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تیتر روز

ماجرای ربودن سگ مینیاتوری ۴۰میلیونی!

چارلی چاپلین :کاش زنده بودم و یه بار دیگه
«زندگی سگی» رو میساختم!

وزیرصمت:
بهدنبالتغییرو
تحولبنیادینو
اساسیدرصنعت
خودروهستیم

فال روز

آقا دمت گرم ،این
« َبت پراید» عالیه!

فقط حواست باشه تو
سرعت باالی  80ممکنه در
صندوق عقب جدیدش باز
بشه و جلوپنجرهاش بیفته!

ای صاحب فال ،سعی کن عقاید خودت
را با دیگران به اشتراک بگذاری .البته نه
همه چیز را و نه در همه جا ،اینترنت مردم
راالکیاشغالنکن!

شعر روز

تمن
بَ

دامادرئیسجمهورموفقبهکسبمدالطالودیپلمافتخار
مسابقاتجهانیاختراعاتکانادا شد

7

دارکوب :یعنی ژن خوب از طریق وصلت هم
منتقل میشه؟ اونم کانادا!
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر :بهتراست معتاد
نشویم که کار سخت و دشوار میشود

شهروندان:چشم،سعیخودمونرومیکنیم
کهکاربهدشواری نکشه!
احتمال پیدا شدن اولین سیاره قابل سکونت

و به دنبالش :کشف اولین دالل فروش زمین
این سیاره به صورت اکازیون!
کارتونیست :محمد بهادری

رئیسجمهورفیلیپین:بهمسئوالنفاسدشلیککنید!

مردم فیلیپین :اگه گلوله کم آوردیم با لنگه
کفش بزنیم؟!
کشفبزرگترینزیستگاهزیرزمینیماهیانکورجهاندرایران



دی روزنامه

ستایشایزکامینگ
علیرضا کاردار| طنزپرداز

همه چیزدان

اولی :شنیدی میخوان مشخصات همه متکدیان رو از جمله اسکن قرنیه چشم و اثر
انگشت ثبت کنن؟
دومی :جدی؟ ما تا االن فکر میکردیم مسئوالن از وضع متکدیان خبر ندارن .پس
شناسایی هم میتونن بکنن؟
مسئول صفحه :آقای دومی شما داری تند میری ها! دیر اومدی نخواه زود سانسورت
کنم.

توئیتروز

ثروتمند شدن با نوبل اقتصاد !
 پاییز تا همین جاش خوبه،هم هوا خنکه ،هم زود تاریک نمی شه ،هم نارنگی
اومده ،هم پاییز نیست!
تنها راهی که برای ثروتمندی به ذهنم میرسه اینه که برم یکی رو شبیه خودم
پیدا کنم ،روش سرمایهگذاری کنم تا پیشرفت کنه ،کمکش کنم به قله موفقیت
برسه و وقتی معروف شد برم بدلش بشم!
 آپدیت جدید تلگرام خیلی باحال شده ،از این به بعد جای آالرم گذاشتن ،تنظیم
میکنم صبحها یه پیام برای رئیسم بفرسته که «من دیگه نمیام» بعد هرروز از ترس
این که «سند» بشه قبلش بیدار میشم که کنسلش کنم!
من اون لحظهای که گوشی رو دو ساعت میزنی تو شارژ ولی چراغ سهراهی
خاموشه واسه دشمنم هم نمیخوام ،خیلی بیرحمان ه است!
 یه همکالسی دارم هروقت منو میبینه میگه باز شمارهات رو عوض کردی؟ بده
ببینم شماره جدیدت رو .و هیچوقت این احتمال رو نمیده که به
خاطر اونه که شمارهمو عوض میکنم!
 نوبل اقتصاد رو باید بدن به مــادر من .وقتی
گوشت میخریم بستهها رو یه ُخــرده کوچیک
میگیره تا اقتصادی عمل کنه ،وقتی غذا میپزه
دو بسته گوشت میریزه!
تنها موضوعی که من و مامانم روش تفاهم
داریم اینه که جنها هم با ما تو این خونه زندگی
میکنن ،از بس جفتمون چیزی گم میکنیم!

