دارکوب

شنبه  30شهریور 1398
 21محرم .1441شماره 20200

تیتر روز

اینم یارانه این ماه،
قابل شما رو نداره
دیگه!

ابتکار :با اعتمادسازی حضور گسترده مردم در انتخابات
را فراهم کنیم /حسن بیادی ،فعال سیاسی اصولگرا :باید
سعی کنیم رضایت مردم را جلب کنیم

7

ارزش کنونی یارانه نقدی هر فرد براساس نرخ تبدیل
دالر سال  ١٣٨٩به ریال  4هزار تومان است  /ایران

فال روز
ای صاحب فــال ،امــروز خبر بــدی به تو
میرسد،نهصبرکن...خبرخوباست...
نهدقیقمعلومنیست،باالخرهیکخبری
هستدیگه!

دارکوب :بزرگواران فکر نمیکنین یک
مقداری زود به این نتیجه رسیدین؟!

شعر روز

سرمربیتیمملیجودویناشنوایان:درالمپیک۲۰۱۷
جوایزمدالآوراندرحدیکیا 2سکهبود/ایسنا

کهاونمدادنبهتاکسیفرودگاهتابرن
خونههاشون!
اینستاگرامبهزودیصفحاتتبلیغجراحیپالستیکورژیم
الغریراحذفخواهدکرد
نوبخت

سلبریتیها:اگهصفحههایاکستنشنوماست
وپنیرروحذفکنن،جیغمیکشیمها!
زنبورهاپروازهواپیماییهندرا 2.5ساعتبهتاخیرانداختند

کارتونیست  :مسعود ماهینی

این که چیزی نیست ،مورد داشتیم تو هند با
لنگه دمپایی اسکادران هواپیمایی دشمن رو
سرنگون کردن!
سخنگویهیئترئیسهمجلس:مردمبایدبدانندعملکرد
نمایندگانشاندرمجلسبهچهشکلیاست

مردم:بدونیمیاندونیمچهشکلیه،فرقیداره؟!
جدیدتریناظهارنظربیرانونددربارهخداحافظیاشاز
فوتبال:عصبیبودمآنحرفهارازدم!

خدا رو شکر کنین با زبان بدن باهاتون
حرف نزدم!


از اون لحاظ

برو ببین ،برو بخوان!
محمدعلی محمدپور| طنزپرداز

در ابتدای این مطلب میخواهم شما را به دیدن یک فیلم دعوت
کنم .اصال خیلی کم پیش میآید که من چنین کاری را اول یک
مطلب انجام دهم ولی به شدت توصیه میکنم فیلم «متری شیش
و نیم» را ببینید! نمیدانم چقدر برای شما پیش آمده اما این چند
ماهی که از اکران این فیلم گذشته تنها کسی که دیدن آن را هنوز به
سابق زن داییام است که خب با
من توصیه نکرده است شوهرعمه
ِ
خاندان ما کال قطع رابطه کرده و طبیعی است برای توصیه یک فیلم
نمیآید دوباره آشتی کند .حاال من این فیلم را ساعت  10روز اول
فروردین دیدهام ولی همچنان دوستان و آشنایان ولکن نیستند.
مثال اگر شب نیمساعت دیرتر خانه بروم اولین توصیه مادرم این
است که حاال که شب دیر میآیی و نمیدانم کجا میروی و چه
خالفهایی انجام میدهی ،حداقل برو «متری شیش و نیم» را ببین
کمی درس عبرت بگیری .راننده تاکسیهایی که سوار میشوم
هم ضمن تحلیل آخرین تحوالت خاورمیانه تهش میگویند« :حاال
ما اینها رو گفتیم ولی شما برو متری شیش و نیم رو ببین» .من
مطمئن هستم یک سری خود سعید روستایی را هم میبینند بهش
توصیه میکنند برود «متری شیش و نیم» را ببیند!
نمیدانم چرا برای بعضی آثار این اتفاق میافتد که همه آن را به
شما توصیه میکنند .تازه داشتیم جای زخم توصیه برای خواندن
کتاب «بیشعوری» را مرهم میگذاشتیم که این یکی از راه رسید.
اصال انتشارات و مترجمی نبودند که یک نسخه از «بیشعوری»
بیرون ندهند .فکر کنم اگر انتشاراتی از «بیشعوری» ترجمه بیرون
ندهد مجوزش را لغو میکنند .برای خود من پیش آمده که طرف
با پرادوی خودش آمده توی پیادهرو پارک کرده و وقتی اعتراض
کردهام گفته به جای اعتراض برو کتاب بیشعوری را بخوان! اصال
همینجا مطلب را تمام میکنم برویم «متری شیش و نیم» را ببینیم
و «بیشعوری» را بخوانیم.

