط یک متر و نیم جا رو گرفتی!
امیرحسین خوشحال  

شعر روز

ای صاحب فال، امروز در برابر عملی 
قرار می گیری که وسوسه می شوی، 

سعی کن وسوسه نشوی، خب؟!

فال روز

عیال پیله کرده بود تو ای گرما َیگ شب شام ورداِرم بِرم پارک. حاال 
موَیم تنبلیم مشد شب خسته و کوفته از کار، باز ُاقل منقل ورداِرم 
بِرم بیرون. ولی عیال دگه زورش چربید و خودش هماهنگ کرد با 
مسود و عیالش و گفت ماشینه نیار تو که بِرم. با ای که وسط هفته بود 
ولی پارک غلغله بود. بچه ها از ای  بر مدویدن او بر و با توپ و اسکیت 
و دوچرخه از رو سر و کله مان رد مشدن. حاال بماند که وسط پارک 
هم ورداشته بودن غرفه غذای فست فودی زده بودن و بوی روغن 
سوخته اش حالمانه بد مکرد و خود دکه هم نمذاشت فضای سبز 
دیده بره. به بدبختی َیگ ُگله جای خالی گیرآوردم که نه نور داشت 
و نه صاف بود. دورمان هم عین آغل مورچه، آدم مجوشید. حاال تو 
ای هیر و ویر، باغبون زحمتکش هم ویرش گیریفته بود همه درختا 
و باغچه ها و سبزه ها و نیمکتا و سنگفرشا رم آبیاری کنه! بماند که 
َیگ عده هم با گاز پیک نیکی آمده بودن و همون جا داشتن سیر و 

پیاز تف مدادن و غذا مپختن!
مسود رفیُقم گفت: »برار خیلی خوب شد آمدم َیگ هوایی به کله مان 
خورد!« معصوم خانم عیالش با َیگ حالتی گفت: »االن دقیقا کدوم 
هوا داره به سرت می خوره؟« اِنا حاال خوب رفت! بری که کاملیاخانم 
که پیشنهاد ای حرکت ره داده بود، ناراحت نره گفُتم: »ولی هر 
از گاهی باید بِیم تو دل طبیعت که دلمان وا بره...« عیال همچی 
برگشت و َیگ نگاهی کرد و گفت: »االن تو داری چیزی از طبیعت 

می بینی؟ زود بخوریم بریم خونه تا سرسام نگرفتیم!« اَیم از ای!

آق کمال پیک نیک می رود!

با خانمان

تیتر روز

آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره

کارتون روز

کله چغوکی 

 نه بچه، نه شوهر
 نه خواستگار!

این زوج های جوونی که بچه شون رو می سپارن 
بــه زوج همسایه یــا فامیل و دوســـت، میرن 
خوشگذرونی، دالیل واالیی دارن. میگن: »ما 
بچه رو گذاشتیم پیش شون که دلشون بچه 
بخواد و برای خودشون هم بخوان.« و متاسفانه 
فکر می کنن بچه زبــون دراز و بی تربیت شون 
انقدر خواستنیه که این میل رو در همسایه و 
دوست و آشناشون ایجاد می کنه. یکی نیست 
بگه با این کارها بدتر رشد جمعیت رو متوقف 
می کنین. اگه زن و شوهر ندونن با چی طرفن، 
راحت تر بچه میارن تا این که فکر کنن یکی میاد 
توی زندگی شون عین بچه  شما! با خودشون 
هم فکر می کنن کسی نمی فهمه می خوان بچه 
رو از سرشون باز کنن و خودشون هم حوصله 
بچه شون رو ندارن. اما حرف من این نیست. 
حرف من اینه که با چه استداللی بچه شون 
رو میارن می سپارن به من؟ اونم بچه ای که 
انقدر حرف می زنه! واال به ما گفته بودن بچه دو 
سالگی به بعد تازه شروع می کنه به حرف زدن. 
بچه  دو سال و نیمه قرار نبود انقدر سوال بپرسه. 
بعد همین بچه که انقدر حرف می زنه، هنوز 
شماره یکش رو به موقع نمیگه و گند می زنه به 
مبل و فرش و هر چیزی که هست. بعد برای یه 
لقمه ناهار باید دنبالش دور تا دور خونه هواپیما 
رو بفرستین توی گاراژ، بعد همه رو بجوه تف 
کنه بیرون بگه دوست ندارم چون غذایی که 
مامان جونش براش گذاشته نه نمک داره نه 
مزه نه ماهیت غذایی! تهش هم که مامانش 
دو ساعت دیرتر از زمانی که قــول داده بود 
میاد، باید وانمود کنی چه ساعات خوبی رو با 
دلبندش سپری کردی اما در حقیقت میری 
آرشیو  روزنامه  خراسانت رو نگاه می کنی و بلند 
می گی: »اشتباه کردم. بچه نمی خوام. شوهر 
هم نمی کنم. خواستگارهام برین خونه تون. 

حتی شما دوست عزیز« تمام آقا، تمام!
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 رئیس فدراسیون فوتبال: 
تا 3 موضوع حل نشود 
و بعضی زیرساخت ها 

به وجود نیاید، لیگ برتر 
برگزار نمی شود / خبرآنالین
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در حاشیه رسیدن به نیمه تابستان و کم شدن سفر ایرانیان به نسبت سال های قبل 

آقا بازی شروع 
شد، بذار بریم 

داخل... مشکل 
چیه االن؟

قول میدیم یه 
گوشه بشینیم 

و زیرساخت 
زیادی نخوایم!

  صبر کنین...
 دارم فکر می کنم!

زهرا فرنیا|  طنزپرداز


