رئی

س کمیته بین امللیل املپیک:

تیتر روز
روحانی:حامیاندولتنهآزادیدارندنهمصونیت
زندگیسالم
پنج شنبه
 9بهمن     1399
شماره 1806

دارکوب :عوضش صبر زیادی دارن!

عضو شورای شهر تهران :سامانهای راهاندازی
کردهایم تا مردم آرزوهایشان را ثبت کنند
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دارکوب

مردم:اونوقتمسئوالنالیک
میزنندیامیگن«زیبابود»؟!

!

سومینآلبومساالرعقیلیدریکماهمنتشرشد

یک ژاپنی :با سرعت انتشار آلبوم
ایشون ما میتونیم برق تولید کنیم!

یک استاندار :کار مدیران گفتاردرمانی نیست

یکمدیر:حاالبامنتکرارکنین ،کار
مدیرانگفتاردرمانینیست!...
نمایندگان طالبان وارد ایران شدند

دارکوب :نترسین مردم ...برای
مذاکره اومدن ،کجا فرار میکنین؟!
نشانههای جدید از خیز کرونا در تهران

کرونا :خیز این بارم برای فرار
از دست شما بیمباالتهاست!
کارتونیست:محمدجوادطاهری

مدیرعامل ایران خودرو :خودروی« تارا » قرار
نبود در مراسم تست ،روشن شود

دارکوب :آهان ...پس آورده بودین
چشمروشنی بگیرین ازمون!
اولین پیادهروی فضایی سال 2021

دارکوب :خوش به حالشون برق
دارن!

سوژه روز

کله چغوکی

همه کاره و هیچ کاره

اپیان ترم

کشیدن هرگونه چک ،ممنوع!
ســومی :بچهها! میگن مشــخصات چکهای جدید
عوض شده ،یعنی چی؟
دومی :یعنــی ازبس چکهــا برگشــت خوردهبودن،
یه مدل چک جدید ســاختن کــه خیلی ســفته و دیگه
برنمیگرده! شاید هم یه سیستم تکذیبیه روش نصب
کردن کــه هرگونه «چــک» کشــیدن و زدن رو تکذیب
میکنه!
اولی :انصافا اگه االن دبیر صفحه بیاد هر سهتاییمون
رو بنــدازه بیرون حــق داره! نخیر! بــرای جلوگیری از
جعل یه سری تغییرات تو ظاهر چکها دادن.
دومــی :خب مــن هــم همیــن رو گفتــم دیگــه .قبال
جنــس چکها جــوری بود کــه ناخــودآگاه وسوســه
میشدی روشون چیزی بنویسی .مثال دیدی بعضی
کارمندهــای ادارهها یــه دفترچه جلوشــون دارن که

روش تمرین امضا میکنن و ارباب رجوع فکر میکنه
دارن کارش رو راه مینــدازن؟ چکهــای قدیمی هم
همینطور بودن ،اصال میطلبیدن که روشون امضا
کنیم .االن کاری کردن که نتونیم به راحتی روشــون
امضا کنیم تا هم خودمــون و هم بقیه رو تو هچل چک
بیمحل نندازیم!
اولی :طبق گفته سخنگوی اجرای قانون جدید چک،
چکهای فعلی صورتی و سبز رنگ هستند ،درحالی
که چکهای جدید صورتی و بنفش رنگ خواهند بود.
سومی :به به! خالقیت میباره ازش! چه خوب که این
موضوع سخنگو هم داره!
اولی :چکهای جدید مثل چکهای ســابق شناســه
 ۱رقمی دارند و یک عبارت تاکیدی مبنی بر این که
 ۶
فعالسازیچکمنوطبهثبتآندرسامانهصیاداست

روی چکهای جدید درج شده.
دومی :آهان ،پس مهم همون عبــارت تاکیدیه که
باید باز بریم یه چیزی رو توی یک سامانه ثبت کنیم.
سومی :سیاهنمایی نکن ،ثبت تو سامانه رایگانه!
دومی :خوشــم میاد کــه منظــورم رو گرفتــی! االن
رایگانه ،پسفردا که اجباری شد همچین قشنگ یه
کارمزدی میکشــن روی چک که خودت پشــیمون
بشی از چک کشــیدن .به هرحال با این اوضاع دیگه
کســی به چک نیاز نداره ،همون روش مبادله کاال به
کاال بهصرفهتره .مثال یه جفت الســتیک ماشــینت رو
میدی ،یه حلب روغن میخری ،یا یکی از کلیههات رو
میدی ،یه یخچال میگیری ،یا...
مسئولصفحه:شماهمصفحهکلیدتروبدهمنتایه
قاقالیلی بدم بهت!

شهردار تهران  :مال منه !
رئیس شورای شهر تهران  :نه مال منه !

وزیر میراث فرهنگی :به به چه نقاشی قشنگی...
 +نه قربان ،این پرده رونمایی اون تابلوی زیریه!

رئیس سازمان
محیط زیست:

مردم
به دلیل
گراین گوشت
شکار یم کنند!
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چ
ی میشه!

