سانسور صحنه الکزدن جواد عزیت برای رعنا آزادیور
در رسیال «زخم کاری»

شعر روز

از دست چین!

برق رفت ،ما ماندیم و حتی
خندیدیم

حاال حرص نخور
خوب شد صحنه های
سیگار کشیدنم رو
سانسور نکردن که دیگه
چیزی از سریالمون باقی
نمی موند!

محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

جوا

د
عزت

ی

بهار نژند

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز

رابطهقطعیبرقوسحرخیزی!

واکسن نامه





من عاشق چشمهای ماهت هستم
جاروکش کوچههای راهت هستم
مریض چشمی چون من
هرگز نشوم
ِ
واکسنزده چشم سیاهت هستم!
منیژه رضوان
*
ای کاش به من یک ذره خوبی بکنید
مشغول به آهنگ جنوبی بکنید
از شدت درد ُمردم ای دکترجان
یک خرده یواش مایهکوبی بکنید!
بهار نژند

پیامک روز
پرسش ،پاسخ ،انتقاد ،پیشنهاد ،تعریف ،تمجید،
بهبه و چهچه خود را با کلمه «دارکوب» بفرستید:

پیامک  2000999و تلگرام 09354394576

کارتونیست :هادی لگزیان

میگه« :تو خیابون از دســت غریبه خوراکی نگیریا ،بی
هوشتمیکنن،کلیهوکبدترودرمیارنمیفروشن»!
جدییعنیهرچیوصیتکنیمبعدمرگمونانجام
میدن؟منمیخواموصیتکنمبعدازمرگمتویمراسم
ختم همه ۱۰دقیقه روی یه پا وایســن ،روحم شــاد بشه
ازخنده!
 هر بچهای که تازه بــه دنیا میاد ،بالفاصلــه یک زبان
جدیــد اختــراع میشــه کــه فقــط خــودش و مامانــش
میفهمن!
تنهادلیلیکهمیتونهباعثبشهیهروزیازدواجکنم
اینهکههمسرماونجاهاییازپشتمروکهدستمنمیرسه
برامبخارونه!
 باید اعتراف کنم کــه در برابــر پیامکهای تبلیغاتی
شکستخوردم.تقریباهیچراهیبرایمقابلهباهاشون
نیست.ازهردریبیرونشونکنیازپنجرهواردمیشن!
شــاید باورتون نشــه ،ولی بعضیا وقتــی میگن «چه
خبر؟» ،دارن دستاشــون رو مثل مگــس میمالن به هم
که تو دوتــا درد و گرفتاریت رو بگی و اینا قند آب بشــه تو
لشون!
د 

رونمایی از مایسا در باغ وحش ارم
مامان فیله :برو جلو نترس عزیزم ،فقط حواست باشه تا کلمه
«زنده گیری» رو شنیدی ،با تمام سرعت فرار کن!

