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مردم :ما هم خود را برای فرار آماده
کرده ایم !
رونالدو :اکنون برای رسیدن به رکورد ۱۰۹
گل علی دایی تالش میکنم
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دارکوب

بیرانوند :جرئتش رو نداری
کریییس!

فال روز
ای صاحب فال ،میدانیم که این هفته سرت حسابی گرم
درسومدرسهبود.سرهمهمانگرمبودتابفهمیمباالخره
مدرسهها وا شده ،نشده ،نیمهوا شده ،وای مجازی شده یا
وای خواهد شد! برای همین در دارکوب این هفته بیشتر
به این موضــوع پرداختیم .همچنین برایتــان پیشبینی
میکنیماینهفتههمبازسرمانگرمهمینموضوعباشد،
اگربورسوخودرو وکرهبگذارند!

شعر روز

مدرسه ها ابز شدند؟!

معاون پلیس آگاهی :به لطف کرونا سرقت از
منازل کاهش یافته است

بچه روشن کرد تلویزیون ،مگر
گردد از حال مدارس باخبر
گفت در کانال یک ،شخصی چنین
البته حاضرشدندارد خطر
در کالس درس ویروس کذا
هست روی نیمکتها مستقر
ش دومی
رفت کانال دو ،گفت 
گرچه این ویروس خیلی هست خر!
گور بابای کرونا ،بعد از این
بچه باید تا کالس آید به سر
گفت در کانال سوم دیگری
بچهجان! برخیز در وقت سحر
گوشیات را زود بردار و بزن
زنگ سوی مدرسهمثل فنر
از مدیر خویش استعالم گیر
تا نگشته بیش از این ،قصه شر
دکمه خاموش را زد بچه ،گفت:
وضع تو باشد اگر چون من پدر
وای بر حال ...به او گفتم :خموش!
حرف بیش از حد مزن جان پسر
عبدا...مقدمی

دارکوب:پسکرونابهجزشستن
دست ،فایده دیگهایهم داره!

سرپرست وزارت صمت :گرانشدن خودرو
ث روانی است
بیشتر بح 

دارکوب :معلوم شد چرا از دیدن
قیمت خودرو روانی میشم!

رواج پدیده خانههای هوایی در مشهد(ایسنا)

مردم :ما که هوا میخوردیم،
مشکلی نیست تو هوا هم
زندگی کنیم!

افشاگری وزیر سابق آموزش و پرورش درباره
مافیای کنکور

دارکوب:جریانچیهکههرکی«سابق»
میشه یاد افشاگری می افته؟!
اولین عکس  ۳۲۰۰مگاپیکسلی در جهان
ثبت شد

چه چیزهایی گران است

کارتونیست:طراوتنیکی

و سپس توسط کسی که می گفت
«نه من خوب نیفتادم» ،پاک شد!
 5موج گرانی خودرو در  6ماه! (خراسان)

مردم :پس هنوز یک موج دیگه
جا داریم!

سوژه روز

پای سلطان کره هم در میان است؟ (ایسنا)

دارکوب :خواهشا تا آب نشده
بگیرینش!
کله چغوکی

آق کمال حیوان خانگی
نگه میدارد

آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

اولی :چه خبر از قیمت...
دومی :بورس؟ خونه؟ دالر؟ طال؟ خودرو؟ مرغ؟ تن
ماهی؟ کــره؟ ...چی؟ با خودم فکــر میکردم چی تو
این مدت گرون نشده ،ولی به هیچ نتیجهای نرسیدم.
سومی :اشــتباه کردی ،اتفاقا به جز سهام بورس که
ارزون شــده ،قیمت تنهــا چیزی که چند ســاله تغییر
نکرده سس یکنفره است و من هنوز نمیدونم چرا!
اولی :دوستان میخواستم درباره خودرو یه خبر بگم.
دومــی :راســتی اون عکسهــا رو دیــدی کــه میگن
حاشیه بابل یه مزرعه خودرو سبز شده؟
ســومی :کاش بریم بررســی کنیم ببینیــم خاصیت
زمین و آب و هوا و کــود و بذر اونجا چــی بوده ،ما هم
برای مصرف شخصی یه دونه ماشین تو باغچه بکاریم!

دومی :اگه شانس ماست که ماشــینمون مثل علف
هرز بار میاد .یا موتورش ناقص سبز میشه ،یا بدنهاش
قُر باال میاد ،یا ترمزهاش اونقدر زیاد رشد میکنن که
ماشین اصال تکون نمیخوره ،یا...
اولی :البته مدیرعامل سایت ایرانخودروی مازندران
گفته این دو هزار دستگاه خودرو دارای کسری قطعه
از نوع فناوری پیشــرفته هســتن که با تامین قطعات،
تکمیل و تحویل مشتریان خواهند شد.
دومی :کســری قطعه از نوع فناوری پیشــرفته؟ خب
معلومه کود مقــوی نــدادن بهشــون ،اون قطعههای
پیشرفتهشون پسرفته بار اومدن!
ســومی :ولــی مــن شــنیدم کارشناســان گفتــن
خودروسازها منتظرن تا بعد از افزایش قیمتهای سه

روحانی:
آی آی...
لطفا این
خط قرمز رو
رعایت کنین!

