شعر روز

دوبییت های خربی هفته

در حاشیه توقیف و رفع توقیف رسیال «یم خواهم زنده مبامن»

از اون لحاظ

اینقدر سرتان توی گوشی نباشد

دست مردم به میوه نمیرسد!

طنزپرداز

بچه ها زود
باشین تا آب و
برق قطع نشده و
نظر کارشناس ها
برنگشته!

حاال یه بار من نقش
ی کردم...
آروم باز 
اگه گذاشتین اعصابم
به هم نریزه!
حام
دب
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ه

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز

قبلشکجابودیدراینفصل!
برقانمه!



مو داری اگر ،عزیز! بیفرق نباش
استخر بخر ولی در آن غرق نباش
هرچند ادیسونی ولی در این شهر
شمعی بخر از مغازه ،بیبرق نباش!
*
چشم تو اگرچه یک کمی آبی بود
نوری که از آن وزید مهتابی بود
بی برق نگاه تو دگر کار نکرد
هرچند که کولر دلم آبی بود!
منیژه رضوان

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

پیامک  2000999و تلگرام 09354394576

کارتونیست :هادی لگزیان

آقای دکتر نمی دونم چرا چند وقته حس
می کنم مردم منو تار می بینن؟!

حاال که گوشت دو روزه گرون نشده ،حبوبات و سیب زمینی و
گوجه هم یه ذره ارزون شدن ،برق هم وصله ،برم دستور پخت
آبگوشت رو سرچ کنم...

نیازطنزی

آب قطعه!

مناقصهتولید
لباس تیم میل

کمیک روز

از متایم رشکتهای تولیدی پوشاک
ورزیش زیر پله ای دعوت یمشود ات

در گیر و دار ابزگشایی مدارس در سال تحصییل جدید
سالتحصیلیجدید
بهصورتحضوری
برگزارخواهدشد

رزومه و قیمت مدنظر خود را برای تولید
لباسهای ابزیکنان تیم میل همه

درصورتواکسینه
نشدندانشآموزانو
کادرآموزشی،ممکناست
مدارسبهصورتآنالین
برگزارشود

تیمها ات اپیان وقت اداری ارسال کنند

رشایط :لباسها ابید اب مشاره
دستدوز ،تک سایز ،اب طراحی
زشت و دارای کمرتین کیفیت اپرچه
و دوخت ابشد ات ابزیکنان متایم
کارتونیست :حسین نقیب

کاریکلماتور :حتی شــیرهای آب هم معنی سرد و
گرم روزگار را میفهمند.
دوندهها آدمهایی هستند که زیاد این پا و آن پا میکنند.
تو روزهای کرونایی دســت روی دســت نگذارید ،حتی با
دستکش! 
فرزانه قائمی

کارتون  7گیگ اینترنت رایگان انتخاباتی عالی بود!
دقیقا همینه.
بزازان

در دارکوب با اشعار شاعران بزرگ هم بیشتر شوخی
کنید.
دارکوب :چشــم ،با این که شــوخی با بزرگان خطر داره
ولی بازم تکرار میکنیم!
آق کمال حواســت باشــه وقتی برق مره تو آسانســور
نباشی که گیر کنی!
آق کمــال :خوشــبختانه خانهمان آسانســور نــدره ،باید
مواظب باشم که تو راهپلهها و خرپشته گیر نکنم!
دارکوبعزیز؛ با اینهمه خاموشی و قطعی برق خدا
رو شکر کهبرق ماشینماننرفت!
دارکوب :حاال بگین تا مســئوالن یاد بگیرن و اون رو هم
پولی یا جیرهبندی کنن!
در حالی که اعالم میکنند هیچ موجری اجازه اضافه
کردن بیش از  20درصــد اجاره را نــدارد ،صاحبخانه ما
 150درصد اجاره را اضافه کرده!
دارکوب :فکر بد نکنین ،شاید طفلکی ریاضیش ضعیفه!
من تحقیق کــردم ،در این دوره و زمانــه برای ازدواج
باید بابای پولدار داشته باشی که بتواند خرج و مخارجت
را بدهد!
دارکوب :خسته نباشین با این حســاب کردنتون! یک
راه دیگه هم هست که خب بگیر نگیر داره ،اونم این که با
یه آدم پولدار ازدواج کنی!
یکی از راههای ســاده برای صرفــه جویی در مصرف
برق جلوگیری از نورپردازی ســاختمانها ،فروشگاهها،
پلها و پارکهاست.
دارکوب :درسته ،البته فقط چراغ نمای ساختمانهای
خودمــون رو میتونیــم خامــوش کنیــم و بــرای پلهــا و
پارکها کاری از دست ما برنمیاد.