اولی :خب میگفتم حاال که اینجور دارن مرتب همه کارها رو انجام میدن شاید یه
سیستم هم بذارن متکدیها صبح به صبح بیان ساعت کار بزنن.
دومی :خب حاال که زحمت میکشن چرا به متکدیها کمکی نمیکنن سر و سامون
پیدا کنن؟
مسئول صفحه :شما دیگه خیلی تو کار مسئوالن داری دخالت میکنی .حق صحبت
نداری.
اولی :پس من با کی صحبت کنم؟
سومی :من هستم .ببینید ما اصال متکدی نداریم پس این طرح هم هیچ وقت اجرا
نمیشه .تمام.

پیامک روز
پیامک 2000999
تلگرام 09354394576

هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

نوشتن «دارکـــوب» در پیامک فراموش نشود!

کارتون روز

خدمات مختصر در برخی خطوط هوایی با وجود قیمت باالی بلیت

کارتونیست :علی کاشی

همزمان با آغــاز فصل جدید سریال پرطرفدار ،جــذاب و فاخر
«ستایش» موجی از هیجان خانوادههای ایرانی و حتی خارجی
را فراگرفت .تکلیف ما ایرانیها که مشخص است ،همه خوشحال
از این که دوبــاره حشمت فردوس به کانون گرم خانوادههای ما
بازگشته تا با بازی زیبا و «افتاد افتاد» گفتنهایش ما را غرق در لذت
کند و همزمان که به خاطر درد و بالهای ستایش اشک میریزیم ،با
نمک ریختنهای پسرش از خنده غش کنیم .در کنار ما ،خارجیها
هم بهشدت از شروع این سریال خوشحال اند چون دیدن این
سریال برایشان مانند کالس درسی است که در آن فنون مختلف
سینما و تلویزیون را یاد میگیرند .از متدهای بازیگری گرفته تا
فیلم نامهنویسی پرکشش و تعلیق و کارگردانی هنرمندانه و از همه
مهم تر ترفندهای گریم شگفتانگیز به خصوص برای پیر کردن
افراد توسط عینک و کاله گیس!
همانطور که همه جای دنیا مطرح است ،قبل از پخش یک فیلم
یا سریال ،سازندگان آن سعی میکنند با راهانداختن یک موج
تبلیغاتی ،نگا هها را به سمت آن جلب کنند .نمونهاش سریال
ترسناک Marianneاست که شرکت نتفلیکس در تبلیغاتش گفته
هرگز این فیلم را تنهایی نبینید .یا حتی همین فیلم «رستاخیز» که
گفته میشود پخش غیرقانونی آن خیلی هم یهویی نبوده و ...حاال
بگذریم .ولی برای سریال ستایش این اتفاق در بهترین حالت افتاد
که باعث شد مردم برای شروع اولین قسمت اش شمارش معکوس
راه بیندازند .آن ترفند تبلیغاتی هم چیزی نبود جز انتشار شایعه
مرگ یکی از بازیگران فرعی سریال که احتماال بهجز خودش و
خانوادهاش ،شخص دیگری یادش نبود در این سریال بازی کرده
و او را به نام نمیشناخت .البته چون بدون هماهنگی خود بازیگر
شایعه پخش شده بود ،بالفاصله هول شده و با فرستادن ویدئویی
اعالم کرد اصال فوت نکرده و خیلی هم زنده است .ولی به هرحال
باز هم باعث شد مردم مشتاقانه منتظر شروع ستایش بنشینند تا
حداقل برای یک هفته سوژه خنده و شادی داشته باشند!

ما اصال متکدی نداریم

بیا این گیره
رو بزن بوش
رو نفهمی!
کارتونیست :هادی لگزیان

حاال اونقدر جار میزنن و مردم حمله میکنن
به زیستگاهشون که چشمهاشون چهار تا
میشه!

