شعر روز

اتج :ویلموتس رس ما کاله گذاشت

خودمون رو با
فاصله گرم کنیم تا
پروتکلهای جدید بیاد
ببینیم تو چه پستی
میشه بازی کرد!

الریجاین پس از  12سال
از صندیل ریاست مجلس
کناره گرفت
پروتکلهای ورزیش
ابالغ شد

چیزمهمینیست!
محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

ال
ریج

انی

*****

 2قورابغه در هند
رمسا اب هم ازدواج کردند!

کارتونیست :محمد بهادری

برای این دوماد ما ،عروسی
فکر نکنین دراومده خیلی مفت
شیش تا پشه ،نه تا مگس ،سه تا سوسک
عروس خانوم گرفت تا بعله رو گفت!
***

ازدواج ساملندان را نکوهش نکنید
بکن اول تو م ّزه حرف خود را
بگو بعدا تو آن چیزی که خواهی
از آن روزی که گفتی این سخن را
شده مادربزرگ من هوایی!
***

توئیت روز

یمکند
اعطایتهسیالتقفلمسکنراابز 



چرا این وام ما امضا نمیشه؟
میگن فردا میشه ،اما نمیشه!
اگرچه وام مسکن ،چون کلیده
کلید گم گشته و در وا نمیشه!
مجید رحمانی صانع

یالهام...
تو میتونی
حرف بزنی؟!
گیری افتادیم از
دست این آدمها،
نه خودشون فاصله
اجتماعی رو رعایت
میکنن ،نه میذارن ما
رعایت کنیم!

استراحتکولرباآبدوغخیار!
 نمیفهمم وقتی باباها میگن «کولر رو خاموش کن
تا استراحت کنه» یعنی چی؟ مگه یخچال استراحت
میکنه؟!
به نظرمکولر گازی بهترین اختراع بشره .کولر آبی
در رتبه دوم قرار میگیره و آب دوغ خیار در رتبه سوم!
هروقت میرم ســلمونی منتظر میشم آرایشگره
روشــو بکنه اونور تا یواشکی دســتم رو از زیر پیشبند
دربیارم و دماغم رو بخارونــم .حس میکنم اگه ببینه
دعوام میکنه!
 جدی چطوری میتونید ســر صبح توی تاکســی و
اتوبوس با هــم یه ریز حرف بزنیــد؟ خوابتون نمیاد؟
خب اگه نه که حداقل ساکت شــین ما که خوابمون
میاد یهکم چرت بزنیم!
هوا یهجوری گرم شــده انگار بابت چند وقت سرد
بودنش احساس شرمندگی میکنه!
 کاپ کیکها همون کیک یزدیاند که رفتن خارج
تو مسابقات کیکها شرکت کردن و کاپ گرفتن!

خیلی دنیای بدیه جدی ،رضــا صادقی اونموقع
یهچیزی میدونســت کــه فقط
میخواست پیاده بشه!
از وقتــی

فهمیــدم چشــم
اگــه نمــر هش ۸
باشــه معاف میشی،
روزی نیــم ســاعت
بــا ذرهبیــن مــیرم
بــه خورشــید زل
میزنــم .البته االن
بهــم گفتــن ایــن قانون
درست نیست!
حاال از کرونا و قرنطینه و بازگشایی مجدد دانشگاه
و فالن و همه ایناهــا هم که بگذریم بهــار جدی فصل
درس خوندن نیست!
 اگه ما کرونا نگیریم به خاطر زحمتهای بابامه که
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خونهمون رو گرم نگه داشته ،از بس کولر رو خاموش
نگه داشته!
خوبی کویر اینه که میدونی هر چقدر هم گرم بشه
شــبش ســرده ،باد خنک میزنه ،چرا؟ چون ظهرش
اونقدر گرمه که شبش هر بادی بیاد فکر میکنی
خنکه ،توقعت رو میبره پایین!
هــوا یهجــوری گرم شــده

که کرم ضــد آفتاب هم
دیگه جواب نمیده،
فقط پماد سوختگی!
خانواد ههــای
ایرانــی وقتــی
میــرن تــوی یــه
خونــه جدیــد اول یــه
ســینی مــیذارن پشــت شــیر
ظرفشــویی ،بعد بقیه وسایل رو
میچینن!
 شما با خانوادهات برو خرید ،قطعا تمام مدت دارن
قانعت میکنن که هرچی رو میخوای بخری تو خونه
دارید ،حتی اگه برای خرید تراکتور رفته باشید!

