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شعر روز

تیتر روز

نکتهاینترنتی

واقعیتماجرایصادراتگوسفندزندهبهقطر
چیست؟/خبرآنالین

صادرکنندگان:هیچی!داریممیبریمشون
چرا،دوبارههمینهارو واردمیکنیم!

ای کاش نصیب دشمنان غم میشد
بدخواه جماعت ،کمرش خم میشد
در سرعت و قیمت نت کشور کاش
یکبار هم این زیاد و آن کم میشد
عبدا ...مقدمی
***

یهزمانیمیگفتم«:المپاضافی
خاموش »حاالبایدبگم«:مزرعه
بیتکویناضافیخاموش!»

ترامپ:چیزهاییدربارهسفیرانگلیسمیدانمکه
حوصلهگفتنندارم.

بهفصلانتخاباتنزدیک
میشویم!

هرکیمیخوادبدونهچیهسهتاازدوستاش
رواینزیرتگکنه!

نرم نرمک مهربانتر میشوی
دایهای بهتر ز مادر میشوی
میشود نزدیک وقت انتخاب
باز هم با ما برادر میشوی
سحر بهجو

***

دولتخرجکشورراازکجامیآورد؟/ایرنا

دولت:صبحهاکارمندم،بعدازظهرها
شرکتخصوصیمیرم،شبهاهمتاکسی
اینترنتیکارمیکنم.
علیمطهری:گاندویکسریالتخیلیبود/ایران

کاهشفشارخونبانوشیدنآبگوجه/خبرآنالین

یککارشناسصداوسیما:بهخصوص
اگهروشیهعالمهنمکبریزین!
دولت به صاحبخانههای منصف امتیاز میدهد
 /تابناک

دارکوب:حتمااظهارنامهمالیاتیشون
روباپاکتوپیکمودبمیفرستندر
خونهشون!
کله چغوکی

آق کمال ضامن می شود
آق کمال| همهکاره و هیچکاره

زمان شوت آخر ،پاش شل شد
پس از یک مدتی کمکم تپل شد
توی مهمونیا گل میزد و بعد
نشد گلزن ولی آقای گل شد!
امیرحسین خوش حال


باخانمان

سیاستهای مادرانه

زهرافرنیا-بهظاهرگولزنند همامانانگاهنکنینکهمهربونیشونزبانزده.اینقدرترفندو
پولیتیکبلدنرویبچههاشونبزننکهآدمیانگشتبهدهانمیماند.سادهترینشاینکه
دقت کردین یه کار سختی که دلتون نمیخواد انجام بدین رو در نهایت خیلی تروتمیز و
کامل،بامیلقلبیمجبورمیشینانجامبدین؟چرا؟چونشماداوطلبانجامشنشدینو
مامانتونخودشپاشدهانجامشبدهودیگهدلتونمیسوزهانجامشندین.بعدشمکلی
حس خوب دارین که باری از روی دوش مادرتون برداشتین در صورتی که این بار هیچوقت
رویدوششنبوده!ازلحظ هاولمیدونستهکهشماقرارهانجامشبدین.فقططوریزمینه
رو چیده که داوطلبانه و بدون زور کار پیش بره.یا دیدین سر خرید چقدر اصرار دارن یکی
همراهشون بیاد؟ هی میگن مادرتو تنها نذار و تنهایی خرید کیف نمیده و من به سلیقه

توئیتروز

شرکت با پراید در فرمول یک
 ماشینم رو گذاشتم برای فروش ،دقیقا دو برابر قیمتی که سال  ۹۴خریده
بودمش ،این خودش میتونه پایان نامه دکترای یه دانشجوی اقتصاد باشه.
کاش یه مدت صورتم جوش نزنه ببینم اصال چه شکلیام!
 لذتی که در شنیدن «چقدر الغر کردی!» هست در خوردن مکدونالد و فرنچ
فرایز با سسپنیر و نوشابه نیست.
این جوریه که بعد از  24ساعت کار مداوم میای یه دقیقه سر به گوشیت بزنی
همون لحظه بابا مامانت هر جا که باشن یهو پیداشون میشه و میگن بازم که
سرت تو گوشیه.
 این استادهای موسیقی واقعا قلبشون ضعیفه ،استاد پیانو داشت بهم درس
میداد گفتم استاد این چرت و پرتها رو ول کن ،اون دکم ه که تو عروسیها فشار
میدن صدای ِکل زدن میده ،کدومه؟ قلبشو گرفت و افتاد!
 یه سری با پراید رفتم مسابقات «فرمول یک»
شرکتکنمراهمندادن،گفتنماشینت
مــنــاســب نیست بــهــشــون گفتم
همین ماشین رو  ۶میلیون
نفرفقطپیشخرید
کــردن که فکش
افــتــاد وبــدون
بـــــرگـــــزاری
مسابقه به من
مــــدال اولــــی رو
دادن!

