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باس ماس

تو خانواده ،فقط پوست من سبزه است تصمیم گرفتن عید منو بذارن سر سفره
هفت سین ،ولی بعدش فهمیدم سیزده به در قراره بندازنم تو آب که ببرتم!
بیرون یخچال .زبالهها رو هم میشه
خوبی زمستون اینه که هیچی فاسد نمیشه
ِ
ِ
دم در!
یکجا شب  ۲۹اسفند گذاشت ِ
فکر کردن به این موضوع که یه تعداد از شغل ها از االن تا  ۱۷فروردین تعطیلن
نمیذاره آب خوش از گلوم پایین بره!
میخوام برم با یکی از این ضایعاتیها که هشت صبح داد و بیداد میکنن صحبت
کنم ببینم مشکلش واقعا چیه؟!
دارم ویدئوهای آموزش جداکردن آدامس از لباس رو میبینم بلکه یه روشی برای
کنده شدن از رختخواب تو این صبح های آخر سال پیدا کنم!
متاسفانهدلتونبرایماهیقرمزسفرههفتسینمیسوزهولیبرایگوزنهای
بدبختی که سورتمه بابانوئل رو تو کریسمس می کشن نمی سوزه!

تشنگاناطرافترادریاب
مرحوم حــاج اسماعیل دوالبــی
فــرمــودنــد:بــرادر م ــن! همیشه
مواظب باش که اگر تشنه ای در
اطراف خود یافتی قدرش را بدان.
برادرت ،رفیقت ،جوان خانه ات،
زن و بچه ات ،این ها را آب بده ثواب
دارد .یعنی محبت بده!
«طوبای محبت»

وقتیشیربهجنگمیرود
شیر آهنگ لشکرکشی در سر
داشت .به حیوانات گفت به جنگ
بیایید .پیل مسئول ســاز و برگ
شــد ،خــرس آم ــاده حمله .روبــاه
ب ــرای خبرچینی و جاسوسی،
میمون برای حیله گری و شعبده
بازی آماده شد .یکی گفت االغان
و خرگوشان را زود برگردانید.
شیرگفت« :بــی االغ و خرگوش
لشکرمان کــامــل نخواهدبود.
چون مایه پیروزی این جنگ آن
دو هستند .االغ به جــای شیپور
جنگ و خرگوش هم پیک جنگ».
سلطان دورانــدیــش از کمترین
افرادش می برد بهره در جنگ.
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
فرهنگ لقت!
تین دارای آب
آبتینِ :
کشور :کسی که با کش بازی می
کند
والیبالیست :حاکمی که فهرست
دارد
خمیازه :کاموا
نوروز :شب
جوشکار :عاقد
سرازیر :مانور زلزله
زغال اخته :چوب نسوز
زنگوله :زن فریبکار
مختار :محمدرضا لطفی
کارشناس :غ ّواص
امیرحسین خوش حال

