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تیتر روز

سخنگویدولت:ایناطمینانرامیدهمکهفقطیارانه
ثروتمندانحذفخواهدشد
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کارتون روز

فال روز
ای صاحب فال ،روز پراسترسی خواهی
داشــت ،سعی کن در هر صــورت ادب
خودت را حفظ کنی!

مشکالت همزمانی آغاز سال تحصیلی با تغییر ساعت ها!

و اونایی که دوست دارن ثروتمند بشن!

شعر روز

تبریکسفیراتریشبهایرانبهعنوانارزانترینمقصدسفر

بهترین بازیگر!

دارکوب:مطمئنینمسخرهموننکرده؟!
تولیدخودرونصفشد/فارس

مردم :همون بهتر خودروهایی که از وسط
نصف میشن ،تولیدشون هم نصف بشه!
مرکزتحقیقاتباروریابرها:منتظربارورسازیابرهاباشید

دارکوب:تاکی؟تاوقتیکهزیرپامونعلف
سبزبشه؟!
چراوچطور«تتلو»صاحب۱۶میلیونکامنتشد؟/خبرآنالین

مسترشستر:صفحهروبکشینباالتابفهمین!
 3متهم فساد اقتصادی پولها را برداشتند و فرار کردند  /مهر

دارکوب:اگهفرارنمیکردنعجیببود!




خواب دیدم بهترین بازیگرم
عکس من را قاب کرده مادرم
تابع ُمد هست موی کلهام
عینک دودی است روی کلهام
هست عکسم روی خیلی میزها
بردهام اسکار و خیلی چیزها
نقش اول؛ نقش دوم مال من
گیشههای سینما دنبال من
حرف دارم در هنر خیلی زیاد
گرچه هستم مبتدی و بیسواد
نقد دایم میکنم هر کار را
دوست دارم ژست با سیگار را
با فضاهای مجازی دلخوشم
منتقدها را ببینم؛ می ُکشم
گرچه هستم از حقایق بیخبر
میکنم پیوسته اظهار نظر
لحظههایم پر شده از حاشیه
نیستم بیحاشیه یک ثانیه
تا که یک جنجال؛ پایانش رسید
میروم دنبال جنجالی جدید
کرد بیدارم پدر گفت« :گشته روز
جای خود را خیس کردی تام کروز!»
امیرحسین خوش حال

کله چغوکی

آق کمال منتظر حرف زدن میماند!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره
کارتونیست :نگین نقیه

چند روزی بود که عیال اخالقش عوض رفته بود .قبل از ای که به
کردم
کردم ببی ُنم چه خبط و خطایی ُ
بیارم نشس ُتم خوب دوره ُ
روش ُ
تو ای روزا که ایجور بهش برخورده .اصال از دست مو شاکیه و با مو
نرسیدم،
کردم به نتیجه
ُ
قهره ،یا کال چیز دگهایه .ولی هرچی فکر ُ
بودم که بهش برخورده باشه.
بودم و نه کاری کرده ُ
نه حرفی زده ُ
کردم نکنه از دست خانوادهام ناراحته ،ولی انصافا خانوادهام
فکر ُ
ـود م دوســت درن و اصال ای وصلهها
کاملیاخانم ره بیشتر از خـ ُ
بهشان ِنمچسبه .باز گف ُتم نکنه خانواده خودش کاری رفته ،مثال
خدای نکرده ،زبونم الل ،هفت قرآن درمیون ،خدا او روزه نیاره...
بهش یواشکی گفتن که ما از ای خانه وخزم و ب ِرم دنبال جا بگردم.
افتادم که نکنه توموری ،سرطانی،
حتی داش ُتم دگه به شک می
ُ
ِ
دارم و ای بنده خدا
ن
خبر
م
خود
و
م
ت
گیریف
سکتهای ،درد و مرضی
ُ
ُ
ُ
فکری شده که دره مو ره از دست مده و رفته تو لک .ولی هم به هیچ
نرسیدم.
نتیجهای
ُ
خریدم و از او باقلواهایی که دوست دره
گل
دسته
گ
ی
راه
ُ
شب سر َ
گیریف ُتم و رف ُتم خانه که دگه باهاش صحبت ک ُنم .هم دره که وا کرد
دیدم با روی خوش آمد به استقبا ُلم و خیلی عشقوالنه گال ره بو کرد
ُ
بیریزم با باقلوا بخو ِرم .اِنا حاال خوب رفت!
و گفت کاراته بکن چای
ُ
بودم که چی کاره؟ تا صبح که بهزور جواب خداحافظیمه
مات مانده ُ
ِمــداد و در طول روز هم َیگ بار احوالمه نپرسید ،حاال بری چی
پرسیدم قضیه چیه؟ بهزور تعریف کرد که چند
ا یجوری رفته؟
ُ
روزی تو حساب و کتاب داروخانه به اختالف خورده بوده و ناراحت
بوده که نکنه کار کسی باشه تا ای که امروز معلوم شده مشکلی
ِنبوده .بهش گف ُتم« :زن حسابی ،ای مدت دل تو د ُلم نبود که چی
کردم که ایجور رفتی ،خب دو کالم ِمنشستی باهام حرف
کار ُ
ِمزدیَ »...یگ دانه باقلوا گذاشت تو دهنش و گفت« :من از بچگی
عادت نداشتم وقتی ناراحتم حرف بزنم ،تو هم باید به این عادت من
عادت کنی و خودت حرف بزنی!» ایم از ای!

