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تیتر روز

کارتون روز

ماجراهای پاییز برگریز دل انگیز!

7
فال روز
ای صاحب فال ،زمان مناسبی برای انجام
معامله با افراد ناشناس به دست خواهی
آورد ،از این فرصت استفاده کن و این کار
رانکن!

روحانی :بار دهم اســت که این  2میلیارد دالر را تکرار میکنم

دارکوب :خوبه تعدادش رو دارین،
ما که حسابش از دستمون دررفته
درخواستهامون رو چند بار تکرار کردیم!

شعر روز

وزیرارتباطاتدربارهحجمشکایتمردمازخدماتارزش
افزوده:رکوردگینساستبرایخودش!

ممنوعیت غذا فروختن در کافهها
در کافه ،غذا دگر نباید بخوریم
با مادر و با پدر نباید بخوریم
انگار غذاخوردن ما ممنوع است
جز خون دل و جگر نباید بخوریم!
امیرحسین خوش حال

***
کشف میدان نفتی تازه
ناگهان میدان نفتی آشکارا میشود
اینخبرهمراهدستوجیغوهورامیشود
منتهابادستخالی،ذوقماازبهرچیست؟
شادیماشامل«ایکاش»و«اما»میشود!
سحر بهجو

***
مصائب وام!
اگر هم وام و تسهیالت بانکی
کمی از مشکالت زندگی کاست
چنان از حلق مان بیرون کشیدند
که بعد از آن کمر هرگز نشد راست!
بهار نژند


مردم :اگه نظرسنجی برای بقیه خدمات هم
بذارین قول میدیم رکوردمون رو بشکنیم!
 ۷۰درصدخودروسازیخصوصیتعطیلشد

دارکوب :در عوض خودروسازی دولتی
سودش  70برابر شد!
«خانهپدری»رفعتوقیفشد

صاحب خانه پدری :یه بار دیگه توقیف بشه
میکوبمش و آپارتمان میسازم!
واکنشدامادروحانیبهسخنانذوالنور،نمایندهمجلس

چطور دلتون میاد به پدرزن به این خوبی از
گل نازکتر بگین؟!
روحانی ۷۱سالهشد

مردم :ماشاال خیلی خوب موندین
به نسبت ماها!
کارتونیست :طراوت نیکی



کله چغوکی

آقکمالبخارینصبمیکند!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

ما سالی چهاربار مراسم «بخاری و کولر گذارون و بــردارون» د ِرم!
ورمدارم،اولتابستونکولرهراهمندا ُزم،آخر
یعنیاولبهاربخاریره
ُ
مذرم.امسال
دوباره
ره
ها
ی
بخار
هم
پاییز
اول
مبندمو
تابستونکولره ُ
ُ
بسکههوایمشد َیگجوریبود،اولبخاریرهگذاش ُتموچندروزی
زدم،بعددگهکولرره
کردموچندروزکولر ُ
روشمعکبود،بعدخاموش ُ
کردم.ولیامسال َیگشگفتیعجیبهمداش ِتم،اویمایکه
کالجمع ُ
ازبس خبر گازگرفتگی پخش شده بود ،خانواده مو و کاملیاخانم هم
ترس به دلشان افتاده بود و به حسابمان رسیدن! قضیه ای بود که
چندوقتپیشعیالگفتهواسردشده.آقاایخبردرکسریازثانیه
بین دوتا خانواده پیچید و همزمان آقام و آقای دکتر بهم زنگ زدن که
ماندمکهبریچی
دستنگهدارتامابیِمبراتانبخاریبذا ِرم.چارشاخ ُ
بودم
اووقت؟الکیگف ُتمچشموزودرف ُتمبخاریهارهکهنصبکرده ُ
بردمانباریکهمثالهنوزنذاش ُتم!
کردمو ُ
جمع ُ
دیدمدوتاخانوادهباهمآمدن،باساکوبندیل.اِناحاالخوب
عصری ُ
رفت! نگو با هم قرارگذاشتن که هم بخاری ما ره بهصورت تضمینی
نصبکنن،همخودشانشببخوابنکهخیالشانتختبشهمشکلی
پیش نمیه! دگه روم نمشد بگم خب اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته،
بهجایدونفر،ده،دوازدهنفردورازجون َیگکاریمانمشه!خالصه
آوردمپایینودوتاآقاهاهمعین
کردم ُ
رف ُتمبخاریهارهدوبارهخرکش ُ
مهندساافتادنبهجوناینا.بماندکهچشمشانهم ِنمدیدوکمرشان
کردم و ای دو بزرگوار هم وسطش
هم خم ِنمشد و همه کاراشه خودم ُ
خستهرفتن و نشستن پای تلویزیون و بری بار دوم در َیگ هفته ،دوتا
کردم و شب هم خیالشان راحت رفت و رفتن خانه
بخاری نصب ُ
خودشان.ایمازای!

