دارکوب

سه شنبه  11تیر 1398
 28شوال .1440شماره 20135

تیتر روز

شعر روز

ظریف:دربرابرفشارهایبینالمللیکوتاهنمیآییم

ولی امان از فشارهای داخلی!...

آپدیت جدید «گوگل مپس» میزان شلوغی مترو و اتوبوس را پیش بینی میکند

اختالسگرباجنبه!

معاونگردشگریمیراثفرهنگی«:گردشگران
خارجیانفرادی»ساماندهیمیشوند/ایسنا

گاماولساماندهیهماینهکهباید
رضایتنامهولیهمراهداشتهباشنوقول
بدندیگهمنفردنمونن!
دارکوب:
بـــه شـــرطـــی که
ترافیک نباشه،
ا تـــوبـــوس پنچر
نــکــنــه ،تــصــادف
نشه ،تو خط ویژه
دع ــوا نــشــه ،برق
مترو نــره ،کسی
الی در گیر نکنه
و ...اصال اتوبوس
و مترو به ایستگاه
برسن!

متهمانبانکسرمایهبهنامدوبچهکارتنخوابوامگرفتند

متهمان :یعنی بچههای کارتن خواب دل
ندارن که برن کانادا رو ببینن؟!
گابریلکالدرون،سرمربیجدیدپرسپولیس:بازی
هجومیدرراسبرنامههایمناست

کیروش:آخجونبهانهحذفکلمبیاازکوپا
آمریکاروهمگیرآوردم!
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دارکوب:فیلترینگ،قطعی،سرقتسیم
و...چهجوریدیگهبایدبگنکهبریمبه
سمتاستفادهازدود برایاطالعرسانی؟!

سوژه روز

دبیرستادتنظیمبازار:قیمتلبنیاتافزایشیافت

مردم:آهان...پسمنظورازتنظیمبازار
اینجورتنظیمهاست!
از اون لحاظ

چگونهمسئولمربوطهشویم
مهدیسا صفریخواه | طنزپرداز

امروز میخواهیم طرز تهیه یک مسئول مربوطه را برایتان توضیح
دهیم .گام اول برای مسئول مربوطه شدن در دسترس نبودن است.
هرچقدر کمتر در دسترس باشید ،حقوق بیشتری دریافت خواهید
کرد و رأس هرم مسئوالن مربوطه قرار خواهید گرفت .در گام دوم
باید از مرخصی ساعتی و مرخصی استعالجی و جاده چالوس و
کانادا زیاد استفاده کنید وگرنه امتیاز این مرحله را نخواهید گرفت و
از گروه خودتان به مرحله باالتر صعود نخواهید کرد .در گام سوم باید
زیست شبانه نداشته باشید و زیست شبانه برای کسی هم نخواهید،
حداکثر در ساعت  10شب بخوابید و بچههایتان را هم همین ساعت
بخوابانید ،حتی اگر آنها در کانادا زندگی کنند و ساعت 10شب
شما صبح آنها باشد ،حداقل تا وقتی در ایران هستید از این قانون
تبعیت کنید .در گام چهارم گذرنامه و اقامت یک کشور را در جیب
کتتان همیشه داشتهباشید ولی تا لحظه تودیع و بازنشستگی و
حتی دم مرگ آن را حاشا کنید .در گام پنجم کارها را به زیردستیها
بسپارید ولی همه موفقیتها را به نفع خودتان مصادره کنید .در گام
ششم در مصاحبهها فروتن باشید و موقع پرداخت حقوق به کارمندان
جور دیگری رفتار کنید .چه معنی دارد کارمند از مسئول مربوطهاش
حقوق بخواهد؟! در گام هفتم از همسرتان تجلیل کنید ،البته وقتی
گند همسر چندمتان در رسانهها در آمد .در گام هشتم روی وجود
فتوشاپ در همه تصاویر منتشر شده از خودتان در سواحل کارائیب
تأکید کنید .در گام نهم برای هیچ کاری نکردن حقوق نجومی بگیرید
و در گام دهم همیشه یک فرزند ناخلف در جیبتان داشتهباشید برای
روزی که عاقش کنید .ما تضمین میکنیم که حتما به کارتان میآید و
باعث ارتقای رتبهتان در چارت سازمانی میشود!
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گوگل مپ من که فیلتر بود،
با فیلترشکن اومدم که
دیدم وضعیت اتوبوسهای
آلمان رو نمایش میده!

