دارکوب

شنبه  7دی 1398
اول جمادی االول .1441شماره 20278

تیتر روز

دولت ذخیرهسازی میوه شب عید را آغاز کرده است

7
فال روز

مرکزپژوهشهایمجلس:هرنمندانهممانندسایرمشاغلممشولپرداختمالیاتشوند

دارکوب :راضی به زحمتشون نیستیم
همون یه پیامک تبریک سال نو هم کافیه!

ایصاحبفال،امروزایدههایخالقانهات
رابادیگراندرمیانبگذار.خواهیدیدکه
چهبالییسرخودتوایدههاتمیارن!

آفرین ،به این
میگن هنر مفید!

شعر روز

سودسهامعدالتازاوایلاسفندبهحسابمردمواریزمیشود

ماجراهای وام!

مردم :ما و این همه خوشبختی محاله!
یارانه رو بگیریم ،معیشتی رو بگیریم ،سود
سهام رو بگیریم ...کدومو بگیریم؟
پسران :بازم توش روز ما نیست!
نیکزادی،نمایندهبمدرمجلس:هنوزبرخیازمدارس
اینشهرستانکانکسیاست

نوبخت

افزودهشدن ۱۰مناسبتبهتقویمرسمیکشور

مسئوالن:اگهمدرسهساختهبودیمکهتاحاال
بعد از 16سال خراب شده بودن!

مردم :بعضی گوشتهای منجمد تو بازار
یه جوری هستن که انگار واقعا  3500سال
منجمد بودن!


از اون لحاظ

اساسدنیابرصفاست
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

سوژه روز

مدرکقطعیبرایپرسپولیسیبودنوزیرورزش
سید مصطفی صابری | طنزپرداز

چندروزقبلمصاحبهایازعضوجدیدهیئتمدیرهپرسپولیسمنتشرشدکهدنیایمدیریت
روتکونداد،آقایرسولپناهکهجهشیخوندهوبالفاصلهرئیسجدیدهیئتمدیرههمشده
گفته«:بیانصافیهبگنبهخاطراینکهدندونپزشکسلطانیفر[وزیرورزش]هستمعضو
هیئتمدیرهپرسپولیسشدم».همهجایدنیاازفوتبالیستهایقدیمیکهتحصیالتشون
روادامهدادنومدیریتیادگرفتنتوهیئتمدیرهباشگاههااستفادهمیشه،حاالاگهطرف
فوتبالینباشهسعیمیکننکسیروانتخابکننکهالاقلسابقهمدیریتورزشیداشته
باشهیاوضعمالیشخوبباشه؛امامسئوالنورزشمادیدنفوتبالروزدنیاازاینتمهیدات
سوسولینتیجهنگرفته؛روشکارروعوضکردن.بههرحالآقایرسولپناههمحقداره،

توئیت روز

دیالوگ جوکر در تقویم خیام!
  سالهاست دارم روی پروژه نامرئی شدن انسان کار میکنم .فعال تا اینجا فقط تونستم
تلفن جواب ندم!
ی کم و کسر داشتی
 کال حساب من یه جوریه اگه هکر بیاد سراغش میگه داداش چیز 
بگو تعارف نکن!
  بهاستراماچونیمیخورهیهدسرباشهکهتوبفرماییدشامدرستمیکنن!
 جوکر کال دو صفحه  A4یکرو دیالوگ گفت .تا االن دوتا طومار ازش دیالوگ تو
کانالهای تلگرام گذاشتن!
 امروز خواستم لپ یه بچهای رو بکشم ،ازش اجازه گرفتم ،اونم گفت باید از مادرش اجازه
بگیره ،مامان هم یه نگاه به بابا کرد که اوکی رو بگیره ،خالصه اگه تو شهرداری میخواستم
خالفی بگیرم کارم زودتر راه میافتاد تا این لپ کشیدن!
 اگه بچه دبستانی دارید از سال دیگه ببرید مدارس دماوند

و فیروزکوه ثبت نامشون کنید حداقل بتونن ابتداییشون رو
تموم کنن!
  یادش به خیر پارسال بین خریدن پژو  ۲۰۶یا پراید دو به شک
بودم ،ولی االن شک دارم اتوبوس سوار شم یا تاکسی!
 یعنی کسی نبود اون موقع که خیام داشت تقویم رو درست
میکرد بهش بگه شنبه رو بیخیال شه؟!



بیانصافیه بگیم چون ایشون دندونپزشک وزیر هستن عضو هیئت مدیره شدن! اصلش
اینه بگیم چون ایشون توی دهن وزیر ورزش رو دیده و میدونه بین دندون 6و 7باالی یک
وزیرورزشچهوضعیدارهاینحقرودارهکهعضوهیئتمدیرهیکباشگاهبزرگباشه.
البتهدراینبینپرسپولیسیبودنوزیرهممسجلومسلمشد،اگهایشونپرسپولیسینبود
چرا باید دندونپزشکش که برگ برنده برای موفقیت یک تیمه رو اینجا هزینه کنه؟ چرا
دندونپزشکشروبااینحجمازتوانمندیجایویلموتسنذاشتروینیمکتتیمملی؟آیا
تیمملیواجبترنیست؟واقع ًا عضویتدرهیئتمدیرهبراییکدندونپزشکخیلیکمه!
میگنبعدازاینانتصابوجهشعجیبپرسپولیس،مالکیوونتوسهممربیمهدبچهاش
روگذاشتهمسئولروابطعمومیباشگاه.مالکبایرنمدیرموسسه«اکستنشنمونیخی»
که خانمش میره رو گذاشته مدیر تحقیق و توسعه باشگاه .شانس آوردیم جناب وزیر اهل
برنزه کردن و اینجور چیزها نیست وگرنه ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس دیگه خیلی ناز
وملوسمیشد.

