
7دارکوب پنج شنبه 23 آبان 1398
16  ربیع االول 1441.شماره 20241

 

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

دارکوب: خوبه تعدادش رو دارین، 
ما که حسابش از دست مون دررفته 

درخواست هامون رو چند بار تکرار کردیم!

وزیر ارتباطات درباره حجم شکایت مردم از خدمات ارزش 
افزوده: رکورد گینس است برای خودش!

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

۷۰ درصد خودروسازی خصوصی تعطیل شد

دارکوب: در عوض خودروسازی دولتی 
سودش 70 برابر شد!

»خانه پدری« رفع توقیف شد

صاحب خانه پدری: یه بار دیگه توقیف بشه 
می کوبمش و آپارتمان می سازم!

واکنش داماد روحانی به سخنان ذوالنور، نماینده مجلس

چطور دل تون میاد به پدرزن به این خوبی از 
گل نازک تر بگین؟!

روحانی ۷۱ ساله شد

 مردم: ماشاال خیلی خوب موندین 
به نسبت ماها!

ما سالی چهاربار مراسم »بخاری و کولر گذارون و بــردارون« دِرم! 
یعنی اول بهار بخاری ره ورمداُرم، اول تابستون کولره راه منداُزم، آخر 
تابستون کولره مبنُدم و اول پاییز هم بخاری ها ره دوباره مذُرم. امسال 
بس که هوای مشد َیگ جوری بود، اول بخاری ره گذاشُتم و چندروزی 
رو شمعک بود، بعد خاموش کرُدم و چند روز کولر زُدم، بعد دگه کولر ره 
کال جمع کرُدم. ولی امسال َیگ شگفتی عجیب هم داشِتم، اویم ای که 
ازبس خبر گازگرفتگی پخش شده بود، خانواده مو و کاملیاخانم هم 
ترس به دل شان افتاده بود و به حساب مان رسیدن! قضیه ای بود که 
چندوقت پیش عیال گفت هوا سرد شده. آقا ای خبر در کسری از ثانیه 
بین دوتا خانواده پیچید و همزمان آقام و آقای دکتر بهم زنگ زدن که 
دست نگه دار تا ما بِیم براتان بخاری بذاِرم. چارشاخ مانُدم که بری چی 
او وقت؟ الکی گفُتم چشم و زود رفُتم بخاری ها ره که نصب کرده بوُدم 

جمع کرُدم و برُدم انباری که مثال هنوز نذاشُتم!
عصری دیُدم دوتا خانواده با هم آمدن، با ساک و بندیل. اِنا حاال خوب 
رفت! نگو با هم قرارگذاشتن که هم بخاری ما ره به صورت تضمینی 
نصب کنن، هم خودشان شب بخوابن که خیال شان تخت بشه مشکلی 
پیش نمیه! دگه روم نمشد بگم خب اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته، 
به جای دو نفر، ده، دوازده نفر دور از جون َیگ کاری مان مشه! خالصه 
رفُتم بخاری ها ره دوباره خرکش کرُدم آورُدم پایین و دوتا آقاها هم عین 
مهندسا افتادن به جون اینا. بماند که چشم شان هم ِنمدید و کمرشان 
هم خم ِنمشد و همه کاراشه خودم کرُدم و ای دو بزرگوار هم وسطش 
خسته رفتن و نشستن پای تلویزیون و بری بار دوم در َیگ هفته، دوتا 
بخاری نصب کرُدم و شب هم خیال شان راحت رفت و رفتن خانه 

خودشان. ایم از ای!

آق کمال بخاری نصب می کند!

تیتر روز

پیامک  روز

کله چغوکی

آق کمال|  همه کاره و هیچ کاره

ممنوعیت غذا فروختن در کافه ها
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 می شود
این خبر همراه دست و جیغ و هورا می شود
منتها با دست خالی، ذوق ما از بهر چیست؟
شادی ما شامل »ای کاش« و »اما« می شود!
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  

شعر روز

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

را نکن!

فال روز

 بســته ای بــرای آخرهفتــه 
دوست دارند اما وقت ندارندویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

کارمزد لباس شستن یا سیم شارژر!
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کارتون روز

توئیت  روز

ماجراهای پاییز برگ ریز دل انگیز! 

وزیر اقتصاد: ساالنه 950 هزار 
نفر جویای کار اضافه یم شود

عزیزم جشن میالدت 
مبارک!

