
مســئول صفحه: خب امروز می خوایم یــه تغییری تو 
این ســتون بدیم...چند تا ســوال می کنم، شماها باید 

براساس اخبار روز جواب بدین.
اولی: خیلی هم خوب، امروز می فهمی که من از دست 

این دوتا چی می کشم!
مسئول صفحه: ســوال اول، اون چیه که آب شده اش 

ارزون تر از آب نشده شه؟
سومی: من بگم؟ کره!

دومی: نه بابا، االن کاغذ مچاله شــده پوســت کره بازم 
ارزشش بیشتر از یه هفته پیشه! من فکر کنم دل باشه، 
دلی که آب شد دیگه اون دل سابق نمیشه... یاد سریال 

دل و آبی که بهش بستن افتادم!
اولی: جواب که معلومه، طالست. سوال بعدی لطفا!

مســئول صفحه: یکی از مهم ترین عواملــی که باعث 
پیشرفت میشه؟

سومی: تالش، پشتکار، انگیزه، اطالعات باال...
دومی: ژن خوب و دوست مهربون!

مسئول صفحه: بهترین بازار سرمایه گذاری  این روزها؟
ســومی: کره؟ پنیر؟ مربا؟ تخم مرغ؟ خــود مرغ؟ دان 

مرغ؟ کود مرغ؟
اولی: طال؟ ارز؟ مسکن؟ خودرو؟ زمین؟

دومی: نخیر، صبح ها نشستن در بنگاه معامالت امالک 
و شب ها راه اندازی کالس های اینترنتی آموزش بورس!
مســئول صفحه: خیلی اوضاع تون خرابه! یه ســوال 

ساده می کنم، االن در پیک چندم کرونا هستیم؟
سومی: سومین یا چهارمین؟

دومی: دوست عزیز االن دیگه پیک ها به هم چسبیدن، 
کال رو قلــه کرونــا ایســتادیم، حــاال فوقش اون بــاال یه 

دست اندازی ایجاد میشه و باز میریم رو قله بعدی!
مسئول صفحه: تا دیوونه نشدم سوال آخر رو می کنم 

 و میرم، اون چیه برای ما خوبه ولی برای مسئوالن بده؟
اولی: حضور در مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید، که 

برای ما مشکلی نداره ولی برای مسئوالن بده!
دومی: فکر کنم برعکس پرسیدی، خیلی چیزها هست 
که برای ما مناسب نیســت ولی برای مسئوالن خیلی 
خوبه، مثل زندگی بی قرض و قولــه، وام، نون خوردن، 

آب راحت، سر آروم...
مسئول صفحه: بیزار می کنین آدم رو از سوال کردن، 

بسه دیگه، جمع کنین بریم تا کار دست مون ندادین!
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ای صاحب فال، باید اعترافی بکنیم. گاهی وقت ها اوضاع 
طوری می شود که پیشگوها و پیش بین های حرفه ای هم 
در گرفتن فال به در بســته می خورند. نمونــه اش خود ما! 
باور کنید االن نمی توانیم همین یک ساعت بعد خودمان 
را پیش بینی کنیم، چه برسد به یک هفته بعد شما را! پس 
این قدر پیام ندهید که »بریم بورس یا سکه بخریم یا خودرو  یا 
طال یا دالر یا...« از ما فقط در حد این که بگوییم »هفته خوبی 

برایتان آرزومندیم« برمی آید!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال شراکت می کند

