شعر روز
تربیک به همه!

بروید کنار اینفویی نشوید
محمدعلی محمدپور
طنزپرداز

تقسیم کار این
باشه که ما بیانیه
بدیم ،بقیه عمل
کنن!

وزیر بهداشت

جهانگیری

کارتونیست :محمد بهادری

توئیت روز

دوبییتهای فضای مجازی



اگرچه خیلی خیلی چشم پاکم،
برای خوشگال خیلی هالکم
ایقد که خوشگال کردن بالکم
دیگه االن خود کاپتان بالکم!
****
تو جمع شنگوال ساکت نباشی
خودت مربوط شی ،رابط نباشی
تو دنیایی که هیچیش واقعی نیس
الهی هیچوخ(!) بینت نباشی!
منیژه رضوان

پیامک روز

تحلیلموندهرویدستش!
 کســی که بین تو و پیتــزا ،تــو رو انتخاب کــرد یعنی
دروغگوست،چونکسیکهبتونهبهپیتزاخیانتکنهبه
توهممیتونهخیانتکنه!
من تقریبا هر کاری تونســتم بــرای مهاجرت
انجام دادم ،کلی تــاش و اصرار و
خواهش،هیچکدومجوابنداد.
دیگه خیلی اصرار کردم ،راننده
اتوبــوس بلند شــد زد زیر گوشــم،
گفتایناتوبوسمشهد-تهرانه،
نمیتونمببرمتپاریس،بفهم!
 تــو اگــه یــه جنــس ســههزار
میلیــاردی هم تــو فروشــگاههای
اینترنتیپیداکنی،بازیهنفرتوبخش
نظرات مشــتریان نوشــته «بد نبود .به
هر حال با توجه بــه قیمتش نباید
انتظارزیادیداشت»!
تــو بیوگرافــی صفحهتون،
اســم دانشــگاهتون ،معــدل،

در حاشیه پاکسازی زایندهرود از زباله
فکر کنم صندلی یه مدیر بوده که چون پایهاششکسته ،قهر کرده رفته کانادا!

نیازطنزی

هرماه همیشیگ مشا
رشکت
«هرماه یاوران کووید همکار»

آقا ماسکت رو بده باال!+نمیشه ،میخوام عطسه کنم ،ماسکم خراب میشه!

افتخار دارد در متایم مراحل
زندیگ ،از اول ات آخر ،هرماه و

کمیک روز

در کنار مشا ابشد

در حاشیه نگراینهای بخیش از جامعه!

از انجام تکالیف آنالین در
آموزش مجازی و حضور به جای

وااای ...جیم سین
برای همیشه از ایران
رفت!

داوطلبان رس جلسه کنکور،
ات گرمکردن مجلس
خواستگاری و عرویس،
هرماهی در بیمارستان و
کارتونیست :حسین نقیب

آق کمال دمت گــرم ،مویم مثل خــودت هموجور خنزر
پنزرجمعمکنم!
آق کمال :خوشــحالم کــه ما تنها نیســتم ولــی االن تــو این
خانههاینقلیبهترهایکارمانهنکنمدگه!
باتشکرازمسئوالنروزنامهخراسانوصفحهدارکوبکه
حداقلیکروزدرهفتهرابهطنزاختصاصمیدهید.
دارکوب من یک پســر و دختر دمبخت دارم ،حساب کن
برامونکهباوامازدواجچیمیتونمبراشونبخرم؟
دارکوب:چراهمهکارهایسختتونروبهمنمیدین؟!
دارکوبچرادولتمثالچهارروزجادههارومیبندهوبعد
بازمیکنه؟مگهنبایدحداقلدوهفتهقرنطینهباشیمتازنجیره
کروناقطعبشه؟تازهبعدازاینمدتکمتعطیلی،مردمناگهان
هجوممیبرنبهشهرهایدیگهواوضاعبدترمیشه.
دارکوب :درســته ،حاال دولت جادهها رو نمیبنده ،خود ما
چرارعایتنمیکنیم؟
دارکوب پارســال دانشــگاه قبول شــدم ،میخواســتم
لپتاپ بخــرم ولی گفتم باشــه ارزون بشــه .امســال همون
لپتاپروبا 10برابرقیمتهمنمیتونمبخرم.چیکارکنم؟
دارکوب:صبرکنینقیمتش20برابربشهکهحسابیبدون
عذابوجدانازشدلبکنین!
از هــر مســئولی درخصــوص کاهــش قیمتها ســوال
میشودمیفرمایندکهداللهااجازهپایینآمدنقیمتهارا
نمیدهند.مگرمملکتدردستداللهاست؟پسمسئوالن
چهکار هاند؟
دارکوب :انصاف هم خوب چیزیه ها! اگر همین مســئوالن
نبودنکیمیخواستدلیلگرونیهاروبرایماتوضیحبده؟
آقکمال؛بهنظرجنابعالیدرانتخابات ۲۰۲۰آمریکا
ترامپرئیسجمهورمیشودیابایدن؟!
آق کمال :برار گلم ،مو فردای خودمه نمتنم پیشبینی کنم،
چیبرسهبهانتخاباتاوسردنیا!
همهچیزگرونشدهدارکوب.یعنیچیزینیستکهبریم
بازار و ببینیم قیمتش با خرید قبلی یکســان باشه .به نظرت
داریمبهکجامیریم؟
دارکوب:االنکهکروناستونبایدجاییبریمولیبیانصافی
نکنید ،خودم دو بار پشت ســر هم پنیر خریدم یه قیمت بود،
هرچنددفعهدومصدگرمسبکترشدهبود!
دارکوبازنظرافرادباشعوریکهماسکمیزنندکسی
کهعمداماسکنمیزندیک...است.
دارکــوب :عصبانیت شــما قابــل درکــه ولی ببخشــید که
نتونســتیم پیامتون رو کامل چاپ کنیم .خواهش میکنیم
کمترحرصبخورین!

