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کارتون روز

تیتر روز

شعر روز

تبریکهای شب چلگی!

شب چله در کوچه های هشر

جهانگیری :عملکرد دولت کنونی در نفت و گاز با هیچ
دورهای قابل مقایسه نیست

مردم:بنزین!عملکردبنزینروازقلمانداختین!

شاعران دارکوب ضمن تبریک
پیشاپیش شب یلدا ،شعرهای تبریکی
برای شما سرودن تا دیگه هی پیام
«یلدا یعنی »...رو برای بقیه نفرستین!

 ۱۸دستگاهاجرایی؛متولیایجادهوایپاک/انتخاب

دارکوب:اگه خود همین  18دستگاه رو
تعطیل کنن ،هوا بهتر نمیشه؟!
سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده  5.4میلیون تومان است

هر ایرانی :نمیدونیم با این پول خونه بخریم؟
ماشین بخریم؟ ازدواج کنیم؟ بچه دار بشیم؟
کدومشو انجام بدیم؟!
سازمانمحیطزیست:بوینامطبوعتهراناززبالهوگوگرداست

شهروندان:بعدازچندماهمعلومشدبویچیه،
البدچندسالهمطولمیکشهتابوشبره!
معاون شهرداری تهران :در حال برداشتن موانع ساخت
خانههای  ۲۵تا  ۴۰متر هستیم

دارکوب:دیگه 25مترچیهستکهمانعسر
راهشباشه؟هرجاگیرتوناومدبسازین!
استاندار خوزستان به عنوان استاندار برگزیده پژوهش و
فناوری کشور انتخاب شد

مردم خوزستان :کاش کمی از این پژوهش و
فناوری هم به کمک ما میاومد این جوری
زیر آب نمیرفتیم!

کارتونیست :طراوت نیکی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر :فعال گزارشی از قاچاق
موادمخدر با استفاده از کیکهای آلوده نداشتهایم

قاچاقچیان :خوب شد گفتین!
بدون شرح!

توئیتروز

رمزدومشبیلدایمنی!

کارتونیست :هادی لگزیان

 توایناوضاع،قاعدتابعدازمصرع«توشبیلدایمنی»باید«دستبهآجیلمنزنی»بیاد!
االنکهمانشستیمدوغمونرومینوشیم،بچههایاینستابهفکرایننچطوریهندونه
و آناناس رو به شکل جک و جونور درست کنن و با لبخند لمینتی کنار میز یلدا
عکس بگیرن!
 اصــوال ما شب چله نه فال حافظ میگیریم ،نه قصه میگیم برای
هم ،نه اصال حرف میزنیم با هم .ما تا سر حد مرگ به دستگاه
گوارشمون فشار میاریم بعد میریم میخوابیم و خیلی هم
خوشحالیم از کرده خودمون!
هیچوقت امیدتون رو از دست ندید ،همه چی امکان
پذیره .کی فکرشو میکرد تخمه آفتابگردون جای پسته
و آجیل رو تو سفره شب یلدا بگیره؟ البته تو خونه ما شلغم
هم جای انار رو گرفته!
 کاشمشکلاستراماچونیحلبشهبلکهیککمعزمملی

استیکر  :اینارو

بیاد روی آلودگی هوا ،نمیتونیم دیگه نفس بکشیم!
رمز دوم پویا یه جوریه که موقع خریدن بسته اینترنت تو خیابون نزدیک بود برم زیر
ماشین که  ۶۰ثانیهاش تموم نشه!
 خیلی گوشیمون حافظه داره که باید اپلیکیشن مربوط به رمز یک بار مصرف هر
بانکی رو هم نصب کنیم!
رفتم داروخونه میگم یه بسته قرص سرماخوردگی بدید با یه بسته آموکسی
سیلین!  10تا کیک داد و  10تا کلوچه!
 بعضی مشتریها میان در مغازه میپرسن چرا سبزی خردکن
خارجی نداریم؟ آخه کدوم خارجی میاد ۶٠کیلو سبزی بخره ،تمیز
کنه،سرخکنه،واسهدوسالشبذارهفریزر،کهبخوادتولیدشکنه؟!
 یا شهریه بگیرین یا امتحان ،دوتاش با هم اصال منطقی نیست!
  «باشه حاال یه کاریش میکنیم» یعنی« :خیالت راحت هیچ
کاریش نمیشه کرد»!
 دم مورچه گرم تا یه چی پیدا میکنه ،میره رفیقاش رو هم میاره .نه
مثل آدما تا یه چی پیدا میکنن همه رو گم میکنن!