مســود رفیُقم پیله کرده بود َوخه بیا شــریک مو بشــو. 
َیــگ روز دگــه حوصلــه ام ســررفت، رفُتم ُمغــازه اش و 
گفُتم حرف حســابت چیه؟ گفت: »برار گُلم، بیا تو ای 
سوپرمارکت با مو شریک بشو، قول مُدم سر سال بارته 
ببندی!« گفُتــم: »دداش، به قول آقاجاُنــم مو چغوک 
روزی ام. یعنی همــی آب باریکه که دُرم خدا ره شــکر 
از ســُرم هم زیاده، ول کن ما ره جــان عزیزت!« گفت: 
»خجالت بیکیــش، خیر ســرت تو تحصیل کــرده ای. 
حاال چرا ورپایی؟ بیشــین تا برات علمی توضیح بُدم. 
نگا کن، مــو االن ای ُمغــازه ره اجاره کرُدم بــه آ تومن. 
دخُلم آخر هر ماه ِمشه ب تومن. ای وسط سود خالص 
خرج دررفته ِمشــه پ تومن. بعد اگه تــو بیای ت تومن 
سرمایه گذاری کنی، ســودمان ِمشه ث تومن که سهم 
تو ِمشــه جیم تومن و مویم دال تومن ورمــدُرم.« یعنی 
گرگ هــای وال اســتریت هــم ِنمتنســتن ای جــوری 
توضیح بدن و بزرگ تریــن اقتصاددان های دنیا هم تو 
کف این فرمول ها ِممانن! گفُتم: »اخوی، مو االن َیگ 
ربعه اینجی نشســُتم و حتی َیگ نفر نیامده َیگ شیشه 
آب معدنــی ازت بخره، بعــد از رو چی حســابی باهات 
شــریک بُرم؟« خندید و گفت: »اشتباه استراتجیک تو 
همیه! مو که نمخوام تو بیای پای دخل واستی، مخوام 
کار ره گسترش بُدم...« وســط حرفش پریُدم و گفُتم: 
»دسُتم به دامنت مسودجان، تو ای بازار خراب، اجاره 
آ تومنی اینجی ره به زور ِمــدی، باز مخوای بزرگ ترش 
کنی؟« گفت: »صبر بده! مخوام اینجی ره آنالین کُنم! 
مسودمارکت در خدمت شمایه!« ِانا حاال خوب رفت! 
خنده ام گیریفت، گفُتم: »جان ما بی خیال شــو! االن 
ایقد ســوپرمارکت اینترنتی و تلفنی هست که چیزی 
بری ما ِنِممانــه. اونایم ِانقد تخفیف ِمــدن که اگه بخی 
جلوشــان کم نیاری، بایــد از مایه بــذاری!« گفت: »نه 
دگه، مو برنامه خاصی دُرم. بیشــین تا برات به صورت 
علمی توضیح بُدم. ببین تو اگه آ تومن بدی به مو، مُرم 
َیگ پیج اینه ستای فالوور باال مخُرم، بعد معصوم خانم 
عیالــم مشــه ادمین تا عکــس  اجنــاس ره بــذاره و بگه 
تحویل رایگان. مردم همی که کلمه رایگان ره بشُنفن، 
دهن شان آب میفته. بعدم خوُدم با موتور مبُرم براشان« 
گفُتم: »برار گُلم، اگه مو بهت به جای آ تومن، قاف تومن 
قرض الحسنه بُدم، دست از سُرم ورِمداری؟« خندید و 

گفت: »ها خودشه، همیه«! ایم از ای.

کله چغوکی 

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

حاال که 
مدرسه ها 
آنالین 
شدن، بذار 
ضدعفونیت 
کنم که سیستم 
ویروسی نشه!

وزیر نفت: 
صد بار گفتم 

صندلی منو 
کنار این جوونا 

نذارین، به بوی 
ادکلن شون 

حساسیت دارم!

پاسخ به پرسش های روز
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ییک از مدیران وزارت هبداشت پس از 
 
 گران شدن کره گفت کره برای سالمیت مرض است، 

به جایش روغن زیتون، آووکادو و آجیل بخورید!
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در حاشیه 
رواج اجاره 
و فروش 
پشت ابم!

رئیس جمهور: اعتراف می کنم قیمت مواد 
غذایی در بازار غیرمنصفانه  است

 مردم: همین اعتراف شما به اندازه 
10 کیلو آووکادو برامون ارزشمنده!

حریرچی: از موج کرونا گذشتیم و درگیر 
دریای توفانی هستیم

مردم: دکتر نگران نباش، ما آبدیده ایم!

