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تیتر روز

سخنگویدولت:تکتکسلولهایبدنمانگرانمعیشت
مردماست

وزیر راه و هشرسازی :افزایش قیمت مسکن نداریم ،بلیت هواپیما گران منیشود

دارکوب :مهم عضلههای دستهاتون
هستن که در این راستا یه حرکتی بزنن!

فال روز
ای صاحب فال ،ممکن است خواب شما
دچار اختالل شود ،نه که خوابتان نبرد،
نه! بیدار شدن سخت میشود برایتان که
خبچارهاینیست،بایدبرویدسرکار!

زود سوار بشین...
هر لحظه ممکنه
در برن!

سرمربیعراق:ازاولهمرقیبمابحرینبودنهایران

شعر روز

هواداران تیم ملی :از اول هم فدراسیون رقیب
ما بود ،نه شما و بحرین!
سخنگویستادتبصره ۱۴قانونبودجه:کمکمعیشتخانوار
اگرتایکشنبهواریزنشدتماسبگیرید

مردم :قول میدین خطتون روشن باشه و
گوشیتون رو جواب بدین؟
مایلیکهن:بایدرئیسفیفامیشدم

دارکوب :پس خدا به فیفا و کارمندهاش و ما
و کال فوتبال دنیا رحم کرد!
کارتونیست:محمد بهادری

سخنگویدولت:یارانهبنزینراازعدهایکهمشغولدوردور
بودندگرفتیم

عدهای که مشغول بخور بخور هستند :بدین
به ما ،بدین به ما!


از اون لحاظ

زندگیزیباست!
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

امروز روز زیبایی بود .من از کنار گلها گذشتم و بلبلها یکجور
خوبی میخواندند .وقتی سرکار آمــدم همه مسئوالن مــدام به
روزنامه زنگ زدند و خواستند که حتما حتما ازشان انتقاد کنم.
همهشان گفتند ناراحت میشوند اگر من در این کار کوتاهی کنم.
حاال که اینها را می نویسم آنقدر ذوقزده هستم که نمیدانم
از کجا و از چه کسی شــروع کنم .میخواستم اول از مسئوالن
بابت گرانی انتقاد کنم که متوجه شدم همه متفقالقول هستند
مردم نباید گران بخرند .مردم هم خودشان گفتند ما دیگر گران
نمیخریم .حتی رئیسجمهور از اعضای کابینه خواسته که اسم
«گرانی» را هم نیاورند وگرنه ممکن است توی دهانشان فلفل
بریزد .نمیدانم میخواهند از این به بعد «ارزانی» صدایش کنند یا
چی؟ راستی قبل از قضایای بنزین هم که اصال «گرانی» نداشتیم.
ضمن اینکه گــران نمیخریم با شرایط جدید از حمل و نقل
عمومی هم استفاده میکنیم .حتی خیلی پیادهروی میکنیم.
دیگر وسواس پا نگذاشتن روی خطوط سنگفرش پیادهرو را هم
نداریم چون همه پیادهروها پر آدم است و همه خیلی پیادهروی
میکنند .متروها پر آدم هستند و ما تصمیم گرفتیم اجازه دهیم
وقتی خیلی شلوغ است آدمها بیایند روی سر ما سوار شوند و حتی
آرنجشان توی دیافراگم ما باشد .اتوبوسها هم فوقش  20دقیقه،
نیم ساعت دیر میآیند چون کم هستند اما به همه ما توی خیابان
یگذرد.
خوش م 
راستی اینترنت هم این چند روز قطع بوده ،در همینباره وزیر جوان
گفت که اینترنت خودش هم قطع است که ما خیلی متاسف شدیم.
امیدوارم هرچه زودتر حداقل اینترنت ایشان وصل شود تا ایشان
بگویدباخانوادهکجاهاتفریحمیکند.آقایربیعیسخنگویدولت
هم گفته اگر اطمینان یابیم که سوءاستفاده نمیشود ،اینترنت
بهتدریج وصل میشود .آقای ربیعی ما اینجا منضبط و دست به
سینه نشستهایم تا وصل کنید .واقعا بابت اینکه اینترنت در اختیار
ما قرار میدهید خیلی خیلی خیلی متشکریم.
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آلودگی هوا شهرهای بزرگ را
فراگرفت
دیگر از ما ردشده زنگ خطر
شد هوا هرروز پشت هم بتر
جای برف انگار در این سالها
از زمستان دود میآرد خبر!
**
فرار داماد پس از گرفتن چک هدیه؛
عروس با بدهیها تنها ماند!
از دست عروس عینهو باد پرید
با خنده و با قر و فر و شاد پرید
دودر
در گوش ِچک هدیه زد و کرد َ
بیچانه و َچک جناب داماد پرید!
***
سوسک میتواند دو هفته
بدون سر زندگی کند
از زبان یک سوسک بدون سر:
نفهمیدم دو هفته پیش چی شد
حیاتم نفل ه دعوای کی شد
دو هفته بی سر و شاخک نشستم
دم دمپایی آه! ...این زندگی شد؟!
عبدا ...مقدمی