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

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

عزیزمجشنمیالدت
مبارک!
زهرا فرنیا| طنزپرداز

توئیت روز

کارمزدلباسشستنیاسیمشارژر!
 ماشین لباسشویی شما هم هر سری یه لنگه جوراب کارمزد کم میکنه؟!
یکی از شکنجهها اینه که از صدای ضبط شدهات بهعنوان آالرم گوشی واسه
بیدارکردنت صبح همه روزهــای هفته استفاده
کنن!
کـــاش شــرک ـتهــای ســازنــده موبایل
میفهمیدن بهجای بــاال بــردن کیفیت
دوربین و بزر گتر کردن صفحه گوشی،
طول سیم شارژر رو باید بیشتر کنن!
رفیقم یه کاپشن خیلی خوشگل تنش بود که یه
لوگوی خیلی کوچیک منچستر یونایتد رو بازوش
داش ــت .بهش میگم تــو مگه طــرفــدار لیورپول
نبودی؟ میگه اگه  80درصد آف بخوره ،طرفدار
زنیت سن پترزبورگ هم میتونم بشم.
دهه شصت تو خانواده ما اینجوری بود که یه
بچه میآوردن تا یه کم بزرگ میشد و لباسها براش

کوچیک میشد با خودشون میگفتن عه لباسهاش حیفه هنوز نو هست ،یه بچ ه دیگه
بیاریم استفاده بشه!
راننده تاکسی خیلی مودب بود ،حال کردم باهاش .فقط وقتی گفتم پیاده میشم،
گفت هنوز عرضم تمام نشده .دو تا چهارراه باالتر پیادهام کرد!
بابام کال تعریفش از لنگ ظهر وقتیه که من بیدار میشم ،اگه ۴
صبح هم باشه باز میگه لنگ ظهر بیدار شدی؟!
بتمن مجرده ،سوپر من مجرده ،من مجردم ،این خاصیت
ما قهرمانهاست!
قانون من اینه :نه میبخشم ،نه فراموش میکنم ،دخلت رو
میارم!
یه سری از دوستها هم هستن تا میگی بریم بیرون ،میگن
«ساعت چند کجا باشم؟» اینا نفسهای گرم زندگیان،
از دستشون ندید!
به مامانم میگم چرا تو خونه همش دمپایی پات
میکنی؟! میگه یه جنگجو هیچوقت از اسلحهاش دور
نمیمونه! منم قانع شدم چون مسلح بود!
متاسفانه  ۹۰درصد لیورپولیهای االن قدمت لیورپولی شدنشون حتی
به ُسرخوردن جرارد تو بازی با چلسی هم نمیرسه!

وزیر اقتصاد :ساالنه  950هزار
نفر جویای کار اضافه یمشود
دوستان هل
ندین ...جا
نیست دیگه!

