دارکوب

چهارشنبه  6شهریور 1398
 26ذی الحجه .1440شماره 20182

تیتر روز

باستی هیلز مشهد هم لو رفت

دارکوب:کمکمبایدمنتظرکشفشرکت
«باستیهیلزگسترانشرقتاغرب»باشیم!

نیروی انتظامی:
سلبریتیهای
آمبوالنس سوار
دستگیر میشوند

7
فال روز

ب بو ...آآآآآ...
ب بوَ ...
َ
َاده َبدهَ ...اده َبده...

ای صاحب فــال ،امــروز دنبال مــال دنیا
نباش .هرچقدر تا حاال دنبالش بودی و
گیرتآمده،ازاینبهبعدهمگیرتمیاد!

شعر روز

انصاریفرد مدیرعامل جدید پرسپولیس :نمیگذارم
آرامش پرسپولیس به هم بخورد

تورم ساالنه نسبت به ماه قبل
 1.8درصد افزایش یافته
و به  42.2درصد رسید

هواداران :یعنی االن آرامش داریم؟!
وزیرراه:امیدبهخانهدارشدنرابهزیر ۱۰سالمیرسانیم

دارکوب« :امیدش» رو یا خود خانهدار شدن رو؟!
نوهپورشهدرگذشت

کات!
خیلی خوب بود!

آقازادهها:دیگههیچوقتنمیفهمیمفامیل
بابابزرگشروچهجوریتلفظکنیم،پورشه،
پرش ،پرشه ،پورش...

نه بابا ،فیلمشه!
چه جرئتی ...داره
صدای آمبوالنس
درمیاره؟!

کارتونیست :محمد بهادری

رئیس کمیته ملی المپیک :عمدهترین چالش ما در نبود
میزبانیهای بزرگ؛ چالش فرهنگی است

دیپلماتسابقمقیمبرزیل:ازقدیمایناختالف
فرهنگیمایهدردسربود!
فصلسوم«ستایش»آخرشهریورازشبکه 3پخشخواهدشد

فعالدارندنبالعینککهنهمیگردنتا
ستایشروحسابیپیرترکنن!


از اون لحاظ

تو زیادی مهربانی آقای تاج!
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

سوژه روز

شادی پس از خودکفایی گوشت قرمز!
اولی :چرا این کارا رو میکنین؟ زشته! از سنتون خجالت بکشین...
دومی :مگه حرفهای معاون وزیر جهاد کشاورزی رو نخوندی؟ اگه خونده بودی االن تو
هم مثل ما این حرکات رو انجام میدادی از خوشحالی!
اولی :درباره چی؟ زشته میگم ...تمومش کنین! جلوی خوانندهها آبرو داریم!
سومی :درباره گوشت قرمز.
دومی :ایشون گفته امسال تولید گوشت قرمز در کشور  30هزار تن افزایش مییابد.
اولی :خب یعنی چی؟ فعال تنها چیزی که افزایش یافته قیمتشه!
سومی :در ادامه ایشون اضافه کرده به اندازه کافی گوشت پرواری زنده دپو شده و بیش

توئیتروز

قانون مورفی برای نیمه گمشده!
 توی فیلمهای کمدی ایرانی اگه بازیگر آب قندی رو که واسه یکی دیگه درست
کرده،خودشنخورهحالتاونفیلمبهتراژدیتغییرمیکنه!
 همکالسیدبیرستانمرفتهکانادا،یادمهکلمه highlightرو«هیقلیقت»تلفظ
میکرد،خالصهکههمهچیشدنیه،فقطپولمیخواد!
 صبح تو صداوسیما جومونگ داشت دنبال ابواسحاق میگشت تا ساعت کاری
خودشوباهاشتنظیمکنه!
 چقدرآدمخوشگلزیادشده.قدیمکهاینجورینبود،دوسهنفربیشترنبودیم!
 گرسنه شدن من رابطه مستقیمی با مسواک زدنم داره ،چون تا مسواک نزنم
گشنهامنمیشهیااینکهبهمحضمسواکزدنگشنهاممیشه!
یه قاعده کلی هست که هرچقدر دیرتر خوابیده باشی صبح زودتر
بیدارتمیکنن،اونمالکی!
 جیبماگهاینستاگرامداشتتوبیوشمینوشت«ُ :پرازخالیام»و
بعدحساببانکیمباالخرهنیمهگمشدهاشروپیدامیکرد!
 قانون مورفی فقط این نیست که وقتی با زیرشلواری میری
سوپرمارکت دختر مورد عالقهات رو ببینی،شما یه بار
که با وضعیت بحرانی بیای خونه و ببینی جلوی در
دستشویی صف وایستادن ،تازه میفهمی قانون
مورفییعنیچی!

از نیاز بازار وجود داره و هیچ مشکلی از نظر تأمین نیست.
اولی :خب پس چرا االن هنوز گوشت اینقدر گرونه؟
دومی :همین که یه مسئولی گفته هیچ مشکلی نیست برات کافی نیست که خوشحالی
کنی؟ البد یه چیزی میدونن که بهمون خوش خبری دادن!
سومی :تازه خبر خوش اصلی مونده ،آقای معاون گفته خودکفایی در گوشت تا سال
 1404دستیافتنی است.
اولی :آخ جون! یعنی اگه تا  1404صبر کنیم میتونیم گوشت بخوریم؟ خب اینو زودتر
میگفتین...
دومی و سومی :اوه اوه! این از ما بیجنبهتره که ...دیگه خیلی خوشحال شد! یکی اولی
رو از برق بکشه!...

