شعر روز
نباید خورد!

نه آقانوری جان،
خندهام گرفته که
مراسم سیزده بهدر
توی فضای باز رو ممنوع
کردن ولی مترو رو
نبستن!

محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

آقا نوری
لمان
س



باز یاد خاطرات
معدن افتادی و
خوشحالی که نجات
پیدا کردی؟

من در انباریمان مریخنورد تولید
میکنم

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز

امسال سال چیست؟!



میکنم سال نوی خود آغاز
سال گاو است یا که سال گراز؟
واکسنش هست هر کجا موجود
چی؟ کرونا؟ نه جان من ،کزاز!
قیمت گوشت و مرغ چون باالست
غالبا میخوریم نان و پیاز
این تورم چو اسب سرکش هست
خواهشا مدتی بخسب و متاز!
نرخ هر جنس بنگری یک آن
رعشه گیری چونان که برق سه فاز
یا که افسوس میخوری دایم
و بگیری لب خودت را گاز
میشوی تو غرق فکر و خیال
و بپرسی ز شخص خود این ،باز:
سال گاو است یا که سال گراز؟!
شیما اثنی عشری

پیامک روز
پرسش ،پاسخ ،انتقاد ،پیشنهاد ،تعریف ،تمجید،

  صبح رفتم درخواســت گواهینامــ ه المثنی بدم،
شناســنامهمو دادم به خانــو م متصــدی ،گفتم کارت
ملیم هــم الی همونه .یــه نگاه بهــم کرد ،گفــت« :بیا
گواهینامــهت هــم همینجاســت»! ســریعترین
رسیدگی در تاریخ اداری کشور بود!
 ولــی باید تــو فروردین زمــان کاری شــرکتها از
 10-11صبح شروع بشه ،واقعا نمیشه سر صبح از
تخت جدا شد!
  از لحــاظ روحی نیاز به یــک ماه مرخصــی دارم تا
خستگی تعطیالت عید از تنم دربیاد!
نــدادن کارهامون :اســترس .دلیل
 دلیل انجــام
ِ
ندادن کارهامون!
استرسمون :انجام
ِ
  یکی از باگهای زندگی ما معمولیها اینه که
برای پول درآوردن باید کار کنیم!
 تــو واقعیت صداشــون مثل یوگی و دوســتانه،
ولی تــو کالبهــاوس صــدای همهشــون صدای
دوبلور آلن دلون و خســرو شــکیباییه .بابا رها کن
اون حنجره رو!
  کاش هزینهای رو که برای سریال به اصطالح
شیک دراکوال شــده  ،میدادن به رضا عطاران دو
سه تا سریال به اصطالح چرک بسازه ،کیف کنیم!
 اسم این بیماری که لپتاپ رو روشن میکنی

گرفتنگواهینامهالمثنی
درفروردین
بعد کلهتو میکنی تو گوشی چیه؟!
 موهام رو رنگ کردم ،خراب شده .بعد بابام اومده
دلداری بده میگه ولی این رنگیه که من تا حاال رو سر
هیچ موجود زندهای ندیدم!
میخوای با گوشیت پول دربیاری؟ بفروشش!
  از من میشنوینواسه هرچی جلوجلو ذوق کنی،
کنسله!

کارتونیست :هادی لگزیان

 ما ســلیقهمون تو چیدمان خونه بد نیســت ،فقط
پولمون به سلیقهمون نمیرسه!
  من حافــظ هم میشــدم ،بابام می گفت شــعر که
نون و آب نمیشــه ،بلند شــو برو دنبال یه کاری برات
بیمه رد شه!
 رســتوران گیاهخوارهــا اگه آتیش بگیره نه ســیخ
میسوزه نه کباب!
  کاش او نهایــی کــه چــوب سادگیشــون رو
میخورن ،نون مهربونیشون رو هم میخوردن!
 تا قبل این که بزرگ بشــم فکر میکردم َبواسیر یه
گونه پرنده از خانواده حواصیلهاست!
  مکالمــه مــن و بابــام همیشــه  ۴۵دقیقــه طول
میکشــه ۴۴ ،دقیقهاش فکر میکنه تماس برقرار
نشده و همچنان داره با اطرافیانش حرف میزنه!
  این که تو واتساپ پیام رو پاک میکنی یه درده،
این که باید توضیح بدی چی رو پاک کردی ،چرا پاک
کردی ،چرا فرستادی و بعد پاک کردی ،هزار درد!
  چهجوری هم شونصد تا مقاله دارین و دکترین،
هم روزها عکس قرمهســبزی اســتوری میکنین و
ویکندها عکس طبیعت ،شبها هم تو کالبهاوس
ســخنرانی میکنین؟ من اگه یه پاورپوینت درست
کنم ،دو هفته بعدش میرم استراحت!

