شعر روز

باور کن دو ساله فقط
رسید
این یه تیکه کاغذ
ِ
کارت ملی رو دارم ،اگه منو
نمی شناسی بیا عکسهام
با رئیسجمهور رو ببین!

کروانانمه!

عجایبفضایاینستاگرام
محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

الزام هرماه
داشنت
کارت میل برای
مراجعه به ادارات و
حمل و نقل عمویم
هانگیری
ج

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز

بابانوئلوخیاراسیدی!

کاش و ای کاش!
کاشکی در زندگی اینقدر درگیری نبود
وامهای خرده را ایکاش تاخیری نبود
خانه نوساز اصال در توان بنده نیست
کاش اما خانهام اینقدر تعمیری نبود
این که ماشینی ندارم درد خاصی نیست چون
با دوتا ماشین شکم را باز هم سیری نبود!
بی چهل عنوان شغلی زندگی بس مشکل است
الاقل ایکاش دنبالش کمی پیری نبود
کاش دنبال گرانیهای پیدرپی فقط
این که میدانی تو فردا زود میمیری نبود!
کاش این حد از گرانیها کالمی بود و هی
مشکالت مملکت اینقدر تصویری نبود!
بهار نژند


کارتونیست :هادی لگزیان

*****

  بچههــا اگــه برنامــ ه مراقبتهــای کرونایی عوض
شده به ما هم بگید .ما هنوز خیار رو با اسید میشوییم
و نان رو  ۴۷دقیقه داغ میکنیــم و روزی  ۸۰۰بار هم
یشوییم!
دستمون رو م 
یه بار شب پا شدم دیدم بابانوئل اومده خونهمون.
پرســیدم یخچالو کجا میبری؟ گفت میبــرم پر کنم
بیارم .خیلی خوشحال شــدم ولی فکر کنم طفلی راه
خونهمون رو گم کرده!
میترســم اگــه تبلیغــات تلویزیونــی جــواب نده،
چنــد وقــت دیگــه ســیامک انصــاری رو بفرســتن در
خونههامون!
نمیدونم تو این اوضــاع خطرناک کرونایی رفیقم
چه اصراری داره بریم کافه .البته اگه ُدنگ رو حساب
کنه کرونا زیاد هم خطرناک نیست ،میشه رفت!
اینستا دیگه اینطوری شده که میری توش دست
ایناییکهدارنپرانرژیقلقیهچیزیروآموزشمیدن
تا باهاش پولدارت کنن میخوره تو سر و صورتت!
شما هم از لحظهای که ماسکتون رو درمیارین نیم
ساعت طول میکشه تا دماغتون به حالت اول برگرده
یا فقط مشکل منه؟!

 چندوقتــه میخــوام بــرم دکتــر چــکاپ شــم هــی
نمیرم .میترسم بهم بگه داری میمیری .یا مثال پیش
روانشناسنمیرمچونمیترسمبهمبگهتودیوانهای.
ترجیح میدم خودم با شک به خودم بگم دیوانه!
کتاب گران شد ،صف نکشیدیم .شاید دلیل تمام
صف کشیدنهایمان همین باشد!
 من واقعا نیاز دارم یه ترم برم «هاگوارتز» و اون جادو
رو که میذاری روی وســیلههات تا اگه کسی بهشون
دست زد دستش قطع بشه یاد بگیرم!
باالخره تصمیم گرفتم گذشتهام رو پشت سر بذارم
دیگه .اگه بهتون پولی بدهکار بودم مشکل خودتونه!
 بابام تو بورس نوسانگیری معکوس میکنه ،یعنی
گرون میخره ،ارزون میفروشــه .خواســتم بگم این
سودهایی که دارید میکنید پول بابای منه!
توزندگیسعیکنیدمثلغذاییباشیدکهسردش
هم طرفدار داره و خواستنیه مثل پیتزا .البته من خودم
مثل سوپم ،بهجز آدم مریض هیچکس دوستم نداره!
 شــما هم وقتی تو خیابــون دارین از کنــار یکی رد
میشــین چند ثانیه نفستون رو حبــس میکنین که
ازش کرونا نگیرین یا من تنها این جوری ام؟!

