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تیتر روز

کارتون روز

7

در حاشیه رسیدن به نیمه تابستان و کم شدن سفر ایرانیان به نسبت سالهای قبل

فال روز
ای صاحب فال ،امروز در برابر عملی
قرار میگیری که وسوسه میشوی،
سعیکنوسوسهنشوی،خب؟!

حذفصفرازپولملیبراساسمصوبههیئتدولت

مردم :کاش یک دونه از اون حذفیها رو نندازن
دوروبهحقوقمااضافهکنن...

شعر روز

دارکوب:ساعتقدیموجدیدکمبود،پول
جدیدوقدیمهماضافهشد!

در مذمت حرص و آز!

تشکرآقاینمایندهازسرویکنوعغذادرمجلس/خبرآنالین

یکنمایندهدیگر:البتهمنمغزکاهوهمآوردم
باهاشبخوریم!
انتقاددختر«بروسلی»ازفیلمجدید«تارانتینو»

«غودا»هایمرحومپدرکشیدهتربود!
ژاپنیهافقطخودروهایژاپنیمیخرند/ایسنا

ودرکمالتعجبهرخودروییمیخرندقیقا
همونروتحویلمیگیرن!


گرانترینمیوهجهانیکنوعطالبیاست/باشگاهخبرنگاران

مردم:برایماکههمهمیوههاگرانترین
میوههایجهانهستن!

با خانمان

نه بچه ،نه شوهر
نه خواستگار!

آذریجهرمی«:ناهید»۱تادوهفتهدیگرتحویلوزارتدفاع
میشود/شبکهخبر

زهرا فرنیا| طنزپرداز

کارتونیست :مهناز یزدانی

دارکوب:مهندسدیگهخیلیتوئیتریخبر
میدی،بیشترتوضیحبدهکهدچارسوءتفاهم
نشیمخب!


کله چغوکی

آق کمال پیک نیک می رود!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

رئیسفدراسیونفوتبال:
تا ۳موضوعحلنشود
تها
وبعضیزیرساخ 
بهوجودنیاید،لیگبرتر
برگزارنمیشود/خبرآنالین

آقا بازی شروع
شد ،بذار بریم
داخل ...مشکل
چیه االن؟

صبر کنین...
دارم فکر میکنم!

قول میدیم یه
گوشه بشینیم
و زیرساخت
زیادی نخوایم!

تصویر سازی :علی کاشی

عیال پیله کرده بود تو ای گرما َیگ شب شام وردا ِرم ب ِرم پارک .حاال
مویم تنبلیم مشد شب خسته و کوفته از کار ،باز ُاقل منقل وردا ِرم
َ
ب ِرم بیرون .ولی عیال دگه زورش چربید و خودش هماهنگ کرد با
مسود و عیالش و گفت ماشینه نیار تو که ب ِرم .با ای که وسط هفته بود
ی بر مدویدن او بر و با توپ و اسکیت
ولی پارک غلغله بود .بچهها از ا 
و دوچرخه از رو سر و کلهمان رد مشدن .حاال بماند که وسط پارک
هم ورداشته بودن غرفه غذای فستفودی زده بودن و بوی روغن
سوختهاش 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 باغچهها و سبزهها و نیمکتا و سنگفرشا رم آبیاری کنه! بماند که
َیگ عده هم با گاز پیکنیکی آمده بودن و همونجا داشتن سیر و
پیاز تف مدادن و غذا مپختن!
مسود رفیقُ م گفت« :برار خیلی خوب شد آمدم َیگ هوایی به کلهمان
خورد!» معصومخانم عیالش با َیگ حالتی گفت« :االن دقیقا کدوم
هوا داره به سرت میخوره؟» اِنا حاال خوب رفت! بری که کاملیاخانم
که پیشنهاد ای حرکت ره داده بود ،ناراحت نره گف ُتم« :ولی هر
از گاهی باید بیِم تو دل طبیعت که دلمان وا بره »...عیال همچی
برگشت و َیگ نگاهی کرد و گفت« :االن تو داری چیزی از طبیعت
میبینی؟ زود بخوریم بریم خونه تا سرسام نگرفتیم!» َایم از ای!

تصور کن که دنیا رو گرفتی
د ِه پایین و باال رو گرفتی
تصور کن که تو برعکس مجنون
شبی رفتی و لیال رو گرفتی
تصور کن تبانی کردی و بعد
فرمول «کوکا» رو گرفتی
شبی
ِ
شدی در لیگ ایران سرمربی
تیم «بارسا» رو گرفتی
رکورد ِ
تمام زندگی کردی خالف و
همیشه حال «ناجا» رو گرفتی
تصور کن به جز دیروز و امروز
کل فردا رو گرفتی
تو حتی ِ
حق نادار و ربودی
تمام ّ
ِ
به جز این پول دارا رو گرفتی
تهش مهمان قبرستان شهری
فقط یک متر و نیم جا رو گرفتی!
امیرحسین خوشحال

اینزوجهایجوونیکهبچهشونرومیسپارن
بــه زوج همسایه یــا فامیل و دوس ــت ،میرن
خوشگذرونی ،دالیل واالیی دارن .میگن« :ما
بچه رو گذاشتیم پیششون که دلشون بچه
بخوادوبرایخودشونهمبخوان».ومتاسفانه
فکر میکنن بچه زبــوندراز و بیتربیتشون
انقدر خواستنیه که این میل رو در همسایه و
دوست و آشناشون ایجاد میکنه .یکی نیست
بگه با این کارها بدتر رشد جمعیت رو متوقف
میکنین.اگهزنوشوهرندوننباچیطرفن،
راحتتربچهمیارنتااینکهفکرکننیکیمیاد
توی زندگیشون عین بچ ه شما! با خودشون
همفکرمیکننکسینمیفهمهمیخوانبچه
رو از سرشون باز کنن و خودشون هم حوصله
بچهشون رو ندارن .اما حرف من این نیست.
حرف من اینه که با چه استداللی بچهشون
رو میارن میسپارن به من؟ اونم بچهای که
انقدرحرفمیزنه!واالبهماگفتهبودنبچهدو
سالگیبهبعدتازهشروعمیکنهبهحرفزدن.
بچ هدوسالونیمهقرارنبودانقدرسوالبپرسه.
بعد همین بچه که انقدر حرف میزنه ،هنوز
شماره یکش رو به موقع نمیگه و گند میزنه به
مبل و فرش و هر چیزی که هست .بعد برای یه
لقمهناهاربایددنبالشدورتادورخونههواپیما
رو بفرستین توی گاراژ ،بعد همه رو بجوه تف
کنه بیرون بگه دوست ندارم چون غذایی که
مامانجونش 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 خراسانترونگاهمیکنیوبلند
میگی« :اشتباه کردم .بچه نمیخوام .شوهر
هم نمیکنم .خواستگارهام برین خونهتون.
حتیشمادوستعزیز»تمامآقا،تمام!

