معاون رئیسجمهور :صنعت گردشگری امروز
در ییک از سختترین رشایط قرار گرفته است

شعر روز
صبحونه تعطیل!
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کارتونیست :محمد بهادری

رستوران دار

توئیت روز

ما و کودکان کار



همه از پرخوری تا صبح بیدار
فقط ماهی دو میلیون خرج گیتار
سرا تو گوشی و دنبال هشتگ
همه بیکار و فکر کودک کار!
امیرحسین خوشحال

معاون وزیر راه :وام  ۵۰میلیوین
ودیعه مسکن  ۲ضامن یمخواهد



مگر خوابیده اینجا گنج قارون
که بیضامن دهم پنجاه میلیون؟
برو دوتا ،سهتا ضامن بیاور
شود انجام کارت طبق قانون!
الهه ایزدی الی بیدی

پیامک روز

میتونم ،مهم اینه کسی نیســت بیدارش کنه که پاشه
برهسرکار!
اپل توی مراسم رســمیش قیمت میده ،ولی هنوز
بعضی از مزونهای اینستاگرامی ایرانی میگن برای
قیمتدایرکتبدید!
 یه بــوق خریدم کــه اگــه یــه روز پولدار شــدم روش
دوچرخهنصبکنم!
 از یکی پرســیدم تو این کوچه پالک  ۲۱کجاست؟
گفــت :ببیــن باید نــگاه کنــی .گفتــم مرســی داداش
راهنماییمکردی،حواسمنبود،داشتمبومیکشیدم!

مانکن :ببین تو این بازار خراب چه جنگولکبازیهایی باید
دربیاریم تا مشتری بیاد!

نیازطنزی

تمرین تیم ملی هندبال جوانان
دارن عکس میگیرن ،بذار یه ماسک هم به
زانوت ببندم که دیگه حرفی توش نباشه!

واگذاری فوری

کمیک روز

چندین قطعه مرغ اهیل،
تمضین تخم گذاری
به واجدان رشایط فروخته یمشود

ظهور و سقوط سلطانهای مختلف!
موزه

به دلیل مهاجرت
(از خانه حیاطدار به آاپرمتان) و
گراین دان مرغ ،این حیواانت
زابنبسته را به کساین که از عهده
اتمین خوراکشان بربیایند
تحویل یمدهیم

منم سلطان غم!

عهد بوق
سلطان

س

لطان قیر
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کارتونیست :حسین نقیب

دارکــوب بیمــه ماشــینم رو تمدیــد کردم ،به نســبت
پارسال تقریبا دو برابر شــده بود .با این حساب که تخفیف
هم داشتم .پیدا کن پرتقال فروش را.
دارکــوب :بــه پرتقــال فــروش بینــوا چیــکار داری؟ بایــد
خودروفروش رو پیدا کنیم که قیمتها رو اینقدر برده باال
که بیمه اینجوری شده!
دارکــوب همــه دوســتهای آن چنانــی دارن ،ما هم
عمو جغد دانا
دلمون خوشه که تو دوست مایی!
دارکوب :انصافا جواب حرفتون نباشه ،من غلط بکنم با
شما دوست بشم عموجان!
کره گرون شد ،به توصیه بعضی مسئوالن این مورد رو
هم نمیخوریم .میشه ازشون بپرسی برای موارد ضروری
مثل نان ،برنج ،میوه و ...چه راهکاری دارن؟
دارکوب :یا اونا رو نخوریم ،یا گرون بخریم .دیگه برای این
موارد پیشپاافتاده نباید وقت این عزیزان رو گرفت!
دارکوب یک معمای ساده :اونکدومبانکیاست که
در این اوضاع قمر در عقرب مســکن ،دارای هــزاران خانه
خالی است؟!
دارکوب :کجاش ساده است؟ اگه جوابش رو میدونستیم
که براش یه کارتون میکشیدیم!
دارکوب راست میگن که قراره مشترکان کم مصرف،
قبض برقشون رایگان بشه؟ اگه این طوریه که من از امروز
دیگه یک المپ هم روشن نمیکنم ،تلویزیون و یخچال هم
که مدتهاست خاموشن!
دارکوب :حاال یک المپ رو روشــن کنین .شاید مسئوالن
پشیمون شــدن ،بعد غصه نخورین که این مدت تو تاریکی
زندگی کردین!
دارکوب تو کارت ملیت رو گرفتی؟ دیگه اسم و فامیل
خودم داره یادم میره از بس منتظر کارت ملیم موندم!
دارکوب :من که کارت ملیم رو گرفتم ،اگه کار شما خیلی
گیره میخواین کارت خودم رو تقدیم کنم؟!
دارکوب میدونی االن کیا دارن کیف میکنن تو این
اوضاع مملکــت؟ گرونفروشها .نه بهخاطــر این که دارن
ســود میکنن ،بهخاطــر این که کســی کاری به کارشــون
نداره!
دارکوب :انصافا نکته خوبی بود ،استفاده کردیم!