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

کارتون روز

با توجه به
قیمت امروز
پراید و با
احتساب
درآمد ساالنه
خانوار ایرانی،
آنها بعد از
هفت سال و
نیم پسانداز
میتوانند
پراید بخرند!
(شهروند)

نوشتن «دارکوب» ابتدای پیامک فراموش نشود!

تازه رسیدی به
قیمت هفت سال
پیشم!

کارتونیست:حسین نقیب

توانایی عجیبی که همه مسئوالن ما دارند ،اقناع مخاطب است.
مثال قبلترها فکر میکردم مترو بیش از اندازه شلوغ است اما با
سخنان اخیر مدیرعامل بهرهبرداری متروی تهران فهمیدم سخت
در اشتباه بودهام .ایشان گفته« :مترو وسیلهای است که ک ً
ال شلوغ
بوده و طبیعی است» .حرف کامال منطقی و درستی است .اصال
اجازه دهید بگویم کلمه «مترو» در اصل یک واژه فارسی بوده که
مخفف عبارت «محل تراکم رنجآور وسیلهندارها» بوده و بعدها به
زبان انگلیسی راه پیدا کرده است .حاال شما قضاوت کنید آیا نباید
مترو شلوغ باشد؟ در ادامه این مدیر گفته« :شما وقتی صف نانوایی
میروید انتظار داریــد بالفاصله نان بگیرید؟!» البته بعضی ژن
خوبهای محل ما پاسخشان مثبت است .چون وقتی وارد نانوایی
میشوند از همان عقب داد میزنند« :اصغرآقا  5تا خاشخاشی»
و نانشان را در لحظه میگیرند و میروند .اما از آنها که بگذریم
بقیه ما دقایق زیادی توی صف به تماشای هنر اصغرآقا میایستیم
که چونه را با ریتم روی پارو پهن میکند و با ظرافت داخل تنور جای
میدهد .ما لحظهلحظه با پخته شدن نان همراه میشویم .پس
میبینید که باز هم منطقی است .توی مترو هم شما باید منتظر
بایستید تا آد مهــای داخل واگن با ریتم پهن و روی هم فشرده و
بهتدریج داخل واگن جاگیر شوند« .همچنین زمان رفتن به بانک
بالفاصله کارتان انجام میشود؟» خب پاسخ این سوال بدیهی
هم خیر است .کار نداریم که پسر فالن مدیر بالفاصله میرود یک
چای با مدیر شعبه میخورد و کارش پیش میرود ،اما دقایق زیادی
میایستیم تا کارمند محترم تلفنش با همسرش که دارد ماجرای
مهمانی دیشب را تحلیل میکند تمام شود .باز هم میبینید صحبت
کامال دقیق است.
اوج سخنان این مدیر پایانش است که میگوید« :با همه این
مثالها مشخص میشود که همه جا صف است و ک ً
ال دنیا صف
دارد» .از این جمله ،قشنگ میشود یک قصار شیک به نام
لئو تولستوی درآورد که «در زندگی آموختم بهترین اتفاقهای
زندگی وقتی به آدمی رو میکنند که توی صف بایستد».

کارتونیست :محمدجواد تکجو

موسسهآتالنتیک:اگریکتکهگوشترا 3500سالمنجمد
کنیمبازهمقابلخوردناست؟

دور فلکه بساط کردم
پا پس نزدم ،ثبات کردم
گفتم که پس از یکی دو سالی
قطعا برسم به پول عالی
شد پول بساط من زیاد و
چسبید به نفسم اعتماد و
کردم ز درآمدم پسانداز
رفتم پی خانه های دلباز
یک روز به خواب ناز بودم
در خواب ترانه میسرودم
بیدار شدم ز زنگ گوشی
گفتم که« :بله؟ شما؟ سروشی؟»
گفتا که« :نه ،بنده عضو بانکم
امروز نشسته پشت تانکم
مسدود شده حسابت آقا
از بابت وام قبل بابا»!
گفتم که« :به دورتان بگردم
من هیچ ضمانتی نکردم»
گفتش« :پدرت نرفته در بند
پس بسته شود حساب فرزند»
القصه شکست ظرف شیرم
ای کاش همین االن بمیرم!
«گیرم پدر تو بود فاضل»
از وام پدر مرا شد حاصل!
امیرحسین خوش حال

دارکوب جان به فریاد برس ،شکر خریدم
کیلویی 5900تومان.بهکیبگم؟چهکارکنم؟
دارکوب :االن که دارین به من میگین ،من در
خدمتم! بعدش هم الزم نیست کاری بکنین،
آدرسش رو بدین که تا تموم نکرده ما هم بریم
بخریم!
با این که پرسپولیسی هستم ولی دلم
بــرای استقاللیها سوخت با این سرمربی
جدیدشون.
دارکوب :خود استقاللیها هم حال بهتری
ازشماندارن.
دارکوبمسئوالنیادگرفتنمیگنمااین
حرفهارونزدیموتقطیعشده.روشخوبیه!
دارکوب:مثلهمونهکهقبالهممیگفتناین
عکسواقعینیستوفتوشاپه!
آقکمالدمتگرم،مویمهمیمشکالت
ره با رمز پویا دارم .پدر ما ره درآوردن با این
کارشان ،اگه حسابمه خالی کنن ،زحمتش
کمترازایهکهرمزپویارهفعالکنم!
آقکمال:باایکارامنیتمرهباالولیبریماکه
چیزیتهحسابمانندرم،شهرامبهرامندره!

