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کارتون روز

تیتر روز

فال روز

تعطیالت نوروزی خود را چگونه بگذرانیم؟!

روحانی :دولت در تعطیالت عید تعطیل نیست

مردم :اگه اذیت هستین میخواین برین خونه،
ما بیایم کارها رو انجام بدیم؟!

فالنامهاحسنالحال
معموال در شماره آخر سال هر نشریه ،فالگیر
آن نشریه تمام تالشش را میکند تا فال
سال آینده مخاطبان را بگیرد ،طــوری که
حالشانرانگیرد!ولیامسالباتوجهبهحال
مخاطبان دارکوب ،خودم فرمان این ستون
را از فالگیرمان گرفتم تا اینقدر فال بدیهی
و پیشپاافتاده برای شما نگیرد .در عوض
میخواهم در چند جمله یک فالی برایتان
بگیرم که تا شب عید سال آینده یادتان نرود و
هروقت این اتفاقهای خوب برایتان افتاد،
بگویید«دمشگرمکهایناروفالنیگفتهبود».
متولدماهفالنوبهمانهمنداریم،همهمتولد
«ماهمهر»هستیموامیدواریمفالهمهمانبه
همیننکوییشود.
سالنوبرایتانسالیاستپرازامیدوآرزوی
خوش .ممکن است االن پوزخند بزنید ولی
مطمئن باشید اگر از ته دل این را بخواهید،
بهش خواهید رسید .دیــر و زود دارد ولی
سوخت و سوز نــدارد .همچنین سالی پر از
دلخوش،لبخندان،تنسالم،قلبراضی
و جیب پر خواهید داشت .سالی که آخرش
خواهید گفت« :عجب سالی بود امسال»!
همین .به همین راحتی فالتان را گرفتیم،
حاال فقط کافی است تالش کنید تا تعبیرش
درستدربیاید.
درپایانامیدواریماگرنتوانستیمبهاندازهکافی
شادتان کنیم ،بدی از ما دیدید یا از دستمان
دلخور شدید ،همینور سال جا بگذارید و با
حال خوش به سال نو نقل
مکانکنید.
خوشباشیدهمیشه
و مــا را از دعـــا و
انرژیمثبتخود
محرومنکنید.

روحانی:بیتردیدازاینروزهایسختعبورخواهیمکرد

ویروسکرونا:شایدهمآخرشخودمخستهبشمبرم!
بیرانوندنامزدبهترینپنالتیگیرآسیاشد

دارکوب:ونامزدبدترینماسکزنرویصورتجهان!
معاونوزارتورزشازبازپرداختوامازدواجبا ۳ماهتاخیرخبرداد

جوانان:فعالکهما 30ماههتوصفدریافتشمعطلیم!
لوگیاه:فروشگل ۷۰تا ۸۰درصد
رئیساتحادیهفروشندگانگ 
کاهشداشتهاست

مردم:گلیندارینکهمایعضدعفونیبده؟!
وزیراقتصاد:مطالبهمالیاتهاتاآخراردیبهشتتمدیدشد

ولیبعدشجوریمیگیریمکههیچوقتیادتوننره!
میرزایی،نمایندهمجلس:برخیمسئوالنتمارضبهبیماریکرونا
میکنندومیگویندکهکروناگرفتیم

دارکوب :نکنه یه ردیف حقوقی به اسم
سختی سرفه هم داریم؟!
کروناویروسسرمادوستراچگونهازبینببریم؟/ایسنا
ِ
کارتونیست :طراوت نیکی

پدرهای ایرانی :تابستون کولر روشن نکنیم!
وزیربهداشت:اگرمردمتاپایانتعطیالتنوروزدرخانهبمانند،
میتوانیمبرویروسغلبهکنیم

مردم :اتفاقا ما هم داریم میریم خانه اقوام بمانیم!



