تیتر روز
روحانی:مادراین ۴ماه ۴ ،تاهدفداریم
زندگیسالم
پنج شنبه
۱۹فروردین    ۱۴۰۰
شماره ۱۸۵۰

دارکوب:کاشیکیشاینباشهکهما
زندهبمونیم!

جهانگیری:حذفگوشتازسفرهمردمتعبیر
غلطیاست

ا
م
س
ا
ل
هب
ا
ر
و
ح
ا
ش
ی
ه
ه
ا
ی
ش
!

دارکوب

مردم:درستشاینهکه

فال روز
ای صاحب فال ،از این که تا این جای سال هنوز مشخص
نشده هوا بهاری اســت یا زمستانی یا تابســتانی ،برایت
ســال خوبــی را پیشبینی مــی کنیم .ربطش چیســت؟
این است که وقتی ندانی چه بر ســرت خواهد آمد ،قطعا
راحتتر خواهــی خوابیــد ،تا این کــه بدانی فــردا فالن
چیز گران میشــود یا دیگر گیر نمیآید یا برایش مالیات
میبرند! پس حالش را ببر ،ماسکت را هم درست بزن!

کالسفرهمونحذفشده!

شعر روز

معاونوزارتشهرسازی:طرحاجارهداری
حرفهای،بهمنظورتحولدراوضاعمسکن
کشوراجرامیشود

در صف مرغ چه گذشت؟!

مستاجران:نهتوروخدا...همون
دالروماشینومرغحرف هایبسه
برایهفتپشتمون!

پزشکانچینییکعملجراحیراباکمک
فناوریواقعیتترکیبیبهاتمامرساندند

دارکوب :به جای این کارها کاش این
بساطکروناییروکهساختند،به
اتماممیرساندند!

سخنگویدولت:اینکهمنمیگویمکاالها
گراننمیشودامابهسرعتبعدازآنگران
میشود،نشانهصداقتماست

دارکوب:یاشایدنشانهجسارت

گرانفروشاناست؟!



فیلمنامهنویس«اوشین»درگذشت

رئیسانجمنپرورشدهندگانمرغگوشتی:
مردمازصفمرغخوششانمیآید

مردم:همونطورکهازداشتن
مسئوالنیمثلشماخوشمونمیاد!
مدیر عامــل اتحادیــه تعاونیهای لبنی :ســرانه
مصرفلبنیاتدردنیا ۱۸۰کیلوگرماســت،در
ایران۵۰کیلوگرم

ایرانیان :اشتباهه! اون قدر که ما
کشکمون رو میسابیم ،هیچجای
دنیا نمیسابن!
کله چغوکی

آق کمال تعطیالت نوروزش
را گذراند!
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

ســال نوتان مبارک .ایشــاال ســالی بهتر از پارســال و
سالهای قبل دشته بشن .راستی تو تلویزیون شنفُ تم
َیگ مجریه ایجــوری تبریــک ُمگفت کــه« :امیدوارم
امســال بهتریــن ســال عمرتون باشــه!» یعنــی هم دو
دقیقه به حرفش فکر نکرده بود که معنیش ِمشه« :سال
بعد بدتر از امســال باشــه براتان ،یا امســال ،سال آخر
عمرتان باشــه!» قربــون ای مجریــا که هــم هرچی به
دهنشــان میهِ ،مگن .بگــذ ِرم .دیــدن تعطیالت چی
جوری چشم به هم زدنی گذشت؟ اصال انگار نه انگار
که پونزده روز تعطیل بودم .مو هنوز نیــاز به َیگ هفته
درم تا خســتگی عیــد از ت َنــم در ُبیــه! یعنی
مرخصــی ُ
هرسال بری تعطیلیهای عید و سال بعدمان همچین
برنامهریزی مک ِنم که کــم مانده مدیرهای گوگل و اپل
بیان اســتخداممان کنن که «جان ما بــری کمپانی ما
هم شــما برنامه بیریزن ،بلکه به ســوددهی ِ
برسم!» یا
ایالن ماسک اگه تو اینستا فالومان کنه و استوریمان
ره بیبینه ،دایرکــت بزنه که «جــان ما بیا بری ســفر به
مریخ َیــگ برنامه بیریــز ،بلکه ای بچههای شــرکت ما
یاد بیگیرن!»بعد که ســیزده بهدر ِمرسهِ ،مبینی فقط
همو دو تا مــورد اول فهرســت برنامههــا ره تیک زدم و
بقیهاش دســتنخورده مانده .حــاال او دو مورد چیه؟
اول ای که به عمــو و خاله زنگ بز ِنم ســال نو ره تبریک
بگم که خب قطعا بــه قومهامان زنگ مز ِنــم و اگه نز ِنم
مادرمان و عیالمان کچلمان مکنن! مورد بعدی هم
ای که ماهی های قرمز سفره هفتســین ره بندازم تو
استلخ کوهسنگی که خب ماهیهامان اصال به سیزده
ِنمرسن و همو هفته اول عمرشانه ِمدن به شما!