منهروقتزنگمیزنمخونهمادربزرگمگوشیرو
برمیداره میگه :با کنترل ور رفتم شبکههای تلویزیون
به هم ریخته بفرمایید؟!
یکی از نیروهای شرکتمون متولد سال78هست
و یه بچه دو ساله داره ،قسمت جالب ماجرا اینجاست
که متوجه شــدم پدرش متولد  ۶۲هســت .من تقریبا
همســن باباش که پدربزرگ شده ،هســتم .بعد هنوز
مامانم از بیــرون میاد خونــه منتظرم خوراکی واســم
خریده باشه!
شطرنج واقعا ورزش عجیبیه .یه جا میشینی چند
تا مهره جابهجا میکنی بعــد بهش میگی ورزش .تازه
فدراسیون هم داره!

پیامک روز

جونداداشاگهبذارمپولغذاروحسابکنی!

اون کوه ها رو می بینی؟ پشتش یه دریاست که بعدش یه
صحراست ،اگه پولدار بشم اون طرف صحرا یه خونه می گیرم تا
دیگه بریم سر خونه زندگی خودمون!

نیازطنزی

فروش ویژه بلک فرایدی

کمیک روز

بیمه ما یکی از
بهترین بیمههاست،
اصال نمی تونی تصور
کنی که چقدر تسهیالت
داریم...

ماجراهای من و بیمه!
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(به مناسبت روز بیمه)

!!!

اتج ،نوک ،اپ ،اسکلت ،پوست،
دل و جگر مرغ

به قیمت مناسب
موجود است

ولش کن ،حیفه از
بیمه استفاده کنم،
تخفیفشخراب
میشه!

در صورت استفاده در غذا و
تحویل سامل مجدد موارد فوق
به ما ،شامل تخفیف نصف
قیمت خواهید شد

کارتونیست :حسین نقیب

مرغبودیوشدیغولسفید
لرزهاندازیبهدلهایچوبید

درتواندیگرخریدتنیستمرغ
پولمابهپایتوخواهدرسید؟!

علیگیاهی

کمیکروزدربارههواپیمایشخصیخیلیخوببود،
حدادنیک
کلیخندیدیم .
دارکوب برای گرانی خودرو چــرا کاری نمیکنید؟ از
وقتیثبتنامکردمتاوقتیتحویلبدهندحدود 50میلیون
تومانبایداضافهبدهم!
دارکوب:چهکاریازدستمابرمیاد؟مسئوالنبایدکاری
بکننکهتازهخودشونمجوزگرانیسهماههمیدن!
دارکوب تو این شــرایط به نظرت پولمــون رو بذاریم تو
بانک،یاباهاشدالروطالبخریم،یاتوبورسسرمایهگذاری
کنیم؟البتهمنظورماوناییهکهپولدارن،نهخودم!
دارکوب :خوب شــد آخرش ایــن رو گفتین ،چون داشــتم
حســودی میکــردم بهتــون! البتــه اونایــی که پــول دارن
خودشون میدونن پولشون رو کجا سرمایهگذاری کنن،
نیازیبهراهنماییماندارن!
دالر کــه مــیرود بــاال فروشــندگان بهانــه میآورند و
جنسشــان را گران میکننــد .حاال کــه پایین آمــده همه
میگویندقیمتاجناسماچهارتباطیبهدالردارد!
دارکــوب :حــق دارن خــب ،بــه دالر میخــرن ،بــه تومان
میفروشن!
مســئوالن از یک طرف مغازهها را تعطیل میکنند و از
طرف دیگر ،برای مرغ صف درست میکنند تا مردم در یک
فضایکوچکجمعشوند.
دارکوب:زودقضاوتنکنیم،شایددانشمندانبهایننتیجه
رســیدن که تو صف مرغ و بانک و کارت ملی و روغن ،کرونا
منتقلنمیشه!
همه کارمندها یک سوم سرکارشان حاضر میشوند.
ولی متاســفانه برای ما این طوری نیســت و مدیــران ما این
قانونراقبولندارند.
دارکوب:بازخوبهشمافقطخودتونسرکارهستین،بعضی
جاهاکهبهجاییکسوم،ششسوممیرنسرکار،یعنیتو
ایندورانتعدادکارمندهاشوندوبرابرقبلشده!

کرونا را شکست می دهیم...
به شرطی که بی مالحظه ها ما رو شکست ندن قبلش!

