شعر روز
سلربییتمنا
نرو از هر دری باال عزیزم
نکن هرجا که شد الال عزیزم
واسه این که بگی «من باکالسم»
نخور هی چای ماساال عزیزم!
درسته َل ِ
نگ پول و کاری اما
تبلیغ هر کاال عزیزم!
نکن
ِ
اگه دنبال از ما بهترونی
بیا نزدیک خوشحاال! عزیزم
«سلبریتی» همیشه بودی اما
«سلب ریزی» شدی حاال عزیزم!
امیرحسین خوش حال

شما رو که تعطیل
کرده بودیم ،اینجا
چیکارمیکنین؟

به کرونا کات بدهیم

وست داریم
خیلی د
یم ،به شرطی
تعطیل باش
ت این قبض
که زحم
هامون رو شما
و قس ط
بکشین!

محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

ری
گی

هان
ج

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز
دورهمیهای خانوادیگ
عامل انتقال ویروس کروان



نرو جایی که دانی ازدحام است
وگرنه کار تو درجا تمام است!
و بهر سیمکارت رایگان هی
نرو آنجا که دایم ثبتنام است
در این اوضاع ویروسی به کل تو
نرو هرجا که حرف از پول و وام است
که پول و مال و وام و هرچه خوبیست
برایت در چنین دوران چو دام است!
به مهمانی نرو حتی اگر هم
به صرف صد مدل شربت و شام است
محلی خوب بهر رشد ویروس
و حتی انتقال از خاص و عام است
رعایت کن ضوابط را تو ای دوست
وگرنه کار تو هم قتل عام است!
بهار نژند

پیامک روز

 کاشــکی االن یکی در خونه رو می زد و میگفت:
من دارم میمیرم ،منتهی بچه ندارم که پوالمو به ارث
ببره ،بیا این 15هزار یورو برای تو!
 یعنی موقــع خرید و فــروش اگه به مشــتری بگی
من اهل کامبوج شــمالی ،نرســیده به ســواحل عاج
هســتم ،میگه ایول منــم همون جا کوچه اول دســت
راســت میشــینم ،پــس همشــهریایم100 ،تومن
تخفیف بده!
  پیــازداغ اینجوریه که ســرخ نمیشــه نمیشــه
نمیشه ...بعد مثال قاشق میافته زمین ،خم میشی
برداری ،یهو میبینی سیاه شده!
 بهتریــن دوران زندگیــم نــوزادی بــود .شــیر
میخــوردم ،میخوابیــدم ،پــا میشــدم ،شــیر
میخوردم ،میخوابیدم! واقعا چی شــد که این شد
عاقبتم؟ چی شد اون دوران طالیی گذشت؟!
 نمیدونم چرا هروقت میریــم مهمونی ،خواهرم
هزارتاقسممیخورهکهمنمیخوامظرفهاروبشویم
اما تو خونه خودمون هر سری اینقدر بحث میکنه که

از سن و سالت خجالت بکش...
بزن اون ماسکو!

نیازطنزی

نقد کردن
تخصص ماست!
گروه تخصیص ما ،اب کادری
مجرب آماده نقدکردن
سفارشهای مشا

چیه عکس میگیری؟
ازبس همهچی گرون شده دیگه تو آشغاال چیزی
گیر نمیاد ،باید ته سطل ماست رو بلیسیم!
کمیک روز

از نقد کتاب گرفته ات فیلم،

چالش «مومو» در ایران!

موسییق و ...چک ،سفته و
مهریه
کایف است اعالم کنید که
اینا کیان
دیگه...
اصال دیگه از
چیزی نمی ترسن!

نویسنده ،کارگردان یا بدهکار،
دوست مشاست یا دمشناتن،
بقیه کار را به ما بسپارید.
پیج پرفالوئر برای انتشار نقدها و