بهروز مفید، تهیه کننده: نباید نگران کاهش 
مخاطب در تلویزیون باشیم

دارکوب: اصال مخاطب مگه مهمه؟!

حباب سکه به یک میلیون تومان رسید

حباب روی آب: بقیه حباب میشن، ما 
هم حباب شدیم!

روحانی: کاش پروتکل ها اجازه می داد در 
جمع دانشجویان حاضر شوم

دانشجویان: کاش پروتکل ها اجازه 
می داد ما خودمون هم حاضر نشویم!

معاون وزیر بهداشت: واکسن کرونا تنها جنبه 
اقتصادی دارد

ویروس کرونا: بازم از این حرف ها 
بزنین،  ما به روحیه نیاز داریم!

معاون وزیر خارجه: در سال های اخیر حداقل 
۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا شده اند

 بعضی مقیم های کانادا: 
 لطفا ایرانی  های غیرمختلس 

نیان کشور ما، مرسی اه!

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده: 
خودرو گران شد، چرا ما گران نکنیم؟

مردم: اختیار دارین، اصال هرکی 
دوست  داره گرون کنه، کیه که 

جلوش رو بگیره؟!

سکه
نرخ جان با تو چرا گشته برابر، سکه؟

می کنم سکته من از دست تو آخر، سکه
قیمتت رفته به مریخ! عطارد! به زحل!

نه، عطارد که همین جاست، فراتر! سکه
من نه تنها، که هر آن کس شده داماد، کنون

با دو دستش بزند یک سره بر سر، سکه
تقی و اصغر و محمود و خشایار و غالم
صمد و نعمت و مسعود، َو اکبر، سکه
اعترافی بکنم، خام شدم روز نخست
خورده ام بنده بالنسبت شّکر، سکه

ِمهر کردم ز تو من سیصد و پنجاه عدد
همسرم را و نوشتند به دفتر، سکه
حال محبوس به زندان وکیل آبادم

جرمم این است که نامم شده شوهر، سکه!

مجید رحمانی صانع  

ما و کوچه معشوق!
ما؛ دربه در از کوچه معشوق گذشتیم

هر شب پکر از کوچه معشوق گذشتیم
بابا و عموزاده و صدتا کس دیگر

با دردسر از کوچه معشوق گذشتیم
در منزل شان بنز و دوتا پورشه مشکی
ما بی سپر از کوچه معشوق گذشتیم

آهو شد و با ناز گذشت از سر کوچه
ما مثل خر)!( از کوچه معشوق گذشتیم

یک روز شنیدیم که او گشته عروس و
بی بال و پر از کوچه معشوق گذشتیم

هنگام سحر رابطه مان کات شد و رفت
با چشم تر از کوچه معشوق گذشتیم

اوضاِع پریشانی ما خوش شد و یک شب
ما با »سحر« از کوچه معشوق گذشتیم!

یک ساِل دگر ما و سحرجان عزیزم!
با یک پسر از کوچه معشوق گذشتیم

یک ساِل دگر خنده به لب؛ خوشگل و خوش تیپ
با یک خبر از کوچه معشوق گذشتیم

گفتیم که: »ما گرگ ترین آدم بورسیم«!
با صد نفر از کوچه معشوق گذشتیم

گفتند که معشوق جدا گشته ز همسر
ما مفتخر از کوچه معشوق گذشتیم

گفتند که: »معتاد شده همسر ایشان«
چون شیر نر از کوچه معشوق گذشتیم
ناگاه شبی بورس به هم ریخت شدیدا

ما پر ضرر از کوچه معشوق گذشتیم
دیدیم که او بار دگر کرده عروسی
مثل فنر از کوچه معشوق گذشتیم
خوردیم زمین و زن مان نیز جدا شد

ما بی سحر از کوچه معشوق گذشتیم
دیدم پسرم داخل یک برگه نوشته:

»ما بی پدر از کوچه معشوق گذشتیم«!

امیر حسین خوش حال  

 ویوی عالی، 
هوای مناسب، نورگیر 

خوب و کف ایزوگام  
فقط یه خرده باید 

جمع و جورتر بشینین 
که جا بشین!