آپدیت جدید دارم
با تضمین خلوتی ...
سه تا ده هزار !

تصویر سازی :علی کاشی

وزیرارتباطات:فراگیریسرقتکابلمسیباعثشده
نقاطیازکشورباپسرفتدرارتباطاتثابتمواجهشوند

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

7

به جای خوراکی ،الیک میزنیم
اولی :شنیدی درآمد بوفهدارهای سینما کم شده؟
دومی :غیر از داللها ،درآمد کی کم نشده آخه؟
سومی :سیب زمینی و پیاز فروش ها! حاال چرا کم شده؟
اولــی :ظاهرا مــردم یا سینما نمیرن یا اگــه بــرن هم چیزی
نمیخرن واسه تو سالن سینما.
دومی :ولی چه جوری میتونن؟ بعضی فیلمها رو فقط به خاطر
پاپ کورنش باید رفت وگرنه حوصله سربرن.
سومی :تازه بعضی فیلم ها آدم حتی وسط پاپ کورن خوردن
خوابش می بره!

اولــی :به هر حال با این قیمتها آدم بخواد با خونواده سینما بره و
خوراکی بخره ،هر فیلمی هم باشه قطعا اشکش درمیاد.
دومی :پس کاش فقط فیلمهای اشکی بذارن ،خودمون رو خالی کنیم.
اولی :آره مثال با هندیها مشترک بازی کنن.
دومی :آخ گفتی .اتفاقا یه فیلم این جوری االن هست ،بریم ببینیم؟
اولی :باشه .فقط خوراکی چی ببریم؟
دومی :هیچی .اینستاگرام که هست .به جای خوراکی ،عکس غذای
دیگران رو الیک میزنیم.
سومی :بیگ الیک!

او به جز خانه ،باغ هم دارد
دور خود قلچماق هم دارد
مستراحش اتاق هم دارد
روز و شب اشتیاق هم دارد
هر اتاقش تراس هم دارد
جنبه اختالس هم دارد!
***
شام او دیر می شود؟ هرگز
شکمش سیر می شود؟ هرگز
زیر غم پیر می شود؟ هرگز
صورتش قیر می شود؟ هرگز
بچه باکالس هم دارد
جنبه اختالس هم دارد!
***
هست بی کار و کار هم دارد!
هست بی یار و یار هم دارد!
غی ِر خودرو؛ قطار هم دارد
برج در قندهار هم دارد
خانه در الس وگاس هم دارد
جنبه اختالس هم دارد
***
از خوشی هی به درد می خندد
پدرش سکته کرد ،می خندد
آخر هر نبرد می خندد
من دوره گرد می خندد
به ِ
سگ ایشان لباس هم دارد
جنبه اختالس هم دارد!
***
بهترین همنشین او پول است
کارهایش همیشه معقول است
هر زمانی حساب او فول است
نیست مسئول اگرچه مسئول است
از ضعیفان سپاس هم دارد
جنبه اختالس هم دارد
امیرحسین خوش حال
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دود و بــوی قلیان در رســتــورا نهــا و
کافهها ،واقعا غیرقابل تحمل شده است.
چرا مسئوالن کاری نمیکنند؟
دارکوب :البد مسئوالنمون اهل رستوران
و کافه نیستن و نمیدونن توش چه خبره!
سیب زمینی خریدم هشت تومن! تو رو
خدا یه سیب زمینی رو از ما نگیرین و بذارین
برامون بمونه!
دارکوب :از کجا خریدین؟ ما دیروز خریدیم
 9تومن ،آدرسش رو می دین؟!
در تغییرات جدیدتان آقکمال حذف
شده است؟!
دارکوب :آق کمال اونقدر پرروئه که حذف
شدنی نیست ،داره دنبال یه جایی میگرده
که برسه خدمتتون!