کله چغوکی

آق کمال خون یمدهد
آق کمال | همه کاره و هیچ کاره

خاطرات نوروز اب نخودچی ها!
   از تعطیالت نوروز مشتی خاطره بهجا میماند و مقداری تخمه ژاپنی که البته اولی رو
زیادمطمئننیستم!
 تبریک سال نو رو همون با مسیج بگید ،وجدانا ویدئو و ُویس از خودتون نفرستید دیگه،
این جنایته!
 بیایم یک بار برای همیشه این چرخ ه معیوب خداحافظی مهمان از میزبان رو اصالح
کنیم .من یکی از خالههام هنوز از عید نوروز گذشته داره به حالت خداحافظی باهامون
زندگی میکنه!
 بابام حتی اجازه خوردن نخودچیهای ته آجیل رو هم بهمون نمیده! میگه فعال
بذاریدشونواسهشبعید.بعدازاونماگهچیزیازشون
موند باهاشون واسه سیزده بدر فالفل میزنیم!
 یه ســری هم تو تعطیالت عید  27نفر مهمون
از شهرستان اومــدن خونهمون که نه ما اونــا رو
میشناختیم نه اونا ما رو ،ولی آدم های خوبی
بودن!
 من اگر واسه عید وسط کویر لوت هم چادر بزنم،
باز یکی از خزندگان کمیاب اونجا میاد تو چادر میگه خب
چه خبر؟ درستون تموم نشد؟!
  توی دید و بازدید عید بعضیها یه جوری تیپ فشن
میزنن انگار لباس نوهاشون رو اشتباهی پاره کردن واسه
دستمالگردگیر،ایناممجبورشدندمکنیهاروبپوشن!

شعر روز

نوروزیجات
 ازوقتیازدواجکردمدیگهعمهامایناعیددیدنیخونهبابامنمیرن.فکرکنمشوهرعمهام
بعد از پایان موضوع «دیگه وقت زن گرفتنشه» با بحران سوژه مواجه شده!
 االن یادم افتاد هنوز خیلی از پیامهای تبریک عید نوروز پارسال رو سین نکردم یا جواب
ندادمِ ،کی تموم شد این سال؟ این چه وضع گذر زمانه؟!
 توخونهماآجیلتمومبشه،نوروزهمبهطوررسمیتمومشده.کاریبهتقویمهمنداریم!
  لعنتی! دیگه حداقل پیامک رئیسجمهور رو سندتوآل نکن برای بقیه واسه تبریک
نوروز!
 یادتونه پدر و مادرها قبل از خرید هفتسین و وسایل عید نوروز حتما باید یه قلک برای
بچهها میخریدن و میگفتن عیدیهاتون رو بریزین این تو گم نشه .آخر تعطیالت هم
خود قلک گم میشد؟!
 پست تبریک نوروز اینستاگرام دکتر سمیعی رو هم نگاه کنی
میبینی خاله یا عمه اش زیر پستش کامنت گذاشتن قربونت
برم ،عید تو هم مبارک باشه عمه!
شما االن بری رو نقشها و سنگتراشیهای تخت
جمشید رو هم نگاه کنی میبینی که یه جاهایی تو عید
نوروز مهمون میاد خونهشون درو روش باز نمیکنن!
 هر سال مدیر شبکه 4جلسه میذاره میگه ما امسال باید
یه ویژه برنامههایی واسه نوروز آماده کنیم و تمام سعیمون این
باشه کسی نبینه برنامهها رو .هر برنامهای که کمتر بیننده
داشت یه جایزه پیش من داره!
ولی خداییش االن باید نهایتا منتظر نوروز سال 1383
میبودیم نه  .1399چرا اینقدر زود میگذره؟!









مسابقه
سفر
نوروزی
به چه
قیمیت؟!

الهی سال نو باشد به کامت
بیفتد مرغ خوشبختی به دامت
الهی هفت سین هرکس امسال
شود آغاز با سین سالمت!
مجید رحمانی صانع
بر هرچه بال رسید گشتم پیروز
دررفتم از این سال به آهی جانسوز
خوشحال شدم که رفت ،یکهو گفتی:
روز از نو و روزی از نو؛ آمد نوروز!
عبدا ...مقدمی
با تمام اتفاقات اخیر
میشود اسفند هم دیگر تمام
میرسد یک بار دیگر نوبهار
سال نو باشد مبارک والسالم!
سحر بهجو
عید آمد و من معاف از آجیلم
خوشحال که الاقل کمی تعطیلم
یارانه و بسته معیشت داریم
ایول که پر است کمپلت زنبیلم!
بهار نژند