رئیسجمهور:
امسال سال
انضباط دقیق
دانشآموزان
است؛ چیزی
شبیه اپدگانها

ماهه ،این خودروها رو با قیمت باالتر ترخیص کنن.
دومی :این جریان افزایش قیمت سه ماهه هم خیلی
خوبه،حداقلصبحجمعهکهبیدارمیشیمیهوازدیدن
قیمت پراید که مرز صد میلیون رو رد کرده ،خندهمون
نمیگیره ،قبلش سر سه ماه آمادگیش رو پیدا کردیم!
سومی :ازاینخاصیتبهتر،کیفیتنظارتمسئوالن
به اوضاع بازار خودرو است.
یک مسئول :باز دارین ســیاهنمایی میکنین؟ پس
کی دســتور داد دیوار و شــیپور ،قیمتها رو منتشــر
نکنن تا باعث کنترل بازار بشــه؟ ما کارمون رو انجام
میدیم ،حاال این که کارهای کارشناســی ما چه وقت
جواب میدن ،بستگی به زمان گل دادن مزرعه «نی»
داره!

خانوم اجازه،
میشه پنجره رو
باز کنیم؟ داریم
خفه میشیم!
خانوم پشت
بوم اینا خیلی
بلنده ،تخته رو
نمیبینیم!

کارتونیست :محمدجوادطاهری
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مســود رفیقُ م پیله کرده بود که ما د ِرم م ِرم روســتا ،ای
جونورهای ما ره شــما نگه دارن .حاال جونورهاشــان
چی بودنِ ،قناری .مسود سالها تو کار کفتر بود .ولی
بعــد از ازدواج ،عیالش معصومخانم گفت ای کارشــه
نکنه و اویم زده بود تو کار ِقناری .هر بار که مخواســت
بره جایی به شــر اینا ِمماند که به کی بســپره .هر دفعه
به مو مگفت ولی عیــال مگفت «مســئولیت داره و اگه
خدای نکرده بالیی سر یکیشون بیاد جواب رفیقت رو
چی باید بدیم» .ای دفعه بنده خدا خیلی گیر بود و دل
کاملیاخانم رحم آمد .قفسهای اینا ره با تاکسی آورد
دم خانهمانَ .یگ کیسه هم دانه آورد و به عیال توضیح
داد که رجیــم هرکدوم چیه و ای چی مخــوره و او یکی
چی نمخوره و شب ای یکی چی جوری مخوابه و او یکی
چرا قهر مکنه و ...و با هر جمله هم عیال اخماش بیشتر
مرفت تو هم و زیرچشمی به مو نگاه مکرد که دیدی چی
مسئولیتی دره؟!
خالصه به قول خودش بچههاشه به خدا و به ما سپرد و
دیدم ای طفلیا گوشه قفس ُبغ کرده بودن و ُجم
رفتُ .
نمخوردن .عیال گفت« :گفت یکــی دو روزی میرن تو
لک و غریبی میکنن ،بعد درست میشن .امان از دست
تو که تو چه هچلی ما رو انداختی ».گف ُتم« :عیب ِندره،
ثواب دره ».و فوری در رف ُتم! آقا چشمتان روز بد نبینه،
کردم
بودم که حس ُ
فرداش کله ســحر تو عالم هپروت ُ
پریدم و رف ُتــم تو هال
جنگ رفته .هراســون از خــواب ُ
دیدم عیال هاج و واج دره نگاهشان مکنه ،گفت« :چه
ُ
خبرشونه؟ االن به قیافه اینا میخوره که قهر باشن؟!»
گف ُتم« :فکر ک ُنم جشن آشتیکنون گیریفتن!» سرتانه
نیــارم ،تــو ای َیگ هفتــهای که اینا پیــش ما بودن
درد ُ
جوری شــد که وقتی مسود برگشــت و خواست اینا ره
ببره ،تو چشمهای عیال اشــک جمع رفت و مو اصرار
مکردم که حاال ِنمشه َیگ هفته دگه هم بذاری بمانن؟
ُ
حتی خود قناریا هم قهر کرده بودن!
ولی انصافا نگه داشــتن جــک و جانور تــو خانه خیلی
سخته ،هم بری ماها ،هم بری او طفلیا که اسیر دست ما
ِمشن ،هم وقتی که دور از جون از بین مرن و دگه واویال.

رابطه ارزانی خودرو و فصل گلها

تو میگویی شیلنگ آنجا گران است
نمیدانی کلنگ اینجا گران است؟
برای دفع ویروس کرونا
همان ابزار جنگ اینجا گران است
برای جلوه کفش زلیخا
بدان پوست پلنگ اینجا گران است
برای ضربه بر فرق گرانی
کلوخ و قلوه سنگ اینجا گران است
برای نظم بازار حبوبات
یکی مرد زرنگ اینجا گران است
برای رفع دلدرد قلیبیک
شوید و بارهنگ اینجا گران است
اگر پشگل برای دود خواهی
خر لنگ قشنگ اینجا گران است
برای سوژههای خندوانه
مدیر شوخ و شنگ اینجا گران است!
یارمحمدخدنگی

رابطه بعیضها و کودکان کار
رو مبل خونهمون راحت نشستیم
پس از صرف غذا ،پسته شکستیم
به زیر کولر و از پشت گوشی
به فکر کودکان کار هستیم!
امیرحسینخوشحال