قرار مدار

دوردنیا

کمپالغریبرایپلیسهایچاق
داستان طنز

نابودینسلآیندهبااسرافآبدرحمام
محمدامین فرشادمهر | طنزپرداز

صدای شیر آب حمام به شدت فکرم را مشغول کرده بود .یک ساعتی بود که
نوید برادر کوچکترم به حمام رفته بود و خبر دقیقی از او در دست نبود .از اتاقم
بیرون آمدم و شروع کردم به قدم زدن .وحید ،برادر بزرگترم با کتابی در دست از
اتاقش خارج شد و روی مبل نشست .به او سالم کردم ،وحید هم در جواب انگشت
اشــارهاش را در دهانش خیس کرد و روی کاغذ کتاب گذاشت و رفت صفحه
بعدی! فکرم حسابی درگیر شده بود .به فکرم رسید که آبگرمکن را خاموش
کنم .اینجوری دیگر طاقت نمیآورد و دست از هدر دادن آب میکشید .یک
ساعتی هم از خاموش کردن آبگرمکن گذشته بود اما همچنان شیر آب با فشار
خارج میشد .به وحید گفتم« :نوید دو ساعتی هست توی حمامه .نمیخوای
باهاش صحبت کنی؟ اگه به فکر خودمون نیستیم باید به فکر بچههامون باشیم.
با این وضعیت حمامش داره نسل آینده رو نابود میکنه .وقتی آب نباشه ،زندگی
نیست ».وحید با بستن کتابش و کشیدن پتو روی سرش حرفهایم را تایید کرد و
نشان داد بسیار دغدغهمند به این موضوع نگاه میکند!
سه ساعتی گذشته بود و کارد به من میزدند خونم در نمیآمد .زنگ خانه به صدا
در آمد .در را باز کردم .نوید بود! شروع کردم به داد و فریاد سرش که چرا اینقدر
در حمام مانده و آب را هدر داده است .با تعجب گفتِ :
«کی؟» گفتم« :از سه چهار
ساعت پیش تا همین االن .هنوزم داری بر و بر نگاهم میکنی و شیر آب بازه!»
گفت« :داداش من از صبح رفتم کالس .االنم که روبه روت وایسادمِ .کی رفتم
حمام؟!» کمی چانهام را خاراندم و گفتم« :عه تو نبودی؟ حتما وحید تو حمومه
پس ».وحید کلهاش را از زیر پتو بیرون آورد و چند ثانیه نگاهم کرد و مجددا زیر پتو
رفت .گفتم« :راست میگه ،وحید که بیرونه! پس کیه تو حموم؟» به سرعت رفتیم
دم در حمام .عقب عقب رفتم و دورخیز کردم .نوید گفت« :چی کار میکنی؟»
گفتم« :میخوام در رو بشکنم دیگه ».گفت« :در زدی؟» گفتم« :آره ولی توی
بیشعور در رو باز نکردی دیگه!» گفت« :من بیرون بودم ».گفتم« :آهان آره .بابا
واسه خودت میگم ،حداقل آبگرمکن رو خاموش نمیکردم که سرما بخوری».
نوید صورتش را به حالت ناخوشایندی درآورد و در حمام را باز کرد .کسی داخل
نبود ،فقط شیر آب به خاطر مشکل واشرش ،نشتی زیادی داشت .نوید شیر آب
را تعمیر کرد .وحید نیز با ورق زدن کتابش کمک شایانی به ما کرد! تمام که شد
آنقدر به لحاظ روحی خسته بودم که نیاز به یک دوش آب گرم داشتم .رفتم حمام
و خودم را زیر آب زالل رها کردم .منتها چون آبگرمکن خاموش بود از شدت سرما
مثل چی لرزیدم .خوشبختانه عربدههای درخواست کمکم در وحید تاثیرگذار
بود و او به زیبایی فصل اول کتابش را تمام کرد و خوابید.

آدیتی سنترال -در سراسر تایلند،
تمامیایستگاههایپلیسموظفاند
پلیس های چاق و شکم گنده را برای
الغر شدن به کمپ «آب کردن شکم»
بفرستند!تمامیمراکزپلیسحداقل
دو افسر دارای اضافه وزن را هر روز
به این کمپ می فرستند تا با انجام
تمرینات سخت ورزشــی شکم شان را آب کنند و اضافه وزنشان را از دست
بدهند .الغری بر سرعت عمل پلیس ها در تعقیب و گریز بسیار تاثیر دارد.

ماهی ۲هزاریوروحقوقتا ۱۲۰سالبرایهیچکاری!