سالموش

کارتون روز

کارتونیست :محمد جواد طاهری

جاتانبهعروسیخالیازبسهمهجاهیگفتنخونکمهوبرنخون
بدم.خوشبختانه
بدن،مویم ِ
کردموورخاس ُتمرف ُتمخون ُ
دل َیگدله ُ
خانوم دکتر که معاینه کرد گفت شرایطشه دری ولی محض احتیاط
چندتا لیوان آب و آب میوه بخور .مویم تا جایی که جاداش ُتم هی آب
ترسمهمکمتربشهکهگفتنوخهبیابسه
ُ
خوردمکهبلکهوقتبگذرهو ُ
مترسم،جانبچههاتان
و
اولمه
دفعه
مو
م
ت
گف
پرستاره
خانوم
به
دگه!
ُ
ُ
یواش سوزن بزنن .گفت خیالت راحت .در همو حال که چشمامه
بودم و خانوم پرستار هم داشت با دس ُتم ور ِمرفت ،حوصلهام
بسته ُ
سررفت و گف ُتم چی شد آبجی؟ گفت« :یادت رفته رگهاتو با خودت
بیاری؟!»اِناحاالخوبرفت!نگو ُرگمپیدا ِنمرفتَ .یگنفردگهرهصدا
مدادم
زد و دوتایی مشغولشدن رگ مو ره پیدا کنن .مویم قسمشان ُ
برم دگه ایطرفا پیدام نمرهها!
که جان ما رگمه پیدا کنن چون اگه ُ
مکشیدم
راحتی
نفس
م
ت
داش
رفت.
خالصهباالخره َیگرگزپرتیپیدا
ُ
ُ
پرسیدم تموم رفت به همی
که َیگهو دستگاه شروعکرد به بوقزدن.
ُ
زودی؟ گفت« :نه ،خون نمیاد» باز شروع کردن به وررفتن .بنده خدا
پرستارههمیجورعرق ِمرختومگفتنمخوامدفعهاولتباخاطرهبد
بری!حاالبقیهتختهامیآمدنخونمدادنومرفتن،موهنوزدرگیر
بودمکهصدایدستگاهقطعرفت.خوشحالگف ُتمخونمجاری
رگ ُ
شد؟گفت«:نهصدایدستگاهروقطعکردمکهاسترسینشی»!
فایده نداشت ،سوزن ره کیشید بیرون و گفت ِنمشه .کیسهیخ آورد و
کلی دستمه ماساج داد و پانسمان کرد و گفت فالن کاره بکن و نکن
تا کبود نشه که مبادا بری و پشت سرته نگاه نکنی! یواشکی به کیسه
کردمکهنصفشپرشدهبود.گف ُتمبسه؟گفتنه.گف ُتمخببین
نگاه ُ
بقیهشهازاینیکیبیگیرین.گفت«:دیگهجونشرونداری،برو 3ماه
دیگه بیا ».گف ُتم پس اقال اینا ره نگه درن شاید به درد بچههایی که
گوششانهسوراخمکننبخوره!
نشم و حا ُلم بد نره
خانم پرستاره در حالی که مواظب بود َیگهو بلند ُ
گفت«:همینقدرهمبرایبدنتمفیده،برو».مویمدرحالیکهاصال
نیامدم،مخواس ُتم
خودم
ُ
هیچیمنبودهیمگف ُتمموکهبریسالمتی ُ
خونُم بهدرد َیگ بیمار بخوره .دگه بهزور گفتن برو تو اتاق پذیرایی
ندادم.گفتن
کیسوآبمیوهتهبخوروبرو.گف ُتمنهمرسی،موکهخون ُ
باید بخوری! گف ُتم پس اقال اجازه بدن پول آب میوه و کیس و سوزن و
بدمکهدگهنزدیکبودواقعا
کیسهوپانسمانیکهبرامحرومکردنره ُ
بستریمکنن!
بدمکهایجوریرفت.ولیازحقنگذ ِرم
خالصهبعدعمریرف ُتمخون ُ
کهطفلیکادردرمانیخیلیزحمتمکشن،مخصوصاایروزاباای
اوضاع.خداقوتشانبدهوایشاالهمگیسالخوبیدشتهباشمکهاز
ایسالمانهزاربرابربهتربره.شمایماگه ِمتننبرنخونبدن،جای
دورینمرهدمسالماهنویی.

علیرضا کاردار
به نمایندگی از
همه بچههای دارکوب

توئیت روز

آمارباالیطالقدربرخیاستانهایچینبعدازکرونا

زوج چینی :چون تو عمرمون اینقدر با هم
چینگچینگ نکرده بودیم!
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از قراری که بوش میآید
خشخش پای موش میآید
سال نو با امید و با تدبیر
دیگ بخشش به جوش میآید
طی شود وحشت کرونایی
موسم عیش و نوش میآید
بهر تجلیل از فضای بهار
دختر گلفروش میآید
حاجی فیروز با دف و سرناش
سوی میدان شوش میآید
نغمههای قشنگ و شیرینش
توی کوچه ب ه گوش میآید
یارمحمد خدنگی
سال جدید آمده ها! سال موش
از خوشی بیش پرید عقل و هوش
از هیجانات حقوق زیاد
صورت من باز شده پر ز جوش!
بهار نژند

ریز کارتون ها :محمد بهادری
زهره اقطاعی و سعید مرادی

