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تیتر روز

کارتون روز
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در حاشیه تولید و توزیع مواد مخدر جدید با نامهای فریبنده!

فال روز
برنامه ریزی برای کارهایتان را فراموش
نکنید.البتهامروزکهآخرهفتهاست،فردا
همتعطیل،بگذاریدبرایشنبه!

رئیسجمهور :مردم به خوبی آزمایش خود را پس دادند
و با نمره باالیی قبول شدند و اکنون نوبت دولت است تا
مشکالت مردم را کاهش دهد

دارکوب :خدا رو شکر ،پس تا االن نوبتشون
نرسیده بود که مشکالت مردم رو حل کنند!

شعر روز
در مذمت بعضی سلبریتیها
هرلحظهیکتوئیترابرصفحهاشگذارد
ازبیسوادیخوداصالاباندارد
کمپینبادوبودوکمپیندوشحمام
کمپیننهبهگاریکمپیننهبهاجسام
گاهیشودسیاسی،گاهیشودرمانتیک
گاهیبهشکلدرویش،گاهیمرفهوشیک
ازشیرمرغوماهیتاشاخدیووققنوس
چیزیاگرنگویدباشدبراشکابوس
برموجهاسواراستبیفکریاتامل
خاماسکول!
بتمیشودبراییکعده ِ
خودرابزرگبیندباحرفهایخامش
تغییرهمندارددرشیوهومرامش
یکبارمیشودتوبیحرفهمبمانی؟
آقایسوپراظهار،ایخانومفالنی!
سحر بهجو


تعطیالتهفتهآیندهمجلسلغوشد

مردم :بد نیست نمایندههامون هم گاهی حس
زهرشدن تعطیالت رو درک کنن!
ربیعی:ازمردمخواهشمیکنمچندماهیصبوریداشتهباشند

مردم :ما که صبوری داریم ولی شما از روز اول
دارین همین رو میگین!
سخنگویدولت:مگرمیتوانستیمبگوییمفالنساعتبنزین
گرانمیشود؟

دارکوب :حاال ساعت نه ،روزش یا هفتهاش یا
ماهش رو هم نمیتونستین بگین؟!
ایرانخودرو:سایتفروشاینترنتیفعالاست،مردم
میتوانندمراجعهکنند

مردم:آخجووون،مرسی کهاینقدربهفکرمایین!
رئیسکلبانکمرکزی:ازمردمخواهشکردیمدربازارارز
سرمایهگذارینکنند
با خانمان

مردم:سرمایه؟بام؟شیبدار؟!
کارتونیست :طراوت نیکی



کله چغوکی

آقکمالخستگیدرمیکند!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

کاملیاخانم َیگ اخالق بدی دره که مو ره عاصی کرده .نه! زبونُم الل
منظورم ایه که عیال َیگ اخالق خوبی
دارم بدشه ُمگم.
ُ
فکر نکنن ُ
درم ،دی ِونه مکنه! اویم ایه که از بیکاری
بدی
اخالق
که
دره که مو ره
ُ
بدش میه! یعنی خدا او روزه نیاره که مو َیگ ساعت تو خانه بیکار
بیشی ُنم ور دلش ،جوری غرمزنه به جونُم و هی کار متراشه برام و
مشم بیشی ُنم تو خانه .نه
مخواد َیگجوری دستمه بند کنه که بیزار ُ
که فکر کنن فقط بری مو ای جوریه ،بری خودشم همیجوره .یعنی
انقدر ورجه وورجه مکنه و ایبر اوبر مره و کار در ِمیره بری جفتمان
مرم.
که از روزهای معمولی هم بیشتر خسته ُ
از کله سحر بوق بیدارباش مزنه که وخه کلی کار د ِرم .مویم با گریه
بخوابم،
مشم که خب روز تعطیل ره بذار اقال َیگ ساعت بیشتر
پا ُ
ُ
ِمگه« :وقت برای خواب بسیاره ،ایشاال بازنشسته که شدی از صبح
تا شب بخواب! من از بیکاری بدم میاد و عذاب وجدان میگیرم
کاری نکنم!» ُ
مگم« :مو که مدنُم اگه زنده بمانُم و به بازنشستگی
برسم ،همو موقع هم تو کچلم مکنی که تو خانه نمان و وخه برو با
همسند و ساالی خودت بچرخ! خب قربون شکل ماهت ،اصال روز
تعطیلی بری ایه که آدم خستگی درکنه تا بقیه هفته انرجی دشته
بشه ».مگه« :حاال الزم نیست کوه بکنی! پاشو برو یه نگاهی به
پشتبوم بنداز که ناودون باز باشه ،بعد بیا واشر شیر دست شویی
رو عوض کن آب چکه میکنه ،بعد یه دستی برسون جای مبلها
رو عوض کنیم حوصلهام سر رفته ،بعد هم برای این که خستگیت
دربره بشین لباسها رو اتو بزن ،قبلش هم دو تا دمنوش بریز که
خستگیمون دربــره»! یعنی آرزوم ایه که تعطیلی ندشته ِ
بشم تا
بت ُنم خستگی درک ُنم!

