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تیتر روز
زندگیسالم
پنج شنبه
    27آذر     1399
شماره 1771

رئیسجمهور :واکسن داخلی تولید میکنیم و
واکسن نیمهکاره خارجی میخریم

مردم:یکقطرههمتهشمونده
باشه ،بسهبرامون!

دارکوب

 -۱آب ،برق و گاز  ۳۰میلیون کم مصرف
رایگان شد
 -2صدور قبض آب برای روستایی که آب ندارد

!

فال روز
ای صاحب فال ،امشب شب فال است .یعنی تمام
سال هر چه فال می گیریم بگذارید کنار و این فال
شــب چلــه را بگذارید یک کنــار دیگر! پــس تمام
ســعیمان را میکنیم که فال امشــبتان یک چیز
خارقالعاده باشــد ،یک فال عالی ،یک پیشبینی
محشــر ،یــک پیشــگویی بینظیــر از آیند هتــان،
یک ...اینقدر مقدمــه چیدیم و از فالمان تعریف
کردیم که یادمان رفت چی میخواســتیم بگوییم
و ستون تمام شد! شب چله خوبی داشته باشید و
به هرچه میخواهید برسید ،خالص!

دارکوب:اینجوریرایگانمیکنین؟!

شعر روز

انجمن صنفی دفاتر مسافرتی :باید نرخ
عوارض خروجی را برای سال ۱۴۰۰
کم میکردند ،نه گران

همان هبرت که در خانه مباین

مسئوالن :شما تا حاال دیدین ما
چیزی رو کم کنیم؟از شما بعیده!

ثبت احوال :یک ساعت پس از ازدواج مجدد،
طالق قبلی از شناسنامه حذف میشود

دارکوب:اقالوقتشروبیشترکنین،
شایدوسطشپشیمونشدن!
رئیس شورای رقابت از آزادسازی قیمت
خودروها خبر داد

دارکوب :عالی شد ،دیگه تعارف
رو گذاشتین کنار!
محسن تنابنده برای بازی در پایتخت7

درخواست  5میلیارد تومان دستمزد کرد(فارس)

کارتونیست:طراوتنیکی

ساراونیکا:پسبرایاینعذرمادو
تاسوپراستارروخواستین چون
بودجه کم آوردین؟!

رئیس اتحادیه بارفروشان :کمبودی در عرضه
هندوانه شب یلدا نداریم

مسئوالن :پس بی زحمت نفری دو
تا بذارین زیر بغل ما تا ببینیم چیزی
اضافه میاد!

سوژه روز

شب یلدا با رویای واکسن کرونا

کله چغوکی

آق کمال شب چلگی
میگیرد!
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

شعر طنز

نیاز طنزی

هشدارهای دکرت منیک در ابره دورهمیهای شب یلدا
گر که میخواهی کنی در شب چله کمکی
بنشین خانه ،مکش از ته کوچه سرکی
خوش بود تخمه و نوشابه و دیس پفکی
گوش کن یکسره بر گفته دکتر نمکی
*
فرموده پدربزرگ در خانه بایست
دکتر نمکی میدهدت نمره بیست
از وحشت ویروس کرونا امسال
از دورهمیها خبری نیست که نیست!
یارمحمد خدنگی

افزایش
جراحی های
زیبایی
در دوران
کروان

*****

شیما اثنی عشری

مسئول لبنیایت!
ِ
پشت هم هی ماستمالی کرد و رفت
هرچه شد؛ وی ماستمالی کرد و رفت
مردم ایالم ناراضی و او
ِ
داخل ِری ماستمالی کرد و رفت!
کارگر میگفت« :دستم خالی است»
گفت« :آخی ،»...ماستمالی کرد و رفت
صبح  Mondayگند زد خیلی شدید
ِ
ظه ِر  Mondayماستمالی کرد و رفت
روح مردم هرکجا خوردش ت ََرک
زود با ِ
«جی» ماستمالی کرد و رفت!
امیرحسین خوش حال

دکتر! کرونایی
عمل کن ،مُ ده االن
از زیر ماسک هم
معلوم بشه!