  یه بار داشــتیم میرفتیم شــمال داداش کوچیکم
موندخونهکهدرسبخونه،منمموندمخونهکهمواظب
داداشمباشم،مامانمهمموندکهماگشنهنمونیموبابام
همزنگزدمرخصیشروکنسلکردورفتسرکار!
 بعضیچیزهاخیلیواسمعجیبه.مثالازبیرونغذا
سفارشمیدیممیاد،ولیآشغالهایاونغذاتوهمون
نایلونیکهاومدهجانمیشه!
 یکــی نوشــته بــود :فنــدک یــادگاری دوســتم مرا
ســیگاری کرد! حاال اگه کتاب فیزیک بهــت داده بود
واقعا فیزیکدان میشــدی؟ جدی مــردم دنبال بهانه
میگردن!
 چــرا بیشــتر اســتادها عکــس  ٣×4میــذارن
پروفایلشون؟مگهفرمثبتنامه؟!
  یکی از همســایههامون حوله پالتویی خریده بود،
بلیتمیفروختتومحلنوبتیمیرفتیممیپوشیدیم
آبپرتقالمیخوردیم!
 صبح یکی جلوی پل خونــه پارک کــرده بود و با
تاخیــر راه افتادم و داشــتم فکر میکــردم حتما
حکمتاینتاخیراینهکهمثالقراربودهتصادف
کنم و این تاخیر جلوش رو گرفته که یه موتوری از
پشتکوبیدبهماشین!
 موهبتی که نصیب کوآال شــده این نیست که
میتونه ۱۸ســاعت در روز بخوابه ،اونو که منم

سفرخانوادگیو
موهبتکوآال!

تلگرامبایدتوآپدیتبعدیپینکردنپیامتویچت
روهماضافهکنهتایهچیزهاییهمیشهیادطرفمقابل
بمونه!
 دارمزندگینامهنیوتونرومیخونم،ازبساینبشر
تالشکردمنخستهشدم،آرومبگیرمرد،فکرکردیتو
گرانشزمینچهخبرهمثال؟!
 چون کیف و کفش زیــاد دارین تو صفحهتون نزنین
«فشــن بالگر» ،مثــل ایــن میمونه چــون مــن از بقیه
اسکرینشاتزیاددارمبزنمثبتاسنادومدارک!
 من خیلــی نگران این نســل از دانشــجوهام .با این
آلودگی هــوا و کرونــا و غیــره ،اینا همــش تعطیلاند.
میترسمنسلبعدیبیکارهاشمدرکنداشتهباشن!
 حتیتوپیامرسانشادهممیشهپیامهاروویرایش
کرد،اماتووآتساپنه!
 انتگرال شاید یه روزی به کار بیاد ولی انفعل ینفعل
انفعالچی؟!
 بورسفقطساعتخوابمونرودرستکرد!
 یهباررفتهبودیمرستورانباالشهر،برایاین
کهپیشخدمتروصداکنمبشکنزدم،نمیدونم
چراپرتمکردنبیرون؟فکرکنمنبایدبعدازبشکن
زدن ِکلمیکشیدم!
 حاال چون گوشی دارم حتما باید جواب تلفنت
روبدم؟!

