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تیتر روز

کارتون روز

شعر روز

در حاشیه جشنواره فیلم فجر امسال

واکنشاهالیسینمابهسانسوراختتامیهجشنوارهفجردرتلویزیون

متاسفانه امسال شاهد بخشهایی از مراسم
بودیم که امیدواریم دوره بعد تکرار نشود!

حرف دل آقایون در این روزها!
روززنآمدوخرجمدوبرابرشدهاست
روزمهروکرموهدیهبههمسرشدهاست
رنگرخسارخبرمیدهدازخرجبزرگ!
جیببیپولوتنمخستهوپنچرشدهاست
کمدمپرشدهازیکسبدجورابو
وقتجورابکهنه،گیرهو ُگلسرشدهاست!
چهبرایشبخرمتاکهشودخوشحالو
متوجهبشودقندمکررشدهاست
بهکمندشکهگرفتاروبهدامشچواسیر
حالوقتسبدیازگلواززرشدهاست
منازآنهردوکمانخانهابرویزنم
زودفهمیدمازاولکهدلمخرشدهاست!
پولدرجیبندارمکهکنمخرجزنم
جگرمخونودوچشممکهکمیترشدهاست
بهخودشسخترسیدهکهشودغافلگیر
رنگووارنگوکمیمثلسمندرشدهاست
همسرمجانبهتوافشانماگر،کافینیست؟
شوهرتگرچهدگربرگچغندرشدهاست!
بهارنژند


زلزلهگیالنرالرزاند

گیالنیان:آتشسوزی،سیل،برفوزلزله...
خوبهجنسمونجورشد!
سازمان جهانی بهداشت نام رسمی برای بیماری ناشی از
کروناویروس را کووید  ۱۹ -اعالم کرد

همان سازمان :دیگه کاری بود که
ازمون برمیاومد!
استقبال عجیب برای ورود به قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال

مردم:میخوایمتاازدنیانرفتیمببینیمباالخره
میتونیمپاتواینراهبذاریمیانه!

باخانمان

تو که خوبییی!

سخنگویدولت:تاسال ۱۴۰۰هرخبریدربارهاستعفای
رئیسجمهورراتکذیبمیکنیم

زهرا فرنیا| طنزپرداز

دارکوب:خوشبختانهدرتکذیبکردنبه
مرحلهپیشدستانهرسیدیم!
قیمتانواعگلدرآستانهروزمادراعالمشد

مادران:شمادستهگلبهآبندین،الزمنیست
برایماگلبخرین!
کله چغوکی

کارتونیست :طراوت نیکی



آق کمال گرایم یم دارد!
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

در حاشیه کلیپ
ابزی کردن
فوتبال
در ورودی مسجد
شیخ لطف ا...
و برخورد توپ اب
کایشکاری
این بنا

من مثل جمشید
نیستم که هر بالیی
سر تختش آوردین
هیچی نمیگه...
پا میشم میام تو
خواب تکتکتون!