وزی
ر اقت
صاد

روز تولد ویژگیش به خاص بودنشه .برای
یکی که فرزند دوم خــانــواده اســت و توی
دوســالــگــی تنها نــو ه پسر خــانــدان شده
داداشــش ،تنها روزیه که هویت داره .شما
فکرکن همه بامزگیهات همزمان شه با
تولد گل سرسبد فامیل ،سوگلی خونواده و
برترین پسر عالم .خب همین تولد فقط برات
میمونه که یه روز در سال همه توجهات
سمت تو باشه .حق بدید همچین آدمی
تولدش براش مهمترین اتفاق هرسال به
حساب بیاد و کلی نقشه براش بکشه .البته
من فرزند دوم و آخر خــانــواد هام ،داداش
نـــدارم ،خواهر دارم ولــی خواستم مثال
بزنم که یادتون باشه روز تولد چقدر مهمه.
عوضش توی خانواده ما ،روز تولد یه روزیه
مثل روزهای دیگه .فرزند به لحاظ عاطفی
براشون یه آدمه مثل تمام آدمای دیگه .خب
چیه مگه؟ هرروز توی دنیا تولد هزار نفره،
زندگی رو که نباید براش تعطیل کرد.
ولی مرگ مهمه! برای فوت باید چند هفته
رو تعطیل کرد .برای مثال چند سال پیش
تولد بیست سالگی من بــود .خب بیست
عــدد مهمیه .وقتی آفتاب روز تولدم در
آسمان تابیدن گرفت و من بــاذوق تولد از
جا برخاستم و البته یکی ،دوساعت معطل
کــردم تــوی رختخواب چــون توقع داشتم
دوستام با کیک بیان و سورپرایزم کنن،
بیدار شدم و دیدم هیچ خبری نیست ،آهنگ
«جاده یکطرفه» توی خونه طنیناندازه و
همه مشکی پوشیدن .ترسیدم ،گفتم چیزی
شده؟ گفتن مرتضی پاشایی فوت کرده .ما
داریم میریم بیمارستان شمع روشن کنیم با
سلبریتیها عکس بندازیم .دیگه از اون سال
فهمیدم تولد یه روز عادیه مثل تمام روزهای
دیگه ،شانس بیاری مصادف نشه با فوت
کسی .االنم این متن رو از وسط اثاثکشی
مینویسم .تولدم مصادف شد با اثاثکشی
ناگهانیمون ،با اینکه هم دیروزش امکان
اسبا بکشی داشتیم و هم فــرداش ،ولی
خب کار امروز رو که نباید به فردا انداخت!
صفحــه۲

کارتونیست :مسعود ماهینی

دلمون به برنج پاکستانی خوش بود که اونم نایاب شد .دارکوب از
طرف ما از مسئوالن یه تشکر ویژه بکن!
دارکــوب :اینجور که شما نوشتین ویــژه ،ما زورمــون نمیرسه ،فقط
میتونیم توصیه کنیم به جای کته ،نون بخورین تا سیر بشین ،البته اگه
میتونین نون گرون بخرین!
دارکوب دیگه تعطیلی نداریم؟ تازه عادت کرده بودیم به نصف هفته
تعطیلی.کاشدولتپنجشنبههاروهمتعطیلکنه،واقعااینطوریسخته
شآموز
یک دان 
برامون .
دارکوب :شما باید زمان ما مدرسه میرفتین که نه تنها بهخاطر آلودگی
هوا و بینالتعطیلین تعطیل نمیشدیم ،که حتی با یک متر برف و در حالی
که از تب میسوختیم هم باید میرفتیم مدرسه ،حتی با آمبوالنس!
دارکوب ،خونهام رو فروختم تا با پساندازی که دارم بتونم یه خونه چند
متربزرگتربخرم.ولیدرعرضیکشبنهتنهادیگهباپولمنتونستمخونه
دیگهای بخرم که حتی خونه اولم رو هم نتونستم پس بگیرم.
دارکوب :با این که ناراحتکننده است ولی عوضش میتونین االن یه
خونه حسابی با اون پول رهن کنین!
دارکوب جان اگه تونستی اسم سه تا چیز رو نام ببری که تو این یک ماه
سرابی
گرون نشدن ،پیشم جایزه داری!
دارکوب :بنزین ،گازوئیل و نفت! لطفا جایزهام رو بفرستین دفتر روزنامه
سرابی جان!

با خانمان

و ۳زندگـی سـ

ام را بخوانیـد

بــرای آخرهفتــه
بســتهای
هــا کــه مطالعــه را
ویــژه آن
نداماوقتندارند
دوستدار

