دارکوب

پنج شنبه  21آذر 1398
 15ربیع الثانی .1441شماره 20265

تیتر روز

کارتون روز

در حاشیه کالهبرداریهای اینترنتی و مشکالت حسابهای بانکی

7
شعر روز

دوبیتیهای آخر هفتگی!

رئیسجمهور :کمکهای معیشتی همچنان ادامه
خواهدداشت و مردم نباید به تبلیغات هدفدار در این
زمینه توجه داشته باشند

چه زیبا میشود بازار پایش
کند مسئولش آن را آزمایش
اگرچه نرخها هی رفت باال
به جایش سود بانکی یافت کاهش!
عبدا ...مقدمی

***
بیا با هر تهاجم قهر باشیم
کنارش با تورم قهر باشیم
خیار و گوجه ارزان میشود زود
بیا با این توهم قهر باشیم!
امیرحسین خوش حال

***
آخر هفته شد و سورپرایزی دارم
بیشتر از همه هم خود شدهام غافلگیر
چونخودمجمعهازاینسوژهخبردارشوم
پس از آقای وزیر وطنت خرده مگیر!
بهار نژند


مردم :برای ما که ادامه نداشت ،ولی االن این
حرف خودتون تبلیغ نبود؟!
وزیراقتصاد:نرخواقعیدالر ۹۰۰۰توماناست

دارکوب :ولی امان از این نرخهای غیرواقعی
که دمار از روزگارمون درمیارن!
زرینچه ،پیش کسوت فوتبال :فصل قبل استقالل
 ۴۰میلیارد خسارت خارجیهایش را داد

هوادارانتیمهایدیگر:طفلیا...ازکلبودجه
تیممابیشترخسارتدادن!
ربیعی درباره علت خنده روحانی بعد از گران شدن بنزین:
گاهی خندههایی به لب میآید که از سوز دل است

مردم :دل ما که بیشتر سوخته پس چرا
خندهمون نمیگیره؟!

کله چغوکی

وزارتخارجه :هموطنانسفرشانبهفرانسهرابهتعویقبیندازند

آقکمالنانآورمیشود!

دارکوب :ای بابا حاال میگین؟ خانوم چمدونها
رو باز کن ،بهجاش میریم فالفلی سر کوچه!

آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

رئیس مجلس :افراد اگر هنری دارند عرضه کنند ،نه این
که دیگران را تخریب کنند



کارتونیست :طراوت نیکی

برخی :هنرمون تخریب دیگرانه خب!
با خانمان

مشاورهکنکورباخانمان
زهرا فرنیا| طنزپرداز

نوبخت

رئیس سازمان
برانمه و بودجه:
در سال آینده
حدود یک
میلیون فرصت
شغیل برای
جواانن ایجاد
خواهیم کرد