دیشبداشتمدرعالمخوابآلودگیباخودممحاسباتی
انجــام مــیدادم و ناگهــان دیــدم ای دل غافــل من هم
میتوانممریخنوردتولیدکنموتااالنحواسماصالبهاین
موضوعنبودهاست.ببینیدمنیکدوستیدارمتویکار
اختراع است و تا حاال با استفاده از پیکنیک و یک سری
سیم و مفتول ،دستگاهی اختراع کرده که معتقد است
افراد را میتوان به فضا فرستاد .حاال من هنوز از نزدیک
ندیدهام امــا فکر کردم من هــم دو تا آچار و پیچگوشــتی
توی انبــاری خانهمــان دارم ،بنابرایــن از آنجایی که به
فضا هم عالق ه خاصی دارم میتوانیم با هم تیم شــویم و
یک مریخنورد تولید کنیم .به نظر شــما ممکن نیست؟
آقا ما میخواهیم دور هم فعل خواســتن را صرف کنیم،
شما ناراحت میشــوی؟ بعد همینطور مریخنورد اول
را که فرســتادیم ،بهتدریج افراد به مــا مراجعه و تقاضای
مریخنوردهای جدید میکنند .ما همینطور کارمان را
گسترشمیدهیمومریخنوردبههم هسیارههایجهان
تا نپتون و پلوتون میفرســتیم .البته باید یادم باشــد آن
مریخنوردی که به پلوتون برود ،دیگر اســمش نباید توی
ســند مریخنورد بخورد و باید اســمش را بــه پلوتوننورد
تغییر بدهیم تا توسط پلیس راهنمایی منظومه شمسی
بهمشکلنخوریم.
دیدید هر کاری چه راحت ممکن میشود؟ وقتی به این
راحتی می شــود مریخنورد تولید کرد ،نمیفهمم شما
چراازتولیدالمبورگینیدریککارگاهکهیکیازاستادان
اقتصاد دانشگاه دربارهاش گفته ،تعجب کردهاید .البد
آندختریراهم کهتویزیرزمینخانهشاندرماهیتابه
تفلون ،انرژی هســتهای تفت میداد باور نکردید؟ فقط
امیدوارم با قاشق استیل به کف ماهی تابه نزده باشد که
تفلونشخرابمیشودومامانشدعوایشمیکند.شما
با این سطح از ناآگاهی و ناباوری از کجا آمدید؟ من البته
برای این که تولیــد مریخنورد را قابل بــاور کنم ،تصمیم
گرفتهام اول یک ویدئوی تایملپس از ساخت تاسیسات
خط تولید خودم منتشر کنم .بنابراین اول نیاز دارم یک
بودج ههنگفتیبرایساختوسازبگیرم.
پــس یادداشــت میکنیم بــرای آغاز هــر طرحــی ابتدا
باید مســاحت بزرگــی را گودبــرداری و شــروع کنیم به
ساختوساز.بعدکهساختمانهاراساختیم،مینشینیم
فکر میکنیم ببینیم اصال طرح ما عملی است یا نه؟ من
اینراازآقایجهانپوررئیسمرکزروابطعمومیواطالع
رسانی وزارت بهداشــت یاد گرفتم که ویدئویی منتشر و
اعالم کرده تاسیســات تولید واکسن ســاخته میشود.
کمی زمانبر اســت اما نکتهاش این اســت کــه عملی و
نپذیراست.
امکا 

نیازطنزی

صفهای خود را
به ما بسپارید

آقای خلبان راه بیفت! این جوری هم بیشتر بلیت می فروشی ،هم
خطر انتقال کرونا از بین میره!

