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توئیت روز

    تو این اوضاع، قاعدتا بعد از مصرع »تو شب یلدای منی« باید »دست به آجیلم نزنی« بیاد!
 االن که ما نشستیم دوغ مون رو می نوشیم، بچه های اینستا به فکر اینن چطوری هندونه 

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 می گیریم، نه قصه میگیم برای 
هم، نه اصال حرف می زنیم با هم. ما تا سر حد مرگ به دستگاه 

گوارش مون فشار میاریم بعد میریم می خوابیم و خیلی هم 
خوشحالیم از کرده خودمون!

 هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید، همه چی امکان 
پذیره. کی فکرشو می کرد تخمه آفتابگردون جای پسته 
و آجیل رو تو سفره شب یلدا بگیره؟ البته تو خونه ما شلغم 

هم جای انار رو گرفته!
    کاش مشکل استراماچونی حل بشه بلکه یک کم عزم ملی 

بیاد روی آلودگی هوا، نمی تونیم دیگه نفس بکشیم!
  رمز دوم پویا یه جوریه که موقع خریدن بسته اینترنت تو خیابون نزدیک بود برم زیر 

ماشین که ۶۰ ثانیه اش تموم نشه!
     خیلی گوشی مون حافظه داره که باید اپلیکیشن مربوط به رمز یک بار مصرف هر 

بانکی رو هم نصب کنیم!
   رفتم داروخونه می گم یه بسته قرص سرماخوردگی بدید با یه بسته آموکسی 

سیلین! 1۰ تا کیک داد و 1۰ تا کلوچه!
      بعضی مشتری ها میان در مغازه می پرسن چرا سبزی خردکن 
خارجی نداریم؟ آخه کدوم خارجی میاد ۶۰ کیلو سبزی بخره، تمیز 
کنه، سرخ کنه، واسه دو سالش بذاره فریزر، که بخواد تولیدش کنه؟!
  یا شهریه بگیرین یا امتحان، دوتاش با هم اصال منطقی نیست!

     »باشه حاال یه کاریش می کنیم« یعنی: »خیالت راحت هیچ 
کاریش  نمیشه کرد«!

  دم مورچه گرم تا یه چی پیدا می کنه، میره رفیقاش رو هم میاره. نه  
مثل آدما تا یه چی پیدا می کنن همه رو گم می کنن!

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

مردم: بنزین! عملکرد بنزین رو از قلم انداختین!

1۸ دستگاه اجرایی؛ متولی ایجاد هوای پاک / انتخاب

 دارکوب:اگه خود همین 18 دستگاه رو
 تعطیل کنن، هوا بهتر نمیشه؟!

سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده 5.4 میلیون تومان است

هر ایرانی: نمی دونیم با این پول خونه بخریم؟ 
ماشین بخریم؟ ازدواج کنیم؟ بچه دار بشیم؟ 

کدومشو انجام بدیم؟!

سازمان محیط زیست: بوی نامطبوع تهران از زباله و گوگرد است

شهروندان: بعد از چند ماه معلوم شد بوی چیه، 
البد چند سال هم طول می کشه تا بوش بره!

معاون شهرداری تهران: در حال برداشتن موانع ساخت 
خانه های ۲5 تا 4۰ متر هستیم

دارکوب: دیگه 25 متر چی هست که مانع سر 
راهش باشه؟ هرجا گیرتون اومد بسازین!

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 می اومد این جوری 

زیر آب نمی رفتیم!

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: فعال گزارشی از قاچاق 
موادمخدر با استفاده از کیک های آلوده نداشته ایم

قاچاقچیان: خوب شد گفتین!

تیتر روز

 بســته ای بــرای آخرهفتــه 
دوست دارند اما وقت ندارندویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

صفحــه ۲ و۳ زندگــی ســام را بخوانیــد

 

 چون که می گن »پاییز بهاری ا ست که عاشق شده است« 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 تکلیف شون شب یلدا مشخص بشه. باالخره برنامه چیه؟ چرا 
تا می ریم توی زمستون همه چی به تنظیمات کارخونه برمی گرده؟ 
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؟ 
به خاطر همینم این پاییز لحظه آخر شب یلدا رو علم کرد که حواس ما 
با این پیام های »در شب یلدا یک دقیقه بیشتر دوستت دارم« و »یک 
دقیقه بیشتر با تو بودن را جشن می گیرم« پرت کرد که حتی اساس 

علمی نداره و عمال هیچ فرقی با روزهای عادی نمی کنه.
با همین بازی ها فروشنده ها هرچی لباس سبز و قرمز دارن، قالب 
می کنن 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 به خاطر فشارهای اقتصادیه، وگرنه توی دوتا 