کارتونیست :علی کاشی

دفترچههای ارشد روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور قرار
ِ
رقابت «کی از همه رشت ه مهم و سختتری ثبت نام میکنه»
گرفته و
تمام دنیا رو جویده .بیشتر از همه خالههای من رو جویده .به ویژه اون
دخترخالهام که به همه گفته بود دانشگاه دولتی قبول شده اما چون
باید تاکسی و اتوبوس زیاد سوار میشده ،رفته همین آموزشگاه آزاد
سر کوچهشون ،با مجوز رسمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
اطالعات و مدیریت خونده .از بعد اون واقعه همیشه همین طور که
سامسونتچرمقرمزدستشهوبااینمقنعهمهمانداریهاکهزیرشبا
تهاجمفرهنگیهرچهبیشتر،کراواتزدهمیشه،درمجالسشرکت
میکنه .چنین شخصی چشم بسته قراره در مقطع ارشد امبیای
بخونه( .البته بیاینکه بفهمه این رشته با لیگ بسکتبال آمریکا هیچ
نسبتینداره)اینازاین.پسرهایفامیلهمکههمهفقطدارنیهچیزی
میخوننکهخوندهباشنوبیادرویحقوقشون.حاالدقیقنمیدونم
مدرک فوقلیسانس روی حقوق بیکاری هم تاثیر میذاره یا نه ،باید
بپرسم .بقیه دخترهای فامیل هم که ارشد طراحی لباس میخونن
شکرخدا،مزونبزننومدوفشنایرانتاپاریسرودگرگونکنن.این
وسط شما فکر کن توی چنین جوی بگی قصد ادامه تحصیل نداری!
ایشاال الاال بشی دختر که آبروی پدر و مادرت رو اینجوری میبری!
واال هرچی فکر میکنم دلیلی نمیبینم که ارشد بخونم .برای شما
فرقی داره با کارشناسی بنویسم یا ارشد؟ برای قورمه سبزیها فرق
دارهدستهاییهارشدیتوشونلوبیابریزه؟بهخدااگهفرقکنه.حاال
اگه فعالیت علمی مفید خاصی میکردم باز یه چیزی ،حتی فعالیت
غیرعلمی مفید خاصی هم توی دانشگاه نمیکنم که از این مجردی
دربیام.چهفایده؟ننویسیدآقا.کنکورارشدننویسید!

مثال االن شما  20نفر
سر کار هستین،
برای بقیه هم
خدا بزرگه!

بخورم.
مشم سر کار ناهار
بعضی روزا مجبور ُ
ُ
ِ
مخرم،
ن
غذا
هم
بیرون
خب طبیعیه که از
ُ
چون از دید عیال هم اقتصادی نیست ،هم
بیگیرم ،عیال
سالم نیست و هم اگه مو غذا
ُ
تو خانه بری خودش تنهایی غذا نمپزه و َیگ
چیزی سر هم مکنه و خب مویم د ُلــم رضا
ِنمده .بعد ای روزا عیال جشن میگیره! نه
که خیالش راحته چند ساعتی مو ره بیشتر
نمبینه و کلهاش صدا ورنمداره از دس ُتمِ ،نه!
بری ای خوشحال ِمره که ِمتنه هنرنمایی
کنه و هموجور که دوست دره غذامه آماده
کنهَ .یگ روز رف ُتم سر کار و ظرف غذامه باز
دیدم اوه ،چی کرده! از غذا و ساالت و
کردمُ ،
ُ
میوه و تزیینش گیریفته تا َیگ خروار بودنش.
همونجابعدازایکهازظرفُمعکسگیریف ُتم
زدم بهش که جیگرجان
بری اینستا ،زنگ ُ
چی خبره؟ مو تو خانه نصف ای قد هم غذا
نمخورم ،سهو کردی تو کیشیدن؟ گفت:
ُ
«نه بیشتر ریختم که به همکارهات هم تعارف
کنی ،تازه یادم اومد برات دوغ هم گذاشته
بودم که نبردی ،با پیک بفرستم برات؟» اِنا
برم ،دستت
حاال خوبرفت!گف ُتمنهقربونت ُ
دارم که
درد نکنه ،دو نفر و نصفی همکار ُ
اونایم َیگ چیزی مخورن .گفت« :نه زشته
چشمشونمیافتههوسمیکنن،زیادهکه،
به همه تعارف کن».
افتادم تو هچل .مخصوصا که
آقا از همو روز
ُ
شببهعیالگف ُتمرئیسمانتشکرکردوگفت
چقدرخوشمزهبود.ازایورعیالولنمکنهو
ِمگه« :هرروز برات غذا میذارم ،خودت هم
نخواستی نخور ولی به اون بنده خدا بده.
شایدخانومشنمیتونهغذابپزهیادستپختش
خوبنیستیاهرچی».ازاوبرهمرئیسمانبه
قول معروف ِچشنهخور شده و هروقت عیال
کارمدرآمده!به
ره ِمبینهاِنقدرتعریف ُمکنهکه ُ
شدمنانآورهمکارا!
لطفعیال ُ