با خانمان

زهرا فرنیا| طنزپرداز
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االن که همه
خوشحالن وقتشه
باز قول بدم که بنزین
گرون نمیشه!
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شهاب

زنگنه

کله چغوکی

آقکمالمهمانیشبچله
یرود
م 
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

با کاملیاخانم رف ِتم خانه آقــام دیــدم وسط
هال شرشره و کاغذ رنگی و آبرنگ و خرت و
برارم ِجمال
پرتیه که پخش و پالیه .مدرسه ُ
جشن شبچلگی براشان گذاشته بودن.
عیال پرسید« :برنامهشون چی هست؟»
آبجیم گفت« :قراره از هر خانواده پول بگیرن
و خوراکی بخرن و بچهها هم باید با تم شب
چله بیان ».عیال گفت« :کاش این ریخت و
پاشها رو نمیکردن »...یگهو گفت« :جمال
اشکال نداره فردا بیام مدرسهتون با معلمت
برارم که داشت شتری هندوانه
حرف بزنم؟» ُ
ره متپوند تو دهنش گفت« :خایلی هم خوبه،
بیِنبیِن!»مویمفکریکهبازچیکاره!نشون
به او نشون که عیال رفته بود مدرسه و معلم و
مدیرشانه راضی کرده بود تا بهجای ای کارا،
َیگکارایدگهبکنن.
دیدم
شب جشنشان شد و رف ِتم مدرسهُ ،
اوه چــی بساطیه .وســط ســال ـنشــان میز
چیندهبودن و روش پر از خوراکی و بسته و
کادو و اینا .به عیال گف ُتم جریان چیه؟ گفت:
«باهاشونصحبتکردم،قرارشدهرچیپول
جمع میکنن ،میوه و خواربار بخرن و به هر
مهمونیهاناربدنوبقیهاشروهمبدنخیریه
تا خانوادههایی که سال به سال رنگ شادی
نمیبیننهمجشنبگیرن».
هموجور که داش ُتم قربون دســت و پنجه و
دیــدم جمالمان آمــد روی
فکرش ِمرف ُتمُ ،
صحنهودرحالیکهداشتازدهنشدانهانار
ِمریخت شروع کرد به خواندن غلط غولوط
شعرصددانهیاقوت.یعنیجوریشدکههمه
حضارزمینرهگازمیگیرفتنازخنده ومایم
لیچعرقازخجالت!ایمازشبچلگیما!
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جوادجان ب هجای
سورپرایز بازی ،شیر
اینترنت رو باز کن ببینم
یارانه معیشتی برام
ریختن یا نه!

ونی

حافظ امشب
سرش شلوغ بود،
من در نقش شمس
اومدم براتون فال
بگیرم!