 به استاد گفتم میشه ٩منو ١٠کنی تا پاس بشم؟
گفت من که هنوز امتحان نگرفتم ،چرا از االن اومدی؟
گفتم برای اینکــه بعد امتحــان اگه اومــدم نگی قبل
امتحانکجابودی؟!
این فصــل اینجوریه کــه میگی برم حمــوم ،میری
حموممیایبازمیگیبایدبر محموم،بازمیری.حموم
پشتحموم!
تو خونــ ه ما قبل از بیرون رفتن حتمــا باید یه چیزی
رو تمیــز کنی .حــاال یا اتاقتــه یــا حمومه یــا کل خونه.
همینطوریخشکوخالینمیشهبری!
اینمگسهاییکهگیرمیکننتوماشینومیرنیه
شهردیگه،چیبرسرخانوادهشونمیاد؟!
مراســم خواســتگاری اینجوریه که یه نفر هر چند
دقیقه یه جمله میگه ،کل جمعیت یــک صدا میگن
بلهبله!
هر کی زنگ زد همون اول بگو شــارژم خیلی کمه،
ممکنه گوشی خاموش شــه .هر جای مکالمه که دیگه
حوصلهاشرونداشتیراحتقطعکن!
زندگی متاهلی همه چیزش خوبه به جز اونجایی

کهمیخوایخرجکنی!
 50تا عکس مختلف هــم با یکی بگیــری باز صاف
همونیهدونهکهقیافهاتتوششبیهکرگدنتیرخورده
افتادهرومیذارهاینستاوتگتهممیکنه!
نرمشدنگوجهسبزهایکیازبدترینواقعیتهاست
که هر سال باهاش روبهرو میشم و هر سال همونقدر
ناراحتکنندهاستکهسالقبلشبوده!

دو حالــت واســه تنظیــم بــاد کولــر کمــه .حداقل
20حالتالزمهکههمشبزنیمرو!20
یه بار بابام برای تولدم کادو خریده بود ،گفتم دست
شمادردنکنهراضیبهزحمتنبودم،سریعکادوروازم
گرفتوگفترضایتتوبرامخیلیمهمهپسرم،دیگههم
هیچوقتبهمکادونداد!
 نیازداریمگوشیمونزنگبخورهواونورخطیکی
بگه«:مژدگونیبدهیهخبرخوبدارم»!
ی دارن که سال اول
همه مامانها یه داستان خیال 
ازدواج یه چیزیشــون رو فروختن و هر چی بابات داره
ازهمونیکهفروختهدارهوگرنهزندگیشوندرمعرض
فروپاشیبوده!
ایــن چــه سیســتم مســخرهایه کــه وقتــی لوازم
خونگی برقی میخری باید وایســتی خود شــرکت
بیــاد اون رو بزنه تــو برق و یــه پولی هــم ازت بگیره!
واقعا نمیفهمم!
معرفترواز savedmessagesیادبگیرین.هروقتی
ازشبانهروزپیا ممیدی،درجاسینمیکنه.هیچوقت
نمیگهداشتمبادوستمحرفمیزدم،ببخشیدندیدم!