آخر هفتــه را در حالی داریــم میپزیم که بیــا بازم برق
رفت .یعنی این آقای ادیســون که بــرق را اختراع کرد
نمیتوانســت یک جور اختراعش کند که رفتن را بلد
نباشد؟امابههرحالبرقبرایرفتناست.باهررفتن
برق مــا زندگی در تاریکــی و تنهایی را بلد میشــویم.
این ما هســتیم که باید قوی باشــیم ،آنقدر کــه از این
برق رفتنها زندگیمان آســیب نبیند .البته بیشتر از
خودمانبایدیخچالوتلویزیونوکولرمانقویباشند.
چونهرکداماگربسوزندمابیشترازقبلبهانسانهای
اولیهشبیهمیشویم،زیرابهجایشنمیتوانیمبخریم.
اماپلیسراهورپیروقطعیبرق،ازکارافتادنتابلوهای
رانندگیوتاریکیخیابانهاگفته«:اگربیبرقیباعث
تصادفشود،شرکتبرقهممقصرشناختهمیشود».
باهمازنزدیکشرحیکیازاینتصادفهایرانندگی
یخوانیم.
رام 
قانقانقاناییییییحبوم!دوجفتچشمدردلتاریکی
شب پیاده میشوند .اولی« :آقا جلوتو نگاه کن» دومی
جلویش رانگاه میکند .اولی«:نهمنظورماینهکه چرا
زدیبهمن؟»دومی«:مننزدم.شماسرتروانداختی
پایین عین  »...اولی« :رعایت کن آقا این تصادف واسه
روایتتوروزنامهاست»دومی«:آهاصحیحمیفرمایید.
حاال تکلیف چیست؟» نفر ســوم« :مقصر برقه» .اولی
و دومی« :چی؟» ســومی« :هیچی مقصر برقه» اولی و
دومی« :حاال چه کار باید کرد؟» سومی« :هیچی دیگه
مقصربرقه.شمارویهمروببوسیدبرید»اولیودومی:
نوزخمهامانچه؟»سومی:
«پسخشهایرویماشی 
«از آنها نور وارد میشود» اولی« :چی میگی داداش
مگهاینجااینستاگرامهوشماشمستبریزیهستی؟»
اینروزها زیاد از این صحبت میشود که اگر به خاطر
قطعی برق ،شما خسارت ببینید شــرکت برق مقصر
اســت اما به نظر شــما واقعا جواب گو هســتند؟ اصال
آخرین باری را که یک مســئولی جواب گو بود  ،کسی
یادش هســت؟ چی؟ همان موقع که آقــای کالنتری
آنطورینشستهبود؟درادامهآقایاسحاقجهانگیری
گفته«:اضافهشدنتولیدبرقتقریباغیرممکناست».
شمااینجملهرابهیکژاپنیبگوییتمامقدمیخندد
و از خنــد ه خــودش بــرق تولیــد میکنــد ،تحویلتان
میدهد .این چه وضعیتی اســت برای ما ساختهاید؟
آدم از غم خندهاش میگیرد .حاال ما چهارتا شــوخی
میکنیم که راحتتر بگذرانیم ،لطفا شما سر شوخی
رابازنکنید.یعنیچیکهامکانشنیست؟همینجور
به قطع بــودن ادامــه دهیم؟ خــب عزیز من! پاشــو از
این آفتاب و باد اســتفاده کن .چهارتا نیــروگاه بادی و
خورشیدی درســت کن .اصال چهارتا قوه پارس روی
همبگذارولینگوازاینبهترنمیشود.

تصویر دیده نشده ای از پلنگ زرد که بر
اثر کمبود آب ،پوستش چروک خورده!

نیازطنزی

مستقیم نمیری؟ پس دو دقیقه شیشه رو میدی پایین یه کم
خنک بشم؟!

دوره آموزیش مهارتهای
کاربردی زندیگ

آیین
همسرداری

نظر به رشایط حساس کنوین،
موسسه آموزیش
«بومباگومبا نوآوران رشق»
دورههای ویژه مهارتهای
هشروندی را برگزار یمکند:

این قمست :همفکری در کارها !
مرد :نمک هم ریختی؟ ...زیرش زیاده ...مستر قیمه میگه
باید پیازش رو نگینی تف بدیم ...ته دیگش رو چرب تر کردی؟!

زن :حواست به ماشین جلویی باشه ...کالج رو محکم فشار نده...
چراغ قرمز داره زرد میشه ...اون گربه روی درخت رو زیر نگیری...