کارتونیست :مسعودماهینی
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امسال بساطی داش ِتم بری شــبچلگی .دخترعموم
عقد کرده بود و امسال شــبچلگیش بود ،ولی فامیل
دو دســته شــده بودن که بگیرن یا نگیرن .حاال جالبه
همه فامیل هم تو گــروه خانوادگی نظرشــانه مگفتن
و کســی جرئت ِنمکرد حضوری بیاد دربــاره برگزاری
مراســم نظر بده .همو اول مو و عیال که سفت گف ِتم با
مراسم مخال ِفم و اگه بیگیرن ما نمیِم .دنبال ما َیگ عده
نمین .ولی ای وســط یه عده بودن که
هم گفتن اونایم َ
اصرار و پساصرار که باید مجلس بیگی ِرن .دلیلشان
هم ای بود که «خاک عالم ،ما آبرو د ِرم ،اگه شب چلگی
نگیــ ِرم خانواده دامــاد چی مگن با خودشــان؟» عیال
که از ای حرف حرصش گیریفته بود ،آمد تو گروه بزنه
که «اون آبرویی که قراره با یک مراســم خطرناک بره،
همون بهتره که بر بــاد بره» که خدا رحــم کرد و لحظه
کردم و جلوی َیگ فاجعه انســانی ره
آخر پشــیمونش ُ
گیریف ُتم .گف ُتم« :بذار االن درستش مک ُنم .مو هر هفته
درم مردم شــهر و اســتان ره نصیحت مک ُنــم ،بعد نت ُنم
ُ
زدم
گروه
تو
م
ت
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چهارتا
ُ
ُ
ُ
که« :ســام خدمت بزرگ خاندان و ســایر سرورهای
گ ُلم ،ضمن تبریک فرا رســیدن شــب چلــه ،یلدا یعنی
یادمان باشــد که عمرمــان کوتاهه و ممکنــه کرونا هم
درم که هر
کوتاهتــرش کنه .بری همــی َیگ پیشــنهاد ُ
دو طرف ماجرا ره راضی مکنه »...بعد قشــنگ نظرمه
براشــان نوشــ ُتم و تهش هم َیگ نظرســنجی گذاش ُتم
که رای بدن .باور نمکنن که  100درصد موافق بودن
باهاش!
قرار شــد مراســم شــبچلگی ره آنالین برگــزار ک ِنم.
دخترعموم از خانه باباش الیــو بذره ،داماد هم از خانه
خودشان .از او طرف هم قرار شــد داماد از کادوهایی
که مخواد بفرسته عکس و فیلم بیگیره و بذاره تو گروه،
عروس هم فیلم ُخنچه ره بذاره .بعد همه فامیل برم تو
الیو مشترک ای دو تا ِقناری عاشق و با ارسال استیکر
دســتهگل و بوس و بغل ،شــادی خودمانه نشون بدم.
تهش هم بــری که نــه ســیخ بوســوزه و نه کبــابَ ،یگ
شماره کارت اعالم کنن تا هر کی خواست شاباش بده،
مستقیم بیریزه به حسابشان.
حاال امشب قراره مراســم اوجوری که مو گف ُتم برگزار
بره ،فقط دعا مک ُنم که وزیر جوان ارتباطات هوای مو ره
دشته بشه و شبچلگی ای دو تا ِقناری ره آفالین نکنه!

دومی :چه خبر از واکسن؟
سومی:توهمکههروقتمارودیدیبیاهمینوبپرس.
مثل این که خیلی دوســت داری آمپــول بخوری؟ هر
وقتکهقضیهاوکیشد،خودمسئوالناعالممیکنن
و میریم تو صف تا بهمون بزنن.
دومی :تو چقدر سادهای که فکر کردی به این زودیا ما
میتونیم طعم خوش سوزن واکسن کرونا رو بچشیم.
من که چشــمم آب نمیخوره حتی به بچههامون هم
برسه این واکسن...
اولی :آی آی! قرار نیســت تو این ستون سیاهنمایی و
مردم رو دلسرد کنیم .آقای رئیسجمهور قول دادن

که هرجور شده واکسن رو برامون تهیه میکنن.
دومی :من منکر این نیستم ،ولی منظورم این بود که
حاال حاالها نوبت ما نمیشــه .تا وقتی مافیای ماسک
و واردکنندههای تســت و داللهای دارو هستن و تا
زمانی که ژنهای خوب و آقازادهها تو نوبت هستن،
مطمئن باش پوکه واکسن هم به ما نمیرسه.
ســومی :تازه همه اینا در صورتیه که بتونیم واکسن
رو سرد وارد کنیم که گویا امکاناتش رو نداریم.
دومی :حاال اونش مهم نیســت ،یــه فکرهایی براش
دارم .کافیه ســلبریتیها درخواســت بــدن که مردم
هرچی کلمــن و یخدون دارن بیارن تا توش واکســن

بذاریــم .بعدش هم شــماره کارت بدن تــا خود مردم
پول بریزن کــه هواپیمــا کرایه کنــن و واکســنها رو
بیارن .آخرش هم قیمت چرب بذارن روی واکسنها
تا هزینههای احتمالی جبران بشــه و خــدای نکرده
بودجه دولتی تو این اوضاع حروم واکسن نشه!
اولی :امروز تو خیلــی داری تند میری ،کاری نکن که
خودم یه آمپول آرام بخش بهت بزنم تا ستون این هفته
هم به خیر و خوشی تموم بشه!
دومی :عالیه ،االن بیشــتر از هرچیزی به همین آرام
بخش نیاز دارم .بدو که حداقل بتونم شب یلدا رو بدون
فکر و خیال صبح کنم!

کرونا آخر عمرش رسیده
ولی تا قطع این درد جهانی
همان بهتر که در خانه بمانی
*
در این ایام رحمی کن به فامیل
در این آشفته بازار گرانی
همان بهتر که در خانه بمانی
*
بزرگ خاندان اندوهگین گفت
(ولی در باطنش با شادمانی):
همان بهتر که در خانه بمانی
*
دلم میگفت رو بازار میوه
ولی جیبم به حرف آمد نهانی:
همان بهتر که در خانه بمانی
*
بدیدم پستهای خندان که میگفت:
تو که نرخ مرا اصال ندانی؛
همان بهتر که در خانه بمانی
*
خالصه هموطن ،یلدای امسال
به مهمانی نرو تا میتوانی
همان بهتر که در خانه بمانی
*
به امید رهایی از غم و درد
و آن روزی که هیچ جایی نخوانی:
«همان بهتر که در خانه بمانی»