باخانمان

پیامک روز

مهمان نرم و آهسته
زهرا فرنیا| طنزپرداز

ضرب المثل مهمون حبیب خداست رو برای موقعی گفتن که وسط کلی مهمون ،وقتی
یک هفته بیشتره که فامیل خونهتون موندن ،داری موهاتو دونه به دونه از جا میکنی و
فکر میکنی چیکار کردی که مستحق این اتفاقی (چون این رفتارهاشون رو هیچ مدلی
نمیشه هضم کرد) با خودت بگی :مهمون حبیب خداست تا بلکه خودت رو آروم کنی.
شما به من بگو مهمونی رو که از شهر دیگه میاد شهر شما و تلفن نمیزنه ،بعد دم در خونه
هم جلو آیفون مردده زنگ رو بزنه یا نه ،چهجوری روی چشممون بذاریم؟ برای این میگم
که یعنی ما متوجه زمان دقیق رسیدنشون نمیشیم که بهترین شکل مهموننوازیمون

دولت هند برای کاهش تلفات
 ۱۵۰هزار نفری تصادفات در این کشور،
جریمه ها را  10برابر کرد

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

رو نشون بدیم .مورد داشتیم مهمون عزیز دم در هم حس نکرده باید بگه اومده ،همسایه
در رو باز کرده بیاد تو و با تقتق در متوجه شدیم که اومدن حاالحاالها بمونن .ای که مبدع
سورپرایز ،سورپرایز بشه!
همه مهمونا هم یه توهم ساده برگزار کردنی دارن که انگار ما رفتیم خونه اونا مهمونی.
مثال همینطور که داریم ظرف چلوگوشت رو از آشپزخونه به سمت سفره میبریم
میگن« :به زحمت افتادینا .بابا یه نون و پنیر دور هم میخوردیم» بعد همینا وقتی متوجه
تکدیس پلوساده میشن ،میگن« :باقالیپلو درست نکردین؟ نه خب همینم خوبه»
بعد این وسط همهچی یه طرف ،اخالق مادر خونه هم یه طرف .به ویژه اگه فامیلهای
بابا اومده باشن یه جوری با من برخورد میکنه انگار تقصیر منه .فامیل خودشم باشه
یهجوری نسبتها رو میگه که بیفته گردن ما .مثال میگه« :دارم از زنداییت پذیرایی
ن باجناق بابات ».یعنی حتی فامیلهای خودش رو هم برعهده
میکنم ...اینو ببر برای ز 
نمیگیره .این متن رو با شعر سهراب سپهری تموم میکنم که گفته :به سراغ من اگر
میآیید ،نرم و آهسته بیایید ...مبادا که ترک بردارد چینی نازک سرویس مادر من!

هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

دارکوب عزیز میشه یه روزی برسه این
قدر تیتر و اخبار دزدی و اختالس و رشوه و
رانت تو روزنامهها نباشه؟
دارکوب :کار نشد نداره!
به آقای کواکبیان بگین که دیر به فکر
نیفتادن که پراید رو خارج کنن؟ صالحیان
دارکـــوب :اتفاقا خــودشــون هم به همین
نتیجه رسیدن ،به هرحال دیر رسیدن بهتر
از هرگز نرسیدنه!
فتوکاتور دربــاره جیمی جامپ خیلی
بــاحــال بـــود ،چند بــار بــا بچهها دیــدیــم و
آرمین و دوستان
خندیدیم .
دارکــوب :خدا رو شکر و دم شما و بچهها
گرم.
دارکوب؛ بازیدربیبابدلتونبود و از
تماشای آن لذت بردید؟
دارکوب :اگه میخواهید با این سوال مچم
رو بگیرین که قرمزم یا آبــی ،ترجیح میدم
جواب ندم!
آق کمال اوضاع بازار شما چطوره؟ مثل
ما کساده یا مثل دکترا پررونق؟ داش امیر
آق کمال :کسادیش که کساده ولی بازم خدا
ره شکر که یگ آب باریکهای هست و الزم
نیست کارتخوان بذارم!
دارکــوب؛ لباسفرممــدارساجباری
ت یا اختیاری؟!
اس 
دارک ــوب :ایــن جــور که به نظر میاد ،توی
اختیاری بودنش اجباره!
دارکــوب به نظرت تو این آلودگی هوا،
چطوری بچههای بیگناه رو ببریم مدرسه؟
چرا مدرسهها رو تعطیل نمیکنن؟
دارکــوب :با وسایل حمل و نقل عمومی و
دوچرخه! راستی شما خــودت مدرسهای
نیستی که این پیام رو فرستادی؟!
خوش خبری که یارانه من قطع نشده!
امیر

دارکـــوب :چشمتون روشــن ،شیرینی ما
فراموش نشه!

آهایجبارسینگ...آمادهباش
دارم میام...

توئیت روز

شکست عشقی با فلسفه زنگ تفریح!

ایست ...دیگه دوران این
هندیبازیهاتمومشد!

کارتونیست :محمد بهادری

 پدرهاازاینموقعسالخیلیبدشونمیاد،نهکولریهستنهبخاریکه
باخاموشکردنشبهبچههاشوننشونبدنرئیسکیه!
کل لذت سفر به ناهار خوردن تو جاد ه است ،اونوقت اینا نمیذارن گاز
پیکنیکیروباخودتببریتوهواپیما!
چندسالپیشبههمکالسیمپنجاهتومنقرضدادم.ازایرانرفته،االنهر
عکسیمیذارهباخودممیگم«:نگاهکنباپولمنچهعشقوحالیمیکنه!»
چند سالتون بود که فهمیدید زنگ تفریح مدارس در اصل استراحت
اجباریبینساعاتکاریمعلمهاستومربوطبهدانشآموزاننیست؟!
 برایکاراداریکارتملیبابامروازشگرفتم،تودفترشیادداشتکرد
کهدرتاریخفالنکارتملیتحویلفالنیشد!
 شکست عشقی فقط وقتی از صبح به پیتزای تو یخچال فکر کردی و به
عشقشمیایخونهومیبینییکیخوردتش!
ِ
استرسشروداشته
 تنهاشغلیکهبایدبیشتراز 24ساعتکارکنیومدام
باشی،مادربودنه!
 آدمیزاد تا سی سالگی درست نمیدونه از زندگیش چی میخواد،
بعد از سی سالگی هم یاد میگیره با
نداشتنشکناربیاد!
بعضی از این افرادی که میرن
کارت متروشون رو شارژ کنن یه
جوری فکر میکنن که انگار دارن
معادالت ریاضی حل میکنن ،دو
تومن شارژتو بکن بابا دیرمون
شد!

صفحه
 ۲و ۳زندگی س

الم پنج شنبه ها

صفحهای برای آخرهفته
ویژه آنها که مطالعه را
دوست دارند
اما وقت ندارند