هفتهایدیگررادرحالیبهپایانمیبریمکههواخیلی
گرمشدهاست.یعنییکجوریگرمشدهکهانگارتوی
بهترینسهماهسالیم.درحالیکههنوزدرخردادقرار
داریم.یکینوشتهبوداسمخردادکهمیآیدمنیادبوی
پوشال کولر میافتم .قشــنگ بود ولی پوشال آنقدر
گران و کمیاب شــده که االن شــما به یک نفر نســبت
پوشالیبدهیددرواقعازاوتمجیدکر دهای.
اینفصلازسالبرایخیلیهاهمباحساسیتفصلی
همراه اســت .هرجا فضای ســبز میروی بــوی اقاقیا
پیچیده اســت که ...دوســت عزیــز بیا پاییــن! بعضی
شهروندانهمناراحتازاسرافشدنتوتهاهستند
و روی درختها تا آخرین توت را مصرف میکنند .بله
عرضمیکردمکهحساسیتفصلیهمشرایطخاص
خودشرادارد.بعضیهاخیلیسرفهوعطسهمیکنند
که ممکن اســت توی جمعها برچســب کرونا بهشان
بزنند .یا خود مــن توی این فصــل کال صدایــم را زیاد
صافمیکنمچونگلویمخارشپیدامیکندودستم
نمیرسد بخارانم .همین سوءتفاهم میشود .ما یک
عادت خانوادگی که داریم این است که قبل از مطرح
کردن مســائل مهم در جمع خانواده زیاد صدایمان را
صافمیکنیم.حاالآنبحثهرچهمهمترباشدتعداد
وشدتصداصافکردنهابیشترمیشود.مثالپدرم
وقتی میخواســت خبر مرگ پدربزرگم را به ما بدهد
تقریبا داشت صدای رعد و برق تولید میشد که نهایتا
خودمان عمــق مصیبت و ایــن که گلچیــن روزگار باز
خوشسلیقگی به خرج داده و چیده گلی را که به دنیا
نمونهبودهمتوجهشدیم.اینروزهاهممنهیصدایم
را به خاطر حساسیت صاف میکنم .مامانم مدام فکر
میکندمنحرفمهمیمیخواهمبزنمهیمیگوید:
«پســرم حرفت رو بگو .راحت باش» حاال من همهاش
بایدتوضیحبدهمکهحساسیتفصلیاستوبااستایل
استادابتهاجبگویم«:چیزمهمینیست.»...
درکلهمینرامیخواستمعرضکنمکهچیزمهمی
نیست.حاالهواگرمشدهاینبازاربورسهمازاینگرما
مدتی است زیاد قرمز میشود و اصطالحا میریزد .ما
همکاریداریمکهدربورسفعالیتمیکنداینروزها
همهاش میگوید نگران نباشــید اینهــا اصالح بازار
اســت .اصال باید خوشــحال بود از این که گاهی قرمز
شــود .خالصه که« :چیز مهمی نیســت .بورس است
دیگر.گاهیدلشمیخواهدخودشرابردارداصالح
کند.بریزد.قرمزشود».

دارکوب



به ویلموتس بگو آقای دیلماج
شنیدم خواستهای از تیم ما باج
بدون دادن تمرین یک روز
زدی بر پول ملت چوب حراج
خودت میگردی در آن سوی دنیا
کاله بنهادی اینجا بر سر تاج؟
الهی پول ما گردد حرامت
مریضی گیری اندر ساحل عاج!
بیفتی گیر دزدان سومالی
دالرهایت شود یک روزه تاراج!
یارمحمد خدنگی

از اون لحاظ

بانرفتنبهغذاخوریهای
غیربهداشتی،خودمانرانجاتبدهیم!

پیامک روز

افزایش
چند ده درصدی
در ابزار
کمیک روز
مسافرت
واقعا لذت میبرم
که همه مثل خودمون
رعایت کردن و تو این
شرایط قرمز کرونایی
دستکش دستشون
کردن!

با این
قیمتها که
نمیتونیم
بریم سر خونه
زندگیمون،
پس اقال از
پشت ویترین
اینا رو ببینیم
تا شکلش
یادمون نره!

