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کارتون روز

تیتر روز

رئیسجمهور:ثباتاقتصادیوروحیهمردمماازیکسال
پیشبیشترشدهاست

فال روز
ای صاحب فــال ،قــدر عمرت را بــدان،
دیدی باز آخر هفته رسید ،حتی بدون
این که چشم به هم بزنی!

دغدغههای این روزهای شهروندان درباره گوشت!

مردم :باز ما کنار خیابون به صفحه دارکوب
خندیدیم ،شما رد شدین فکر کردین
روحیهمون باالست؟!

شعر روز
چیزهایی که بهتر است!
زندگی با یار ،خیلی بهتر است
کار ،بیاجبار خیلی بهتر است
با چنین وضعی که دارد اقتصاد
خانه از بازار خیلی بهتر است
گرچه راحت هست شلوارک ولی
مرد با شلوار خیلی بهتر است
خستهام از دست بابا بس که گفت:
پسته از سیگار خیلی بهتر است!
محتکر میگفت :احوال برنج
داخل انبار خیلی بهتر است
کشف کردم بعد کلی تجربه
شیر از کفتار خیلی بهتر است
جنگ ،خودسوزی ،تهاجم ،حاشیه
دوری از اخبار خیلی بهتر است...

سخنگویدولت:ارزشپولملی۴۰درصدبهبودپیداکرده

دارکوب:ببینچهبالییسرشاومدهبودهکهبا
 40درصدبهبودهنوزحالوروزشاینه!
یکشهروندفردیسیبارهاکردنموشدردفترشهرداربه
افزایششماراینحیواندرشهراعتراضکرد

خوبهکسینمیخوادبهافزایشدزدی،تورم،
خشونتو...با این روش اعتراضکنه!
کارگردان«معمایشاه»پسازانتشارعکسگریمبنالدن:
امیرمهدیژولهباگریمخوبشبیهدکترمصدقهممیشود



امیرحسین خوش حال

یکگریمور:یهکمدیگهزوربزنیمیه
مارلونبراندوهمازشدرمیاد!
ردپایخاوریدرپروندهقاچاققطعاتخودرو

دارکوب:هزارپاکمترردپادارهتابعضی
اختالسگرانزحمتکشما!

توئیت روز

استوری از قهوه و نان!

کله چغوکی



کارتونیست :نگین نقیه

آق کمال بودجه کم می آورد!
آق کمال| همه کاره و هیچ کاره

بودم که تو زندگی مشترکمان بری هر کاری َیگ مقدار
قبلنا گفته ُ
باخصوصی بودجه ِمذا ِرم کنار (وقتی هم پول ند ِرم ،اعتبارشه مذا ِرم
بری وقتی که پول دستمان بیه!) مثال ماهی َیگ بار مت ِنم ب ِرم بیرون
غذا بخو ِرم که خب اگه َیگ ماه موقعیتش پیش نیامد ،ماه بعدش
دو بار ِمــرم! یا مثال بری خرید رخت و لباس اگه وسط سال جایی
حراجی قیمت مناسب بود ،مخ ِرم و مذا ِرم بری عید .ولی ای قضیه
َیگ استثنایی هم دره بری عیال که هروقت دلش خواست ِمتنه بری
خودش کیف و کفش بخره ،به شرطی که به بودجه خانواده دست
نزنه و از صندوق ذخیره غیرارزی استفاده کنه ،از بس کیف و کفش
دوست دره! یَگ بودجه هم درم بری مسائل فرهنگی ،یعنی کتاب،
فیلم ،آهنگ ،سینما ،تئاتر و مخصوصا لوازمتحریر .ای آخری خیلی
خفنه ،یعنی جوری مو و کاملیاخانم عاشق نوشتافزا ِرم که وقتی ِمرم
فروشگاه مثل هوری ووریا به خودمان میافتم! پریشبا رفته بودم
کتابفروشی که کتابهامانه بخ ِرم .چون اول مدرسهها هم بود،
غرفهلوازمتحریرشغلغلهبود.مایم ُمخ ُمخامانشدکهبرم َیگنگاهی
بندازم .چشمتان روز بد نبینه ،هم مثل دوتا بچه مدرسهای ،عیال
دست مو ره مکشید که بیا دفترچهها و جامدادیهاشه ببین ،مو کیف
مکشیدم که از ای ماجیکا و مدادفشاریا برام بخر .بچهها و ننه
عیال ره
ُ
باباهاشن هم هاج و واج ما دوتا گنده َبک ره نگاه مکردن .شاد و خندون
با سبد خرید رف ِتم پای صندوق که اِنا حاال خوب رفت! آقای فروشنده
مبلغرهکهگفتبرقسهفازازمانپرید.چونفروشندهشناسهستو
ِمدنهموتوروزنامه ُیم،باهاشرودرواسیداش ُتمولیعیالخیلیراحت
گفت« :ببخشید ،فکر نمیکردیم اینقدر گرون بشه .اگه میشه نبریم
شدم ولی بهجاش عیال َیگ کیف بری
اینا رو ».مو که از خجالت آب ُ
نخورم!
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باخانمان

