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 ترامپ: چیزهایی درباره سفیر انگلیس می دانم که 
حوصله گفتن ندارم.

هرکی میخواد بدونه چیه سه تا از دوستاش 
رو این زیر تگ کنه!

علی مطهری: گاندو یک سریال تخیلی بود/ ایران

که صد رحمت به هری پاتر و گیم آو ترونز!

کاهش فشار خون با نوشیدن آب گوجه/ خبرآنالین

 یک کارشناس صداوسیما: به خصوص 
اگه روش یه عالمه نمک بریزین!

  دولت به صاحبخانه های منصف امتیاز می دهد
/ تابناک

دارکوب: حتما اظهارنامه مالیاتی شون 
رو با پاکت و پیک مودب می فرستن در 

خونه شون!

 دولت خرج کشور را از کجا می آورد؟/ ایرنا

دولت: صبح ها کارمندم، بعدازظهرها 
شرکت خصوصی می رم، شب ها هم تاکسی 

اینترنتی کار می کنم.

موَیم مثل بقیه بچه های مردم )شاید هم برعکس شان!( تو زندگی 
درس های زیادی از آقام گیریفُتم. یکی از ای درس ها که خیلی به کاُرم 
آمده ولی ممکنه بعضیا باهاش مخالف باشن، ای بوده که آقام ُمگفت 
»ضامن هیچکی حتی برارتان نِرن، البته به جز خوُدم«! یعنی ما از 
بچگی یاد گیریفته بودم هرکی آمد جامان و گفت: »ببخشن... ِمشه 
ضامن...« سریع بِگم: »شرمنده برار، نه!« البته خود آقام هم خیلی به 
ای حرفش پابند نبود و بارها ضامن فک و فامیل و در و همسایه رفته 
بود تا آخرین فقره که ضامن باجناقش شده بود و اویم خوش خیال و 
آقام خون به جیگر رفت تا وامش تموم رفت و از همو موقع به ای اصل 
تو زندگیش معتقد رفت. مویم خیلی به ای حرف آقام گوش نمداُدم 
ولی حواسمه جمع مکرُدم.از اول رفاقُتم با مسود تقریبا سه هزار باری 
ازم خواسته بود ضامنش بُرم که مویم تقریبا چهار هزار بار نرفته بوُدم و 
هربار به َیگ بهانه ای ردش کرده بوُدم تا ای که باالخره پارسال گیُرم 
انداخت. آمد جام و گفت: »کمال جان، مخوام خانه بخُرم، بری وامم 
ضامنم ِمری؟« و چون مو به شدت دوست دُرم مردم خانه بخرن، زبوُنم 
قلف رفت و گفُتم باشه. آقا چشم تان روز بد نبینه، بعد از کلی دوندگی 
وامش جور رفت. بماند که هفته بعد وامش، خانه ها ان قدر گیرون 
رفتن که پول وامش و پس اندازش ره گذاشت رو رهن همو خانه ای که 
منشست تا تمدیدش کند، ولی از همو زمان بدبختی مویم شروع رفت. 
یعنی هر ماه َیگ سری از بانک زنگ مزدن که ای آقا قسطشه نداده، 
باز مو زنگ مزُدم که جان ما بیا برو قسطته بده، باز او قسط ره از خوُدم 
قرض می گیرفت و... همی جور تا وامش ِتموم رفت، جان مویم تموم 

رفت. هرچند بازم برام درس عبرت نرفت که نرفت! 
*رفتن: شدن

آق کمال ضامن می شود
آق کمال| همه  کاره و هیچ  کاره

نکته اینترنتی

ای کاش نصیب دشمنان غم می شد
بدخواه جماعت، کمرش خم می شد

در سرعت و قیمت نت کشور کاش
یک بار هم این زیاد و آن کم می شد

عبدا... مقدمی
***

به فصل انتخابات نزدیک 
می شویم!

نرم نرمک مهربان تر می شوی
دایه ای بهتر ز مادر می شوی

می شود نزدیک وقت انتخاب
باز هم با ما برادر می شوی

سحر بهجو  
***

فوتبالیست نما!

زمان شوت آخر، پاش شل شد
پس از یک مدتی کم کم تپل شد

توی مهمونیا گل می زد و بعد
نشد گلزن ولی آقای گل شد!

امیرحسین خوش حال  

نوشتن »دارکوب« ابتدای پیامک فراموش نشود!

  دارکوب جان، چرا حاال که دالر اومده 
پایین، ولی اجناسی که به بهانه گرونی دالر 

گرون شده بودن، ارزون نمیشن؟
دارکوب: شانس ما البد خرید قبل داشتن!

   نمی تونم تو روی بچه هام نگاه کنم، 
دو تا ارشد که بیکار تو خونه نشستن و دارن 

افسرده میشن.
دارکــوب: باور کنین اگه کنارم جا داشتم 
جفت شون رو استخدام می کردم ولی لطفا 
بهشون نگاه کنین و یه جوکی چیزی بگین تا 

فضا عوض بشه، گناه دارن طفلیا!
ــون رو گذاشتین  ــم صفحه ت    االن اس

دارکوب، به درخت کی نوک می زنین؟
دارکوب: نه تنها درخت که به هرچی ببینیم 
که الزمه جار بزنیم و ازش انتقاد کنیم نوک 

می زنیم!
   دارکوب جان چرا فهرست خرید خانمم 

روهر چی می خرم تموم نمیشه؟
ــوب: شما باید بخش مثبت قضیه رو  دارک
ببینی که می تونی بخری. خیلی ها نمی تونن 
بخرن این فهرست همین جور روی هم تلنبار 

می شه.
  به کی بگم ماشین صفر خریدم ولی بعد 

از یک هفته بلبرینگش خراب شد؟!
دارکوب: به ما بگین ولی متاسفانه انتظار 
بلبرینگ سازی ازمون نداشته باشین، در حد 

صافکاری گریسی در خدمتیم!

