شعر روز

این رنگهای
هفت الیه براقت
درست نشد؟!

مسئوالن:وضعاقتصادیهبرتیمشود
از نرخ ین و پوند و دالرش پیداست
باری ،ز بهای خواروبارش پیداست
از وضع حقوق کارمند فهمیدم
سالی که نکوست از بهارش پیداست!
***

دالیبهبارانازپشتعینک
 دالی کردن با یه بچه شروعش با توئه تموم شدنش
با پایان کره زمین!
اولیــن واکنش منطقی به عضو شــدن تــ و هر گروه
واتس آپی ،لفت دادنه!
کسی که بتونه یه نوزاد رو بخوابونه بعد بغلش
کنه ببــره بذاره تــوی تختش و از اتــاق بیاد
بیرون ،میتونه حســاسترین بمبها رو
هم خنثی کنه دیگه!
عطر و ادکلن اینقدر گرون شــده که کادو
دادنش باعــث جدایی که میشــه هیچ ،باعث
بدبختی هم میشه!
اگه چیز قشنگ و شــاعرانه و عاشقانهای تو
بارونوگلوشلوترافیکوخیسشدنهست
بگید ما هم بدونیم!
ما عینکیها ﻭقتی بارﻭن میاﺩ و تو خیابونیم،
همزمــاﻥ هم لــذﺕ تماشــاﻯ بارون اﺯ پشــت
پنجرﻩرﻭمیبریموهملذﺕلمسشوخیس
شدنش رﻭ!
عینکیهــا وقتی بارون میــاد میتونن
انتخاب کنن که عینکشــون رو بردارن و

تار ببینن یا برندارن و تار ببینن!
کاش بعد از افطار یکی در خونه رو میزد و با خودش
یــه جعبــه شــیرینی دانمارکــی داغ مــیآورد ،از اون
جعبههایی که دورش نخ میبســتن و هیچجــوری باز
نمیشد!
نســل ما بد فریب خورد .صبحها که
بیدار میشــدیم بریم مدرسه بهمون
میگفتــن االن درس میخونیــد
ســختی میکشــید عوضــش بعــدا
زندگی خوب و راحتی دارید!
من از اونام که پتو روم باشه گرمم
میشه ،روم نباشــه خوابم نمیبره،
پامــو ازش بیــارم بیــرون جنهــا
و آنابلهــای عالم به ســمتم ســرازیر
میشن .عجب گیری کردم ها!
ما تنبل نیســتیم ،فقــط حوصله یه ســری
کارها رو نداریم ،شــاید بپرسید چه کارهایی؟ باید
بگم تمام کارها!
چرا همهتون دوســت عکاس میخواهید؟ چرا
مثال دوست جراح یا دوســت خیاط نمیخواهید؟

آها چون اونا مفتی کار نمیکنن واسهتون؟!
اگه میخواید بدونید مامانتون کیو بیشتر از همه
تو خانواده دوســت داره ببینید رون مرغ رو واســه کی
نگه میداره!
آفتابیهجوریدارهمیتابهکهاالنآفتابپرستها
هم اسمشون رو عوض کردن گذاشتن کولرپرست!
من اگــه برم بیخ گــوش مامانم داد بزنــم  10تومن
میدی نمیشنوه ،ولی برم تو اتاق با گوشی جیک بزنم
در اتاق رو باز میکنه میگه با کی حرف میزنی؟!
هربــار بهخاطر نورباال زدن ماشینپشــتی دســتم
میره رو اســلحه ،یادم میفته ای بابا نورباال نیست ،به
خاطر همون ســرعتگیریه که االن ردش کردی .زود
قضاوت نکنیم!
وقتی داری با کســی درددل میکنی درست مثل
اینه که بهش یه چک سفید امضای بدون تاریخ میدی
تا هروقت هرجور خواست ازش استفاده کنه!
چند شــبه خوابم نمیبره بــه خاطر این ســوال که
انگلیسیها به اره فارسی ُبر چی میگن؟!
نامزدم میگفت عاشــق بارونم چــون وقتی زیرش
گریه میکنی هیچکس نمیفهمه ،گفتم منم عاشــق
منقــل و کبابــم چــون وقتــی ســیگار میکشــم بابام
نمیفهمه!

کارتونیست :هادی لگزیان

بهمناسبت 31اردیبهشت
روزاهدایعضو

درحاشیهبازگشاییمدارسبعدازچندماه!
«ب»اونیبودکهسهتانقطهداشت
یاسهتادندونه؟!

کمیک روز
اول باید به ما وام
بدن که این مدت
باشگاه ها بسته
بودن و نشد خوب
هیکل رو دم کنیم!