امروز میخواهم دربــاره دوران پســتمدرن حرف
بزنــم .چون معتقــدم بشــر امروز با شــعار «بــه عقب
برنمیگردیــم» بــه ســرعت به ســمت جلــو حرکت
میکنــد .بــه گونــهای کــه آدم یک پنجشــنبه شــب
خواب بماند و صبح جمعه بیدار شــود ممکن اســت
از تغییراتــی کــه در جهــان میبینــد دچــار کچلــی
شــود .مثال شــما ببینیــد امــروزه نقاشــیهایی در
گالریها وجــود دارد که وقتی بهــش نگاه میکنید
فکر میکنید ارشیا شش ساله از تهران آن را کشیده
اما در واقع آن اثر یک نقاشی بینظیر حاصل لحظات
مکاشــفه و الهام یک اســتاد صاحب ســبک نقاشی
است .اصال تابلوهایی داریم که قشنگ معلوم است
بــا آفتابه رنــگ را روی بــوم ریختهاند ولی به شــدت
مورد تحســین قرار میگیرند چون هنر پستمدرن
هستند.
یکی از محافل هنر پست مدرن این روزها کافههای
شــهر اســت که همیشــه خدا انگار پول برقشــان را
نمیدهند و برقشان قطع است .بعد یک عده جوان
موفرفری آشفته و صاحب بیوی «این دنیا دیگه به درد
نمیخوره» در آن مشغول مباحثه هستند .اغلبشان
هم معتقدند تارکوفسکی خوب اســت منتهی روی
کســلکنندگی پالنهایش باید بیشــتر کار کند .بر
همین اساس کافهها هم دارای دکورهایی متناسب
با مباحث پست مدرن شــدهاند .مثال بعضی کافهها
هســتند که به جای صندلی ،تنه درخت برای شــما
میگذارنــد که کلی شــاخه هــم ازش بیــرون زده و
نشستن رویشان هزینه بســیاری دارد .اما بهتازگی
هم عکســی از یــک کافــه در فضای مجازی منتشــر
شده که با تم ســاختمان نیمهکاره است .یعنی پر از
درز و آهنبندی و آجرهای بیرونزده .انگار که موقع
ساخت پول کم آورده باشــند اما کافه را راه انداخته
باشند .بهش میگوییم تم بنّایی .من خودم اگر وارد
چنین کافهای شــوم همهاش منتظر هســتم یکی از
باال داد بزند« :ممد یه چارک بنداز باال» من نمیدانم
ســفارش را چطــور جلوی مشــتری میآورنــد ،ولی
بهنظــرم باید با فرغــون بیاورند و با بیــل خالی کنند
وســط میز تا ایدهشان عالی اجرا شــود .حتی اگر به
مشتریها کاله ایمنی بدهند که خیلی بهتر است.
دیوارهــای نیمــهکاره کافه هم قشــنگ بــه درد این
میخورد که رویش شــعر عربی بنویســی مثال« :من
شــبهایی که بهت پیام میدهم «بیــداری؟» یعنی
دوســتت دارم و من خیلــی بیــداری» بههرحال من
نمیدانم دقیقا داریم به کدام سمت حرکت میکنیم
ولی میترسم فرداروز ی یکی هم پیدا شود در محل
گودبــرداری یک ســاختمان کافه برپا کنــد و ضمن
خوشآمد به هر مشتری از او بخواهد دوتا کلنگهم
بزند کار ساخت پروژه جلو برود.
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دارکوب

اگه به غلط نگم من ،تا االن غیر پنیر
همه اقالم صبحونه شده بی مایه فطیر
پنیر بمال رو نونت؛ بزنش که نوش جونت
ُ
قیمت گردو داره میشه بهقدر پول خونت!
ُشل شدم مثل کره ،با دیدن نرخ جدیدش
بعدازاینماییمکهآبمیشیموهیمیشیماسیرش!
شونههای استوارم چند روزه همش میلرزن
شونههای تخممرغ علت این حال نزارن
الاقلکاش اونواینارومیذاشتینکهبرایمابمونه
قدیما همش میگفتن «اونه که ق ّوت جونه»!
خالصه که ناشتایی بی ناشتایی ،صبحونه تعطیل!
تلخ بخور بزن بیرون با ساک و زنبیل
چایی ُ
دیگه البته نیازی به ساک و سبد نداری
جنسای فروشگاها فقط برا دیدنه ،نه خریداری!
با این اوضاع قاراشمیش ،مجبوریم دو وعده در روز
بخوریم و راضی باشیم که نشه قوز باال قوز
صبحونه خدا نگهدار ،کره به امید دیدار
آه از این فراق و هجران ،آه از این روز و روزگار!
شیما اثنی عشری


از اون لحاظ

به خریدار واقعی یک شانه
تخممرغ ،به عنوان تخفیف داده
یمشود
کوکب خانوم و خانواده
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