تیتر روز
زندگیسالم
  پنجشنبه
اول خرداد     1399
شماره 1605

*روحانی :تقریبا به مرز مهار کرونا رسیدیم

مردم:ولیمادقیقابهمرزخطفقر
رسیدیم،حتیزیرش!

*مجلس دهم پایان یافت

این روزها همه بورس ابز
شده اند ،مشا چطور

دارکوب

دارکوب:ببینیممجلسبعدیاهل
شوخیهستیاکاسبیمارو
کسادمیکنن!

؟!

فال روز
ای صاحب فال ،آیــا حس میکنی خوابــت برده و از
قافله جــا ماندهای؟ یا به حســاب و کتــاب خودت و
حتی چشــمهایت شــک کردهای؟ یا این احســاس
را داری که همه در همه جا ســرت کاله میگذارند؟
نترس! چیز خاصی نیست ،فقط قیمتها کمی باال
رفته .البته از «کمی» ،یک کمی بیشتر است و ادامه
هم دارد!
پس وقتی برای خرید میروی به قیمتها شک نکن
و فاکتــورت را چند بار با تعجب نبین و ســعی کن به
این وضع عادت کنی!

*پلیس راهور :سفر نروید

مسافران:ماازسفربرگشتیم،
سفرازمابرنمیگرده!

شعر روز

*تولد بچه شیر سفید در باغ وحش هویزه

پدربچهشیر:هیبهمادرشگفتم
بچهرواینقدرباوایتکسنشور،بفرما!

مرتو و مسائلش!

*کشف صدها خودروی احتکارشده در
پارکینگ های مختلف

صاحبپارکینگها:
مالخانومدکترهاییهکهرفتنبه
جنگکرونا،اینارواینجاپارککردن!
*شهردار تهران :ما باید یاد بگیریم با زلزله
زندگی کنیم

مردم :ما هم دوست داریم
یادبگیریمولیممکنهبهمون
مهلتزندهموندننده!

کارتونیست:طراوتنیکی

*رئیس کل بانک مرکزی :وضعیت امروز
بازارها در اقتصاد کشورمان حتما سختتر از
مرداد و شهریور  ۱۳۹۷نیست

مردم:پسچرازندگیماحتمااز
فروردین 1399همسختترشده؟!
*تاج :ویلموتس سر ما کاله گذاشت

دارکوب:دماونیکهتونستهسرشما
کالهبذارهگرمواقعا!

سوژه روز

*فالحتپیشه ،نماینده مجلس :برخی
نمایندگان نمیدانند چه کاره هستند

برخینمایندگان:مگهقرارنیست
بریمتواونسالنبزرگهچرتبزنیمو
«دووچهار»بگیموسرماهحقوقبدن

بهمون؟!

کله چغوکی

آق کمال سحری آماده میکند
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

اولــی :شــنیدین مدیرعامل باشــگاه تراکتورســازی
پیشنهاد داده «کاش مسئوالن به فکر برگزاری لیگ
رایانهای با حضور نمایندهای از هر باشــگاه باشــند تا
بدین صــورت نشــاط اجتماعی بــه جامعــه فوتبال تا
حدودی بازگردد»؟
دومی :یعنی اســم تیمهــای لیــگ رو بدن بــه رایانه
تا قرعهکشــی کنه و برنده مشــخص بشــه؟ یا توســط
نرمافزارهای پیشبینی قهرمان رو تعیین کنن؟
سومی :نه ،یعنی هر باشگاه یه نماینده مشخص کنه
که بشینه پای پلیاستیشن و بازیهای باقی مانده رو
انجام بدن تا قهرمان مشخص بشه.
دومی :ایول ،چه راهحل خوبی! بعد ما هم از تو خونه
تشویقشــون میکنیــم کــه «مربــع مربــع ...ای بابا،
ضربــدر رو محکم تر بزن دیگه ...ســیم دســته یارو رو
بکش ...چرا دایره زدی لعنتی!»...
اولی :این کار که عملی نمیشــه ولی اگــه اینجوری

لیــگ رو ادامــه بــدن در طــول تاریــخ فوتبــال جهان
بینظیره.
ســومی :چرا عملی نشــه؟ به قــول آقای مدیــر برای
بازگشــت نشــاط به جامعه تاحدودی مفیــده .تو این
شــرایطی که نه میشــه خرید کرد با ایــن قیمتها ،نه
میشــه مهمونی رفت ،تفریح کردن تو پارک و ســینما
هم که فعــا تعطیله ،پس همین دیــدن بازی خودش
یه تفریح نشاطآوره ،به شرطی که گزارشگرش کسی
نباشه که رو نشاطمون اره بکشه!
دومــی :البتــه نشــاطآورهای دیگــه هــم هســت،
ســرمایهگذاری تــوی بــورس ،دوردور کــردن بــا
ماشینهای صدها میلیونی یا نشستن پای تلویزیون و
لذتبردن از سریالهای جذابش! ولی این کار نیاز به
زیرساختها و مقدماتی داره که ممکنه یک مقداریش
رو ما نداشته باشیم.
اولی :سیاهنمایی نکن ،امکان نداره همچین چیزی.