کارتونیست :حسین نقیب

آقکمال روز قلــمرو به جنابعالــیو همکارانت ک ه
اینروزها در روزنامهخراسانقلم میزنید تبریکمیگم.
آق کمال :ممنون از شــما ،ایشاال قسمت بشه دور هم یگ
آبگوشت قلم بزنم به مناسبت ای روز!
زمستون بخاری روشن کنی شرکت گاز میگه مازاد بر
مصرف داری .تابستون کولر روشن کنی شرکت آب میگه
مازاد بر مصرف داری .شــبها چراغ روشن کنی شرکت
بــرق میگه مازاد بــر مصــرف داری! همه اینهــا مصرفی
هستن ،اگر مصرف نکنیم چه کار کنیم؟!
دارکوب :مصرف کنیم ولی مازاد مصرف نکنیم .البته در
این که چقدرش مازاده ،اختالف نظر اساسی وجود داره!
االن فصل جابهجایی است .ســری بزنید به بنگاهها
تا ببینید قیمــت اجارهخانــه نجومی رفته بــاال .واقعا چه
کار میکنید؟
دارکوب :ما که کاری نمیکنیم ،گویا مسئوالن هم مثل
ما ،کار نمیکنن!
کاش مســئوالن یــک ســر بــه متــرو میزدنــد ،در
ســاعتهای اوج کار ،درهای واگنها بســته نمیشود از
فشار جمعیت! بعد مدام هشدار کرونا میدهند.
دارکوب :مسئول که نباید کاری بکند ،همین که هشدار
میدهد منت سرمان گذاشته!
آق کمال تو رو خدا مواظب گوشیت باش .این سومین
گوشــیم بود که در یک ســال گذشــته وســط خیابون ازم
دزدیدن!
آق کمــال :ای داد بیداد ،صــد بار گفتم وســط خیابون با
تلفن حرف نزنن ،حاال چی جوری به مو پیام مدی؟!
دارکــوب چــرا در این اوضــاع خطرناک افــراد بدون
ماسک را به اتوبوسهای شرکت واحد ،داروخانه و ...راه
میدهند؟ با این وضع کرونا تمام نخواهد شد و فقط رنگ
عوض میکند .
دارکوب :شاید یه عده دوست دارن رنگهای دیگه کرونا
رو هم تست کنن!

ق خونهمون این مدت وظیفهشون از
 محافظ های بر 
محافظهای شخصیتهای سیاســی جهان سختتر و
حساسترشده!
فکر کنم باالشــهر برق نمــیره ،چون هیچکــدوم از
بازیگرهاوسلبریتیهااعتراضنمیکنن!
 االنکهبرقنیست،بیشت رازهمیشهناراحتمکهچرا
کولرگازیباگازکارنمیکنه!
قبالمیگفتنهمسایهبهکسیگفتهمیشهکهسایه
دیوار خونــهاش روی خونه شــما میفتــه ،االن باید بگن
همسایهکسیهکهاسموایفایخونهاشروجستوجوی
وایفایگوشیشمامیفته!
 این کــهآدم پولدارها همــه صبح زود از خــواب بیدار
میشن ربطی به سحرخیز و کامروا و این حرفها نداره.
طرفبازندگیشحالمیکنه،میخوادساعاتبیشتری
لذتببره،حیفشمیادبخوابه!
پســرعموم شــش سالشــه ،اونقدر کارتون خارجی
دیده که میتونه کامال انگلیســی صحبت کنه ،حاال من
 ۲۷سالمهشبابدونپتویمردعنکبوتیمخوابمنمیبره!
 روانشناساگرکارشوبلدباشههموناولمیفهمه

مشــکالتت به راحتی با پول حل میشــه و آخر جلسه با
نوشتنیهچکسفید،درمانتمیکنه!
من اگه ســوار هواپیما هم بشــم مامانم به مهماندار
میگه شــما چــرا زحمت میکشــین .دخترم پاشــو برو
کمکشونکن!
 بابابزرگم با حدود ۹۰ســال ســن ،ســابقه 70سال
زندگــی مســتقل و 10تا بچــه ،مادربزرگــم هنوز بهش

زندگیسالم
پنج شنبه
 17تیر 1400
شماره 1924

دارکوب



روز و شب کل خوابمان چینی
عکس رویا و قابمان چینی
روسری ،کیف و کفش یا مانتو
شال و ماسک و نقابمان چینی
کاسه بشقابمان که چینی بود
هر مدل از لعابمان چینی
پیش بقال کوچه هم حتی
کل صورت حسابمان چینی
من کتابی نخواندهام اما
گاه حتی کتابمان چینی
شعرهامان قدیم زیبا بود
حال اشعار نابمان چینی
اقتصاد از حباب لبریز است
کف و حتی حبابمان چینی!

از اون لحاظ

*شکار در دل طبیعت برای اتمین
مایحتاج روزانه
*تولید آتش اب بطری آب معدین
*استحصال آب از کاکتوسهای بیاابن
برای اتمین آب مورد نیاز روزانه
*تولید الکرتیسیته از مالیدن جوراب
پمشی به برس پالستییک برای اتمین
برق مورد نیاز گویش
*دوره پژوهیش فرو کردن رس در گلهای
ابغچه برای ابخرب نشدن از کل اخبار روزانه
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