آغاز ماه مهر

زهرا فرنیا| طنزپرداز

باتوجه به آغاز ماه مهر ،نمیشه درباره دانشجو و دانشگاه ننوشت .شاید بگین مهر به
نیمه داره نزدیک میشه و من دارم از شروعش مینویسم ،چه جوریه؟ (شایدم نپرسید
ولی این لذتهای کوچیک رو از نویسنده نگیرید .بذارید حس کنه مخاطبش رو خوب
شناخته .بذارید دلش به همین کفبینیها خوش باشه) بله! خودم تقویم دارم ،خیلی
خوب میدونم امروز  ،یازدهم مهر یا یه تاریخی همون حدوداست اما مهر واقعی از وقتی
شروع میشه که ما قدم مبارک رو بهطور متحد به دانشگاه میذاریم .وقتیه که بیاعصابی
دانشجو از کالس هشت صبح و ناتوانی در انتخاب واحد صحیح ،تزریق میشه به کف
خیابون .وقتیه که تازه قراره مترو و اتوبوس از مسافر منفجر بشه ،نه اول مهر! اول مهر
مال بچه مدرسهایهای زمان ما بود ( .باورم نمیشه از زمان مدرسه خودم بهعنوان یه

در سال  ۹۷بیش از  ۴۳تن اپزل
از کشورهای مختلف وارد ایران شده است

آقازاده کوچولو

پیامک 2000999
تلگرام 09354394576
هرچه می خواهد دل تنگت بگو! فقط...

نوشتن «دارکــوب» در پیامک فراموش نشود!

شعر و کاریکاتور درباره سالمندان جالب
یک سالمند
بود .ممنون.
دارک ــوب جــدی خط فقر  5میلیون و
 700هزار تومنه؟ اگه این جوریه که من االن
توی قعر فقرم!
دارکوب :دور از جون ،مهم اینه که دلتون
خوش باشه ،خط بهونه است!
هزینههای اضافی مــدارس به کنار،
دستور خرید کتابهای کمک آموزشی هم
قوز بــاالی قوز شــده .اگر این کتابها الزم
هستند خب آمــوزش و پــرورش همینها را
پدر دو دانش آموز
چاپ کند.
دارکوب :مزهاش به اینه که خودتون بخرین
و ازش استفاده کنین تا قــدرش رو بیشتر
بدونین!
دو روز بچهها رو تعطیل کردن مثال هوا
پاک شد؟ یا یک مشکلی هم برای ما درست
شد که میریم سر کار بچهها رو چی کار کنیم؟
دارکـــوب :هم هــوا پــاک شد و هم صورت
مسئله! ولی بازم از این که تو این هوا بچه بره
بیرون که بهتر بود.
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تصویرساز :علی کاشی