 نتیجه انتخابــات هر کاندیدا یه چیز شــخصیه .هی
ازشون نپرسین الکترالت چند شد ،کدوم ایالت قبول
شدیواینا!
اگه توی طول این چهارســال خونده بودین ،شــب
انتخاباتاینقدراسترسنداشتید!
 استرســی کــه بعضیهــا بــرای نتیجــه انتخابــات
نیوجرسی و آریزونا داشتن ،برای آرای ماخوذه از حوزه
محلهشوننداشتن!
یــارو تو صف اتوبــوس میگفت
انتخابات آمریکا هم پوششــی
بود بــرای ایــن کــه مصاحبه
ریحانــه پارســا یادمــون بره.
برگهــای درختهــای تــو
ایستگاههمریختازاینتحلیل!
 یــه جــوری اســم ایالتهــای
آمریــکا رو خــوب بلــد
شــدیم انگار نه انــگار تا
دیروز بجنورد و بیرجند
و بروجرد رو با هم قاطی
میکردیم!
 غمگینــم مثــل اون راننــده
تاکسی که ماشینش خراب شده و کلی

انتخاباتآمریکایاپیتزا؟!

نمره زبــان آیلتس ،رتبــه کنکــور و نمره انضباط ســوم
راهنماییتونروهمبنویسید،مامشتاقیمبدونیم!
یمیخوره
 بهنظرماهمینکهتوشمالآدمسیرترش 
و دهنش بو نمیگیره ،دلیل کافیه برای شمال زندگی
کردن!
تا حاال شــده یه آهنگ ببردت یه جای دیگه؟ مثال تو
یه رســتوران آهنگ فرزاد فرخ گذاشته بودن ،من رفتم
یهرستوراندیگه!
 توخونهمایکیکهمریضمیشهاینقدربهشسوپ
میدنبخورهکهآخرشبرایاینکهغذایخوبگیرش
بیادخالیمیبندهمیگهخوبشدم،تمومشکنید!
مــن بزرگتریــن درس زندگیم رو وقتــی گرفتم که
مامانمرواذیتکردم،بادمپاییزدوگفتدمپاییروبده
بهم.وقتیدادمبهشیهکمدورشدمدوبارهزد!
 دیدینتوتبلیغتلویزیونیهبچهبالباسکثیفمیادو
میگهمامان،بعدمامانشهمبالبخندلباسرومیندازهتو
ماشینلباسشویی؟منمیهباراینکارروکردم،مامانم
اونقدرمنرو زدکهمثللباسمکبودشدم!
ن شات گرفتن از
تو لباس خریدن تا مرحل ه اســکری 
لباسهایموردعالقهامبیشترنمیتونمپیشبرم!
 تاریــخ  99/۹/9اینقــدر رنــده که شــاید منم برم
بیمارستانیهزایمانریزبکنمبیام!

