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وزیر هبداشت :ترس ایجاد شده در جامعه از کروان ،ترس کاذب است

فال روز
ای صاحب فال ،امروز روز مهندس است
و به شما تبریک میگوییم .قطعا اگر
مهندس نیستی دوست داری مهندس
باشی!

وزیر ارتباطات :تصمیمی برای ریاست جمهوری ندارم

دارکوب :مهندس با این جنبه باالیی که داری،
اگه ما بهت اصرار کنیم چی؟!

دورش رو خلوت
کنین ...چیزی
نیست ،عوارض
ترس کاذبه!

کمیته کشوری آنفلوآنزا :مردم نگرانی در مصرف نان
نداشته باشند

شعر روز

عاشقانههای منظوم!

مردم:اگهگیربیاریم،چشم!
نگرانیترکیهایهاازنوروزودرخواستبستنمرزهایایران

دارکوب :پسفردا که اقتصادتون با سر به زمین
خورد باز نیاین التماس کنین بهمون که بیایم!
وزیربهداشت:بهزودیماسکرایگانتوزیعمیکنیمتاافراد
سودجوماسکهارویدستشانبماند

افراد سودجو :روی دستمون که نمیمونه،
توی انبارمون جاشون امنه!
اشت

ر بهد

وزی

مسدودشدنمقطعیجادههرازبهدلیلتعمیرات

کارتونیست:علی کاشی

جاده هراز :یعنی نمیشه یه بار هم برای
دل خودم مسدود بشم؟!
زمینلرزهبهبزرگی 5.7ریشتردرآذربایجانغربی

مردم :اتفاقا زلزله بعد از کرونا و قبل از سیل
خیلی میچسبه!
حذفاثرانگشتدرثبتترددکارمندان

برخی کارمندان :نمیشه کال ثبت تردد رو
حذف کنین؟ باور کنین تو روحیهمون خیلی
تاثیر میذاره ها!
جزیرهالرکمقصدگردشگرانمیشود

اعالم وضعیت قرمز بین حیوانات و
محیط زیست جزیره!
تاسال ۲۰۷۰بهعلتگرمایشزمینیکسومگونههایگیاهی
وجانوریبهطورکاملنابودخواهندشد

دارکوب :با این اوضاع البد دو سوم باقیمونده
هم تا قبل از  2070نابود میشن!


باخانمان

سوژه روز

خربهای دست اول را از ما بخواهید
اولی :بچهها شنیدین...
دوومی :اوی اوی اوی! صبر کن .حواست باشه چی میخوای بگی.
اولی :یعنی چی؟ این چه طرز حرف زدنه؟
دومی :طرز درست! این روزها همه یاد گرفتن هرچی به ذهن و دهنشون می رسه فوری
اعالم میکنن .نه دنبال تایید منبع میگردن ،نه به راست و دروغ حرفشون فکرمیکنن،
نه براشون مهمه که این شایعههاشون چه تاثیری روی مردم و جامعه داره .انگار مسابقه
است که کی زودتر از همه خبرهای بد و دروغ رو اعالم کنه!
سومی :راست میگه ،از شایعه فوت هنرمندان گرفته تا روشهای درمان فالن بیماری.
دومی :دقیقا! اگه گروه خانوادگیمون رو بهتون نشون بدم که چه چیزهایی این روزها
توش دست به دست میشه ،دندونهاتون می ریزه!

سومی :کو ببینم...
دومی :برو عقب! گروه خانوادگیه ها! بذار چندتاش رو براتون میخونم ...متاسفانه باخبر
شدیم در زلزله امروز صبح شرق بنگالدش که لرزههای آن تا تهران هم رسید ،بیش از یک
میلیون نفر از هموطنانمان صدمه دیدند ،لطفا برای خوب شدن حال این دوستان نفری
سه دقیقه باال و پایین بپرین تا زلزله بنگالدش جبران بشه! یا این یکی :حال استاد خوب
است ،اما تو باور نکن .که منظورشون دلدرد استاد اسدی پیش کسوت فوتبال بعد از
خوردن خوراک لوبیاست! یا این یکی درباره کرونا پست فوروارد کرده :این بیماری نه تنها
ترسندارهکهحتیبرایسیستمبویاییبدنهممفیدهودودکردنبرگچنارنیمهخشک
باعث میشه ویروس کرونا از سوراخهای بینی بیاد بیرون که با فینکردن از بین میره...
سومی :اه حالمون رو به هم زدی! از بس چرت و پرت خوندی نفهمیدیم خبری که اولی
میخواست بگه چی بود؟
اولی :شما لیاقت خبرهای موثق منو ندارین ،تو ک ِفش بمونین تا فردا!