رشکت «صف یاوران صبح ات شب»

بهبه و چهچه خود را با کلمه «دارکوب» بفرستید:

پیامک  2000999و تلگرام 09354394576

اب پرسنیل کارآزموده ،مجرب و
متخصص در زمینه صفپیمایی،
آمادیگ خود را برای ایستادن در هر
صیف که مد نظر مشاست
اعالم یمکند
کایف است زمان و مکان صف مد
نظر خود را (از مرغ ات کارت میل ،از
دالر ات کد بورس) پیامک کنید ات
افراد این رشکت بالفاصله در محل
حارض شوند و پس از رسیدن
نوبت ،آن را به مشا تقدیم کنند

آی کجا؟!+ما از خط قرمزها هم رد میشیم ،این که خط زرده!
کمیک روز

بهمسئوالناعتمادکنیم

راه حل های عبور از بحران مرغ!
خودماندستبهکارشویم

باافتخاراعالممیکنیمبابه
کارگیریروشساماندهیپلکانی،
بهراحتیهرشهروندمیتونهزیر
پلکانشیکلونهمرغبزنه!

بهفکرجایگزینباشیم

هزینه :یک سوم هرچیزی که در
صف توزیع یمشود

مرغنداریمولیمشابهشرو
داریم...تخمش،مرغمگسخوار،
شترمرغ،اینمدرنایسیبری...
ارزونترازمرغدرمیاد!

امیدوارمامروز
اقالیهبالمرغگیر
بیاری...

کارتونیست :حسین نقیب

اگر که خیلی ساده َو یا اگر رئیسی
اگر که دست و دلباز َو یا اگر خسیسی
برای رفع و دفع ویروس انگلیسی
ماسکو بزن به صورت بدون لفت و لیسی
رعایت فاصله همیشه با بقیه
ضدعفونی بکن دستتو با پیس پیسی!
حبیب احدی

آقکمال بعــد از پایــانمحدودیتهــایکرونایی ان
شاءا ...مسافرت کجا تشریفمیبرید؟!
آق کمال :صاب تشریف باشن ،بذارن ببینم از ای معرکه
جون ســالم به در مبرم یا نه ،بعدش فکر مکنم که کجا برم
یا کجا نرم!
دارکوب جان ،من یک کارگر هستم که قبل از این که
حقوقم را بدهند ،مالیاتش را کم میکنند .آیا دالل و بساز
بفروش و ...که میلیاردی در ماه درآمد دارند هم مثل من
مالیات میدهند یا کسی زورش به آنها نمیرسد و دیوار
ما از همه کوتاهتر است؟
دارکوب :اینجوری حســاب کنین که مالیات شما چون
پول زحمتکشیه خوشمزهتره و بیشتر میچسبه!
دارکوب با توجهبهحادثهخیز بودنکشــورمون بهتر
ت وزارتحوادثیهویی در دولتتشکیلشود؟!
نیس 
دارکــوب :بهتــره کــه ســر اســم هــر وزارتخونه یــه کلمه
«یهویــی» بذاریم تا همهشــون با خیال راحت بــه فعالیت
بپردازن!
آقکمال عزیز ،بهپاس خدمتــی که جنابعالی برای
پاسداشت لهجه شیرین مشــهدی میکنی ،بندهیکی از
دهانههایکوههای آتشفشــانیکرهماهرا بهنامشما نام
گذاری میکنم ،برو حالش رو ببر!
آق کمال :دست شما درد نگیره ،ولی اگه به جای ای همه
زحمتی که کیشــیدن ،یگ دانه مرغ گــرم عیدی مدادن
بهم ،بیشتر حال مکردم!

زندگیسالم
پنج شنبه
 19فروردین 1400
شماره 1850

دارکوب

تخم مرغ گران نباید خورد
پسته دامغان نباید خورد
در صف مرغ با خودم گفتم:
بعد از این بال و ران نباید خورد
زعفران هم گران شد و زین پس
چلوی زعفران نباید خورد
چای باید خوریم با قاشق
چای با استکان نباید خورد
خوردنیها فقط هوا مانده
بعد از این با دهان نباید خورد
هرچه خیلی گران شده نخورید
هیچ جز آب و نان نباید خورد
چایی تلخ میخورم اغلب
چون گز اصفهان نباید خورد
ما که از دوستانمان خوردیم
دیگر از دشمنان نباید خورد
امیرحسین خوش حال

از اون لحاظ
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