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حسن یزدانی قهرمان کشتی آزاد جهان شد

تماشاگران: حیف نتونستیم بازی هاش رو 
ببینیم چون تا تلویزیون رو روشن می کردیم 

می گفتن با ضربه فنی  برنده شده!

ظریف: از نظر من آمریکا در حال ژست گرفتن است

مشاور ترامپ: هی بهت گفتم ادا درنیارجلوی 
دوربین ها، تابلو می شه می فهمن!

سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد

سامانه: روم نمی شه رونمایی بشم... آخه با چه 
رویی این کارو بکنم؟!

وزیر نفت: قیمت بنزین افزایش نمی یابد

دارکوب: تا کی؟ جمله رو کامل بگین لطفا!

قاضی زاده، عضو شورای نظارت بر صداوسیما: قانونی وجود 
ندارد که صداوسیما موظف باشد پاسخ افرادی را که به آن ها 

اتهام وارد می شود، پخش کند

دارکوب: قانونی درباره این که به افراد اتهام 
بی پایه نزنن چی؟ اونم ندارن؟!

 تماشاگران دربی به صورت نیم بها از باغ وحش ارم هم
 بازدید کردند

بازیکنان دربی: دست شما درد نکنه با این 
مدل تخفیف دادن تون! :|  

این روزها در خانه ما مانور رفتن به مدرسه برگزار می شود. چیزی 
که مشابه ساعت خاموشی پادگان های سربازی است و از ساعت 
۱۰ شب اتفاق می افتد. البته برای بچه  ای که آن ساعت قرار است 
همپای پدر و مــادرش تازه سریال های ژانر وحشتی ببیند، این 
قانون از تماشای »مردگان متحرک« هم سخت تر است. همسرم 
برای ایجاد نظم در برنامه خواب بچه از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح 
هرشب سه بار خشم شب می زند. بعد از تنظیم خواب نوبت به مانور 
صبحانه خوردن می رسد، صبحانه خوردن در خانواده ما معادل 
حمله سایبری به صفحات مجازی افراد مشهور تلقی می شود، یعنی 
به جای این که سالمت بدن مان را تامین کند، سالمت روان مان را 
به خطر می اندازد. آخر چه کسی می تواند ساعت شش و نیم صبح 
صبحانه بخورد، به جز مزه کننده های غذا در اینستاگرام که برای 
این کار پول می گیرند. مانور پوشیدن مانتو، شلوار و مقنعه همراه 
با زمان گیری برگزار می شود. آخرین زمانی که بچه برای پوشیدن 
لباس هایش ثبت کرده، ۴۸ ساعت و ۲۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه بود که 
یک شناگر سوئدی با دو صدم ثانیه کمتر از این زمان فاصله تنگه 
بسفر تا کانال سوئز را شنا کرده است. بعد از آن مانور خوردن 
تغذیه برگزار می شود که معادل شرکت در مسابقات خوردن ۵۰۰ 
هات داگ در یک ساعت است. در این مانور با حضور حامی مالی 
مقادیر زیادی خوراکی در کیف بچه جای می دهیم و به او یادآوری 

می کنیم که باید همه آن ها را در ساعات تفریح بخورد.
بعد از انجام همه این مانورها و تایید سالمت کودک، شما باید تاییدیه 
اصلی را از روان شناس و روان کاو تان بگیرید، چون دیگر هرگز آن آدم 
سابق نخواهیدشد. اصال آدمی که سطح دغدغه اش از گرم شدن کره 
زمین به »چگونه دکمه مانتو را در سه ثانیه ببندیم« برسد، باید ریِست 
کارخانه  شود و دوباره سیستم عامل اش را راه اندازی کرد. تبریک 

می گوییم حاال شما در فصل جدیدی از زندگی مادرانه تان هستید.

مانور مدرسه در خانه

تیتر روز

شعر روز

کاریکلماتور

ای صاحب فال، اگر دانش آموز و دانشجو 
هستی که »مدرسه ها وااا شده«! اگر هم 

نیستی که برو کیف کن امروز!

فال روز

مهدیسا صفری خواه|  طنزپرداز

پیامک روز

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط... 

نوشتن »دارکــوب« در پیامک فراموش نشود!

 دارکــوب کاش به جای این که این قدر 
دنبال  هستین،  پزشکان  مالیات  پیگیر 
مالیات بعضی مشاغل دیگه که اصال معلوم 

نیست چیه هم باشین.
ــوری دنــبــال چیزی  ــوب: اوال چــه ج دارکـ
چه  ثانیا  چــیــه؟!  نیست  معلوم  کــه  باشیم 
اشکالی داره هم دنبال ایــن باشیم و هم 

اون؟!
 دارکـــوب جــان چه خبر از ســود سهام 
عدالت؟ ما چشم مون به پیامک های گوشی 

خشک شد ازبس منتظرش موندیم.
دارکوب: گویا قراره به زودی بریزن، ولی 
انصافا اون قدرها هم ارزشش رو نداره که 
چشم تون رو بــراش خشک کنین ها، از ما 

گفتن بود!
 مــن افـــرادی را می شناسم کــه ســواد 
درست و حسابی ندارن یا حتی تلفن همراه 
نـــدارن، ایــن بنده های خــدا چطوری باید 

قبض هاشون رو پیامکی پرداخت کنن؟
ــوب: یه کم صبر کنین، بعید نیست  دارک
به زودی باز یه سامانه راه بیفته برای این 
ــدن تا  ــدر کــارمــزد ب ــالن ق ــرن ف ــراد کــه ب افـ