کارتونیست :محمدجواد طاهری

نبودم
راستشموهیچوقتاهلایسوسولبازیهاوکارهایجوونا ُ
کهمثال ِچمدنُمولنتاینهیاسپندارمزگانهیاسالگرداولینکافیشاپیه
کهباهمخوردم!ازاولزندگیمباکاملیاخانم َیگسالگردازدواجمانره
یادممرفتهوعیالمورهسورپرایزمکرده!
جشنمگرف ِتمکهخبالبتهمو ُ
یکی هم تولدش که خوشبختانه یادم ِممانده ،یکی هم روز مادر که از
یادم
خوبم هرسال تلویزیون و روزنامه و اینا اعالم مکردنش و ُ
شامس ُ
ِنمرفته!البتههرسال ِمگهمنکهمادرنیستمولیبههرحالموبهاسم
مخرمکهاززحماتشتقدیرک ُنم.هرچنداویم
روززن َیگچیزیبراش ُ
روزپدربرامچیزی ِنمخرهچون ِمگهتوهنوزپدرنرفتی!ولیبههرحال
ندرم ،همی که َیگ بهانهای ِمشن که آدم از
کاری به اصل ای مناسبتا ُ
همسرش تشکر کنه غنیمته که خب بیبهانه هم ِمشه آدم کادو بده.
مثال زمستون که ِمره ،هرروز تو خانه ما گل نرگس هست تا وقتی که
فصلش ِتموم بره .البته ای که مهریه عیال توش گل نرگس هم دره و
مدمُ ،
مگم اینا ره از مهریهات خط بزن
هر چندتا شاخه گلی که بهش ُ
همبیتاثیرنیست!
امسالهمطبقمعمولایمناسبتهاافتادنکنارهموخدابهدادما
مردا برسه .چند روز پیش عیال آمد گفت« :کمال اصال راضی نیستم
دمعیدیخودتوتوخرجبندازی،همینکهبهیادتبودهبرایمنبسه»
بودمخوشحالگف ُتم«:نهباباایحرفاچیه،شمالطف
موکهجاخورده ُ
خودم که باید َیگ چیزی بخ ِرم »...و منتظر
درن ،بری مادرت و مادر ُ
بودمبگهنهاوناهمالزمنیستکهگفت«:آرهدیگه،راستمیگی،پس
ُ
مکردم
چیز گرون برام نخری ها »...اِنا حاال خوب رفت .داش ُتم فکر
ُ
کهمگهاالنچیزآرزونهمگیرمیهکهخودشراهنماییکردوگفت:
«گوشیمچندوقتهخرابشده،نهصداخوبمیادومیره،نهدوربینش
درستکارمیکنه،رمشهمکمه»...ایمازای!
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خیلیهاتون این چندوقت اخیر بهم گفتین
چــرا شوه ِر متنهات کم شــده .باید بگم که
در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره
در انزوا روح را آهسته میخورد و میتراشد.
ایــن دردهــا را نمیشود به کسی اظهار کرد
چونعموماسریعدرجوابتمیگن«:توبهاین
میگی درد؟» یا «تو که خوبی!» بعد اونی که
خودشونبهشمیگنزخمرونشونتمیدن.
یعنی نشد ما از چیزی بنالیم ،سریع نگن توی
زندگیبدترشهست.مثالمیگی«:دانشگاه
استادم درست نمره نمیده» سریع میگن:
«برو خدا رو شکر کن که دانشگاه قبول شدی.
(انگار قرعهکشیه) من همین موقعیت هم
نداشتم»یامیگمبامامانمبحثمشده،میگن:
«توبامامانتبحثتمیشه؟منچیکهمامانم
با کمربند و فلفل همیشه دنبالم بود .اون قدر
آسیب روانی دیدم که اصال نمیتونم با کسی
صحبتکنم(معلومه)»
بعدهمینا،اینخانمهرومسخرهمیکننکهتوی
تلویزیونمیادمیگه«:شوهرمعینجسدمیفته
جلوی تلویزیون» بعد یهو زاویــه دیدش عوض
میشهمیگه«:خداروشکرکهشوهردارم»این
قضیهمنروخیلیشوهرناباورکرده.اصالیکی
ازدالیلیکهتازگیانمیخوامشوهرکنمهمینه.
تویجمعاینخانمهایازدواجکردهکهمیری،
همهشون دارن از مهارتهای خــونـهداری و
شوهرداریوموفقیتهایکاریشونمیگن،
امــا به انتخاب شوهر که مـیرســه ،همه بچه
بودن ،جوونی کردن ،خام شدن وگرنه ازدواج
نمیکردن که! هرکی از شوهرش بد میگه،
در جوابش دوباره همون «شوهر تو که خوبه...
شوهر من ولی »...رو میگه .اون طرفو ببینی
شوهرش توی مهمونی یه گوشه نشسته داره
خیار پوست میکنه و از حالتش پیداست توی
مغزش داره فکر میکنه که «پشهها شبا کجا
میخوابن طفلیا؟» اونوقــت همین آقا ،غول
مرحله آخر شیرزن فامیله .اصال از کجا معلوم
شوهرمنمهمینجورینشه؟همهشونازاولیه
گوشهنشستندارنخیارخردمیکنن.اینجا
دیگه نمیشه از بیشوهری نالید .همیشه یه
سری خیز برداشتن بگن« :خدا رو شکر کن که
شوهرنداری!»

