حلب برای بستهبندی روغن جامد نیست
یارانه نقدی در سال آینده  2برابر یمشود

شعر روز
اندر حکایت اترییک شبانه

قاطینگا!پاتینگا!برقشماقطعینگا!
محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

حاال که یارانه تون
دوبرابر میشه
می تونین برین تو
صف قرعه کشی
حلبی های چرخ دار!

وا
عظی

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز

در حاشیه ابد و توفان های هشر!



ما آنتنمان ز روی بام افتادا
افتاد به بام خانه همسادا
گر داد به ما آنتنمان را دادا
ورنه من و باد هرچه بادا بادا!
*
تیرآهن با کله روی خاک نشست
صد اصله درخت از کمرگاه شکست
جاری شده سیلی از حوادث در شهر
در مشهد ما دو قطره باد آمده است!
*
کابین کابین و تک به تک میچرخد
در پارک همیشه این کلک میچرخد
بی برق چه چرخها که از کار افتاد
با باد ولی چرخوفلک میچرخد!
*
این دوست به ما چه داده ،جز یادش را؟
مادر به شما چه گفته ،جز دادش را؟
فصلیست پر از ابر و پر از نعمت و برف
این فصل به ما چه داده ،جز بادش را؟
منیژه رضوان

 زنــگ زدم بــه اســتاد زبــان تخصصیمــون گفتــم:
«اکســکیوزمی ،امتحان تومــارو در چه ِلولیــه؟» گفت:
«این ترم هم که انداختمت خوب آندرستند میشی»!
بهنظرمنبایدیهقانونیوضعکننکهتوهرخانوادهای
که ســه تا بچه تحصیل کرده داره ،دیگه نفر چهارم معاف
بشهازتحصیل!
 اینایی که رشتهشــون محیط زیســته و هی مشــروط
میشندیگهخیلیبرامعجیباند.خبیهترمآشغالنریز
روزمینقبولیدیگه!
جــدی میریــن دانشــگاه پولــی ترمــی  ۳تومــن
میدین؟ ســرجمع لیســانس میشــه  ۲۴میلیون که
اگه کار پیدا کردین ،ماهی یک و پونصد بهتون بدن؟!
  همیشه اونی که بدترین دستخط رو داره جزوهش
کاملتره!
با هر یــک درجهای که هوا گرم میشــه بابام پکیج
رو  ۱۰درجه کم میکنه ،یــه هفته اینجوری پیش بره
پکیج رو میذاره رو منفی  ۲۰درجه!
ی چیزها رو میتونین بفهمین،
  از صدای یه زن خیل 
مثال اگه داد میزنه یعنی عصبانیه!
  ۲۴ساعت واسه یه شبانهروز خیلی کمه ،به نظرم
اگه  ۳۶ســاعت بــود با اســترس کمتری تــا لنگ ظهر
میخوابیدیم!

معاف از تحصیل با
ترمی ِان تومن!
  یکــی از بچههــای فامیلمون  15سالشــه ،از االن
واســه بچهاش اســم انتخاب کــرده .من ١5ســاله که
بودم فکر میکردم بابام داداشهــام رو بهدنیا میاره و
مامانم خواهرام رو!
گیاه خواری فقط اونجاش که وقتی تنها میشی
زنگ میزنی کوبیده سفارش میدی!
  تفاوت ژلوفن با استامینوفن میدونی چیه؟ ﮊﻟﻮﻓﻦ
ﻣﯽﮔﻪ« :ﺳﺮﺕ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ُﻣﺮﺩﻡ؟»

ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﮔﻪ« :حاال ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯽ میشه!»
یه بار داشــتیم سیم کشی ســاختمون میکردیم،
اوســتا گفت« :فازمتــرو بــده» گفتم« :دینــگ دینگ!
ایستگاه آزادی» .دو تا سر سیم رو داد بهم ،فیوز رو زد!
  میگن اگه میخوای یــه نفر رو بشناســی باهاش
برو مسافرت .خواستم بگم من همین که گشنهام بشه
خودمو نشون میدم ،به مسافرت نمیکشه!
خیلی ســخته هروقــت میخواین کتــاب بخونین
یهو یه عکاس میاد ازتون عکس میگیره پست میکنه
اینستا ،نه؟ گرفتاری شدین ها!
 یه مدت میرفتم باشــگاه .گفتم یه اســتراحت سه
روزه بــه عضلههام بــدم .امروز تولد ســه ســالگی اون
استراحته!
یه مدت زده بودیم تو کار پرورش ماهی ،اما بعد از یه
مدت ورشکسته شدیم .از پس هزینههای دمبل و هالتر
و مکملهاشون برنمیاومدیم!
  باگ تنها زندگی کــردن اینه کــه رو کاناپه خوابت
میبره ،کسی نیست یه پتو بکشه روت .همین!
من اگه وسط دریا فقط یه تیکه چوب باشه که ازش
بگیرم ،بازم زنده خودم رو به یه ســاحلی میرســونم.
چون دماغــم رو عمل نکــردم و ازش به عنــوان بادبان
قایق میتونم استفاده کنم!

