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روحانی :وظیفه دولت و مجلس در شرایط
سخت و ویژه کنونی ،تالش مشترک برای حل
مشکالت است

دارکوب :خب در سایر مواقع
وظیفهتون چیه؟!

حال و روز خریداران خودرو
در این روزها

!

فال روز

دارکوب

ای صاحــب فــال ،هفتــه گرمــی در پیــش خواهی
داشــت( .بیــا! یک بــار هم کــه درســت پیشبینی
میکنیــم ،مســخره میکنی؟ باید مثــل مجلههای
زرد هــی الکــی برایــت ثــروت و بخــت ازدواج و
موقعیت شغلی پیشبینی کنیم تا قدر این فالهای
واقعــی مــا را بدانــی!) بــه هرحــال اگر حــرف ما را
قبول داری از این آخر هفته اســتفاده کن و کولر را
سرویس کن .فقط اگر خواســتی لوازم کولر بخری
با کســی برو که زیــر بغلــت را بگیرد تا از شــنیدن
قیمتها پس نیفتی!

تهران لرزید

تهران :قولنجم رو شکوندم ،ببینم
باالخره کی از رو میرین و
به فکر میافتین!
روحانی :بدون استقراض از بانک مرکزی
بودجه امسال را به خوبی اجرا خواهیم کرد

شعر روز

مردم :یا خدا...
رو استقراض از ما حساب کردین؟!

چگونه در خانه مبانیم؟

مدیرعامل تاکسیرانی تهران :کرایه نفر چهارم
بین  ۳مسافر دیگر تقسیم میشود

به من گفتی« :تو وقتی در امانی
که صبح و شام در خانه بمانی»
به روی چشم! اما گر بمانم
که خواهد داد خرج زندگانی؟
وزیرا ،من موافق با شمایم
ولی اکنون کمی پادرهوایم!
تو خرجم را بده ،من قول میدم
که از زیر پتو بیرون نیایم!
به من گفتی نرو بیرون تو شیطون!
اگه رفتی ،فقط تا توی ایوون
خودم که نه ،که صاحبخونه امشب
منو با زور کرد از خونه بیرون!

نفرچهارم :حاال که قراره بقیه
حساب کنن پس خودم میام دیگه !
انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات
ماکارونی از افزایش  ۵۰درصدی قیمت
ماکارونی خبر داد

مردم :اقال همین یه دلخوشی رو
بذارین برامون بمونه!
روند ریزشی دالر آغاز شد؟

کارتونیست:طراوتنیکی

بورس :نه داداش ،اون منم که
داره میریزه!
یکی از سه زرافهای که توسط باغ وحش
صفادشت به ایران وارد شده بود تلف شد

مسئول مربوط :خوشبختانه هنوز
 66درصد زرافهها زنده هستن!
وزیر ارتباطات :خواسته مردم از وزارت
ارتباطات ،کاهش قیمت اینترنت است

کله چغوکی

آق کمال به دل طبیعت میرود!
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

2

زحمت ای چند ماه هدر نرفته .خورده و نخورده بار و
بندیل ره جمع کردم و بقیه صبحانه َرم غازی کردم تو
ماشین بخو ِرم و از ترس جونمان دررف ِتم.
ولی خداییش ای رسم شکســت دادن کرونا نیست
ها! ایم از ای.

سومی :این وقت سال که میشــه یاد دوران مدرسه
و امتحانهــای ثلث ســوم و حــال و هــوای روزهای
آخر مدرســه میافتم .وقتی که از سر جلسه امتحان
میاومدیم بیــرون و کتابهامــون رو جر میدادیم،
بــدون دســتکش و ضدعفونیکننــده از درختهــا
آویزون میشــدیم و اصال عیــن خیالمــون نبود که
چطوری جواب «دالیل انقراض سلســله قرطاسیان
چــه بــود» رو «عــدد پــی» درآورده بودیــم! حیف که
امسال دانشآموزها نتونســتن از جو شب عید و بعد
از ســیزده بهدر و عذاب پیک نوروزی و استرس شب
امتحان و بیخیالی آخر سال تحصیلی لذت ببرن.
دومی :اتفاقــا با ایــن آموزش مجــازی کــه همه اون
مصیبتها رو بچهها تجربه کردن ،فقط یه جور دیگه
و بهصورت آنالینش رو .ولی مدرسهها هم باز شدن و
به سالمتی بچهها هم دارن امتحانهاشون رو میدن.

نشون میده ما خیلی شــجاع بودیم که مدرسهها رو
باز کردیم.
ســومی :بحث شــجاعت نیســت ،اگه همیــن روند
آموزش آنالیــن ادامــه پیدا میکــرد کال با یه نســل
بی ســواد مواجه میشــدیم که حتی نمیتونســتن
اسم خودشــون رو بنویسن ،چه برســه بخوان دالیل
انقراض سلسله قرطاسیان رو بدونن یا عدد پی رو تا
دو رقم اعشار بنویسن!
اولی :عالوه بر بدآموزی ،باید دایم مواظب باشم که
ســیاهنمایی هم نکنین .به هرحال هر کار تازهای یه
سری خطاهایی داره که به مرور زمان و بر اثر آزمون
و خطا درست میشه.
برخی مسئوالن :کامال درســته ،حاال ما هی بگیم
تا وقتی بازنشسته میشــیم مشغول آزمون هستیم تا
خطاهای سیستممون دربیاد ،شماها باور نکنین!