کارتون روز

یک کارشناس صنعت خودرو در تلویزیون :قیمت واقعی پراید
 ۵میلیون تومان است!
اومدم یه پراید
 5تومنی بخرم!

خیلیخوش
اومدین،خدمت
شما!

کارتونیست :علی کاشی

دو روز پیش آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال اظهارنظر عجیبی
کردکهباعثشداسترسجدیدیبهاسترسهایکاریخبرنگاران
حوزه ورزشی اضافه شود .وی گفت« :خبرنگاران در نشست خبری
بازیهاحقندارنددربارهمسائلبیربطسوالکنندوخبرنگاریکه
سوالبیربطبکندتاچهارسالمیتواندمحرومشود».آنطورکهما
شنیدیمکیمجونگاونرهبرکرهشمالیپسازشنیدنایننظرات
الیکیفرستادهوچیزهاییگفتهکهترجمهاشاینمیشود«:توزیادی
مهربانیآقایتاج،اینهارابایداز.»...حتیصدایوزیرورزشراهم
درآوردکه«:محدودیتخبرنگارانمعنیندارد».همهاینهاباعثشد
که تاج در یک مصاحبه تلویزیونی حرفش را پس بگیرد و بگوید قصد
مسدودکردنجامعهزحمتکشرسانهایرانداشتهاست.
اماحاالماولکنماجرانیستیموبهنظرمانواقعاخیلیوقتهاسوال
بیربط مطرح میشود .مثال در نظر بگیرید خود آقای تاج توی یک
نشستخبریشرکتمیکندتاهمهازعملکردشواینکهچطوری
وباچهمشقتیتوانستخودشرارویصندلیفدراسیونحفظکند
تمجید کنند ،بعد ممکن است خبرنگاری از آقای تاج بپرسد« :چرا
ویلتموسازسهماهیکهازقراردادشمیگذرد،بیشازنیمیازآنرا
درمرخصیبوده؟»ببینیددراینجااگرازقانون«سوالبیربط»آقای
تاجاستفادهکنیماینهمخیلیسوالبیربطیاست.ببخشیدمابه
زندگیشخصیدیگرانچهکارداریم.ماچهکارداریمآقایویلتموس
همهاشبرایخودشخوشگذرانیوسفرمیکندوپولشراازجیب
فدراسیونمیگیرد؟چرااینقدرزندگیشخصیدیگرانراقضاوت
میکنید؟هروقتبازیرسمیتیمملیبرگزارشدودیدیدویلتموس
روی نیمکت حاضر نشده آن موقع این سوال را بکنید .به نظرم جا
داردچنینخبرنگاریراچهارسالبهقبایلآدمخوارتبعیدکنند
تابفهمدازرئیسفدراسیوناینگونهسوالنمیکنند!



از تورم استخوان ما شکست
میرود باال و دستم روی دست
میشود انگار بر بنزی سوار
ما پیاده ،دستمان نان و خیار!
میرود باال چنان فوارهای
مطمئنی همچنان بیچارهای
ترمزت کو؟ هار گشتی لعنتی
سنتی را میزنی با صنعتی!
هش! چه مرگت بوده باال میپری
میشود مازاد ،نرخت سرسری
دخل از ما بهتران همراه تو
میرود باال و باالتر یهو
دخل ما از ما در آرد دخل را
شد حساب یکسری از ما جدا
کاش دارایی ما هم مثل تو
حرکتش میشد کمی رو به جلو
ماجراهای تو پایانی نداشت
دست من هم البته جانی نداشت
از خدا جوییم ما راه خالص
اختالس و اختالس و اختالس!
سحر بهجو

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

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

دارکوب یه زمانی دعا میکردن همین
خونهای که توش مستاجری رو بخری ،االن
باید بگن ایشاال همین خونه رو بتونی سال
دیگه هم تمدید کنی!
دارکوب :امیدواریم به مرحلهای نرسیم که
بگیم :ایشاال به زودی یه جا برای اجاره گیرت
میاد که از این دربهدری دربیای!
دارکوبچندسالهمیگنپالستیکبرای
سالمت انسان و محیط زیست مضره پس چرا
نسرین اباذریان
هنوز تولید میشه!؟
دارکوب :به همون دلیلی که سیگار و نوشابه
و ...هم هنوز تولید میشن!
به قول دوستم تا هرچی گــرون میشه
میگیم یه مدت نخریم و نخوریم تا ارزون بشه،
ولی اجاره خونه رو چی کار کنیم؟!
دارکوب :اونم یه مدت داخل خونه نشیم،
پشت در بمونیم شاید صابخونه دلــش به
رحم اومد!
دارکوبجانخداییدستتدردنکنهکه
توی یک صفحه (که بازم تو یک روزنامه کمه)
موجبات شادی ،خنده و سرگرمی مردم رو
جاوید حق خواه
فراهم کردی .
دارکوب :ارادت جاوید جان!