اگر به جای این که عمرم را صرف کسب علم کنم ،دنبال این توپ
دویده بودم ،حال و روز خودم و هفت نسل بعدم به از این بود!

پنــج شــنبهای دیگــر را در حالــی آغــاز میکنیم که
نمیدانیم االن برق شما قطع است یا نه .اگر برقتان
وصل باشــد که احتماال گازتان حداقل قطع است و
اگر گازتان هم قطع نیســت که دیگر نمیفهمم شما
با ایــن حجم از رفــاه چرا پــر درنمیآوریــد؟ چند روز
پیش سخنگوی صنعت برق در حالی که اشک شوق
از چشمانش جاری شده بود ،اعالم کرد« :از صبح تا
این لحظه که با شــما صحبت میکنم قطعی برق در
کشور نداشتهایم ».نمیدانم چرا این دستاورد آنطور
که باید دیده نشــد ،ولی مــن میخواهم به ایشــان و
همــکاران عزیزشــان ،دالوران ،نــامآوران بهخاطــر
این آپولویی که هوا کردهانــد تبریک بگویم و بر طبل
شــادانه بکوبم .اصال از این به بعد هرروز که برقتان
قطع نشــد زنگ بزنیــد اداره برق تشــکر کنید .فقط
مواظب باشید پول تلفنتان زیاد نشود که تلفنتان را
بهجایش قطع کنند .در ضمــن بعضی مناطق دور از
پایتخت هم هستند که هیچوقت برق و گازشان قطع
نمیشود .آنجا هم مدیریت دوستان در این موضوع
دخیل است ولی این که اصال برقکشی و گازکشی
نشدهاند هم در این اتفاق بیتاثیر نیست.
البتــه مســئوالن اداره بــرق همچنــان اختالفاتی با
مســئوالن اداره گاز دارنــد .بهطــوری کــه مدیر کل
مدیریت مصــرف توانیر گفت« :قطعــی برق بهخاطر
کمبود گاز است؛ میزان گاز دریافتی ما خیلی کمتر
از اعداد اعالم شده توســط شرکت گاز است!» یعنی
شــرکت گاز میگوید من فالنقــدر گاز بــه برقیها
میدهــم ،در حالی کــه واقعا آنقــدر گاز نمیدهد و
معلوم نیســت این گاز کجا میرود؟ باز خدا را شــکر
گاز را نمیشــود توی چمدان گذاشــت و پرید و رفت
آنور .در ایــن اختالفــی که بیــن شــرکت گاز و برق
وجود دارد از ســازمان آب هم یادمان نرود که خدا را
شکر فعال آب وصل است .گفتم یادی کنم که شرکت
آب دچار کمبود محبت نشــود و برای دیده شدن آب
را قطع نکند.
بههرحــال بــا ایــن ســرعتی کــه داریــم بــه عقــب
برمیگردیم ما باید بــه زندگی بدون فنــاوری و برق
و گاز هم عــادت کنیم .اصال مگر آدمهای نخســتین
چه کار میکردند که ما نتوانیم انجــام دهیم؟ با این
گرانی پوشاک مگر برگ و بوتهها چه مشکلی دارد که
ازشان استفاده نمیکنیم؟ تازه رئیس محیطزیست
هم بهتازگی گفته برخی مردم بهخاطر گرانی گوشت
دســت به شــکار میزنند .پس به نظرم فعال تا دست
زیاد نشــده یک نیــزه و مقداری بــرگ آماده داشــته
باشــید ،الزم شــد در هیئت قاطینگا و پاتینگا برویم
شکار و زندگی متفاوتی را تجربه کنیم .بعد هم توی
اینستاگرام هشتگ بزنیم# :زندگی_را_بلد_شو.
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دارکوب