روز تولد ویژگیش به خاص بودنشه. برای 
یکی که فرزند دوم خــانــواده ا ســت و توی 
ــدان شده  ــان دوســالــگــی تنها نــوه  پسر خ
داداشــش، تنها روزیه که هویت داره. شما 
فکرکن همه بامزگی هات همزمان شه با 
تولد گل سرسبد فامیل، سوگلی خونواده و 
برترین پسر عالم. خب همین تولد فقط برات 
می مونه که یه روز در سال همه توجهات 
آدمی  همچین  بدید  حق  باشه.  تو  سمت 
تولدش براش مهم ترین اتفاق هرسال به 
حساب بیاد و کلی نقشه براش بکشه. البته 
من فرزند دوم و آخر خــانــواده ام، 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 
در  تولدم  روز  آفتاب  وقتی  مهمیه.  عــدد 
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  یک طرفه« توی خونه طنین اندازه و 
همه مشکی پوشیدن. ترسیدم، گفتم چیزی 
شده؟ گفتن مرتضی پاشایی فوت کرده. ما 
داریم میریم بیمارستان شمع روشن کنیم با 
سلبریتی ها 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 اثاث کشی 
می نویسم. تولدم مصادف شد با اثاث کشی 
ناگهانی مون، با این که هم دیروزش امکان 
ــرداش، ولی  اسباب کشی داشتیم و هم ف

خب کار امروز رو که نباید به فردا انداخت!

زهرا فرنیا| طنزپرداز

  ماشین لباس شویی شما هم هر سری یه لنگه جوراب کارمزد کم می کنه؟!
 یکی از شکنجه ها اینه که از صدای ضبط شده ات به عنوان آالرم گوشی واسه 

بیدارکردنت صبح همه روزهــای هفته استفاده 
کنن!

ــای ســازنــده  موبایل  ــت ه ــرک  کـــاش  ش
ــردن کیفیت  بــاال ب می فهمیدن به جای 
دوربین و بزرگ تر 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 
داشـــت. بهش می گم تــو مگه طــرفــدار لیورپول 
نبودی؟ می گه اگه 8۰ درصد آف بخوره، طرفدار 

زنیت سن پترزبورگ هم می تونم بشم.
 دهه شصت تو خانواده ما این جوری بود که یه 

بچه می آوردن تا یه کم بزرگ می شد و لباس ها براش 

کوچیک می شد با خودشون می گفتن عه لباس هاش حیفه هنوز نو هست، یه بچه  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 پیاده ام 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 قهرمان هاست!

 قانون من اینه: نه می بخشم، نه فراموش می کنم، دخلت رو 
میارم!

 یه سری از دوست ها هم هستن تا میگی بریم بیرون، میگن 
»ساعت چند کجا باشم؟« اینا نفس های گرم زندگی ان، 

از دست شون ندید!
  به مامانم میگم چرا تو خونه همش دمپایی پات 
می کنی؟! میگه یه جنگجو هیچ وقت از اسلحه اش دور 

نمی مونه! منم قانع شدم چون مسلح بود!
 متاسفانه ۹۰ درصد لیورپولی های االن قدمت لیورپولی شدن شون حتی 

به ُسرخوردن جرارد تو بازی با چلسی هم نمی رسه!

 دل مون به برنج پاکستانی خوش بود که اونم نایاب شد. دارکوب از 
طرف ما از مسئوالن یه تشکر ویژه بکن!

ــون نمی رسه، فقط  ــوب: این جور که شما نوشتین ویــژه، ما زورم دارک
می تونیم توصیه کنیم به جای کته، نون بخورین تا سیر بشین، البته اگه 

می تونین نون گرون بخرین!
 دارکوب دیگه تعطیلی نداریم؟ تازه عادت کرده بودیم به نصف هفته 
تعطیلی. کاش دولت پنج شنبه ها رو هم تعطیل کنه، واقعا این طوری سخته 
یک دانش آموز برامون.  
دارکوب: شما باید زمان ما مدرسه می رفتین که نه تنها به خاطر آلودگی 
هوا و بین التعطیلین تعطیل نمی شدیم، که حتی با یک متر برف و در حالی 

که از تب می سوختیم هم باید می رفتیم مدرسه، حتی با آمبوالنس!
 دارکوب، خونه ام رو فروختم تا با پس اندازی که دارم بتونم یه خونه چند 
متر بزرگ تر بخرم. ولی در عرض یک شب نه تنها دیگه با پولم نتونستم خونه 

دیگه ای بخرم که حتی خونه اولم رو هم نتونستم پس بگیرم.
دارکوب: با این که ناراحت کننده است ولی عوضش می تونین 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 جایزه ام رو بفرستین دفتر روزنامه 

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

 دوستان هل 
ندین... جا 

نیست دیگه!

وزیر اقتصاد

صفحــه ۲ و۳ زندگــی ســام را بخوانیــد