توخیلیاهمیتمیدمواینا،امادرپسماجراقضیهطوردیگهایه.اینکهشماروباخودشون
میبرن خرید دالیل زیادی داره که بعد از کلی تحقیق فقط به دو سه موردش رسیدم .اول
اینکه میخوان خریداشون رو بدن دستتون نگهدارید و بهعنوان چرخ خرید ازتون کار
بکشن.دوماینکهمیخواناگهاومدنخونهوبقیهاعتراضکردناینچیهخریدی؟چقدر
گرونه!چرا اینقدردیررسیدیخونهواینحرفاروسریعبندازنشگردنشماکهتقصیرشما
بود.سوماینکهتهشمیخوانبهتونثابتکننکهسلیقهندارینوحتیجهیزیهتونروهم
خودتوننمیتونینبخرین.پساجتنابکنیدازاینمدلخریدها.
گول مادرتون رو نخورید در نهایت .حتی اگه به طرز عجیبی درباره وقایع درست میگفت،
بدونید اینا سیاستهای مادران ه است ،نه علم غیب .یاد تمام موقعیتهایی که مادرتون
میگفته«:منمادرم،یهنگاهبهبچهمبکنممیفهممچشه».بیفتیدوببینیدواقعامتوجهشده
یابرحسباتفاقچتهاتونروخونده؟

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

در حاشیه ادعاهای بعضی شرکت کنندگان
«عصر جدید» درباره ثبت جهانی رکوردهایشان!

کارتونیست :محمد بهادری

مویم مثل بقیه بچههای مردم (شاید هم برعکسشان!) تو زندگی
َ
کارم
درسهایزیادیازآقامگیریف ُتم.یکیازایدرسهاکهخیلیبه ُ
آمدهولیممکنهبعضیاباهاشمخالفباشن،ایبودهکهآقام ُمگفت
خودم»! یعنی ما از
«ضامن هیچکی حتی برارتان ن ِرن ،البته به جز ُ
بچگی یاد گیریفته بودم هرکی آمد جامان و گفت« :ببخشنِ ...مشه
ضامن»...سریع ِ
بگم«:شرمندهبرار،نه!»البتهخودآقامهمخیلیبه
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 خوشخیال و
آقام خون به جیگر رفت تا وامش تموم رفت و از همو موقع به ای اصل
نمدادم
تو زندگیش معتقد رفت .مویم خیلی به ای حرف آقام گوش
ُ
مکردم.ازاولرفاق ُتمبامسودتقریباسههزارباری
ولیحواسمهجمع
ُ
بودمو
برمکهمویمتقریباچهارهزاربارنرفته ُ
ازمخواستهبودضامنش ُ
گیرم
پارسال
باالخره
که
ای
تا
م
بود
کرده
ردش
هربار به َیگ بهانهای
ُ
ُ
بخرم ،بری وامم
خانه
مخوام
جان،
«کمال
گفت:
انداخت .آمد جام و
ُ
درممردمخانهبخرن،زبونُم
دوست
شدت
ه
ب
مو
چون
ضامنم ِمری؟»و
ُ
قلفرفتوگف ُتمباشه.آقاچشمتانروزبدنبینه،بعدازکلیدوندگی
وامش جور رفت .بماند که هفته بعد وامش ،خانهها انقدر گیرون
رفتنکهپولوامشوپساندازشرهگذاشترورهنهموخانهایکه
منشستتاتمدیدشکند،ولیازهموزمانبدبختیمویمشروعرفت.
یعنی هر ماه َیگ سری از بانک زنگ مزدن که ای آقا قسطشه نداده،
خودم
مزدم که جان ما بیا برو قسطته بده ،باز او قسط ره از ُ
باز مو زنگ ُ
قرض میگیرفت و ...همیجور تا وامش ِتموم رفت ،جان مویم تموم
رفت.هرچندبازمبرامدرسعبرتنرفتکهنرفت!
*رفتن :شدن

وزیرارتباطات:بایدبهفعاالنبیتکوینپروانهفعالیتقانونیدادهشود
سخنگویصنعتبرق:بیتکوینهرساعتبهاندازهیکنیروگاه،برقمصرفمیکند/ایسنا

کارتونیست :علی کاشی

کهصدرحمتبههریپاتروگیمآوترونز!

فوتبالیستنما!

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!
االن اســم صفحه تــون رو گذاشتین
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!
دارکوبجان چرا فهرست خرید خانمم
روهر چی میخرم تموم نمیشه؟
دارکــوب :شما باید بخش مثبت قضیه رو
ببینیکهمیتونیبخری.خیلیهانمیتونن
بخرن این فهرست همین جور روی هم تلنبار
میشه.
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!