مهمونی مناسبتی پشت سر هم قاعدتا نمی شه یه لباس پوشید!(
اصال این عشق، نقطه ضعف انسانه. من خودم شب یلدا برام هیچ 
ماهیت منحصر به فردی نداره، مگه این که تازه عروس باشم و بخوان 
برام شب چله ای، آجیل و پشمک و میوه و کادو بیارن. اون موقع توی 
همه  گروه ها استیکر یلدایی می فرستم، ست قرمز و سبز می پوشم 
و گوشیم هم دم در مهمونی مــی ذارم توی سبد. وگرنه به من چه 
که امشب خورشید یک دقیقه کمتر کار می کنه؟ باید خورشید 
خوشحال باشه که رفته مرخصی. ایــن منم که ظرف های شام 

مهمونیش رو می شورم!

یلدا که چی؟

رمز دوم شب یلدای منی!

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

تبریک های شب چلگی!

شاعران دارکوب ضمن تبریک 
پیشاپیش شب یلدا، شعرهای تبریکی 

برای شما سرودن تا دیگه هی پیام 
»یلدا یعنی...« رو برای بقیه نفرستین!

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 تخمه خوردن دوستت دارم

یک امشبی را از گرانی ها 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 یلدای تان باشد مبارک!
سحر بهجو  

***
شب یلدا کنار هم نشینید

نه صدمتر آن طرف تر توی گوشی
تمام سال طبق مد گذشت و

سه ساعت توی فکری چی بپوشی؟!
بهار نژند  

***
انار، هندونه، گرمک، نداشتی نون سنگک

سفره ات فقط پهن باشه، بزرگ باشه یا کوچک
فرقی نداره رفیق، دلت باید خوش باشه

بخند و کیف و حال کن، یلدات کلی مبارک!
شیما اثنی عشری  

شعر روز
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آق کمال مهمانی شب چله 
می رود

با کاملیاخانم رفِتم خانه آقــام دیــدم وسط 
هال شرشره و کاغذ رنگی و آبرنگ و خرت و 
پرتیه که پخش و پالیه. مدرسه براُرم ِجمال 
جشن شب چلگی براشان گذاشته بودن. 
هست؟«  چی  »برنامه شون  پرسید:  عیال 
آبجیم گفت: »قراره از هر خانواده پول بگیرن 
و خوراکی بخرن و بچه ها هم باید با تم شب 
چله بیان.« عیال گفت: »کاش این ریخت و 
پاش ها رو نمی کردن...« یگهو گفت: »جمال 
اشکال نداره فردا بیام مدرسه تون با معلمت 
حرف بزنم؟« براُرم که داشت شتری هندوانه 
ره متپوند تو دهنش گفت: »خایلی هم خوبه، 
بِین بِین!« مویم فکری که باز چی کاره! نشون 
به او نشون که عیال رفته بود مدرسه و معلم و 
مدیرشانه راضی کرده بود تا به جای ای کارا، 

َیگ کارای دگه بکنن.
شب جشن شان شد و رفِتم مدرسه، دیُدم 
اوه چــی بساطیه. وســط ســالــن شــان میز 
چینده بودن و روش پر از خوراکی و بسته و 
کادو و اینا. به عیال گفُتم جریان چیه؟ گفت: 
»باهاشون صحبت کردم، قرار شد هرچی پول 
جمع می کنن، میوه و خواربار بخرن و به هر 
مهمون یه انار بدن و بقیه اش رو هم بدن خیریه 
تا خانواده هایی که سال به سال رنگ شادی 

نمی بینن هم جشن بگیرن.«
هموجور که داشُتم قربون دســت و پنجه و 
ــُدم جمال مان آمــد روی  فکرش ِمرفُتم، دی
صحنه و در حالی که داشت از دهنش دانه انار 
ِمریخت شروع کرد به خواندن غلط غولوط 
شعر صد دانه یاقوت. یعنی جوری شد که همه 
حضار زمین ره گاز می گیرفتن از خنده و مایم 

لیچ عرق از خجالت! ایم از شب چلگی ما!

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره
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کارتون روز

شب چله در کوچه های  هشر

پهپاد نرو... اگه 
بری تو این هوای 

آلوده دیگه نمیشه 
پیدات کرد! 

خوشبختانه مشکل 
استراماچونی حل 
شده، فقط منتظره 

رمز پویاش فعال 
بشه!

 dadash man 
bikhiale poolam 
shodam, to ro 
khoda velam 
konin beram!

جوادجان به جای 
سورپرایز بازی، شیر 

اینترنت رو باز کن ببینم 
یارانه معیشتی برام 

ریختن یا نه!

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

بگیرم!
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االن که همه 
خوشحالن وقتشه 

باز قول بدم که بنزین 
گرون نمیشه!

بدون شرح!
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استیکر : اینارو


