شعر روز

عیل کفاشیان:

کشیک!

دو ،سه روز به من
فرصت بدهید ات
«آپتودیت» بشوم،
بعدا در خصوص
موارد مختلف
صحبت یمکمن

صحبت مادر و پدر؛ کشکی!
پوشش دختر و پسر؛ کشکی!
ژستها عمدتا عجیب و غریب
مدل ریش و موی سر؛ کشکی!
ِ
زلزله ،جنگ ،خودکشی ،کرونا
هست موضوع هر خبر؛ کشکی!
بار بردیم در وطن چون چیز!
بار رفتیم در سفر؛ کشکی!
ایدههای کپی« ،ستایش سه»!
هست کیفیت هنر ،کشکی!
قبلتر مزه جگر :عالی!
تازگی مزه جگر :کشکی!
کشف کردم همین جدیداها
مشکل بشر کشکی!
عمده
ِ
آلیا ِژ تبر شده از الک!
همچنین دسته تبر کشکی!
سنگفرش پیادهرو ُپر خاک
ِ
کفش در پای رهگذر کشکی!
چون تصادف کنی؛ بفهمی هست
جنس کاپوت با سپر کشکی!
ِ
ددر اما
روم
ی
م
ها
ه
جمع
َ
هست پایان هر ددر کشکی!
امیرحسین خوش حال

خب دوستان االن
آپدیت شدم،
هه هه هه! صبرکنین
چند تا ترکمانچای هم
امضا کنم ،بعد در
خدمتتون هستم،
هه هه هه!

د
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جزئیات 800صفحهازپرونده
 1300صفحهایبرانکولورفت!
سید مصطفی صابری
طنزپرداز

آپ
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کارتونیست :محمد بهادری

*****

دوبییتهای هفته



تدریس مجازی که یهو گشت پدید
سامانه «شاد» شادمان کرد شدید
از شدت ضعف در نت این بار ببین
ما حاضر و آماده و استاد پرید!
***
قصد کردم به کشوری دیگر
بهر دیدار یار خود مجنون
با دالری که رشد آن باالست
پشت درهای خارجم اکنون!
***
نه مسئولم نه حتی یک مدیرم
در اوضاع گرانیها اسیرم
بهقدری قیمت اجناس باالست
که با آن میشود سلفی بگیرم!
***
باز هم امروز سراسیمهام
مشغله دارم َو پی بیمهام
یک تنه با شصت گرفتاریام
بس که دویدم ز کمر نیمهام!
بهار نژند

توئیت روز

احترامرودهرونگهدار!
 به نظرم احترام به بزرگتر اونجایی از بین رفت که
روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد!
دالر 30تومن هم بشــه پیتــزا پنج تومنی با ســس
رایگان سرجاشه ،نگران نیستم!
 آهنگ گــوش دادن داداش مــن اینطوریه که اگر
هندزفری نــذاره ،صدای زیــاد آهنگ مخل آســایش
میشــه ،اگــر هندزفــری بــذاره خونــدن
خودش با آهنگ!
 رو صندلــی اتاقتــون
میشــینید؟ پس لباسهاتون
رو کجا میذارید؟!
 یاد اون گزارش تلویزیون
افتادم که یکــی بدو بدو توی
البی آزمایشگاه راه میرفت
و به خبرنــگار گفــت داروی
کرونا رو کشــف کردیم ،بعد
خبرنگار پرســید پیشگیری

میکنــه یــا درمــان؟ اونــم ســکوتی کــرد و گفــت هم
پیشگیری و هم درمان!
من اگه مربا بودم حتما با خامــه ازدواج میکردم و
حتی جواب تلفن کره رو نمیدادم!
 اونایی کــه تو خدمت  5صبــح با انــرژی و روحیه پا
میشــدن و ُپرزهای پتو رو با ســلیقه شونه
میکردن،ازخودشونهکردن ُپرز پتو
نتر بودن!
بخردک 
اعصا 
قیمــت کتــاب یهجــوری داره
میره بــاال کــه تــو ایــن وضعیت
اقتصــادی همیــن کــه ســرانه
مطالعهمــون منفــی دو دقیقــه
نیست خودش هنره!
 یادش بهخیر ،یهموقعی
تــو اوج فیلــم مینوشــت
لطفا ســیدی شــماره  ۲را
وارد دســتگاه کنید .من رو