سالم از کلبه مرد نمدمال
که دارد نسبتی با رستم زال
امیدوارم ز یارانه امسال
شب چله شوی قبراق و خوشحال!
یارمحمد خدنگی

***
من مخلصت هستم و ضمنا دوستت دارم
وقت انار و تخمهخوردن دوستت دارم
یک امشبی را از گرانیها نگو لطفا
بی تخمه و آجیل هم من دوستت دارم!
مجید رحمانی صانع

***
بر لبت همواره باشد نوشخند
زندگی در کام تو مانند قند
آرزویت را ببینی مثل روز
چون شب یلدا بود عمرت بلند!
عبدا ...مقدمی

***
بخور آجیل و میوه ،شام و دمنوش
بگیر مامان و بابا رو در آغوش
بیا یک شب همه خوشحال(!) باشیم
شب چله غما رو کن فراموش!
امیرحسین خوش حال

***
عجب رسم قدیمی و اصیلی
کنار هم ،همه از پیر و کودک
انار دون و قاچ هندوانه
شب یلدایتان باشد مبارک!
سحر بهجو

***
شب یلدا کنار هم نشینید
نه صدمتر آن طرفتر توی گوشی
تمام سال طبق مد گذشت و
سه ساعت توی فکری چی بپوشی؟!
بهار نژند

***
انار،هندونه،گرمک،نداشتینونسنگک
سفرهاتفقطپهنباشه،بزرگباشهیاکوچک
فرقی نداره رفیق ،دلت باید خوش باشه
بخندوکیفوحالکن،یلداتکلیمبارک!
شیما اثنی عشری


ام را بخوانیـد

کارتونیست :محمد بهادری

چون که میگن «پاییز بهاری است که عاشق شد هاست» و ما به
انتهاش رسیدیم ،توقع داریم زمستان هم تابستانی باشه که بعد پاییز
به یارش رسیده و برنامه ازدواج چیدن ،یا کات کرده .در هرصورت
باید تکلیفشون شب یلدا مشخص بشه .باالخره برنامه چیه؟ چرا
تا میریم توی زمستون همهچی به تنظیمات کارخونه برمیگرده؟
عشق و عاشقی و اینا که موضوع اصلی این قسمته هم باید بره تا سال
دیگه که دوباره بهار صالح بدونه که آیا عاشق بشه؟ آیا عاشق نشه؟
بهخاطر همینم این پاییز لحظه آخر شبیلدا رو علم کرد که حواس ما
با این پیامهای «در شب یلدا یک دقیقه بیشتر دوستت دارم» و «یک
دقیقه بیشتر با تو بودن را جشن میگیرم» پرت کرد که حتی اساس
علمی نداره و عمال هیچ فرقی با روزهای عادی نمیکنه.
با همین بازیها فروشندهها هرچی لباس سبز و قرمز دارن ،قالب
میکنن به ملت که رنــگ هندونه بشن و کال یه شب در ســال به
دردشون بخوره( .البته دیده شده کریسمس هم همون لباس رو
استفاده کردن که بهخاطر فشارهای اقتصادیه ،وگرنه توی دوتا
مهمونی مناسبتی پشت سر هم قاعدتا نمیشه یه لباس پوشید!)
اصال این عشق ،نقطه ضعف انسانه .من خودم شب یلدا برام هیچ
ماهیت منحصر بهفردی نداره ،مگه اینکه تازهعروس باشم و بخوان
برام شب چلهای ،آجیل و پشمک و میوه و کادو بیارن .اون موقع توی
همه گروهها استیکر یلدایی میفرستم ،ست قرمز و سبز میپوشم
و گوشیم هم دم در مهمونی مـیذارم توی سبد .وگرنه به من چه
که امشب خورشید یک دقیقه کمتر کار میکنه؟ باید خورشید
خوشحال باشه که رفته مرخصی .ایــن منم که ظر فهای شام
مهمونیش رو میشورم!

پهپاد نرو ...اگه
بری تو این هوای
آلوده دیگه نمیشه
پیدات کرد!

آ
ذری ج
هرمی

یلداکهچی؟

خوشبختانه مشکل
استراماچونی حل
شده ،فقط منتظره
رمز پویاش فعال
بشه!

جهانگیری
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بــرای آخرهفتــه
بســتهای
هــا کــه مطالعــه را
ویــژه آن
رنداماوقتندارند
دوستدا