تاریکی و قطع برق معلول چیست آیا؟
مسئول آن که باشد؟ خانوم یا که آقا؟
جنسیتش مهم نیست ،سالم فقط بماند
السکارا»
قاطی نمودهام من «یا ایها ُ
ای مهربان برایم تنها چراغ آور
گر آمدی به منزل امروز یا که فردا
ظلمت برای بعضی بیحاصلی محض است
ْ
چراغ خاموش دایم شوند دارا
بعضی
دیشب مسیر خانه مجهول شد برایم
گشتم در آن سیاهی ترسیده حال و تنها
«از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود»
زنهار از این خیابان ،گمگشتگی و سرما
دیگر چراغقوه با خود برم شبانگاه
عبرت گرفتهام من یک نکتهایست اما
ترسم پلیس جای سارق مرا بگیرد
از پشت سر بگوید« :برگرد ،دست باال!»
شیما اثنی عشری

از اون لحاظ

عموپاشو،مراسمتمومشد!+مراسمچی؟مگهصفواکسنکرونانبود؟!

پیامک روز
پرسش،پاسخ،انتقاد،پیشنهاد،تعریف،تمجید،بهبهو
چهچهخودراباکلمه«دارکوب»بفرستید:

پیامک 2000999و تلگرام09354394576

نیازطنزی

کمیک روز

ثبتانم آغاز شد!

اب افزایش قیمت طال برخی از طالفروشان در هتران به مردم طالی قسطی یمفروشند!
اگر بتونیم
وام ازدواج رو
بگیریم ،می تونیم
اجاره خونه رو
بدیم!

کالسهای آموزش آشزپی نوین

خصویص ،نیمهخصویص،
عمویم ،نیمهعمویم

اگه
جایی استخدام بشیم و
بهمون حقوق بدن،
می تونیم قسط های
یخچال و اجاق گاز رو
بدیم!

روشهای جدید آشزپی را
از ما یاد بگیرید

آشزپی بدون روغن ،بدون گوشت،
بدون تخممرغ ،بدون رب

اگه
مهریه ات رو
بذاری اجرا،
می تونیم قسط
سرویس طالت
رو بدیم!

بدون گوجه ،بدون نیاز به اجاق گاز
کارتونیست :حسین نقیب

فتوکاتور کریم باقری خیلی باحــال بود تو دارکوب،
دمتون گرم.
دارکوب چرا بینیها رو اینقدر بزرگ میکشــی؟! باور
کن من اندازه گرفتــم هر هفته چند ســانت بــه دماغهای تو
کاریکاتورهاتوناضافهمیشه!
دارکوب :کاریکاتور یعنی اغراق دیگه ،حاال بینی مهم ترین
قســمت صورته  ،ما هــم خدا رو شــکر در این بــاره محدودیت
نداریم!
دارکوبحواستباشهازخطویژهنریها،اگرهمرفتیو
جلوتروگرفتن،قانونرورعایتکنوبرگردتومسیراصلی!
دارکوب :چشــم ،خیالتون راحت ،من اصال اهل خطبازی
اونمویژه،نیستم!
آق کمال تو این هوای آلــوده از خونه بیرون نیا! هر کاری
داری بگو خودم برات انجام مــیدم .برای حقالزحمه هم یه
عکسیادگاریباهاتبسه!
داشامیر

آقکمال:چاکرمداشامیر،قربونمرامت،دمشماگرم.حیف
کهنمشهوگرنههمیکارهمکردم!
دارکوب ،مزه گوشت قرمز یادم رفته ،میشه برام تعریف
کنی؟!
دارکوب:راستشمنکهمزهگوشتسفیدهمدارهیادممیره،
برایهمینهکهبایدبریمگیاهخواربشیم،فعالهنوزمیتونیم
تربوبرگچغندربخریم!
چقدر خوبه که تو هستی دارکوب تا ما حرفهامون رو از
دهانتوبهگوشمسئوالنبرسونیم.
دارکوب:نظرلطفشماستولیمندهانندارم،نوکدارم!

آقامنبازینمیکنم...
اینشوخیشوخیشمشیرروکردتوگردنم!

یا اجاق بریق و...

در اپیان دوره گواهی اپیان دوره
داده یمشود
آموزشگاه نون و منک ،بدون نون
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