پیامک روز
پیامک2000999
تلگرام09354394576
هرچهمیخواهددلتنگتبگو!فقط...

کمیکروز

نوشتن«دارکوب»ابتدایپیامکفراموشنشود!

واکنش دانشآموزان به تعطییل یپدریپ مدارس در سال تحصییل جاری
تمامی مدارس به علت
آلودگی هوا و وجود
ریزگردها تعطیل است

کلیه مقاطع تحصیلی به دلیل
بارش برف ،برودت هوا و
یخ زدگی معابر تعطیل شد

امروز به علت زلزله ،سقوط
شهابسنگ و آتشفشان
تمام مدارس تعطیل میشود

مدارس شهر به خاطر
جلوگیری از شیوع بیماری
کرونا تعطیل خواهد شد

همه مقاطع تحصیلی
تا پایان هفته...

روز کارانمه و روز مهندس
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز

ای بابا...

این که نشد
دیگه!

کارتونیست:حسین نقیب

روز کارنامه مدرسه ،مثل آخرین روز زندگی بود .مثل این که به
شما بگویند اگر  ۲۴ساعت زنده باشید چیکار میکنید .از پاک
کردن «درایــو دی» و تغییر مکان دفترخاطرا تتان و پاک کردن
آرشیو چتها بگذریم .من همه این  ۲۴ساعت تا روز کارنامه را ذکر
میگفتم ،حتی بیشتر از محمدرضا گلزار!
کارنامه دهــه شصتیها انگار جــواز مــر گشــان بــود .ما با صف
بازماندههای فامیل و آشناها مقایسه میشدیم ،حتی آنوقتها
پارتیبازی و رانت و سهمیه هم معنایی نداشت .تو یا باهوش و
خواستنی بودی مثل دختر داییات ،یا تنبل مثل همسایه طبقه
پایین.
دیـــروز روز کــارنــامــه دخــتــرم ب ــود ،منتظر درخــشــش ۲۰ه ــا در
کارنامهاش بودم اما آن ادبیات توصیفی کارنامه گند زد به همهچیز.
نمیدانم این «خیلی خوبها» چرا به دل آدم نمیچسبد .وسط
بحث کارنامه بگویم که نمیدانم آد مهــا کی متوجه شغل مورد
عالقهشان میشوند.
بـــرای مــن کــه ۱۲ســـال بـهخــاطــر کــم نــیــاوردن مـــادرم جلوی
دخترخالهها و آن کارت شهربازی جایزه شاگرد او لهــا ،درس
خــوانــدم ،ج ــواب دادن بــه ایــن س ــوال سخت اس ــت .مــن هنوز
نزدیکیهای چهل سالگی هم به این فکر میکنم که میخواهم
چهکــاره شوم و هنوز هم هر جوابی برایش دارم بهجز مهندس
الکترونیک.
خالصه بعد از گرفتن کارنامه از بچه پرسیدم« :میخوای چیکاره
بشی؟!» گفت« :ماهیگیر» بعد دوباره فکر کرد گفت چوپان .بعد
دوبــاره گفت دندا نپزشک ،بعد گفت معلم ،بعد آخــرش گفت
نویسنده .بــرای من هیچیک از جوا بهایش مثل ایــن آخری
هیجانانگیز نبود .نمیدانم چرا پدر و مادرهای ما دهه شصتیها
تا همان شغل اول دکتر و مهندس را روی هوا میزدند ،بعد هم
یک عمر ما را در رودربایستی اخالقی قرار میدادند تا باالخره
همانکاره شویم .کاش آنها هم کمی مکث میکردند ،آن وقت در
چهل سالگی میدانستیم واقعا چیکاره هستیم.
راستی وقتی هم میگویند روز مهندس مبارک ،ما مهندسنماهای
بیتکلیف هم بـهزور خودمان را به جمعیت مهند سهای بیکار
تحمیل نکنیم .هرچند االن یک «مهندس» که بگویی کل فهرست
دوستان حقیقی و مجازیات به خودشان میگیرند ،آدم نمیداند
این روز مهندس فرصت است یا تهدید یا حتی موجسواری؟!