چند روز پیــش خوانندهای بــه تلویزیون آمــده بود که
دیدم حرفهایش را اینطور شروع کرد« :از همینجا
بههمههوادارانخودمسالمعرضمیکنمومتشکرم
ازلطفیکههمیشهبهمندارند».همانجاخندیدموبا
خودمگفتم«:بروبابا!منتاحاالاسمتروهمنشنیدم.
هوادارت کجا بود؟ شما نهایتا همسایههات وقتی زیر
دوشهستیمیتوننهوادارتشن».بعدهمینطور
از شوخی بامزه خودم داشــتم غشغش میخندیدم
کهگفتمبروماینستاگراماسمشراهمجستوجویی
بکنم ببینم اصال چند تا هــوادار دارد .باور نمیکنید،
دیدم نزدیک یک میلیــون دنبالکننده و دهها صفحه
هواداری دارد .همانجا بود که لبخند بر لبم خشــک
شدودوبارهبهتلویزیوننگاهکردمدیدمیکآهنگیرابا
صداییکهمعلوماستازصدنرمافزارردشدهوآخرش
همقابلتحملنیستلبمیزند.
حاال این بنده خدا که باالخــره پا در عرصه خوانندگی
گذاشــته بــود ،شــما ببینیــد خیلــی افــراد را هــم در
اینستاگرام داریم که هیچکاری بلد نیستند و اصال به
خاطرهیچیبودنپرهوادارند.اینراآدمکجایدلش
بگذارد؟یکشبهناگهانیکنفربهخاطرسوتیدادن
یا روی قابلمه ضربگرفتن یا به خاطر این که بچهاش
شفتالو را شــامبالو تلفظ میکند ،به سلبریتی تبدیل
میشــود و شــروع میکند به درسدادن به ایــن و آن.
االن شما یک سر به اینســتاگرام بروی زیر دستوپای
اینهایی کــه دارند آخریــن ترفندهای یــک چیزی را
به شــما آموزش میدهند گیر میکنی .مگر سیامک
انصاریهستیدکهاینطورشروعمیکنید«:سالم.من
فالنی هستم و میخواهم به شما ترفندهای جدیدی
آموزش دهم» .همان ســیامک انصاری که نمیدانیم
کفاره کدام گناه ماســت ،کافی است ،شما رها کنید
اگرتخصصیدرچیزیندارید.
همچنینازهمهسلبریتیهامیخواهمدراینستاگرام
کمی خوددار باشــند .مثال میبینی دو تا فوتبالیست
با هم دعواشــان شــده آن یکی اســتوری میگــذارد:
«بعضیها دقت کنند مثل پرتقالی هستند که معلوم
است باز کنی تویشان موز نیست» آخر این چه سطح از
ادبیاتاست؟مگرکالسدومبهستیدوسرخوراکی
دمبوفهدعواتانشده؟خواهشمیکنماشتباههایتان
را هم بپذیریــد .مورد داریــم طرف به دیگــران فحش
داده ،حاال یک ماه اســت همینطور توضیح میدهد
هوا بد بود ،دیشــب خوب نخوابیدم ،نانوای محلمان
نانهایــش خمیــر اســت و ...همــ ه اینها باعث شــد
من عصبانی شــوم و من هم ه اینها را نمیبخشــم که
عصبانیامکردند.بابایککلمهعذرخواهیکندیگر،
چرا همه را مقصر میکنی جز خــودت؟ اصال من چرا
اینجا دارم دربــاره همهچی نظر میدهم؟ من اینجا
حیفهستم،بایدبروماینستاگرام.خداحافظ.
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دارکوب



تو از آزار مردم ننگ داری
تو شلواری بهغایت تنگ داری
تو داری تیپ ،پس خوش تیپ هستی
تو داری ماسک ،پس فرهنگ داری!
*
کسی از خونهشون بیرون نمیشه
کرونا هست ،پس مجنون نمیشه
اگر لیلی بگیره جشن ،مجنون
نمیره خونهشون  ،مهمون نمیشه!
*
که ویروسی رساناتر از این نیست
که دردی بیمحاباتر از این نیست
نشستن حتی میکروبها تو خونه
که اوضاعی کروناتر از این نیست!
*
عروسی و عزا ...کمکم کرونا
میاد تو جمع ما هر دم کرونا
همینا که تولد هی میگیرن،
تولد هم میگیرن هم کرونا!
منیژه رضوان

از اون لحاظ

برای کسب اطالعات بیشرت و
مشاوره رایگان کلمه «قدقد»
را پیامک کنید

رشکت ماکیان
مشاکیان ایشانکیان
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