کارتونیست :منصوره دهقانی

اهدای عضو
اهدای زندیگ
پرداخت وام مشاغل آسیبدیده از کروان
به من
م باید وا
که این روزها م بدین
ن
رستوران و کا شد برم
ی

شا
عکس بذار ف پ
فالوئرها م برای
درب م و پول
یارم!

نیازطنزی

آتلیه عکایس
فوق حرفهای

گرفنت انواع عکسهای خود را به
ما بسپارید :پرسنیل ،خانوادیگ،

کی به ما وام سختی
مشاغل میده که این
چند ماه مدرسهها و
مهدکودکها بسته بودن
و اینا رو تو خونه تحمل
کردیم؟!

اینستاگرایم ،کارت میل ،انتخاابیت،
یهویی ،خیره به افق ،در چمن ،مکش
مرگ ما ،هرنی مفهویم که کیس رس
درنیاورد و هر عکیس که یمخواهید
الیک خور ابال داشته ابشد.
برای سفارشهای کیل ،یک عدد عکس
کارتونیست :حسین نقیب

دارکوب چه جوری میشــه بعضی مســئوالن رو از خواب
بیدارکردتایهکاریبرایاینگرانیهایافسارگسیختهبکنن؟
دارکوب:ازقدیمگفتهبودنکسیکهخوابهرومیشهبیدارکرد
ولیکسیکهخودشروبهخوابزده...البتهدراینجااینمثل
صدقنمیکنهوبایدسعیکنیمتامسئوالنکهحسابیخسته
هستنوخوابشونسنگینشدهروبیدارکنیم!
آقکمال؛امروزبرایسالمتیشماوعیالتونکاملیاخانم
سکرونادرصندوقمحلهمونصدقهانداختم!
ازشرویرو 
آق کمال :قربون شــما برم مو .مویم بری سالمتی شما و همه
مخاطبانروزنامهدعامکنم.
بهنظرتکیبورسرویواقعیخودشرونشونمیده؟
دارکوب :من تو هر زمینهای تخصص داشــته باشم ،از بورس
هیچیسردرنمیارم.ولیامیدوارمبورسرویواقعیخودش
روبهاینزودیهانشوننده!
فکر میکنی با این یارانه 45تومنی چه کارهایی میشــه
کرددارکوب؟
دارکوب:خیلیکارها،ازهمهمهمترشاینکهمیشهنگهش
داشت توی حســاب تا بانکها هزینه پیامکهاشــون رو ازش
بردارن!
دارکوب چرا هرچی سلطان فالن و بهمان رو میگیرن،
قیمتفالنوبهمانارزوننمیشه؟
دارکــوب :قرار نیســت چیزی ارزون بشــه ،شــما اصال یادت
میاد چیزی ارزون شــده باشــه؟ قراره از این گرونتر نشــه که
امیدواریمنشه.
آقکمال با توجه بهاوضاع آیا شما هممثل ورزشکاران
دیگر در خانه ورزش میکنی؟
آق کمال :بله دقیقا ،البته مو که ورزشکار نیستم بری همی
فیلم ورزش ورزشکارها ره تو خانه نگاه مکنم!