یاهو -طراحان یک پروژه هنری قصد
دارند موقعیت یک «شغل همیشگی»
را ایجاد کنند .بر اساس این پروژه،
کــارمــنــد خ ــوش شــانــس مـیتــوانــد
هرکاری دلش بخواهد انجام دهد
و حقوق او نیز صرف نظر از شکل و
نوع کار او پرداخت خواهد شد! فقط
کافی است هر روز صبح به وقت شروع شیفت کاریاش در ایستگاه قطار ،یک
مهتابی را روشن کند .درآمد ماهانه از معادل  ۲۰۳۲یورو آغاز خواهد شد و با
افزایش ساالنه  3.2درصدی تا  ۱۲۰سال ادامه خواهد داشت .متقاضیان این
کار باید تا باز شدن ایستگاه قطار در سال  ۲۰۲۶صبر کنند.
پاسخ مسابقه این کیه

برندهایبا 95درصدپاسخصحیح!
سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه پیش،
آقای باربد بابایی ،مجری تلویزیون که چندی پیش
هم در مسابقه ادابازی خندوانه شرکت کرده بود.
حدس می زدیم این مسابقه سخت باشه ولی باز هم
خوب پاسخ دادین .هرچند تعدادی هم علی ضیا
داشتیم! طبق قرعه نام آقای محمدباقر ابراهیمی
نیا 50 ،ساله از مشهد به عنوان برنده انتخاب شد.
ایشون که از همکاران سابق روزنامه هستن ،به گفته
خودشون بارها در این مسابقه شرکت کردن و 95درصد پاسخ
هاشون هم درست بوده که خوشبختانه سرانجام برنده شدن .بهشون تبریک
می گیم و به امید خدا در مسابقه بعدی ،عکس و کاریکاتور ایشون رو می تونید
همین جا ببینید .خوش باشید.

ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* ســال نو را به نــام نامی مــوال علی(ع) آغاز
میکنیم ،در پرتو مدد از ذات مطهر این دردانه
خلقت و عمل به بیانات نورانی آن حضرت .یا
علی مدد
* سخت ترین کار دنیا واسم صبحها از خواب
بیدار شدن نیست ،شبها خوابیدنه.
مسعود مجنونپور

* پسر عزیزم سید امیررضا ،ضمن تبریک
سالگرد قمری تولدت و آغاز رسمی تکالیف
دینیات ،عاقبت بهخیری در دنیا و آخرت را
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تفأل

تاپخند

در محضر بزرگان

حکایت

گاردین| رفتوآمددرخیابانهایآبگرفته،اندونزی

گتی ایمیج| مچاندازیدوکودکپناهجوکهپایخودرادرجنگازدست
دادهانددربیمارستان،ترکیه

برایت خواهانیم.
* خانم شهناز قزوینی سرپرست محترم
نمایندگی  ،...پیشاپیش فرارسیدن سال
نو و دوم فروردین سالروز تولدتون رو بهتون
تبریک می گیم.
نیروهای حسابرسی و مالی ،زارعیان،
خانم غالمی و باغبان
* خواهر عزیزمان سوسن جان ،با یک سبد
از گلهای یــاس و زنبق ،تولدت را تبریک
میگوییم .بهار زندگی ات پراز شادمانی و
خانواده ات

تندرستی .

نسرین ،مسعود ،مریم ،محمدرضا،

علیرضا و سعید

* پدر عزیزم ،آقای عباس رحمانی علی آبادی،
پشتوانه و استوار همچون کوه برایم ،روزت
مبارک.قدردانتمامیخوبیهایتانهستیم.
پسرکوچکت محمد و عروس تان ،درگز
* آ قکــمــال؛ آجیل شب عیدتون پسته هم
داره؟!
آق کمال :نه ،به جاش بادوم هم ندره!