پیامک روز

توئیت روز

اسکارکرهایجلویویترینمترو!
 خوش به حالتون براتون تولد میگیرن سورپرایزتون میکنن ،من آخرین تولدی
که برام گرفتن  ۸سالم بود .کادوهاش هم یادمه به کار همه خانواده میاومد به غیر از
خودم!پتو  ،پارچ و ساعت دیواری بود!
بابابزرگم واسه همه یه بار فوت کرد ،واسه من ترمی  ۴-۳بار!
یکی نیست به آالرم گوشی بگه د آخه بزرگوار مگه بهت
حقوق میدن که اینهمه دقیق کار میکنی؟ یه کم تاخیر
کردن رو از کارمندها یاد بگیر خب!
یه جوری در برابر خوابیدن مقاومت میکنم انگار
اگه بخوابم قراره حسرت این چند ساعت از عمرم که
خوابم رو بخورم .انگار نه انگار که وقتی بخوابم قراره
فردا  ۱ظهر بیدار شم!
میخواستم بــرم ب ــازار خرید کنم ســوار مترو شدم
وسطهای راه خریدم تموم شد برگشتم خونه!
هر از گاهی به دوستهام میگم بچهها روان پزشک خوب
سراغ داریــد؟ متخصص و خبره باشه .اگه سراغ دارید حتما
برید پیشش ،مرسی!

توقع داریم شما هم
مشکالت ما رو درک کنین
دیگه!

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...
نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

سخنگوی دولت :مردم بدانند که ما رنج
آنها را یمفهمیم و سفره خایل و یخچال
خایل ابزنشسته را درک یمکنیم

عی

ربی

زهرا فرنیا| طنزپرداز

هفته پیش گفتم تولدمه ،اینقدر توی بوق
و کرنا کــردم که هیشکی به تولدم اهمیت
نمیده ،هیچی به هیچی .یعنی دریــغ از
یه مسیج یا یه پیامک تبریک از طرف شما.
اینترنتبستهاست،پیامکهمنمیتونستین
بدین؟ اونم توی شرایطی که نتونستم پست
بذارم اینستاگرام بگم تولدمه ،اونایی هم که
یادشون بود با خودشون گفتن« :اینترنت
که قطعه! مدتهاست هم که کسی تلفن
صحبت نمیکنه ،ما تالشمون رو کردیم
تولدش رو تبریک بگیم ولی نشد ،برسیم به
کارهای مهم و شکافت هسته اتم و مشکالت
سوئیفت (نمیدونم چیه ولی به نظر مشکل
بزرگی میاد)»
مــن کــه بخشیدم شما رو ،ولــی فراموش
نمیکنم هرگز .این هفته میخواستم درباره
روشهای ارتباطی و مصائبش برای شخص
شخیص نویسنده ستون باخانمان (یعنی
خــودم) بگم .اول این که شما نمیدونین
ایــن مطلب چــه جــوری بــه دســت مسئول
صفحه دارکـــوب رســیــده .هر تیکهاش یه
قاچ شده و به صــورت پیامک ارســال شده
بــه سامانه روزنــامــه .بعد مسئول صفحه
یکییکی جمعش کرده تا شده یه مطلب.
اگه این مطلب زیادی بیمزه است ،بدونید
بامز هترین قسمتش رو جا انداخته .خانم
فرنیا خیلی متنهاتون قشنگه ،کاش فقط
شما کل روزنامه رو مینوشتید ...ای بابا! این
جمله قبلی هم اشتباهی از سامانه پیامکی
کپی شــده اینجا .ای بابا .مشکل بعدی
اینه که شما نمیدونید ولی من باید بگم
که میدونید برای نوشتن یک متن چندتا
سرچ گوگل قربانی میشه؟ یعنی کلی گشتم
امــای کلماتم رو بــدون سرچ گوگل اداره
کنم .اون سوئیفت باالتر متن رو هم گوگل
نکردم ،ایشاال که یه مسئله مهم روز دنیاست.
البته اینا بهونه است .فشار اون وقتی میاد
که میگن فالنی قراره بیاد خواستگاریت،
اینترنت نداریم بریم ببینیم چه شکلیه،
پروفایلش چه جوریه ،کیه ،چیه ،اون بدبخت
هــم همین وضــع رو داره .خــب االن شما
متوجه شدین چرا جوونها نمیتونن به هم
برسن یا بیشتر توضیح بدم؟!
صفح