قبض هاشون رو پرداخت کنن!
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در 2 دهه اخیر 
 قیمت مسکن

  در تهران
 75 برابر شد

کارتون روزتوئیت روز

سوژه روز

اولی: خب به سالمتی سال تحصیلی جدید هم شروع شد و... چته؟ چی شده دومی؟ چرا 
گریه می کنی؟

سومی: البد اشک ناراحتیه که مدرسه ها باز شده و نمی تونه بره سر درس و کالس!
دومی: فخ فخ... چی چی رو اشک ناراحتیه؟ اتفاقا اشک خوشحالیه که مدرسه ها باز می شه 

و الزم نیست دیگه برم مدرسه!
اولی: چطور دلت میاد خودت رو از بوی مدرسه محروم کنی؟ ...چت شد؟ چرا این شکلی 

شدی؟
دومی: می شه اسمش رو نیاری؟ حتی اسم بوی ماه مهر هم حالمو بد می کنه!

سومی: ولی خوب که فکر کنی االن با این وضعیت، همین که ما نمی ریم مدرسه خودش 
دنیاها می ارزه. از شهریه های میلیونی و کمک به مدرسه ها گرفته تا هزینه نوشت افزار و لباس 
فرم و سرویس و... باید روزی هزاربار خدا رو شکر کنی که باالخره این دوران تموم شد و االن 

اقال دستت چند میلیون تومن پیشه!
اولی: حرف از درس و مشق شد، انصافا چقدر از درس های مدرسه یادتونه االن؟

دومی: من که خیلی هاش یادمه ولی هرچی تالش می کنم بعد از این همه سال هنوز نتونستم 
موارد کاربرد ابرهای کومولوس، تاریخ تولد ابوالفضل بیهقی، عدد اتمی منیزیم، اصطکاک 

هوا صفر و از همه مهم تر انتگرال سه گانه رو تو زندگیم پیدا کنم، حاال باز دوگانه یک چیزی!
سومی: من که فقط یادم مونده تخته اون طرفه و اگه چیز خنده داری هست بگیم تا معلم 

هم بخنده!

باز آمد بوی ماه ... )نقطه چین را پر کنید!(

کل کل سرخابی!
         تو این چند سال زندگی مشترک، دربی رو با همسرم ندیدم. این طوری احترام 

بین مون بیشتر حفظ می شه!
  باخت دربی یه طرف، تازه امروز اول مهره... تازه ساعتم کشیدن جلو!

         دربی مثل چیپس می مونه، ۴۰ درصد اعتراض به داوریه، ۶۰ درصد هوا!
  خوب شد بازی ۳۱ شهریور بود، اگه اول مهر بود مهدی عبدی می رفت مدرسه 

نمی تونست گل بزنه!
از  هم  سر  ضربه  پرسپولیس،  از  سانتر  پرسپولیس،  از  حمله  میگه           خیابانی 
پرسپولیس. انتظار داشتی حمله از پرسپولیس باشه و سانتر از 

فنرباغچه؟!
  خیابانی میگه این که پنالتی بود یا نبود یا بیرانوند اومد جلو 
یا نیومد مهم نیست، بریم نیمه دوم رو گزارش کنیم. خب اگه 

مهم نیس چرا ملت رو اذیت می کنی که بیفتن به جون هم؟!
         با این رفتاری که تماشاگرها انجام دادن فیفا باید یه نامه 
بزنه بگه خواهش می کنیم حتی آقایون رو هم راه ندید تو 

ورزشگاه هاتون!
   به تعداد انبوهی کریم باقری نیاز داریم واسه درست 

شدن این فوتبال!
          از امروز فخرفروشی  سر تمرین استقالل: اونی که پنالتی 

رونالدو رو گرفت، پنالتی منو گرفت!

  در حاشیه آغاز سال تحصیلی و بازماندن کودکان کار
 از ادامه تحصیل

کمیک روز

 شهروند گرامی، تا حاال فکر کردین اگه به خاطر پارک کردن شما روی پل و داخل پیاده رو، اتفاقی برای افراد سالمند، کودکان و معلوالنی که به خیابان می رن بیفته، چطور با عذاب وجدانش کنار میاین؟
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احتمال شناور شدن ساعات کاری 
ادارات دولتی در هفته اول مهر

هفته اول مهر است و پدر َتر شده است
ساعت کاری اش انگار شناور شده است

شغل او دولتی است و نفسی تازه کند
گرچه از خستگی سال مکدر شده است

گرچه ساعات اداری شده کم اما او
تا اداره بزنم تخته، شناگر شده است

از پرایدش شده آسوده و این خوب است و
شاد از سوژه چون قند مکرر شده است

زیرآبی که نه! گاهی مثال از سر ذوق
می زند شیرجه که خستگی اش در شده است
با نهنگان شده همکار و سه تا ماهی و حیف
پست یک بچه نهنگ از همه برتر شده است
آن قدر فیش حقوقش کم و چندرغاز است

ظاهرش خوب و درون مثل سماور شده است
آبکی کردن هر شغل چه بد یا که چه خوب
فکر کن این همه جا وضع و مقرر شده است

این ترافیِک کم و خلوتی راه و مسیر
با شنا کردن بابام میّسر شده است!

  بهار نژند

با خانمان

 هیسسس... 
خودم می دونم!

*تاریخ مصرف عقلم تمام شد، عاشق شدم.
*در قاب نگاه من، لبخندت تابلو بود.

*تو در قلب منی حتی وقتی دو دلم.
*حتی نمک ریختن هایت هم شیرین است. 
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کاریکاتوریست:  سعید مرادی