در کعبه کوی تو هر آن کس که بیاید

ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین



دی روزنامه

از قبله ابروی تو در عین نماز است

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است

پیش بینی مشاغل جدید در سال نو
علیرضا کاردار | طنزپرداز

این روزها حتما در شبکههای اجتماعی چند عکس مهم را دیده اید که پربازدید
شدهاند .اولی ویترین یک آجیلفروشی است که پشت شیشه آن نوشته شده
«پسته کرایهای برای عکس سفره هفت سین ،ساعتی  5هزار تومان» و دیگری
ویترین یک فروشگاه لباس است که مانکنش (مجسمه مدل لباس) انسان زنده
است! نقدهای زیادی به این دو عکس شده ولی ما قصد داریم طبق معمول،
نیمه پر ویترین را ببینیم و از این دو تصویر تقدیر کنیم!
درعکساولکهخبشکینیستکرایهدادنپستهتاثیرپررنگیدرتحکیمروابط
خانوادگی و فامیلی دارد .وقتی اهل خانه پا بیخ خرخره مرد خانواده بگذارند که
«امسالاگهشدهقرنیهونصفکلیههاتروبفروشیبایدآجیلبخریکهآبرومون
جلویفامیلنره»چهموهبتیبیشترازاینکهیکفروشندهخیرپیدابشودکهبرای
حفظآبرووقرنیه،پستهاجارهبدهد؟ازطرفدیگرچطورکرایهدادنخانه،مغازه،
ماشین ،لباس عروس ،صندلی در آرایشگاه ،میز در تعمیرگاه ،مکان گدایی و...
اشکالیندارد ولیاجارهدادنپستهبرایپزدادنبداست؟همچنین بهجایاین
کهآنمغازهداریراکهازمانکنزندهبرایتبلیغلباسهایشاستفادهکرده،دعوا
کنیم،بایدازاوتقدیرکنیمکهدستکمبرایسهچهارنفراشتغالزاییکرده.خوب
بودهمینجوانهاهمانلباسهارابپوشندوگوشهخیابانبایستند؟االنجوانان
به جای این که بروند توی پارک با گل در دست سلفی بگیرند ،میتوانند بروند در
لباسفروشیهااستخدامشوندوحتیمردمبرایعکسگرفتنازشانسرودست
بشکنند.حتیگاهیهممیتوانند«پخی»بکنندوخریدارانراهمبترسانندودر
باالبردنسطحنشاطجامعههمسهیمشوند!
بااینوضعیکهپیشمیرودحتیبعیدنیستدرسالنوببینیممشاغلدیگری
برای حفظ کانون خانواده و جلوگیری از بیکاری و بیعاری جوانان ابداع شدهاند
که حتی ژول ورن و نوستراداموس هم در خواب نمیدیدند .شغلهایی همچون
فروش پوست و استخوان مرغ برای گذاشتن در کیسه زباله دم در و حفظ آبرو،
تقلیدتخصصیصدایگوسفندبرایکالسگذاشتنپیشدروهمسایهکهمادر
خانهمانگوسفندداریم،کرایهماکتپرایدبرایعکسگرفتنوگذاشتندراینستا
وپزدادن،فروشدالرتقلبیبرایریختنسرعروسودامادتاچشمفامیلدربیاید،
ساختبدلیجاتشبیهطالوجواهربرایفروشبهعروسودامادهاسرسفرهعقد
جلویچشممهمانهاوهماهنگیباخودشانبرایصحنهسازیدزدیدنآنهاتا
کسیازخانوادههایشانشکنکندو!...
نشر اکاذیب

اختراع مرغ مصنوعی
دانشمندان جوان جاکارتایی موفق
به اخــتــراع یک جایگزین مناسب
برای مرغ شدند .این اختراع که به
مرغ پالستیکی معروف شده ،شامل
یک مرغ پالستیکی است که توانایی
های مرغ واقعی را دارد .از جمله کاربردهای این مرغ ،می توان به داشتن دسته
برای حمل راحت تر ،گنجایش مناسب برای نگهداری هر تعداد تخم مرغ که
الزم داریم ،حجم قابل افزایش برای باربری ،مجهز بودن به نوک تیز برای دفاع
در برابر مهاجمان و شباهت زیاد به مرغ واقعی برای سر کار گذاشتن مرغ های
فضول! اشاره کرد.