حتما شــما هــم شــنیدهاید کــه میگوینــد در عصر
فناوری اطالعات و بمباران خبری به ســر میبریم؟
من هم خواستم تاکید کنم که بله همینطور است و
اینهمه اطالعات اضافه هم ه ما را دیوانه کردهاست.
بهعنوان مثال االن برای این که حرف من را بخوانید
 2دقیقه خبرهای انتخابــات آمریکا را کنار بزنید که
همهجا را پر کرده .بهتازگی خانم دکتر محرز ،عضو
ســتاد ملی کرونا از اصطالح «اینفودمی» اســتفاده
کرده .اینفودمی در یک تعریف یعنی اپیدمی ناشی از
خبرها در فضای مجازی که بسیاری از آنها ممکن
است کذب باشد.
پس همینطور که خودتــان را از شــر پاندمی کرونا
دور نگه میدارید ســعی کنید اینفویی هم نشــوید.
هما نطــور کــه همهتــان حفــظ شــد هاید ،بــرای
جلوگیری از درگیر پاندمی شــدن دســت شستن و
ماسکزدن پیشنهاد میشود ،اما برای جلوگیری از
اینفویی شدن باید چه کنیم؟ یکی از این موارد مهم،
شایعاتی اســت که در فضای مجازی درباره بیماری
دســت به دســت میشــود و ما نباید وقعی بــه آنها
بنهیم .البته اگر مثل من نمیدانید «وقع» اصال چی
هست که بخواهید بنهید یا ننهید ،همان بیمحلی را
پیشه کنید .مثال یک نفر توی گروه فامیلی یک پیغام
فوروارد میکنــد که« :توجــه! توجــه! داروی کرونا
کشف شد .فقط کافی است عصاره زنبق فیلیپینی را
با پودر استخوان ران حلزون قبرسی ترکیب کنید و
صبح ،ظهر ،شب آن را قرقره کنید» .اولین سوالی که
باید برای شما پیش بیاید این است که چطور شد یک
نفر عصاره زنبق فیلیپینی را با مواد مختلف ترکیب
کرد ،بعد انواع حلــزون را امتحان کرد تــا به حلزون
قبرســی رســید .در نهایت هم این کــه اصال حلزون
استخوان رانش کجا بود؟
اگر همین هــا را به موقــع از خودمان بپرســیم توی
دردســر نمیافتیم .حتما حواستان باشد خبر را از
منبع معتبر بگیرید .طبیعتا کانال «دخترخالههای
خاندان کچوییزادگان» منبع معتبری برای گرفتن
اطالعــات علمی نیســت .موضــوع دیگر این اســت
که همــه ســاعتها خبــر نخوانید یــا نبینیــد .فقط
ساعتهای مشــخصی را قرار دهید که از اطالعات
و اخبــار باخبــر شــوید .طبیعتا وقتــی داریــد ناهار
میخوریــد و ماهیچــه تــازه را بــه دندان میکشــید
(حاال بیایید حداقل یک بار تــوی عمرمان تصورش
را بکنیم) موقعیت مناســبی نیســت برای این که از
جدیدترین راههــای انتقــال بیماری باخبر شــوید،
چون ممکن اســت همان لحظه بگویند آنهایی که
ماهیچه میخورند بیشتر در معرض بیماری هستند.
باز هم خواهش میکنم فقط اطالعات موثق بخوانید
و این مطلبی را که من نوشــتم برای همه بفرستید.
اصــا آریایی نیســتید اگر مطلــب من را تــوی 10تا
گروه نفرستید!

زندگیسالم
پنج شنبه
 15آبان 1399
شماره 1735

دارکوب



هرچه خواهی گران شده ،تبریک
کارگر ناتوان شده ،تبریک
تازگیها غذای مامانم
خالی از زعفران شده ،تبریک
نرخ جنسی که ده تومانی بود
تازگی صد تومان شده ،تبریک
گرگ پیری که گ ّله را جر داد
همنشین شبان شده ،تبریک
آبکی نانوا هم
سفره ِ
خالی از آب و نان شده ،تبریک
بوس هگا ِه جماعتی طماع!
لوگوی «الریان» شده ،تبریک!
امیرحسین خوش حال

وزیر هبداشت :کروان وحیشتر شده و به مست چمویش
یمرود ،ابید تقسیم کار کنیم

از اون لحاظ

گریه و زاری در قربستان
(دور از جان مشا)
همیشه هرماه مشاییم

3