برگردونید به همون موقع!
 رفتم بــه پدربزرگم گفتم میخــوام باهاتون یک کم
مشورتکنم.سمعکشرودرآوردگذاشترومیزگفت
میشنومپسرم!
 یه مدت هم برام ســوال بود آدمهــا نمیتونن هوا رو
ببینن ولی آب رو میبینن ،یعنی امــکان داره ماهیها
بتوننهواروببیننولیآبرونه؟!
ایرانی نیســتی اگــه بابات یــه زمینی رو چند ســال
پیش مفت نداده باشــه بره و االن چند میلیارد قیمتش
نشدهباشه!
 یهجوریشدهتوطولروزحتیهیچکاریهمنکنی
بازمشببدهکاری!
 یه سندرومی هم هست به اسم «دانلود میکنم بعدا
میبینم»ولیهیچوقتنمیبینی.
 دیدیازخواببلندمیشیواسهچندلحظههیچی
نمیفهمی؟ نه یــادت میاد کجایی ،نه یــادت میاد کی
هستی،هیچدغدغهایواسهچندلحظهنداری.بهترین
لحظاتزندگیهمونموقعهاست!
اگهتایهآهنگخوبپیداکردینخواستیدبایکیبه
اشتراکبگذارید،بدونیدکهاونیهنفررودوستدارید.

کارتونیست :حسین نقیب

دوستان یه لحظه توجه کنین! فروشگاه مجلس
داره ماسک تعاونی میده ،بدوین تا تموم نشده!

کارتونیست محمد بهادری ،شاعر :امیرحسین خوش حال

دارکوب
یک ساله شد
یم زند هی نوک به هرجا «دارکوب

»

ات بسازد هبر مردم حال خوب!
پیامک روز

برانکو چند ســالی در پرســپولیس بــود و عجیب اینکه
بیشترازتعدادسالهاییکهاینجابودجامآوردوآخرش
پولشروهمنگرفتورفت.بعدگفتبیاینتخفیفمیدم
کنار بیایم! مدیران پرســپولیس گفتن نه باید بیخیال
بیشتر پولت بشی تا به توافق برسیم .برانکو گفت عجب
گیری کردیــم ،چندتــا چندتــا قهرمانــی آوردم پولم رو
هــم نمیدن .خالصــه رفت شــکایت کرد .حاال باشــگاه
پرسپولیسمیگهیکالیحه1300صفحهایعلیهبرانکو
آمادهکردهکهببرهدادگاه!بخشیازاینالیحهبهدستما
رسیدهکهتقدیممیکنیم:
صفحات  0تا  100به ســبک سریال «دل» فقط آنچه
گذشت اســت و اشــاره داره به اینکه برانکو چهجوری و
با چه پــروازی وارد ایران شــد و همون اول چنــد تا قند با
چایی اش خورد و بههمین خاطر چه خســارتها که به
باشگاه نزد.صفحات 100تا 200اشاره داره به اینکه
مســئوالن باشــگاه از برانکو توقع نداشــته و نــدارن که
قهرمانیهاروهیبزنهتوسرشونوبابتقهرمانیهایی
که با مدیریت خوب مدیران کســب کرده پــاداش و پول
بخواد.
صفحات  200تا  300درباره اینه کــه اصو ًال قرارداد
مربی و بازیکن خارجی تو فرهنگ ما مثل مهریه اســت،
کی داده و کی گرفته .اینام فکر نمیکردن برانکو واقع ًا
پولشرومیخوادوگرنهعددروتویقراردادنمیآوردن.
صفحــات  300تــا  400درباره اینــه کــه برانکو پول
پاداشقهرمانی،رفتنبهفینالآسیاو...اینجورچیزها
رومیخوادوالیحهدفاعیهوکیلپرسپولیسهممبتنی
براینهکهاگهبرانکواینعناوینروبرایشادیهواداران
وبهبودرزومهخودشکسبکردهچراپولشروازباشگاه
میخوادآخه؟
صفحات 400تا 500دربارهاینهکهبرانکوباتکلهای
کامیابینیا و ســیوهای بیرانوند قهرمانی کسب کرده و
حاالقیمتشرفتهباالوقراردادشیرینباتیمبعدیبسته
پس نه تنها نباید پولی بگیره بلکه باید شــیرینی باشگاه
پرسپولیسروهمبده!
صفحات  500تا  600درباره اینــه که اصو ًال یک تیم
با امکانات پرسپولیس ،اونم در زمان محرومیت از نقل و
انتقاالت و با بودجهای که باشگاه داشته ،نباید این همه
عنوان یکهویی کســب میکرد و یک جای کار میلنگه
و دســتهایی بوده که کمک کرده برانکو قهرمان بشــه
تا آپشــنهای قراردادش رو نقد کنه و عمر ًا باشــگاه پول
نمیدهبابتش.
صفحات  600تا  700دربارهاینهکهتالطمبازارارزبا
عرضمعذرتازعرضموجودیباشگاهکمکرده،وگرنه
پول برانکو که خوردن نداره ،در این زمینه وکیل باشگاه
دردفاعیهتوضیحمیدهکهبهخاطرهمینمشکالتپول
مربیان باشگاه از زمان مادها پرداخت نشده و اگه پولی
هم باشه اونها در اولویت هســتن و بعدش استوکس و
بازیکنانیکهبرایباشگاهکارخاصینکردن.
صفحات  700تا  800هم درباره اینه که اگه برانکو
یه تخفیــف تابســتانه خوب به باشــگاه بــده اینا پولش
رو نقدی میــدن .نه این که بیخیال کل قرارداد بشــه
اما حداقــل یه درصد کمی در حــد  99درصد تخفیف
بده تا روی همو ببوســن و کدورتها
برطرف بشه.
خــب اینهمــه از تخیلمــون
استفاده کردیم تهش  800کلمه
روپیشبینیکردیم،واقع ًاچی
دربــاره برانکــو ،بــا اون همه
تــاش ،اون همــه موفقیت و
اون همه مدارا نوشتن که شده
 1300صفحــه؟ پــول پرینــت
1300صفحهروکیمیدهحاال؟   