دوبییت های خربی هفته

***
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
چون از پراید و نرخش شد بنز هم پریشان
آنقدر قیمتی شد خودرو که حال حتی
با خر کنی تردد خوب است چون نیاکان!
***
با رشوه و سود و باج باید چه کنیم؟
با قیمت اسفناج باید چه کنیم؟
اینها به کنار مشکل اکنون این است:
با کاهش ازدواج باید چه کنیم؟!
بهار نژند

فتوکاتور
ببخشیدآقایرئیس،چراوقتی مادرت
دستکشتونپارهاست؟
میگه:
+بادستکش
تا دونه آخر
کهنمیتونم
پوست تخمه رو
چشموگوشم
از کف زمین جمع
روبخارونم
نکردی حق نداری از
خب!
اتاقت بیای بیرون!

رئیسانستیتوتحقیقات
تغذیهایوصنایعغذاییکشور:
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واکسن هاش

کارتونیست:مسعودماهینی

«یادم ِنمیه چندوقته از تو
مادرم شــاکی زنگ زد کهُ :
ُ
پوســیدم تو خانــه .بیا مو ره نجات
نخوردم.
خانه ُجم
ُ
ُ
مرم »...خندهام
بده از دست آقات و برارتُ ،
درم دی ِونه ُ
گیریفتهبود،گف ُتمچشم.بهکاملیاخانمگف ُتم،گفت:
«اتفاقا میخواســتم بگم روز عیدفطــر بریم یه جایی
هوا به ســرمون بخوره .میخوای صبح عید وســایل
صبحانه رو برداریم و بریم دنبال مامانت اینا ،یه جایی
تو در و دشت که خلوت باشــه و مردم نباشن صبحانه
بخوریم؟» یعنی قربونــش برم تا ُ
مگــم ف ،خودش تا
فلکهآب ِمره و برمگــرده .کارها ره هماهنگ کرد و به
مادرم اینا هم گفت و مویم احترام سرش گذاش ُتم و به
ُ
آقاش و مادرش گف ُتم که اونایم َبین.
بودمَ ،یگ جایی که خلوت
از مســود آدرس گیریفته ُ
بشــه و خوش آبوهوا و نزدیــک .جاده خلــوت بود.
رف ِتم رسیدم و َیگ جوب آب و ســایه درخت و هوا هم
عالی .فرش ره پهن کردم و با رعایت فاصله و ماکس
زده ،نشس ِتم و عیال هم بساط صبحانه ره پهنکرد.
برارم جمال ازبس ای مدت تو خانــه مانده بود ،مثل
ُ
حــوری و ریا فقط مدویــد و بقیه هم گــرم صحبت که
دیدم َیگ ماشین از راه رسید و اوبرتر از ما نگه داشت
و دوتا خانواده پیادهرفتن .خوشبختانه جا زیاد بود و
فاصلهمان باهاشان رعایت مشد .جاتان خالی وسط
صبحانه خوردن بودم که دوتا ماشین دگه هم رسیدن
و دو طرف دگه مــا جاگیریفتن .اِنا حــاال خوب رفت.
حاال ما هی خودمانه جمعتر مکردم که خیلی با اونا در
تماس ِ
نباشم ،ولی اونایم انگار نه انگار هی میآمدن
چفت مــا .یکیشــان آمــد ظــرف گیریفــت و او یکی
پیکنیکی و از اوبر نــون گیریفتن و بهجاش هندوانه
شــتری دادن و ...حاال کاش اقال ماکــس زدهبودن،
هم هیچی به هیچی .انــگار ای مدت فقــط ما تو غار
بودم و خبر از بیرون نداش ِتم .مردم تو شیکم هم وول
مخوردن و مایم حرص مخوردم .جوری بود که ِجمال
برارم هم ترس ورش داشت و آمد نشست کنار مو که:
ُ
«داداش کمال ،کرونا شکست خورده؟» حاال مو چی
ُ
کردم که زود جمع ک ِنم ب ِرم تا
بگم به ای بچه .اشــاره ُ

آویزان شدن از درخت بدون دستکش
هنوز میشه اون مراسم کتاب پارهکنون رو انجام داد.
اولی :حــاال یه روز من نبودم ســتون رو شــروع کنم،
تا جایی کــه دلتون خواســت بدآمــوزی کردین! تو
این شــرایط پــاره کــردن کتاب اصــا کار درســتی
نیســت و میشــه کتابها رو تمیز تحویل افرادی داد
که نیاز دارن یــا نهایتــا بازیافت کرد و البته درســته
که مدرســهها بازشــدن ولی باید همه پروتکلهای
بهداشتی رو رعایت کنن.
دومی :حرف از رعایت پروتکل بهداشــتی که میشه
یاد اختتامیــه و افتتاحیــه مجلس می افتــم ...حاال
بگذریــم .از ایــن هم که هر ســال محتــوای کتابها
عــوض میشــه هــم بگذریــم ولــی تــو اخبــار خوندم
رئیسجمهــور فیلیپین گفتــه تا واکســن کرونا پیدا
نشــده ،هیــچ مدرســهای بــاز نخواهــد شــد و هیــچ
دانشآموزی هم حق رفتن به مدرســه رو نداره .این

*****

در این اوضاع بحرانی ویروس
عجب جذاب شد وضعیت بورس
چنان جذبش شدند از کودک و پیر
که مثل پمپ بنزین رفت در کورس!

سوژه روز

مردم :شما شیرفلکهاش رو باز بذار،
ما به گرونیش عادت میکنیم!

مجید رحمانی صانع