سوژه روز

تبلیغ پفکی برای محیط زیست!
اولی:ایناچیهدستتون؟حالمبدشد.بااینسنتونخجالتنمیکشین؟تازهاونمپفکی
کهاینقدرمضره.اهاه...
دومی :اه اه؟! پفک خوردن خجالت نداره ،تازه مگه تبلیغهاشو ندیدی؟ خیلی هم خوبه و
برایبدنمفیده!
اولی :مگه هرچیزی رو که تبلیغ بکنن ،بیضرر و مفیده؟ بعدشم ،مدتهاست دیگه تبلیغ
برایپفکممنوعشده،کجاتبلیغمیکننبراش؟
سومی:اسمشروعوضکردنوبهشیهچیزدیگهمیگن،ولیدرکلهمونپفکخودمونه.

توئیتروز

رفع عذاب صبح شنبه با صبحانه اروپایی!
  مسواک زدن قبل خواب ،از شنبه  ۸صبح بیدار شدن هم سختتره!
 به خونه زنگ زدم گفتم شب نمیام خونه ،مامانم میگه مگه تو اتاقت نیستی؟!
  رفیقم مشکل بیخوابی داشت ،باهاش قرار گذاشتم روز جمعه ساعت 6صبح بریم
کوه ،خدا رو شکر مشکلش برطرف شد!
 یکی از عذابها اینه صبح شنبه از خواب بیدارت میکنن میبینی برات اس ام اس
اومده ۸۰درصد از حجم اینترنتت ر و استفاده کردی!
  از پنجشنبه تا صبح شنبه نیم ساعت طول میکشه ،از صبح شنبه تا عصر که کارت
تموم بشه برگردی خونه  72ساعت!
 میری صبحونه بخوری میبینی زده «صبحانه اروپایی» .حاال چی توش داره؟ پنیر
تبریزی،نونبربری،عسلخوانسار،گوجههایاسالمشهروتخممرغتولیدوطن.دقیقا
کجاش اروپایی هستش خدا میدونه!
طریق زیاد کردن صدای اخبار
  پدر شما هم متخصص ایجاد آلودگی صوتی از
ِ
کردن عمومی صدای ویدئوهای موبایل هستش یا فقط خونه ما
تلویزیون و پخش
ِ
این طوریه؟!
 شوهر خالهام هنوزم میره زیر پستهای اینستاگرامی
سلبریتیها مینویسه هوندا  ۱۲۵سالم فروشی ،یا کمال
فلش منو بیار .بعدش هم اسکرین شــات میگیره و
میفرسته گروه خانوادگی تلگرامی تا ما بخندیم بهش!
 اینایی که تو جاهای تاریخی و موزهها از توضیحات
عکس میگیرن خیلی تنهان ،خیلی!

تازهمگهنشنیدیکهمعاونسازمانحفاظتمحیطزیستگفتهکاشب هاندازهتبلیغپفک،
برایمحیطزیستهمتبلیغمیکردن.یعنیهنوزهمبرایپفکتبلیغمیشه.
اولی:خبراستمیگهبندهخدا،منظورشاینهبهجایتبلیغبرایاینمادهمضر،برایحفظ
محیطزیستبایدتبلیغکرد.نهاینکهدرکنارتبلیغاون،اینمتبلیغکنن.
دومی :الزم نیست منظور ایشون رو ترجمه کنی! تازه تبلیغ برای پفک خیلی راحتتره تا
برایمحیطزیست.مثالبگن«کجاآشغالنریزیم؟جنگل!کجاآتیشروشننکنیم؟جنگل!
کجاروشخمنزنیم؟جنگل!کجا؟جنگل»...یاطرفباحالتمریضکهپشتسرشترافیکه
روبهدوربینبگه:هماکنوننیازمندگازدادنبدونسربوذراتمعلقتانهستیم!...
سومی :یا طرف لب ساحل بایسته و با قالب ماهی گیری رو به مردم بگه :دمپاییشو بدم؟
بطرینوشابهشوبدم؟پوشکبچهشوبدم؟پوستپفکشوبدم؟!