در یک آخــر هفته دیگــر امیــدوارم اوضــاع همهتان
روبهراه باشد .بهویژه آهن رباهای توی خانه و میدان
مغناطیسیهای متحرک ،زیادی بازیگوشی نکنند.
امیــدوارم االن که این مطلــب را میخوانید قاشــق
چنگالهایتان توی جاقاشقی دسته به دسته با نظم
و ترتیب سرجای خودشان باشند و اینقدر یکییکی
همه اجسام فلزی توی خانه را به خودتان نچسبانید.
بهجایــش بهانــدازه کافــی حمــام برویــد و نگذارید
پوستتان بیش از حد عرقناک و چرب باقی بماند.
فقط همین .آن گروهی که به گفته دبیر کمیته علمی
کرونا قرار بود روی موضوع آهن ربایی شدن کار کنند
هم امیدوارم بیش از این وقت خودشــان و دیگران را
تلف نکنند ،بهجایش یک کار مفید دیگر انجام دهند.
هفته گرمی را گذراندیم و گفته میشــود هفته پیش رو
گرمتر خواهد بــود .به همین دلیل ممکن اســت باز هم
دچارقطعیبرقوخاموشیشویم.اوایلشگفتیماصال
چرا باید برق قطع شــود .در ادامــه گفتیم حداقل طبق
جدولازپیشمنتشرشدهقطعکنید.االنتنهاخواسته
ما این اســت که موقع پخش فوتبال یــا والیبال حداقل
قطعشنکنید.چونحقیقتاروزهایداغیرامیگذرانیم
وتیمهایوالیبالوفوتبالکشورماندارندجبرانهمه
ســختیها و ناراحتیهای ما را میکنند و نشاط را به ما
هدیه میدهند .تماشای ســعید معروف که با این همه
سن و تجربه پاس ســرعتی به محمد موسوی میدهد و
او هم سرعت را چاشنی کار خودش میکند و توپ را در
منطقه 4حریف جای میدهد ،واقعا شادمان میکند.
این دو بزرگــوار آنقدر در تیم ملی حضور داشــتهاند که
خیلیهامان والیبال قبل از ایــن دو را نمیتوانیم به یاد
بیاوریم،اماخوشبختانههمچنانبسیارآمادههستند.
حاال اگر یک وقتی تور مانع عبور توپ شد و اعصابتان
خرد شــد ،میتوانید فوتبال را دنبــال کنید .بازیکنان
فوتبال کشــورمان موفق شــدند تیمهای هنگکنگ
و بحرین را بهراحتی شکســت دهند .خســته نباشــید
میگوییم بــه بچههای تیم ملی ،به آقــا کریم باقری که
خوشبختانه الزم نشد به زمین ورود و مسئله ای را حل
کندبلکهتویرختکنپفکهارابهدستبچههارساند.
فقط اگر بچههای تیم ملی کمتر سرشان توی گوشی
باشدخیلیبهترهمخواهدبود.مثالشایدالزمنباشد
بازیکن تیم ملی بالفاصله بعد از بــازی عکس آبمیوه
خوردنشرابگذارد.ازآنطرفرئیسفدراسیونهمبه
جایمعجزهخواندنبردمقابلتیمیمثلبحرین،کمی
مدیریت و برنامهریزی بهتری داشــته باشد که مجبور
نباشیم شــمارههای پیراهن تیم ملی را در یک کارگاه
زیرپلهدربحریننصبکنیم.

دارکوب



هرچه میگویم من از جنس گران
باز باشد گوش مسئوالن گران
جیب ما خالی و دولت بیخیال
دست ما کوتاه و میوه در دکان!
*
قطار گرانی سرعت گرفته است!
گرانیها ز کف برده توانم
رسانده کارد را بر استخوانم
نباشد بحث سرعت یا شتابش
قطار از ریل خارج گشته جانم!
*
موج گرانی به شویندهها رسید!
این خبر را داد یک گویندهای
البته با حالت شرمندهای
تا شنیدم گشت صابون هم گران
دست شستم من ز هر شویندهای!
مجید رحمانی صانع

محمدعلی محمدپور

زندگیسالم
پنج شنبه
 20خرداد 1400
شماره 1900

تیمها اب پوشیدن آنها کهیر بزنند
و هبرت ابزی کنند

روابط عمویم فدراسیونها
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