نیازطنزی

رئیس جمهور:
خانه سالمندان

بیمارستان

زندان

انتخاب
با خودتونه!
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کارتونیست :سعید مرادی

دارکوب تولد خراسان و خودت رو بهت تبریک میگم.
من از وقتی بچه بودم تو رو میخوندم ،االن بچهام داره تو
رو میخونه! خخخ
دارکــوب :ببخشــید شــما با ایــن حســاب بــا «بنجامین
باتن» نســبتی ندارین؟! به هرحال ممنون از لطف شما،
امیدواریم نوههاتون هم ما رو بخونن!
چندتــا ضربالمثــل «کرونائیزه» :ماســک نــزده از
هر ســرفه و عطسهای میترســه! ماســک اگر ماسک تو و
دســتکش اگر دســتکش من ،آنچه البتــه از اینجا نرود
کروناســت! لنگه دســتکش در داروخانه غنیمت اســت!
ماسک و دستکش خیلی ،شستن دست هیچی!
حبیب احدی

دارکوب چشمت روشــن ،باالخره ســریال «سرباز»
تموم شد! اگه میشه حست رو بگو!
دارکوب :یه حس شادی همراه با غم ،فکر کنم نسبت به
این سریال دچار «سندروم استکهلم» شده بودم!
آقکمــال؛ اگهماســک و دســتکش نــداریحاضرم
ماسک و دستکش رایگانبا افتخار به شما تقدیمکنم!
درم ولی اگه شما مخن مو
آق کمال :دم شــما گرم ،مو که ُ
برم ،بیزحمت همونا ره بدن بــه ای بچههای
خوشــحال ُ
کار پشت چراغ قرمز یا اینایی که ضایعات جمع مکنن.

زندگیسالم
پنج شنبه
 5تیر 1399
شماره 1628

دارکوب



از اون لحاظ

(هنگام کروان) در دو مکان

رشایطمان مناسب بوده،
خانههای ساملندان
و زندانها

اکازیون واقعی!
 100م رهن ،ماهی  1و نیم

یک واحد آاپرمتان ،مهندیسساز ،خوش
نقشه ،در حد نوساز ،اب ورودی مشرتک،
دارای رسویس هبداشیت مستقل و
سینک ظرفشویی ،نورگیر خوب (اگر چراغ
روشن کنید) ،اب مرتاژ مفید  23مرت و
چهل سانت ،اجاره داده یمشود

زوجهای اب قد زیر  160سانت و دارای
زانو و ریه سامل در اولویت هستند،
چون سقفش کمی کواته است و
سیزده طبقه زیر زمین واقع شده

3

