دارکوب

دوشنبه  4شهریور 1398
 24ذی الحجه .1440شماره 20180

تیتر روز

مجلس با دو فوریت طرح شفافیت آرا مخالفت کرد

دارکوب:شفافیتزیادهمخوبنیست،
چشمهارومیزنه!
دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی :دولت برای یک بار هم شده
به حقوقهای نجومی پایان دهد

دوچیزراپایانینیست،نجوموحقوقهای
نجومی!

7

آذری جهرمی،
وزیر ارتباطات:
اعتقادی به
محدودسازی
یا فیلتر کردن
شبکههای
اجتماعی
ندارم.

فال روز
ای صاحب فال ،امروز یک کتاب جدید
خواهی خواند .البته شاید پولت نرسد و
درکتابفروشیفقطجلدشرابخوانی!

شعر روز
وقت اضافه

امیدواریم
توئیتر رفع
فیلتر شود

خواستم گل بدهم یار؛ ولی وقت نشد
بخرم یک کت و شلوار؛ ولی وقت نشد!
عهد کردم چو به پایان برسد دانشگاه
بشوم دربهدر کار؛ ولی وقت نشد
خواستم کار کنم تا بتوانم بدهم
پول آقای طلبکار؛ ولی وقت نشد!
خواستمترککنمهرچهکهزشتاستوبداست
مثل پرخواری و سیگار؛ ولی وقت نشد!
ِ
قول دادم که زن و بچه خود را ببرم
با خودم جمعه به بازار؛ ولی وقت نشد!
آرزو کردم اگر بار دگر بچه شوم
می روم مدرسه این بار؛ ولی وقت نشد!
امیرحسین خوش حال


رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی :حداقل
هزینههای تامین یک جهیزیه متعارف با اقالم ایرانی ۴۰
میلیون تومان است

بهشرطیکهبرقیهاوچوبیهاوفرشروداماد
بهعهدهبگیره!

دارکوب:فقطازعرقنعناعوپمادزردچوبه
یکنین؟!
استفادهم 
یککوهنورد:افرادزیادیبعدازصعودبهدماونددچار
مشکالتپوستیوگوارشیمیشوند/ایسنا

وقتیمیگیمصبحجمعهنمیایمکوهبرای
پوستمونخوبنیست،کسیباورنمیکنه!
باخانمان



نفرینهمیشگیما
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز

دارکوب:خداقوتپهلوان،خستهنباشیدالور!
سوژه روز

هنر ژن های خوب!

اولی:توئیتعلیضیاروخوندینکهنوشتهبهچهدلیلیاجرایبرنامهاشتوکیشلغوشده؟
دومی :بهخاطر گرمای هوا؟ البته االن هوا بهتر شده ولی به هرحال ما هنرمندان حساس
هستیموتحملگرماوسرمارونداریم.
سومی :نه ،فکر کنم بهخاطر این بوده که دستمزدش رو کم حساب کردن .خب هنرمند
جماعتزندگیپرخرجیدارهوبااینمبالغکارشراهنمیافته.
اولی :یک کلمه بگین نخوندین توئیت اش رو تا براتون تعریف کنم چیه داستان! الکی
هنرمندانواقعیروبااینستونبدنکنین.
دومی:تونمیدونیماهنرمندانگفتن«بلدنیستم»روبلدنیستیم؟برایهمینبایدهمه

توئیتروز

دلواپسی های خونبار مادرانه!
من اگه گوشی هم میشدم اونی میشدم که واسه تست مقاومت با چکش
میزدن تو سرش!
 شما دو بار جواب تلفن مادرت رو نده ،به یه چیزایی فکر میکنه که حتی تو
فیلمهای جنگیر و احضار هم اتفاق نمیافته!
دارم با سازمان ملل مکاتبه میکنم که شیرکاکائو با کیک رو بهعنوان یه غذای
مستقل به رسمیت بشناسن!
تنها جایی که وسیله کمی بــار ماشین
میکنن که زیاد دیده بشه ،جهازه .در بقیه
موارد بار هجده چرخ رو میذارن روی پیکان
وانت!
 کاش میشد آدمیزاد کیف پولش رو هم
مثل گوشیش بزنه به برق شارژ بشه!
چاییها وقتی میخوان از یه چای دیگه
تعریف کنن میگن ماساال ماساال چه رنگی
داره!
 ما معمولیها اینقدر زشتیم که توی
مراسم ،همه جمع میشن عکس بگیرن
به ما میگن برو عکس بگیر!
داریم وارد همون فصلی میشیم که با
کولر نمیشه ،بی کولر هم نمیشه!