توی این دنیای تنگ چون قفس
اگه یک روز شدی بییاور و کس
یکی تنها میکشه واست نفس
که اونم دماغته ،همین و بس!
***
کبوتر وقتی از اینجا پریدی
تو بهش بگو اگر اونو دیدی
الاقل آهن یه زنگی میزنه
تو ولی یک اساماس هم نمیدی!
***
دل تو یک هتل پنج ستاره
که برو بیا داره خیلی زیاد
دل من اما یه قبرستونه که
هرکی رفت توش دیگه بیرون نمیاد!
***
نگو که عاشقی ،گردی فدایم
نگو هستی دلیل گریههایم
اگر از درد این دل بودی آگاه
تو میآوردی « ُا آر اِس» برایم!
مجید رحمانی صانع


توئیتروز

عالج کروان :یب اعتنایی هبش!
 با این خبرهایی که از همه شهرها میاد آخرش معلوم میشه اصال کرونا رو ما
خودمونبههمهدنیاصادرکردیم،ازسوپخفاشهمنبودهوازخورشبامیهبوده!
کرونانگرفتمولییکبیماریبدترگرفتمبهاسم«نکنهکروناگرفتم»!
 طرف جورابش رو روی بخاری خشک میکنه ۱۰،دقیقه بعدش روی همون
بخاری نون داغ میکنه میخوره .اون وقت از صبح داره استوری مقابله با کرونا
برامونمیذاره!
بههرکیمیرسیممشتشرومیارهجلومیگهکرونااومدهبهجایدستدادن
اینجوریبزنقدش.حاالانگارمجبورشونکردنحتمایهجاییازبدنشونروبا
بقیهاتصالبدن.خبفقطبگوسالم!

صفحه ۲و
۳
زن
د
گ
ی
س
ال
م پنج شنبه ها
صفحهای برای
آخرهفته
ویژه آنها که مطالعه
را دوست دارند اما
وقت ندارند

 اونقدریکهدستهامروباآبوصابونشستم،وقتیدستهامآبوصابون
رومیبیننجیغمیکشن!
ویروس کرونا همون ویروس سرماخوردگیه که از بس بهش بیاعتنایی
کردیمرفتهباشگاهخودشوقویکردهوحاالبرگشتهوحریفمیطلبه!
 بعضیهاهمباخودشونمیگنببینبهچهروزیافتادیمکهآخرعمری
دستمونروهمبایدبشوریم!
ولی اگه بچگی ما کرونا اومده بود پدر و مادرمون به زور میفرستادنمون
مدرسه!
آقااینیکماهروهمزندهبمونیم،میتونیمبگیممابازماندگانسال 98هستیم!
حاال که قراره قسمت جدید فرندز ساخته بشه کاش مهران مدیری مرد۳هزار
چهرهروبسازه!

نمرم خراسون
کرونا گفت مو ُ
خراسونیا همهشان زرنگن
تیل ُمخورن با آبگوشت
ِمگن کرونا مو ره کوشت! اسدا ...امینی
آقکمال ،در تعطیالت نوروزیتصمیم
دری بهکجا سفر کنی؟!
آق کمال :فعال با ای اوضاع ترس از کرونا
عیال گفته اگه پامانه از خانه بذارم بیرون
دیدم!
خودم ُ
هرچی ُ
دیدم از چشم ُ
دارکــو بعــزیــز ،شبکهملیاطالعات
کشورمانکـی راهانــــدازی مــی شــود و به
بهرهبرداری میرسد؟
دارکوب :نمیدونم ،نکنه دلت براش تنگ
شده؟!
دارکوب مگه حقوق ما چقدر افزایش
داشته که همه چیز در این یک سال چند
برابر شده؟
دارکـــــــــوب :دیـــگـــه ایـــــن مــشــکــل مــا
حقو قبگیرهاست ،بــه مسئوالن ربطی
نداره!
دارکـــــــــوب چــــه صــحــبــتــی بــــرای
نمایندههایی داری که بهتازگی وارد مجلس
خواهندشد؟
دارکوب :من که در اون حد نیستم که به این
بزرگواران چیزی بگم ولی فقط یه خواهش
دارم ازشون که امیدوارم خرشون که از پل
گذشت ،ما رو فراموش نکنن!
دستت درد نکنه دارکوب که این روزها
درباره ویروس کرونا مطلب و کارتون چاپ
میکنی .واقعا مسئولیت روزنامهنگاری را
به بهترین نحو اجرا میکنی .خسته نباشی.
عدالتی

دارکــوب :سالمت باشین ،وظیفهمونه،
فقط کاش مردم هم عمل کنن که کارهای
ما بینتیجه نمونه.