کارتونیست :حسین نقیب

دارکوب مــن مخالف این رفتارهای مردم هســتم که
برای کرونا رعایت نمیکنن ،ولــی خداوکیلی اگه دولت
مملکت رو تعطیل کنه ،بعد یه عده که بیکار میشن از کجا
باید بیــارن بخورن؟ اونــم از وام یــک میلیونی کــه با کلی
منت دادن بهمون و دارن هرماه قسطش رو کم میکنن.
نظرت چیه؟
دارکــوب :چــی بگــم واال ،حرفتــون درســته ولــی اگه
بخواهیــم زنده بمونیــم هم مــردم باید رعایــت کنن و هم
دولت یه کمکی بکنه.
دارکــوب فکرشــو میکردی یــه زمانی نــون هم گیر
نیاریم ،چون یه عده میخرن برای خوراک دام هاشون؟
جالبه ها!
دارکوب :عمرا فکرشــو نمیکردم ولی نفهمیدم کجاش
جالبه ها؟!
دارکوب یه چیزی میگم ،ثبتش کن تا ســالها بعد به
حرفم برسی :دولت بعدی که بیاد هم هیچ کاری نمیکنه
و بهانهاش اینه که داریــم خرابکاریهای دولت قبلی رو
درست میکنیم .من مرده ،شما زنده!
دارکوب :ان شاءا...زنده باشین ولی امیدوارم حرفتون
غلط از کار دربیاد!
آقکمــال؛ خوشــا بــ ه حالــتهمســریبســاز چــون
کاملیاخانم داری.
آق کمال :خدا ره شــکر ،ان شــاءا...همه جوونا ایجوری
خوشبخت برن!
دارکوب جان یه ســوال ،چــرا یک عــده آقایون رفتن
اعتراض کردن به قیمت ســکه و این که بایــد مهریه بدن؟
توقــع دارن کــی براشــون کاری انجام بــده؟ مگــه موقع
خواســتگاری و ازدواج ،کســی مجبورشــون کــرده بــود
چند صد و هزاران ســکه مهر کنن که االن شــاکی شدن؟
خودکرده را تدبیر نیست!
دارکوب :دیگه اعصابشون خرده ،باید بهشون حق بدیم
که یه جوری خودشون رو تخلیه کنن!
یه زمانی میگفتن پیکان خودروی قشر ضعیفه .بعد
شد پراید .االن به نظرت توان حتی قشر متوسط به خریدن
کدوم خودرو میرسه؟
دارکوب :شما اول بگو اصال قشر متوسط مونده ،تا بعد من
جواب شما رو بدم! بعدشم دیگه کار از خودرو گذشته ،باید
بریم تو فاز موتور!

 ایــن جملــه «درهــا رو قفل کــردی؟» موقع ســفر
یهجــوری بهــت اســترس مــیده کــه آدم میتونه تو
3ثانیه تا مرحله بــه تاراج رفتــن در و دیوارهای خونه
رو هم تصور کنه!
یــه بــار بــرام خواســتگار اومده بــود ،بعــد از کلی
پذیرایی و چای آوردن تا نشستم یهو مامانم با صدای
بلند گفت :راستی به مهمونها سالم کردی؟!
 یه سیســتم عالی داریــم ما به این شــکل :دالر که
میره بــاال 3ثانیه بعد تمــام قیمتها باهــاش میره
باال .وقتی میاد پایین ســه سال هم وایســتی اتفاقی
نمیافته!
خدا رو شکر یه مقدار واســه آینده پسانداز دارم.
آینده خیلــی نزدیک ،خیلی خیلــی نزدیک ،اونقدر
نزدیک که بفرما تموم شد!
 اون استرس موقع غرغره کردن آبنمک که نکنه
بپره تو گلوت ،آدمو پیر میکنه!
به رفیقــم زنگ زدم بچهدار شدنشــون رو تبریک
بگم ،میگم اسم پســرتو چی گذاشــتی؟ میگه َد َسم!
میگم معنیش چی میشــه؟ میگه نمیدونــم ،ولی یه
ســردار ایرانی زمان ساســانیان یا هخامنشــیان اینا
بوده .رفتم جســت و جو کردم دیدم ظاهرا ســرگروه
چندتا سرباز صفر بوده!

سیستمقفلکردندرهاو
قیمتدالر!

آقای جمالی همسایهمون با بغض میاد میگه به خدا
من میشویم ،آسایش نداریم از دست شما!
 از لحظه ترکیــدن گوجــه گیالســی الی لقمه در
دهان ،متنفرم!
 همــون اول صبــح که  40بــار آالرم گوشــی زنگ
میخوره آدم بیدار نمیشه باید فهمید چه جور روزی
قراره باشه!
کاش هنوز جوون بودم و حوصله داشتم که ظهرها
برم پیادهروی و تو کوچه پس کوچههای خلوت ،زنگ
خونه مردم رو بزنم و فرار کنم!
  ۱۲تا مــوز ۱۴ ،تا خوشــه انگور ،دو کیلــو تخمه و
پســته ،یه کارتن ســیب خوردم فقط یه خیار موند که
نخوردم .مامانبزرگم خیلی جدی میگه راستش رو
بگو مادرت گفت خون ه مامان بزرگ چیزی نخوری؟!
مچ پام تو فوتبال پیچ خورده بود ،بابام گیر داده بود
به دکتر میگفت برای این که درد نکشــه باید هرچه
زودتر خالصش کنیم!
  خانمم بهم گفت ببین من اصال با این موضوع که
وقتی من کنارتم مســافر میزنی مشــکل ندارم ولی
خواهشا به خانم های مسافر نگو بیا سوار شو جلو دو
نفرم جا میشــه .گفتم باشــه حاال پیاده شو دربست
خورده بهمون!