نیازطنزی
کارتونیست :علی کاشی

قیمت لوازم خانیگ

کارتونیست :هادی لگزیان

این روزها در تعطیالت چه کار کردیم؟
دید و بازدید

استراحت

تر
 ،زخم بس دی؟
شو مرد س خوابی خبری
پا
ب
ه
فتی از ت دیگ ها،
نگر از تعطیال ی نیست بزن
رتت
بعد
کار
از دور ی به صو ر هات
ه آب
ادا
اقال ی ا آدرس بیاد!
ت ادت
ی

یکی از آشناهامون
هرروز از جلوی سازمان
بحران مدیریت رد میشه،
میگه شنیده کرونا شایعه
است تا بتونن ماکارونی
رو گرون کنن!

کارتونیست :حسین نقیب

دارکوب ،سالم ،قبال چند شعر طنز تقدیم کرده بودم.
ادعایی ندارم ولی حدود دو دهه اســت کــه گاهی در این
زمینه هم مشغولم ولی نمیدانم چرا نه چاپشان کردید
و نه پاسخ میدهید؟ ایکاش بیشتر منطقی بودیم و کمی
خود را جای دیگران فرض میکردیم .حبیب احدی
دارکوب :سالم خدمت شــما مخاطب خوب .همونطور
که میبینید صفحه مدتیه که هفتگی شده و طبیعتا جای
خیلی کمی برای آثار مخاطبان داریم .ضمن این که وقتی
مطلبی چندبار فرســتاده شد و چاپ نشــد ،یعنی امکان
چاپش نیست و جایی هم نداریم که توضیح بدیم چرا و به
چه علت .ولی باز هم ممنون از لطف شما هستیم و منتظر
آثار بعدی تون.
دارکوب جان یه چیزی بگو تا بلکه مسئوالن فکری به
حال ما کاسبهای خرد هم بکنن که در این بازار خراب و
اوضاع کرونایی ،باید اجاره مغازه هم بدیم .شکراللهی
دارکوب :ما که میگیم ولی فکر کنم مسئوالن خودشون
هــم درگیریهــای دیگــهای دارن و فعال نمیرســن به ما
توجه کنن!
دارکوب واقعا خونهدار شدن برای ما جوونا دیگه آرزو
که هیچ ،خواب و خیال و سرابی بیش نیست.
دارکوب :از قدیم گفتن شــیطون ناامیده ،جز این جمله
چیز دیگهای به ذهنم نمی رسه که باهاش دلداریت بدم!
دارکــوب بــه نظــرت دربــاره گرونیهــا غــر بزنیم یا
فایدهای نداره و فقط خودمون رو خسته میکنیم؟
دارکوب :ما که کارمون غرزدنه ،ولی شــما رو نمیدونم،
اگه خسته شدین ولش کنین!
چرا هر شــبکهای رو میزنیــم داره از بدبختی مردم
کشــورهای دیگه حرف میزنه؟ یعنی تو کشور خودمون
هیچ مشکلی نیست؟
دارکوب :ما بایــد بدبختی بقیه رو ببینیم تا خدا رو شــکر
کنیم که مثل اونا نشدیم!
دارکوب ،من االن اگه بخوام ازدواج کنم و دخترخانمی
هم پیدا بشه که اونقدر انصاف داشته باشه که مهریه رو هم
فقط  10تا سکه تعیین کنه ،بازم از عهدهاش برنمیام! چی
کار کنم؟
دارکوب :نمیدونم واال ،ولی سعی کن بری خواستگاری
دختر خانومی که یا مهریه نخــواد یا توقعش در حد یه ربع
سکه یا چند شاخه گل باشه!

استخدام
اب رشایط عایل

رشکت معترب بینامللیل نیاز به
نیرویی کوشا و ابانگیزه
اب مشخصات زیر دارد:

کارمند اداری مسلط به کامپیوتر،
اینرتنت ،حسابداری ،زابن انگلییس،
مامور خرید ،دارای گذرانمه و گواهینامه
رانندیگ ،آشنا به تعمیر خودرو ،پخت
غذا و دمکردن چای ،انجام امور نظافیت،
نگهباین شیفت شب ،کمک به نوسازی
دفرت رشکت ،دارای سابقه و رسمایه
مکیف برای رشاکت و عدم سو ءپیشینه
متقاضیان پس از گزینش به مدت
سه سال به صورت آزماییش کار کرده
و در صورت رضایت رشکت ،اب آنها
درابره قرارداد ،حقوق و بیمه مذاکره
خواهدشد

رشکت رو داران رشق و غرب
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