سوژه روز
اولی :دوســتان ســال نوتون مبارک .امیدوارم که در
سال جدید...
دومی :زنده بمونیم؟
سومی :مرغ بخوریم؟
اولی :باز شروع شد! اول ماسکتون رو درست بزنین،
بعد وسط حرف من بپرین! امیدوارم در سال جدید...
دومی :زندگیمون قرمز نباشه؟
اولی :خواهشمیکنمبازکلکلفوتبالیراهنندازین
که خودمون و مردم اصال حــال و حوصله این حرفها
رو نداریم.
دومی :کلکل چیــه؟ منظورم اینه که کاش در ســال
جدیــد رنگبندی شــهرها بــرای کرونــا قرمز نشــه و
قرمزیــش کمتر بشــه ،اوضــاع بــورس هــم از قرمزی
دربیاد.خطقرمزهاهمیککمیکمرنگتربشن،مثال

طرح شادسازی دارکوب
صورتی جیغ .وضعیت مایحتــاج عمومی هم اینطور
نباشهکهمردمصورتشونروباسیلیسرخنگهدارن!
سومی :تو که داری آرزو میکنی اقال یه چیزهایی رو
آرزو کن که شدنی باشــن! ولی این جریان قرمزشدن
شــهرهای کرونایی خیلی ترســناکه ها .ما بــه عنوان
رسانه چی کار میتونیم بکنیم؟
اولی :واالمادیگهتمامتالشمونروکردیمومیکنیم،
مهم خود مردمن که گوش بدن.
دومی :و البته مسئوالن هم عمل بکنن .یادتونه شب
عید وزیر بهداشــت گفت« :قرار شــد برای ســفرهای
نوروزی مــا رنگبندی شــهرها را اعالم کنیــم و ما هم

دو گزینه رنگبندی داشتیم .دوســتان در ستاد ملی
مقابله با کرونا رنگبندی شــادتر را پذیرفتند که آبی و
زرد بیشتر و قرمز و نارنجی کمتری داشت ».یادتونه؟
خب اگــه اون موقع رنگبنــدی غیرشــاد رو انتخاب و
اعالم میکردن مســافرت ممنوعه ،الزم نبود االن ادا
حال بدا رو دربیاریم!
سومی :ولی انصافا خود مردم هم دیگه خسته شدن
و رعایت نمیکنن .کار و کاســبیها رو چی کار کنن؟
واقعا سخته.
اولی :حاال حرفهای شاد بزنین ،ما باید روحیه بدیم
به مخاطبان.
دومی :بله بله .مــردم عزیز ،لطفا روحیــه خودتون رو
حفظ کنین ،نترســین ،یــه عینــک دودی بزنین و بعد
نقشهرونگاهکنینتاهمهجارویکرنگوشاد ببینین!

 از عوارض کرونا این طوری شده؟ +نه ،فکر کنم بهش گفتن اگه رو سرت راه بری بهت مرغ میدیم!

ماسک بزنید ،البته به خودتان ،نه حیوانات!

لطفا
بیخیال
دید و
ابزدیدها
شویم!

اپسخ گاو!

ای گاو بیاد توام از عهد عتیق
پیمان من و تو بوده بسیار دقیق
گویم که به سال چارصد ای جان رفیق
شیر تو چرا بسان آب است رقیق؟
گفتا که نپرس ،بنده هم مجبورم
من گاوم و از کار سیاست دورم
گفتی که شیرم کمکی آبکی است
بود ز گفتنش معذورم!
حق با تو َ

خدنگی

کارتونیست:علیکاشی

2

حاال بقیه فهرستمان که صاف و پاک ماند چیا بودن؟
ای کــه صبحهــا زودتــر وخــزم ،ورزش ک ِنــم ،وزن کم
ک ِنم ،چای کمتر بخو ِرم ،ســاعت گیریفتن گوشــی تو
دستمانه کم ک ِنم ،کتاب بیشتر بخوا ِنم و ...که خدا ره
شکر هم هیچ کدومشانه نه تنها عمل نکردم که عمرا تا
سال ِدگه به طرفشان هم ِنم ِرم!

مجید رحمانی صانع

کارتونیست:محمدجوادطاهری

دارکوب:مرحومازبسسرتغییرات
داستان اوشینحرص خورد ،مرد!

تا که خبر دادن که مرغ اومده
سریع تو صف رفتم و جا گرفتم
صف نگو تو ،محشر کبری بگو
هزار و یک دونه بال گرفتم!
ولوله بود ،هرکی یه چیزی میگفت
سرسام از اون سر و صدا گرفتم
سعید میگفت یه مرغ گرفتم اما
انگاری مرغ تخم طال گرفتم!
حمید میگفت من دو تا بال ،پریروز
از توی بازار سیا گرفتم!
زد یکی پشتم ،تا که گفتم بله؟
گفت که ببخشین اشتبا گرفتم!
سه ساعتی تو صف شدم ُمعطل
دیسک و واریس و دردپا گرفتم
نوبت من تا که رسید ،تموم شد!
تا شنیدم اینو ،عزا گرفتم
شکر خدا که بینصیب نموندم
تو اون شلوغی کرونا گرفتم!