سوژه روز

در حاشیه گرانی دارو و درمان
بعد از این دایم برو بهر چکاپ
وضع دارو و دوا آشفته بود
هرچه هم او را صدا کردیم ...نه
بیگمان مسئول ما هم خفته بود!
***
در حاشیه خبر طالق دو قورباغه
در هند!
آنچنان باال کشیده نرخ و آمار طالق
میرسد آن تیغ تیزش تا به حیوانهای باغ
قورباغه هم جدا شد ،نرم نرمک میرسد
نوبت ببر و نهنگ و کاکتوسان و االغ!
***
در حاشیه اخبار آبیاری مزارع با
فاضالب
رویتان باشد دو سه شیشه گالب
با غذا خوردیم طعم فاضالب
مثل تنبل کاش بر روی درخت
بی غذا و آب می رفتم به خواب!
سحر بهجو


دارکوب درباره زبالهگردی هم بنویس.
ای ــن کــســانــی کــه زبــالــهگــردی میکنن،
بیشترشون عضو مافیای زبــالــه هستن و
درآمدهای آ نچنانی دارن .درصد خیلی
کمشون نیازمند واقعی هستن.
دارکوب :بحث دقیق و لب مرزیه ،کاری که
از دستمون برمیاد اینه که امیدوار باشیم کال
این کار تعطیل و تموم بشه.
دارکوب فکر کنم صداوسیما به هر تهیه
کنندهای که تو اسم سریالش «باران» داشته
باشه ،بودجه بیشتری میده! داش امیر
دارکــوب :مگه بده تلویزیو نمون اینقدر
بارانیه؟ دیگه حساب بارانهای تلویزیون از
دستمون دررفته!
دارکوبعزیز؛جنابعالیدرمحلکارتون
دستگاهکارتخوانهمدارید؟!
دارکوب :نیازی بهش نداریم ولی اگه احیانا
کسی خواست کارت بکشه میفرستیمش
بقالی بغلی تا برای پول نقد نداشتن کسی به
دردسرنیفتهوانگفرارمالیاتیبهموننزنن!
دارکــوب فکر میکنم از وقتی قبضها
پیامکی شدن و کاغذی نیستن ،مبالغ یک
کمیباالرفته.بگوکهاشتباهمیکنم!
دارکوب :ایشاال اشتباه میکنین و خیاالتی
شدین!

کمیک روز

چگونهبازنشستهشویم؟!

فایده تماشای لیگ برتر فوتبال  

کارتونیست :منصوره دهقانی

سوال :پریشب خواب دیدم تلویزیون ما ،هی بزرگتر میشود و در نهایت
اندازه یک استخر پرآب شد و من در حال غرق شدن در آن بودم ،تعبیرش
چه میشود؟
همه چیزدان :تعبیرش را که جمعه شب از شبکه سه دیدید دیگر،
ستایش  ،3با همان آب بستن به داستان پخش شد.
سوال :مردی هستم 45ساله ،فرزندانم مسابقات داخلی فوتبال را تماشا
میکنند ،میخواستم بدانم تماشای فوتبال چه فایدهای دارد؟ حرصش
را بچه من بخورد ،پولش را بیرانوند و رحمتی بگیرند؟
همه چیزدان :با سالم ،خدمت شما عارضم اگر با فواید تماشای فوتبال
داخلیآشنابودیداینقدرنگاهمنفینداشتید.قبلازتماشایکلیواندوغ
بخورید اگر بر اثر ریتم آهسته بازیها و هیجان پایین تا نیمه اول خوابتان
ُنبرد ،گردن من از مو نازکتر! تازه با تماشای این مسابقات میفهمید از
سریال «ستایش» کم هیجانتر هم داریم .با تماشای شغل داوران که با
هر اوت دستی و خطای وسط زمین کلی فحش از تماشاگران میخورند
و اعتراض از بازیکنان میشنوند هم قدر شغل خودتان را میدانید .حاال
در این بین با تبلیغات قبل از هر بازی چندرغاز هم گیر تلویزیون میآید تا
بتواند بیست و سی را از شبکه دو و تکرار مختار را از آی فیلم ،تماشا و آن
یکی شبکههای دیگری که فراموش کردم پخش کند.

