چند سال بعد...
دوران پساکروان

تیتر روز
زندگیسالم
  پنج شنبه
 16مرداد     1399
شماره 1664

روحانی :هفته آینده یک گشایشی در
اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد

دارکوب :که اون سرش ناپیدا؟!

تاثیر نیش زنبور بر درمان بیماری کرونا
حقیقت دارد؟

دارکوب

زنبورداران :حقیقت نداشته باشه
ولی سود داره!

!

فال روز
ایصاحبفال،میبینیمکههنوزدرگیرکروناهستی؟کی
درگیرشنیست؟نگراننباش،اینمشکلجهانیاستو
باز قصد نداریم توصیه تکراری بکنیم که دستت را بشوی
یاماسکبزنودرخانهبمان!برایاینکههفتهپیشروی
خوبی داشته باشی ،توصیه میکنیم فقط به توصیههای
پزشــکان گوش بده و خواهش میکنیم بیخیال شــتر و
بنفشهونیشزنبوروسشوارو...بشو!اوکی؟

شعر روز

روز خربنگار

آذری جهرمی :گران فروشی اپراتورها
تخلف محض است

امروز در فضای دلانگیز کسب و کار
محشر به پا شدهاست ز افزایش دالر
در سایه تورم بیحد ماندگار
روزت مبارک است و گرامی خبرنگار

کاربران :نگران نباشین
ما به تخلفات محض عادت داریم!
طرح مجلس برای واریز یارانه  ۴۰لیتر بنزین
به حساب هر ایرانی (فارس)

یارمحمدخدنگی
*****

هر ایرانی :باز شروع شد!

ات اطالع اثنوی!

ویروس کرونا  ۴روز روی اسکناسها
باقی میماند

بپرسی از پیر و جوون ،فوری بهت اینو میگه:
تا اطالع ثانوی ،ارزونی تعطیله دیگه!
تا اطالع ثانوی ،گرونی مرد میدونه
طفلکی ارزونی ولی ،حبس ابد تو زندونه
تا اطالع ثانوی ،از طرقبه تا به طرق
غول تورم همه شهرمونو کرده قرق!
تا اطالع ثانوی ،گوشت صدوسی هزار تومن
میگم به قصاب محل ،دیگه نه تو ،دیگه نه من!
تا اطالع ثانوی ،قیمت خونه ...چی بگم؟
میره به باال مثل جت ،لحظه به لحظه ،دم به دم
تا اطالع ثانوی ،من نمیشه زن بگیرم
بیخودی اصرار نکنین ،تو بمیری ،من بمیرم!
تا اطالع ثانوی ،خودم که اصال ،ابدا
بچه آوردم اونا هم ،حق ندارن زن بگیرن!

دارکوب :خود اسکناسها  4روز
تو جیب ما نمیمونن!

خبر خوش وزیر آموزش و پرورش :فرهنگیان
تا سقف  ۴۰۰میلیون ریال تسهیالت
میگیرند

فرهنگیان :آخ جون ...میتونیم تا
سقف یک یخچال بخریم!

نعمتزاده ،وزیر سابق صنعت :دخترم
حاضر نشد از کشور فرار کند که بدهی مردم
را بدهد
کارتونیست:طراوتنیکی

مردم :دستشون درد نکنه،
واقعا راضی به اینهمه زحمت
نیستیم!

کفاشیان :منتظریم ببینیم چه بالیی سرمان
میآید!

دارکوب :که بعدش قاهقاه
بخندین؟!

سوژه روز

ناقل ناقال در برابر کادر کار درست

کله چغوکی

آق کمال تنبیه میشود
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

یادم
َیگ اتفاقــی هفته پیش افتــاد که هنــوز وقتی ُ
میــه خنــدهام میگیــره .عیــال مواظــب همهچی
هست ولی بعضی چیزا ره بیشــتر از بعضی چیزای
دگه دوســت دره .یکیش مبلهامانه .یعنی بعضی
وقتا اگه روش بشــه ِمگه رو زمین بیشــی ِنم تا مبلها
ِخراب نــرن! فرشهامان هــم خیلی دوســت دره.

دومی :این چند روز تعطیلی کجا میرید؟
اولی :جان؟ درسته این ستون طنزه ولی قرار نیست
هرچی به دهنت میرســه رو بنویســی و بــا هر چیزی
شوخی کنی.
سومی :صبحتاشبداریمفرهنگسازیمیکنیمکه
مردم مســافرت نرن ،بعد تو میای اینو میپرسی؟ یاد
بعضی برنامههای تلویزیون افتادم که مهمونای برنامه
هرچی به زبون شون میرسه ،از دوغ شتر تا نیش زنبور
و «فرکانس کروناز»میگن و مجری هم مثل دستهگل
میشینه روبهروشون و فقط سر تکون میده!
دومی :منظــورم این بود این چنــد روز قصد دارین به
کدوم اتاقهای خونهتون بیشتر رفتوآمد کنین؟!
سومی :آره تو که راست میگی! من قصد دارم بیشتر

بین اتاق خواب و آشپزخونه تردد کنم!
دومی :آخیــش ،حس فضولیــم خوابیــد! اصال مگه
میشه االن مسافرت رفت؟
اولــی :چــرا نشــه؟ معــاون اســتاندار گیــان گفتــه
نمیتونیم جلوی مســافران رو به بهانــه کرونا بگیریم
ولی خواهش میکنیم مردم پروتکلهای بهداشــتی
رو رعایت کنن.
دومی :ای بابــا! خب یه ماه مســافرت رو ممنوع کنن
بلکه این پیک لعنتی تموم بشه .چه پیک ولنکنی بود!
سومی :مثال دروازههای شــهرها رو قفل بزنن؟ یا دم
خروجیها میخ بــذارن؟ همون تعطیــات نوروز هم
کلی حرف و حدیث بود تو بستن راهها .فقط خود مردم
باید رعایت کنن.