این هفته را در حالی به پایــان میبریم که خبر کرونا
گرفتن چند هنرمند سینما را پشت سر هم شنیدهایم
و نمیدانیم این رونــد تا کجا میخواهــد ادامه پیدا
کند .مــن نمیفهمــم چطــور میشــود یهــو همه با
هم کرونــا میگیرنــد؟ انــگار رقابت خاصــی وجود
دارد .بههرحــال آرزوی ســامتی داریــم برای همه
ســینماگرها و امیدواریــم همانطور کــه خبر کرونا
گرفتن سلبریتیها مدام دســت به دست میشود و
بهش توجه میشود ،به کارگران و سایر عوامل سینما
هم توجهی بشود که ماههاســت در وضعیت بدی به
ســر میبرند و هیچکس ازشان ســراغی نمیگیرد.
حاال ســلبریتیها که دو تا حاشــیه توی صفحهشان
ایجاد میکننــد و کلی توجه و درآمد را به خودشــان
جلب میکنند اما زحمتکشــان ســینما چی؟ تازه
همه این کرونا گرفتنها در شرایطی بوده است که در
این مدت خود ستاد کرونای خانه سینما تعطیل بوده
است! یعنی شما فکر کنید دوستان یک ستاد کرونا
تشکیل دادهاند که به خاطر شــیوع کرونا تعطیلش
کردهاند .این اگر کمدی نیســت پس چیست؟ فقط
یک ســری پروتکل برای فیلم برداری فیلمها تعیین
شــده که معلوم نیســت چطور باید رعایت میشــده
است.
در ایــن شــرایط ســینمادارها هــم در وضعیت بدی
هستند چون مخاطبان خیلی به ســینما نمیروند.
در همین بــاره بهتازگــی ســینمادارهای آمریکایی
برای ایــن که کارشــان در روزهای کرونایــی دوباره
رونق بگیرد طــرح جالبی اجرا میکننــد .آنها کل
ســئانس ســینما را به یک خانواده کرایه میدهند و
آن خانواده میتواند از آرشــیو ،فیلمهای قدیمی را
تماشا کند .اگر قیمتها مناسب باشد خانوادههای
ایرانــی هــم میتوانند بــا چند ســیخ جــوج و گوجه
بروند یک سینما را کرایه کنند و فیلمهای قدیمی را
نگاه کنند .فکرکن برویم آرشــیو را دربیاوریم و مثال
فیلمهای بزنبزن جمشیدآریا را تماشا کنیم .چی از
این بهتر؟ هرچه باشد از فیلمهای تلخ امروزی بهتر
اســت .یعنی فیلمهای امروزی 3دقیقه که ازشــان
بگذرد تا تهش میفهمی چه اتفاقی خواهد افتاد .یا
کال چند نفر از طبقه متوسط هستند که میخواهند
بروند ویالی شــمال و آنجا توی بگومگوهاشــان با
هم حرفشان بشود و به درک جدیدی از خودشان
برسند! یا یک سری سیاهبخت داریم که هرروز قرار
است سیاهبختتر شوند یا هم که تنبان راهراه تا زیر
بغل باال کشیدهاند و انتظار دارند بهشان بخندیم.
همینجا از همه سینماییها و غیرسینماییها و یک
عده از مسئوالن که ما را بیش از هر سینماگری فیلم
میکنند درخواست دارم بیاییم حسابی پروتکلها
را رعایت کنیم تا باالخره به جایی برســیم که به قول
ســینماییها به این کرونا یک کات اساسی بدهیم و
تمام شود.

زندگیسالم
پنج شنبه
اول آبان 1399
شماره 1725

دارکوب



یبتوجهی مردم به تعطییلهای کروان

از اون لحاظ

لشکر فالوئرهای آماده اب کامنتهای
استخوانسوز هم موجود است.

رشکت نقدآوران قندهپلو
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