مهرشادمرتضوی

پیامک روز
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داستانک

آقازادهکوچولوازسیارهخودش،باسفینهشخصیکهپدرشبراشخریدهبود
تازه به زمین رسیده بود .پدر آقازاده کوچولو که عضو علیالبدل شورای سیاره
بود،خودشهمچندوقتپیشبهجرمارتشافراریشدهوبهیهکهکشاندیگه
رفته بود .اما هیچوقت نتونستن ارتباط پسرش رو باهاش اثبات و اموالش رو
مصادره کنن ،چون پسرش فامیلیش رو عوض کرده بود و شده بود یه آقازاده
واقعی! همین که آقازاده کوچولو به زمین رسید ،چشمش به یه روباه افتاد.
پرسید« :تو چی هستی؟ چقدر زیبایی! چه سری ،چه دمی ،عجب پایی» .روباه
جواب داد« :ما این کارها رو کهنه کردیم بزرگوار ،برو سر یکی دیگه رو شیره
بمال» .آقازاده کوچولو که بهصورت ژنتیکی هیچوقت از پاسخ نمیماند ،کم
نیاورد وگفت«:شیرهمیمالیدیموقتیشیرهمدنبود».روباهگفت«:ایناروولش.
توکیهستی؟ازکجااومدی؟»آقازادهکوچولوبهآسموننگاهکردوگفت«:من
ازیهسیارهدوردستاومدم.مندرسیارهامیکگلدارم،گلمنسبزرنگاست
و هروقت آن را میبویم چشمهایم قرمز میشود و غشغش میخندم» .روباه
جواب داد« :از گلت برای من هم بیاور» .آقازاده کوچولو بیتفاوت جواب داد:
«میآییبامنبازیکنی؟»روباهکمیفکرکرد،اسمشراپرسیدوسرچشکرد
وفهمیدچهخرمایهایاست.پسگفت«:بلهکهمیآیم.
حتی حاضرم با تو الیو بگیرم و در مهمانیهایت
شرکتکنم».وبهآقازادهکوچولوچسبید
و دوتایی با پــول پــدر آق ــازاده کوچولو
سالهای ســال عشق و حــال کردند.
پس اگر آقازاده نیستید ،حداقل زرنگ و
چتربازباشید.

خاطره زیرخاکی دارم استفاده میکنم ).زمان ما اینطور بود که اگه یکم میافتاد پنج
شنبه ،بینالتعطیلی و این داستانها نداشتیم ،باید میرفتیم مدرسه .االن بچهها سال
تحصیلیشون دوشنبه شروع میشه ،میگن تا آخر هفته تق و لقه ،از هفته بعد میریم .ما که
اونجوری بودیم ،االن از هفته سوم مهر تازه داریم فکر میکنیم یعنی دانشگاه بریم یا نه؟
این بچههای االن رو دیگه نمیدونم چی بشن!
دانشگاه هم هرچی تالش می کنه بفهمه مشکل از کجاست که ما دانشگاه نمیایم ،به
نتیجه نمیرسه .یه هفته روی خستگی دانشجو حساب باز میکنه ،اول مهر کالس
مـیذاره ،دوازدهــم بهزور میایم .کالسها رو از اول مهر میندازه بیست و پنجم ،بازم
دوازدهم میایم .به نظرم چاره اش اینه که کالسها رو همون دوازدهم شروع کنه که هم
خودش کوچیک نشه ،هم ما عذاب وجدان نداشته باشیم و از غیبتهامون برای چیزی که
حقمونه استفاده نکنیم .عین اون جوکه که میگن طرف میره باشگاه ،بهش میگن :هفته
اول بدنت درد میگیره بعد عادت میکنی ،میره از هفته دوم میاد که بدنش درد نگیره.
خب خدا رو شکر این هفته هم یه مشکل دیگه رو حل کردیم توی این ستون!

واقعا میری قهوه دم میکنی سه ساعت
دنبالعودوشمعویهآهنگمناسبمیگردی
کهاستوریبگیریبعدهشتگبزنیآرامش؟!
واسهمنفروشگاههایمجازیوبوتیکهیچ
فرقی نمیکنن ،از هر چیزی که خوشم بیاد
پولشوندارمبخرم!
بازخوبهمعامل هکاالباکاالازبینرفتوپول
اختراع شد .وگرنه کی حوصله داشت هر روز
صبح از لونه مرغها تخممرغ بــرداره ببره بده
شارژگوشیبگیره؟!
تــ و ســریــالهــای ای ــران ــی اگـــه دیــالــوگ
«کالنتری؟ کدوم کالنتری؟» رو حذف کنن،
دیالوگ «بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟!» با
اختالفزیادیپرتکرارترینمیشه!
قبال وقتی میخواستن نون رو گرون کنن
چند هفته اول نونا رو خیلی بزرگ میکردن
بــعــد یـــــواش یـــــواش آب
م ـیرفــت ،االن دیگه
رودرواســـــیشـــــون
ریــخــتــه هــم ن ــون رو
گرون کردن هم
کوچیک!

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