جاعرضاندامکنیم،ازبازیگریگرفتهتاشاعری،خوانندگی،نقاشیوکوبلندوزیو...
اولی:ولمیکنییانه؟علیضیاچندوقتپیشتوتلویزیونبهحکمجدیدحمیدرضاعارف
در منطقه آزاد کیش انتقاد کرد ،االن ادعا کرده برای همین هم قرارداد برنامهاش تو کیش
رولغوکردن.
سومی:حمیدرضاعارف؟همونکهگفتهبودبهخاطرژنخوبشبهاینجاهارسیده؟
اولی:بلهخودایشون،پسرآقایعارفنمایندهمجلس.
دومی:درسته،یکیازخاصیتهایمادارندگانژنخوبهمینزودرنجبودنمونه،دست
خودموننیست،ژنتیکیه.برایهمینبایدهوامونروبیشترداشتهباشین.
اولی:مانفهمیدیمتوباالخرههنرمندییاژنخوبداری!
مهرانمدیری:خداروشکرکههمهنرمندموهمژنخوبدارم!

کارتون روز

مرغ در شمال ارزان شد!

کارتونیست :علی کاشی

در هیچ بره ه ای از زندگیام بیشتر از امروز احساس نفرینشدگی
نکردم؛ در واقع جمله نمادین مادر را هیچوقت جدی نمیگرفتم؛
«الهی بچه ات سرت بیاره» .این جمله بهصورت پیشفرض روی
سیستمعاملمادرمنصببودومهمنبوددرجوابکدامسوالماست
و بعد با اختالف «مــادر نشدی کــه »...پاسخ دومی بود که همیشه
دم دست آماده داشت .حتی وقتی پدر در امور مادرانهاش دخالت
میکردهمهمینجملهرامیگفت«:مادرنشدیکه»...وهرقدرپدرم
میگفتازنظربیولوژیکیامکانشراندارم،مادرمتوجهنمیکرد.از
یکجاییبهبعدحسمیکردممادرمازاینجملهبرایپیچاندنماو
انحرافبحثاستفادهمیکند.درواقعتودلشهیچینبوداماآنقدر
این جمله را تکرار کردهبود که کائنات چارهای جز برآورده کردن آن
نداشت .نفرین «الهی بچهات سرت بیاره» سالهاست در خانواده
ما میچرخد .داستانهای مشترک مادربزرگم از مادرش و مادرم از
مادربزرگمصحتقضیهراتأییدمیکند.درواقعایننفرینمثلدموی
پیامکیمادرمبود،بهجایجمله«فعالامکانمکالمهوجودندارد»از
آناستفادهمیکرد.حاالهروقتکهبشقاببهدستبرایغذادادن
بهبچهدرخانهدورافتخارمیزنمیادرسومشقاولویتبیستوپنجم
بچه بعد از شرکت در مراسم ختم مادر عروس دایی مادربزرگش
است ،یاد این نفرین میافتم .هنوز دوران نوجوانی بچه باقی مانده و
منبهصورتجدیدنبالراهیبرایباطلکردنایننفرینهستم.
حتیبه«بانیب ِنت»جادوگرسریالخاطراتیکخونآشامهمپیغام
دادم اما با این نوسان دالر باید برای باطل کردن این نفرین به اندازه
یکاختالستپل،ارزخارجکنموباهمهوجودخودمراکنترلمیکنم
کهعصبانیتمراسربچهباادایاینجملهخالینکنم.اماازیکطرف
نگران هستم وقتی نوهام قرار است بچهام را اذیت کند ،چه نفرین
جدیدیوارددیانآینسلجدیدمانخواهدشد؟!

کارتونیست :جواد تکجو

وزیربهداشت:بندهدرخانوادهخودمهنوزدارویخارجی
مصرفنکردهام/ایسنا

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکـــــوب ع ــزی ــز ،مــهــنــدس ارش ــد
شهرسازی هستم و دنبال کار میگردم،
کاری برام سراغ ندارید؟
دارکــوب :راست اش هرچی گشتم دیدم
شهرساز به اندازه کافی داریم ،کاش رفته
بودی رشته ویالسازی میخوندی که االن
خیلی تو بورسه!
کمال جان ،یارانه تو ره که هم شرکت
دری و هم تو روزنامهای حذف نکردن؟
داش سعید

آق کمال :زبونته گــاز بیگیر ،حقوق کل
کارای مو به اندازه درآمد نصف روز بعضی
شغلها که یــارانــه میگیرن ولــی مالیات
نمدن ،نمشه!
دارکوب واقعا متعجبم از عدهای که به
جان حیوانهای زبانبسته افتادهاند ،چرا
قلب عدهای از سنگ شده؟
نسرین اباذریان

دارکــوب :چی بگم واال ،ما خودمون زخم
خوردهایم! حداقل کاری که میشه کرد اینه
که صفحه «دارکــوب» رو بخونیم تا دلمون
نرم بشه!
ما باالخره نفهمیدیم چرا کارت بانکی
رو به کارت سوخت وصل کردیم و چرا باز باید
کارت سوخت جدید بگیریم؟
دارکوب :البد خیریتی توش هست که من و
شما نمیفهمیم!