دارکوب واقعا
ازت دلخورم...
چرا هفته پیش
عکسی از من
نزدی؟!

ماسکهای
چندمیلیون
توماین
همبهابزار
آمد!

بابا این
صاحبخونهمون
نیست که ماسک
الکچری داره ؟!

دومی :وقتی مردم نه جون خودشون براشون اهمیت
داره ،نه ســامت بقیه و نه زحمتهــای کادر درمان،
پلیس باید راهبیفته ماشینهای تو جادهها رو توقیف
کنه و با جرثقیل برگردونه خونههاشون.
اولی :مگه میشه؟ تازه رئیس پلیس راهور ناجا گفته:
«به ماموران گفتیم خودروهایی که باالی یک میلیون
تومان جریمه دارند چه در شــهر و چــه در جادهها اگر
با خانواده بودند توقیف نشــوند» بعد به خاطر یه سفر
ناقابل ،ماشینها رو توقیف کنن؟
جــواد خیابانی :چه جمله قشــنگی ،تیتــر مطلب رو
بذارین «سفر ناقابلی که ناقلهای ناقال میروند»...
تماشاگرنماها چقدر سروصدا میکنن تو ورزشگاه ،
اه!

مجسمه :داداش
اون بچه بیشتر
حواسش هست
که تو این اوضاع
باید مراقب بود،
اینقدر اصرار
نکن بهش!

چرا پسرم
از ماسک
که بر ماسک!

کارتونیست:علیکاشی
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تا چند ســال بعد از ازدواجمــان روی همه فرشها
روفرشــی ِمنداخــت تــا کثیــف نشــن! یا مثــا میز
ناهارخوری خریده بــودم ،روش رومیزی انداخت.
دلش رضا نداد ،ســفارش دادم شیشه هم انداخ ِتم
روی رومیزی .بازم آروم نشد و االن روی شیشه هم
ســفره ِمندازه! یکــی از چیزایی که خیلی دوســت
دره ،از ای ظرف شیشهگیهای درداره که درشان
بد باز ِمشــه و خودش بهــش ِمگه ظرف عســلَ .یگ
روز سر صبحانه خواس ُتم در یکیشانه بازک ُنم که از
دس ُتم ُسرخورد ...عین فیلمها شد ،زمان واستاد و
دیدم ظرفه افتاد رو میز ،بعد قل خورد رو صندلی،
ُ
بودم ...که زرتــی افتاد رو ســرامیکها
خوشــحال ُ
ببنــدم ،تقریبا
و توختوخ رفــت .اگه نخــوام خالــی
ُ
هزاروشیشــصد تیکه رفت! در او لحظــه فقط به ای
مکردم که خدا کنه عیال صحنه ره ندیده بشــه
فکر
ُ
که اِنا حاال خوب رفت!
یعنی َیگ ثانیه از حادثه نگذشت و هنوز تیکههاش
رو هوا بودن کــه گفــت« :آفرین!» خوشــحال رف ُتم
که تشــویقُ م کرد که رگباره گیریفــت« :در یه ظرف
رو هــم نمیتونی باز کنی و اســم خودتو گذاشــتی
مرد؟ احسنت و »...و دگه گوشام ِنمش ُنفت و داش ُتم
مکردم
مکردم کــه هفته پیــش کارامــه
به ای فکــر
ُ
ُ
که برام نســکافه آورد و زرتی ســینی بــا دو تا لیوان
نســکافه غلیظ و چســبناک خالــی رفــت رو دفتر و
کردم
ماشینحساب و لپتاپ و ...و اولین کاری که ُ
گف ُتم« :خــودت کاریت نرفــت؟ عیب ِنــدره ،فدای
آوردم!
سرت» و فوری دستمال ُ
شنیدم که گفت« :میری یکی
خالصه جمله آخرشه
ُ
عین همین رو میخری ،زدی دست ظرفم رو ناقص
کردی» و تا َیگ هفتــه باهام قهر بود تا ِتنســ ِتم عین
همو ظرف لعنتی ره پیداک ُنم! ایم از ای.

مجیدرحمانیصانع

ابالی هشر
تو هال خونهشون تمساح دارن
رو بوم خونه هم باشگاه دارن
شدن خسته ز ایران و ز خارج
هوای تور دور ماه دارن!

اپیین هشر
به غیر از خونه دایی نرفتن
فراتر اصال از چایی نرفتن
سه تا کفتر ،دوتا هم فنچ دارن
به غیر از پارک ،هیچ جایی نرفتن!
امیرحسینخوشحال