کارتونیست :محمد بهادری

پیامک روز

توئیت روز

داشــتم همینطــور بــا رایانــک مالشــی اخبــار را مرور
میکــردم کــه بــا نامــهای از آقــای حدادعــادل رئیس
فرهنگستان زبان فارسی مواجه شدم .ایشان بهتازگی
در نامــهای خطاب به رئیسجمهور خواســته ازدســت
دندر –ببخشید! -ازدزدســت تندر ،ازدزدزدندر – عذر
میخوام! -از دســتاندرکاران –باالخره تونستم -امر
بهداشــت بخواهد که فارســی را پاس بدارنــد و بهجای
کلمات بیگانــه از معادل فارسیشــان اســتفاده کنند.
خیلی هم خوب اســت و ما از آقای حدادعــادل که هر از
گاهیباابتکاراتشانزبانفارسیراازاینشرایطنجات
میدهند کمال تشــکر را داریم .شما یه لحظه با خودت
تینککنایشاناینکارراانجامندهد«،یودونتنومی»
آقای حدادعادل .شــما اگر کلمه به ما پیشــنهاد نکنید
معلوم نیست ما چه بالیی بر ســر این زبان بیاوریم .شما
نسل امروز را ببین یک پیامک میخواهد بزند عالوه بر
اینکهآنرافینگلیشمینویسدیکصرفهجوییخاصی
همدارد.مثالطرفمینویسد»Bdri?HltKhbe«:این
االناحوالپرسینسلجدیداست.
امانامهآقایحدادحواشیخاصخودشراداشت هاست.
بهعنوان مثال پیشــنهاد کردهاند بهجــای «پاندمی» از
کلمه«دنیاگیری»استفادهشود.خبماتشکرمیکنیم
که ایشان الاقل نگفتند از «جهانگیری» استفاد ه شود
چــون در آن صورت همهاش توی کابینه دولت مشــکل
پیش میآمــد .مثال میگفتنــد بحث امروزمــان درباره
«جهانگیری کرونا» اســت خــب زیبا نیســت و باالخره
آدم بهش برمیخورد دیگر کــه حق هم دارد .همچنین
پیشــنهاد شــده بهجای واژه «ویدئوکنفرانس» از کلمه
«دورســخنی» اســتفاده شــود .بــه نظرتــان یکجوری
نیســت؟ بیشــتر بهش میخورد یک مشــکل جســمی
باشد.مثالشمابهیکنفربگویی«مندورسخنیدارم».
طرف ممکن اســت بگویــد« :چرا آخــه؟ تو کــه چیزیت
ک سخن میگفتی؟ چی شد
نبود؟ تا همین دیروز نزدی 
دورسخنشدی؟».همچنینپیشنهادشدهبهجایواژه
«اپیدمیولوژیست» از «همهگیرشناس» استفاده کنند.
این هم بیشتر بهش میخورد کسی باشــد که آدمهای
خیلی گیردهنده را پیدا میکند .مثال کسی که به همه
گیرمیدهدمیشود«همهگیر»مثلناظمهایمدرسه و
اینشخصهمهگیرهاراخیلیخوبمیشناسد(.موش
مرابخوردبااینشوخیها)
اما نکتــه مهم دربــاره نامه آقــای حدادعادل این اســت
که یک نفر آمده به خود آقای حداد نامه نوشــته و از متن
همیننامهایکهبرایرئیسجمهورنوشتهشدهبیشاز
 30کلمهپیداکردهکهبایدمعادلفارسیشاناستفاده
میشد .ما این ایراد را قبول نداریم .باالخره آقای حداد
سرشــان شــلوغ اســت و نمیتوانند برای همه کلمهها
یکجا معــادل بگذارند کــه .باید صبرکنیــم کمکم و با
تمرکز،آقایحدادعادلدرخلوتوعالمخودشبنشیند
و کلمات جدید را پیدا کند تا روزی برســد که ایشان یک
نامهتمامفارسیبنویسد.

زندگیسالم
پنج شنبه
اول خرداد 1399
شماره 1605

دارکوب

ی
حیی

یلدا :یحییجان ،کاش اونقدر که به فکر صاحب سیرترشی
هستی ،به خونه و زندگیمون فکر میکردی!

دراعماقخطفقر!

خطفقرروآوردیم
روی 9میلیونتا
همهتونبهراحتی
زیرشجابشین!

طنزپرداز

کاش
میدونستم
خدمت اینا تو
کدوم هتله؟!

ندارد احتراز از کار بدبد
نگردد آدم او ،حتی دودرصد
به جنگلخواری افتادهاست با سوسک
ی سوسک گردد!
الهی که قاچاقچ 
عبدا ...مقدمی
*****

میپرد باال در این برهه شبیه شافنر
نرخ ماشین و طال و سکه و پاالن خر!
قارقارک ناگهان همقیمت مزدا شد ه است
میشوم اصحاب کهفی که به ناگه پا شد ه است
منفجر شد ناگهانی نرخ هر چیزی که بود
ارزش دارایی ما ناگهان آمد فرود
هی فشاری پشت هم آید به جان الغرم
میشوم شرمنده پیش بچهها و همسرم
از کجا درآورم من مبلغی معقول را
خواب هم دیگر نبینم چرک دستم ،پول را
خط فقری که شده برجی به روی فرق من
گیر کردم من خالصه مثل یابو در چمن
نوبت ما میرسد ،حافظ نویدی داد ه است
قبض آمد شصت تومان توی آن افتاد ه است
کاش میشد خواب باشد روزهایی اینچنین
یک سری بر قله و برخی چو من زیر زمین!
سحر بهجو


محمدعلی محمدپور

ش
هاب

سوسکهاوقاچاقچیها
جنگلهایزاگرسرایمخورند



یودونتنومیآقایحداد!

رنگ نیست ،یه مایع
سفتکننده میسازم
بلکه سریال از این
حالت شلش دربیاد و
بینندهها خوابشون
نبره وسطش!

هشدارهاللاحرم:پشتوانتداروی
کروانیمفروشند
میکند هی کشف بیباج و َخراج
میکند مسئول ،مشکل را عالج
قرص و کپسولی که جهان دنبالش است
پشت وانتها در ایران شد حراج!
***

ســریـــــال ســـربــــاز و
حــاشیــههایـــش!

از اون لحاظ

فتوشاپ خوداتن در کنار شخصیت

محبوباتن در حال قهوه خوردن زیر برج
آزادی هدیه بگیرید.

آتلیه هرن و تجربه زاغارت
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