رئیس
چی
کار کنیم؟

کارتونیست :مسعودماهینی
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کردم.
بودم ،ســر ظهر هوس قهــوه ُ
جمعه خانــه بیکار ُ
همیشــه عیال قهوه دم ُمکنه ،دلتان نخواســته بشــه
عالی .ما که اهل کافیشاپ نیس ِتم ولی اگه همی قهوه
ره تو کافیشــاپ ســفارش بدن ،تقریبا  50تومن باید
دیدم عیال دره خستگی درمکنه،
براش پول بسل ِفن! ُ
خــودم برات قهــوه درســت مک ُنم که تــو عمرت
گف ُتم
ُ
نخورده بشــی! خندید و گفت« :شــما هرچی درست
بکنی عالیه ،از بس تو عمرت دســت به ســیاه و ســفید
تو خونه نزدی ،همین که یه لیــوان آب بیاری هم برای
من طعم کافهگالســه میده!» اِنا حاال خوب رفت! بهم
«یگ قهوهای دم
برخورد ،رف ُتم تو آشــپزخانه و گف ُتــمَ :
یادم آمد
مک ُنم که تا ابد تو ذهنــت بمانه »...بعد َیگهــو ُ
که خب وســایلش کجایه؟ رف ُتم دم اپــن و با َیگ حالت
پرســیدم« :فقط بگو ای یارو ســماوره که
مظلومانهای
ُ
توش قهوه مریزی کجایــه؟» با خنده گفت« :اســمش
قهوهجوشــه و تو کابینت کنار ســینک ظرف شوییه...
البته اگــه بدونی ســینک کجای آشــپزخونه اســت!»
یعنی هموجور داشت بهم تیکه منداخت! خوشبختانه
کردم ولی انصافا ِنمدنس ُتم بقیهاش ره چیکار
پیداش ُ
باید بک ُنم .هموجور که قهوهجوش تو دس ُتم بود و مثال
درمیــاوردم خیلی بیخیــال و طبیعی
ادای کارکردن
ُ
بریزم؟ راستی درش چی
پرسیدم« :چقدر قهوه توش ُ
ُ
بریزم؟ نگفتی زیر
باید
کجاش
آبه
حاال
مشه؟
وا
جوری
ُ
گاز چقدر بشه؟ به نظرت شیر ره تو چی گرم ک ُنم؟ سر
نره! با ای یارو ماسماسکه چقدر بزنُم تا شیر کف کنه؟
آی دره می ریزه! ای یکی سر رفت ...بیزحمت سرچ
کن لکه قهوه چیجوری از روی گاز و سرامیک و لباس
بریزم اینا ره؟
و پرده پاک ِمشه؟ حاضر رفت! خب تو چی ُ
حاال بعدا خودت این جا ره مرتب کن بی زحمت ...بذار
بگیرم برای اینستا ...بفرماین!»
یه عکس ُ
یعنی َیگقهوهکهخودعیالتوپنجدقیقهدرستمکنه،
بری مو حدودا سه ربع طول کیشید ،به اضافه وقتی که
بعدش گذاش ُتم تا آشــپزخانه ره مرتب ک ُنم و لکههای
قهــوه ره از رو در و دیوار و ســقف و کف پــاک ک ُنم .ولی
انصافا خیلی خوب شده بود ،خود عیال حسابی ازش
تعریف کرد .فقط ِنمدنُم بری چی مزه زهرمار مداد که
خب طبیعی بود ایشاال!
خودم
البته بعدش عیال گفت که همی َیگ بار تو عمر ُ
و خــودش بســه ،از ای بــه بعد خــودش زحمــت قهوه
دمکردن ره مکشــه و مو فقــط نوش جان ک ُنــم کافیه.
ایم از ای.

شعر روز
ازدرسوکالس ُمردهبودیماینیم!
دربیعلمبردهبودیماینیم!
در ِ
اینهاکهمجازیاندآخرچهشوند؟
مادودچراغخوردهبودیماینیم!
*
منعاشقچوبهاکیاماماکم
خوشتیپ؛شبیه«راکی»اماماکم!
تاریکیمحضبودوخوردمبهیکی
ازقطعیبرقشاکیاماماکم!
*
هیآدم ِچتبهریشمامیخندد
اوضاع«کوزت»بهریشمامیخندد!
ِ
 10سالگذشتوفیلمدانلودنشد!
هیسرعتنتبهریشمامیخندد!
*
چونخودرویبیحفاظباالبرود
بیترمزواز«هراز»باالبرود
ازقیمتگاز؛جامدانآبشدند!
اینگازچهتختهگازباالبرود!
امیرحسین خوش حال

یحیی،یکسرباز:بازمنمیارزهبزنن
شمونوبعدشتکذیبکنن!
توگو 

آق کمال

ای صاحــب فال ،ضمــن این کــه هفته خوبــی را برایت
پیشبینــی میکنیــم ،خواهــش میکنیم کــه هنگام
گیرکــردن در ترافیــک ،کاری بــه خــط ویــژه و الیــن
مخصــوص اتوبــوس و اینها نداشــته باش .همــان راه
خودت را برو تا شــر نشده ،حواســت هم به دوربینها
باشه!

دوبییت های خربی هفته

حداقل حقوق ماهانه سربازان در سال آینده،
یک میلیون و  ٨٠٠هزار تومان

آق کمال قهوه دم میکند

فال روز

رد شد این ترم تو دانی به چه سان
پوچ و بس وای چنان باد دمان
همه تقصیر من است ،که نکردم فکری
که چه سان میگذرد ترم گران
ترم یک بیحاصل ،ترم بعدی غافل ،ترم آخر باطل
به زبانی دیگر
ترم اول وحشت ،ترم بعدی غفلت ،ترم آخر حسرت
اما من!...
بهار نژند
*****

در وصف یک عده خاص!
یک عده همیشه بدبیاری دارند
یک عده برار ته تغاری دارند
یک عده برای دو عدد مرغ یخی
یک هفته تمام سوگواری دارند
یک عده به عشق صد گرم دنده بز
یک ماه فقط اضافهکاری دارند
یک عده به دوش ملت آهنگ سفر
ویزای جزایر قناری دارند
با تکیه به الطاف بزرگان ،خالو
عمریست که چند پست اداری دارند
هرجا که روند به نام شان مینازند
چون که ژن خوب یادگاری دارند!
خدنگی