سوژه روز

ترفندهایفرهنگیهنریجذببیمار!
اولی :امروز بعد از مدتها یه خبر پزشکی داریم.
دومی :نکنه دانشمندان جوان کشورمان موفق شدن درمان کسالت صبحگاهی تو این
روزهای سرد و ابری رو کشف کنن؟
سومی :چــه عجب یــه حــرف عاقالنه از دهــن تــو دراومـــد! البته م ـیدونــی کــه این
خوا بآلودگی تو روزهــای ابــری ریشه در ژنتیک اجدادمون داره .اون زما نها که
انسا نهای اولیه صبح بیدار میشدن و میدیدن هوا ابریه و نمیشه رفت شکار،
میگرفتن میخوابیدن و برای همین این خصلتشون به ما هم منتقل شده!
اولی :حاال یه بار هم که دومی مسخر هبازی درنیاورد ،نوبت توست؟ خبرمون اینه
که وزارت بهداشت اعالم کرده ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه دارو و

توئیتروز

روز جهانی خاریدن!
 پش ه عزیز ،این دما ،دمای زندگی شما نیست .بازم هر جور خودت راحتی!
  شمایادتوننمیادکلسالمنتظرروزجهانیکودکوتلویزیونبودیمکهیهصبح
تاشبفقطکارتونببینیم.حاالکانالمخصوصکودکونوجوانراهانداختن!
 اگه اینقدر که موقع غذا خــوردن دقت میکنیم کبا بمون همزمان با
برنجمون تموم شه تو کارهای دیگه هم دقت میکردیم ،االن تو زندگی به یه
جایی رسیده بودیم!
  بزرگترین بالیی که تو فصل سرما میتونه سر آدم بیاد اینه که با هشت الیه
لباس یه جاییت شروع کنه به خاریدن!
 فصل زمستون نزدیکه ،دقت کنید که چکمه یه چیزیه که باید پاتون رو
بکنید داخلش ،نه این که تا گردن برید داخلش .تو
انتخاب سایز چکمهتون دقت کنید!
  من خودم یه سری اهداف کوتاهمدت دارم ،یه
سری اهداف بلندمدت .برای کوتاه مدتها وقت
ندارم ،برای بلندمدتها حوصله .واسه همینه که
زیاد چای میخورم!
 من سر چسب نواری رو نمیتونم باز کنم چه
برسه سر صحبت رو .بعد شما از من توقع دارین پا
پیش بگذارم برم خواستگاری؟!

تجهیزات پزشکی ،تخلف است و با مدیر بیمارستان برخورد میشه.
دومی :این که خبر پزشکی نیست ،خبر اقتصادی ،فرهنگی ،هنریه!
سومی :جان؟! حاال اقتصادیش رو میشه یه جوری توجیه کرد که بیمار نباید تو خرج
بیفته و فالن ولی فرهنگی و هنری رو از کجا آوردی؟
دومی :البته بعد اقتصادی این خبر میتونه این باشه که بیمار نباید از دست حسابداری
بیمارستاندربره!ولیوقتیوزارتبهداشتاینومیگه،یعنیباهرچیتوبیمارستانهست
بایدسروتهدرمانشروهمآورد.مثالتختهجعبهمیوهروبهجایپروتزببندنبهمحلشکستگی
یامخلوطعرقنعناعباپودرخاکشیرروبهجایسرماستفادهکنن کهاینروشهایدرمانی
بهفرهنگخانوادهبیماربستگیدارهوخودشیههنره.پسمیشهخبرفرهنگیوهنری!
نگهبان کلینیک سر کوچه :دوست عزیز ...با شمام ،یه لحظه تشریف بیارین اینجا...
با شمام ...چرا فرار میکنی؟ بگیرینش!...

کارتون روز

شما مخاطبان خوشذوق
«دارکوب» میتوانید
عکسهای خود را برای ما
به شماره 09354394576
تلگرامکنیدتاهنرمندبانمک
«اکی ،حتما» تغییرات مدنظر
شما را در آنها انجام دهد!

ارسالی مخاطب :مهدی قدیری

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

د لمــون به تهدیگ خوش بود که اونم
اعالم کردن سرطانزاست .آخه این درسته
دارکوب؟
دارکوب :درستیش رو که باید دانشمندان
اعــام کنن ولی با این قیمت نون و برنج و
سیبزمینی و روغن و ...اگه تهدیگ ضرر
جانی نداشته باشه ،قطعا ضرر مالی خواهد
داشت!
دارکوب خواهش میکنم تو که حواست
به همه چی هست ،مراقب افزایش قیمتها
به بهانههای الکی هم باش.
دارکوب :اون که حواسش به همه چی هست
یکی دیگه بود ولی چشم ،منم در حد توان
مراقب هستم ولی قول نمیدم که مراقبتم
فایدهای داشته باشه ها!
آق کمال تو این هوای آلوده مراقب باش
کمتر از خونه بیای بیرون  .داریم و نداریم یک
آقکمالبیشترنداریم.
آق کمال  :قربون معرفت شما  ،بعد اگه از خانه
نیامبیرونشمامخارجزندگیمانهتقبلمکنن؟!