کارتون روز

شمامخاطبان

خوشذوق

«دارکوب» میتوانید
عکسهای خود را

برای ما به شماره

09354394576
تلگرامکنیدتا

هنرمندبانمک

«اکی ،حتما»

تغییراتمدنظرشما

را در آنها

انجام دهد!

ولیا ...سیف رئیس سابق بانک
مرکزی ،رئیس فدراسیون ورزشهای
پهلوانی شد
شنیدم زورمندی ،پهلوانی
خفنمردی ،دلیری ،پرتوانی
ابرغولی ،گوالخی ،پیلزوری
یلیُ ،گردی ،داداچی ،قهرمانی
رئیس پهلوانان وطن شد
به جان آن جماعت گشت جانی
یکی از غُ لتشنها گفت :احسنت!
که بر پیران فراز آمد جوانی
شبیه این دالور توی تاریخ
جلوداری ُنبد در کاروانی
به ما باید دهند اهل المپیک
همینطوری سه تا جام جهانی!
از ایشان گندهتر من یک ندیدم
بود نامش به دنیا جاودانی
از او پرسیدم :ای داداچ گوالخ!
مگر او کیست؟ پاسخ داد :آنی
که تنهایی زده هشتاد میلیون
نفر را بر زمین با این گرانی
همو باشد بر این عنوان سزاوار
که اسم پهلوانی حق ما نی!
عبدا ...مقدمی

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

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

کارتون روز دربــاره آغاز سال تحصیلی
در صفحه دارکوب خیلی خوب و تاثیرگذار
بود ،مخصوصا قسمت کودک کار ،ممنون.
صادقی

دارکوب به رئیس مرکز آمار سالم برسون
و بگو دمتون گرم با این آمــار دادنتــون که
فهمیدین درآمد مردم بیشتر از هزینههاشون
یک بازنشسته
شده! 
دارکوب:حدسمیزنمایشونسالمبرسونن
وبپرسنماآمارتونروبهترمیدونیمیاشما؟!
یادش بهخیر تو مدرسه ما رو مامور راهرو
میکردن ،چنان ژستی میگرفتیم که انگار
انتظامات دانشگاه آکسفورد هستیم !
فائزه کهن شهری15 ،ساله ،مشهد

دارکــوب :از همه بهتر مامورهای آبخوری
بودن که انگار نجات غریق بودن مبادا کسی
تو آبخوری غرق بشه!
 14ماهه هنوز کارت ملی من نیومده و
هربار میپرسم میگن در دست چاپه.
دارکـــوب :حــرص نــخــوریــن ،شاید جوهر
پرینترشون تموم شده!

کمیک روز

علتگریمعجیبستایشکشفشد!

همه چیزدان

هرچی میکشیم از دست تلویزیونه!

کارتونیست :صدیقه جعفریان

ســوال :1تلویزیون هیچ برنامه جالبی نــداره! چه کار کنیم اینقدر
اعصابمون از تلویزیون خرد نشه؟
جواب :تلویزیون رو خاموش کنین ،راحت و بدون دردسر!
سوال  :2تو روزنامه خوندم گالبی و هلو برای پوست خیلی مفید هستن!
تکلیف ما که پول نداریم بخریم چیه؟
جواب :روزنامه نخونین تا ذهنتون مشوش نشه!
سوال :3صاحبخونه ما چون میدونه بچه مدرسهای داریم و نمیتونیم
محله رو عوض کنیم هرسال کلی روی اجاره میکشه ،چه کار کنیم؟
جواب :بچهتون رو نذارین مدرسه!
سوال :4فکر نمیکنین جوابهای شما پاک کردن صورت مسئله است؟
جواب :نه ،لطفا سوال نکنین!
سوال :5پدرخانمم به تازگی ما رو ناهار و شام خونهشون دعوت نمیکنه،
پس چی شد اون صفا و صمیمیت قدیم؟
جواب :تلویزیون رو روشن کنین و ستایش رو تماشا کنین تا بفهمین
مشکالت بزرگ تری هم هست.
سوال:6سالماستاد،درستهکهشمااسمتونهمهچیزهوفامیلتوندان؟
جواب :نه خیر ،اسمم همه است فامیلم چیزدان!