پیامک 2000999 
تلگرام 09354394576

پیامک روز

شعر روز تیتر روز

کله چغوکی 

واقعیت ماجرای صادرات گوسفند زنده به قطر 
چیست؟/ خبرآنالین

صادر کنندگان: هیچی! داریم می بریم شون 
چرا، دوباره همین ها رو وارد می کنیم!

کارتون روزتوئیت روز

با خانمان 

     ماشینم رو گذاشتم برای فروش، دقیقا دو برابر قیمتی که سال ۹۴ خریده 
بودمش، این خودش می تونه  پایان نامه دکترای یه دانشجوی اقتصاد باشه.

 کاش یه مدت صورتم جوش نزنه ببینم اصال چه شکلی ام!
   لذتی که در شنیدن »چقدر الغر کردی!« هست در خوردن مک دونالد و فرنچ 

فرایز با سس پنیر و نوشابه نیست.
  این جوریه که بعد از 2۴ ساعت کار مداوم میای یه دقیقه سر به گوشیت بزنی 
همون لحظه بابا مامانت هر جا که باشن یهو پیداشون می شه و می گن بازم که 

سرت تو گوشیه.
    این استادهای موسیقی واقعا قلب شون ضعیفه، استاد پیانو داشت بهم درس 
می داد گفتم استاد این چرت و پرت ها رو ول کن، اون دکمه  که تو عروسی ها فشار 

می دن صدای ِکل زدن می ده، کدومه؟ قلبشو گرفت و افتاد!
    یه سری با پراید رفتم مسابقات »فرمول یک« 
شرکت کنم راهم ندادن، گفتن ماشینت 
گفتم  بــهــشــون  نیست  مــنــاســب 
همین ماشین رو ۶ میلیون 
نفر فقط پیش خرید 
کــردن که فکش 
افــتــاد و بــدون 
بـــــرگـــــزاری 
من  به  مسابقه 
ــی رو  ــ ــدال اول ــ م

دادن!
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 در حاشیه ادعاهای بعضی شرکت کنندگانشرکت با پراید در فرمول یک
 »عصر جدید« درباره ثبت جهانی رکوردهایشان!

سیاست های مادرانه
زهرا فرنیا- به ظاهر گول زننده  مامانا نگاه نکنین که مهربونی شون زبان زده. این قدر ترفند و 
پولیتیک بلدن روی بچه هاشون بزنن که آدمی انگشت به دهان می ماند. ساده ترینش این که 
دقت کردین یه کار سختی که دل تون نمی خواد انجام بدین رو در نهایت خیلی تروتمیز و 
کامل، با میل قلبی مجبور می شین انجام بدین؟ چرا؟ چون شما داوطلب انجامش نشدین و 
مامان تون خودش پا شده انجامش بده و دیگه دل تون می سوزه انجامش ندین. بعدشم کلی 
حس خوب دارین که باری از روی دوش مادرتون برداشتین در صورتی که این بار هیچ وقت 
روی دوشش نبوده! از لحظه  اول می دونسته که شما قراره انجامش بدین. فقط طوری زمینه 
رو چیده که داوطلبانه و بدون زور کار پیش بره.یا دیدین سر خرید چقدر اصرار دارن یکی 
همراهشون بیاد؟ هی می گن مادرتو تنها نذار و تنهایی خرید کیف نمی ده و من به سلیقه  

تو خیلی اهمیت میدم و اینا، اما در پس ماجرا قضیه طور دیگه ایه. این که شما رو با خودشون 
می برن خرید دالیل زیادی داره که بعد از کلی تحقیق فقط به دو سه موردش رسیدم. اول 
این که می خوان خریداشون رو بدن دست تون نگه  دارید و به عنوان چرخ خرید ازتون کار 
بکشن. دوم این که می خوان اگه اومدن خونه و بقیه اعتراض کردن این چیه خریدی؟ چقدر 
گرونه! چرا  این قدر دیر رسیدی خونه و این حرفا رو سریع بندازنش گردن شما که تقصیر شما 
بود. سوم این که تهش می خوان بهتون ثابت کنن که سلیقه ندارین و حتی جهیزیه تون رو هم 

خودتون نمی تونین بخرین. پس اجتناب کنید از این مدل خرید ها.
گول مادرتون رو نخورید در نهایت. حتی اگه به طرز عجیبی درباره وقایع درست می گفت، 
بدونید اینا سیاست های مادرانه  است، نه علم غیب. یاد تمام موقعیت هایی که مادرتون 
می گفته: »من مادرم، یه نگاه به بچه م بکنم می فهمم چشه.« بیفتید و ببینید واقعا متوجه شده 

یا برحسب اتفاق چت هاتون رو خونده؟
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 وزیر ارتباطات: باید به فعاالن بیت کوین پروانه فعالیت قانونی داده شود
سخنگوی صنعت برق: بیت کوین هر ساعت به اندازه یک نیروگاه، برق مصرف می کند / ایسنا

یه زمانی می گفتم: »المپ اضافی 
خاموش  « حاال باید بگم :»مزرعه 

بیت کوین اضافی خاموش!«