ــه ۲و ۳زندگـ

کارتونیست :جواد تکجو

دارکوب جان ،راهنماییمون کن ،حاال بنزین علنی گرون شد و مردم
فهمیدن ،با این مدل حذف قبض کاغذی آب و برق و گاز و ...از کجا بفهمیم
اونا گرون نشدن؟
دارکــوب :با مراجعه به سایت هر شرکتی میتونین ریز قبضهاتون
رو ببینین .از اینا گذشته وقتی مسئوالن میگن گرون نمیکنیم ،باید
حرفشون رو باور کنیم دیگه!
دارکــوب چه خبر از زلزلهزدهها و سیلزدهها؟ یه گــزارش ازشون
بنویس.
دارکوب :مربوط به کدوم سالها رو میگین؟ هرچند گویا اوضاع شون زیاد
فرقی نداره با همدیگه! واال من گزارشگر نیستم ولی چشم.
دارکوبجان چه کنیم پولهامون زود زود تموم نشه؟
دارکوب :اونها رو توی بالشتتون قایم کنید و سعی کنید به جای آب و
غذا ،به بدنتون فتوسنتز کردن بیاموزید!
من بنگاه امالک دارم ،هر روز شما رو میخونم چرا خندهام نمیگیره؟
دارکوب :ببین شما اگه بتونی یه دو تومن دیگه بذاری رو پولت ،چیزهای
بامزهتر مینویسیم!
آق کمال جان ،اگه بنزین کم آوردی بهم بگو تا کارتمه در اختیارت
بذارم .قابل شما رم ندره ،جدی مگم ،بی تعارف ،ارزون حساب مکنم!
آق کمال :قربون مرامت ولی سعی مکنم مصرف بنزینم ره مدیریت کنم تا
نخواد با شما چانه بزنم و تعارف تیکه پاره کنم!

اسکار چرتترین دیالوگ هم میرسه به اون دسته از بازیگران سریال کرهای که
توسط یک مقام پایینتر از خودشون با شمشیر جر خوردن ولی در همون حال از طرف
میپرسن« :چطور جرئت کردی این کارو بکنی؟»!
قبالها جلوی ویترین نمایشگا ههای ماشین وایمیستادیم و حسرت
میخوردیم ،االن جلوی ویترین کفشفروشی و لباسفروشیها!
دنیا ُپر از آدمهای مزخرفیه که تا  10دقیقه دیگه اینجان ولی
یک ساعته هنوز نرسیدن!
یه بار رفتم کالس بازیگری طرف گفت« :بــرو روی
صحنه یه تیکه از یه فیلم رو بازی کن» ،رفتم داد زدم:
«قیصر کجایی که داداشتو ُکشتن» بعدم با چاقو خودمو
زدم .طرف گفت« :فیلم ایرانی نه ،فیلم خارجی» ،ولی دیگه
خیلی دیر شده بود چاقوی سومم به خودم زده بودم!
  من و بابام رابطهمون خیلی با هم خوبه و خیلی گرم و صمیمی
هستیم ،البته تا قبل از این که مکالمه رو با هم شروع کنیم!
 ولــی نیچه یه خــورده دیگه سبیلهاشو بلندتر میکرد،
میتونست دم اسبی ببنده!

چراتبریکنگفتین؟

ی سـ
ام را بخوانیـد

ــرای آخرهفتــه
بســتهای ب
هــا کــه مطالعــه را
ویــژه آن
نداماوقتندارند
دوستدار