دومی :گفتم یه مقداری! به عنوان مثال بازیها باید
آنالین باشه ،که خب ممکنه گاهی ،بهصورت اتفاقی،
بر فرض محال ،خدای نکرده ،برای لحظهای سرعت
کمی کند بشــه و مثال بازیکن شوت بزنه ولی بهخاطر
اخالل جزئی خطوط ،توپ یک ساعتی روی هوا بمونه
و مثل کارتون فوتبالیســتها بعد از نود دقیقه برســه
به دروازه تیم حریف ،یا خدای نکــرده پای داللها به
این مدل بازی هم باز بشــه و گیمر حرفهای استخدام
کنن برای تیمها یا حتی داور بــازی رو هک کنن تا به
نفع بگیره!
مارادونا :اگه اینطوری بشــه منم میتونم دوباره به
میــدان برگردم و بــازم بــا هنرنماییهام نشــاط رو به
جامعه تزریق کنم!
پله :ولی دیگه نمیتونی با دست گل بزنی!
رودگولیت :داداش از تواناییهای نشــاطآور استاد
غافلی شما!

فتوکاتور
آذری جهرمی:
دکتر،من خودم
متخصص سورپرایزم
باز شما منو سورپرایز
کردین؟
جهانگیری:مهندس
سورپرایزنیست،یهبسته
ماسکهبلکهاستفادهکنیازش!

حاالکهسینماهاتعطیله
اینخاکهایصحنه
روجمعکنم،به
دردمشتاقان
هنرمیخوره!
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کارتونیست:جوادتکجو
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َیره چی زود مــاه رمضون ِتمــوم رفت! یعنــی مو هنوز
یادمه که روز آخر ناهار چی خوردم .از اول ماه د ُلم بری
کاملیاخانم مســوخت ،طفلی ســر کار و پخت افطار و
ســحری و هنوز نخوابیده باز باید ِمرفت ســر کارَ .یگ
روز گف ُتم از فردا سحری با مو .از مو اصرار و از او انکار تا
کردم که زودتر
باالخره قبول کرد .شب ساعتمه کوک ُ
دیدم
وخزم غذا ره گرم ک ُنم .اجیر رف ُتم تو آشپزخانهُ ،
ُ
یادم آمد باید قبل از خواب
گهو
ی
نیست.
کار
در
غذایی
ُ
َ
مزدم! حــاال هولهولکی برنجــا ره ریخ ُتم تو
پلوپز ره ُ
کردم اقال کته بشه با نیمرو بخو ِرم
زیاد
زیرشه
قابلمه و
ُ
ســرم! با عصبانیت از تو فریزر َیگ
که عیال آمد باالی ُ
بســته دلمه درآورد و گرم کرد .بری اولین شب آبروم
کــردم و عیال بــهزور قبول
رفت .فرداش بــازم اصرار
ُ
کردم و
کــوک
ســاعته
و
م
کرد
ُ
کرد .ای دفعه پلو ره دم ُ
دیدم عیال دره تکونُم ِمده که پاشو اذونه! اِنا
خوابیدمُ .
ُ
بــودم تو خواب چیجوری
نفهمیده
رفت!
خوب
حاال
ُ
بودم و عیال دو دقیقــه به اذون
ســاعت ره قطع کرده ُ
ورخاســته بود و عصبانی مو ره بیدار کــرده بود تا اقال
َیگقورتآببخو ِرم.فرداشبعیالگفت«:عمرادیگه
بذارم تــو کاری بکنی ،یک عمره خودم دارم ســحری
درســت میکنم و خواب نموندیم ،دو شــبه تــو داری
نمخوابم تا
خراب میکنی!» قسم و آیه که اصال تا سحر
ُ
بدم.
باالخره َیگ سحری بهت ُ
کردم و
درست
شب
ســر
رم
موندم و غذا
خالصه بیدار ُ
ُ
چیندموحاضروآماده،نیمساعتماندهبهاذون
میزرم
ُ
بیدارکردم که بفرماین ســحری .با
افتخار
با
ره
عیال
ُ
تردید ساعته نگاه کرد و آمد نشست و تلویزیون رم مثل
دیدم
زدمتوغذاُ ،
کردم.همکفگیررهکه ُ
هرشبروشن ُ
دعایسحررهگذاشتنوگفتدهدقیقهبهاذانمانده!
رتیدم .عیال داشت از عصبانیت
واچ ُ
یره ما ره میگیُ ،
منفجر مشــد .با عجله غذا خوردم تــا اذونه نگفتن که
مجریه هراسون آمد گفت ببخشن اشتباه رفته ،هنوز
وقتهستتااذون!از َیگطرفعصبانی،از َیگطرف
خوشحال ،از َیگ طرف در حال دلدرد که با او سرعت
غذا خوردم ،از َیگ طرف هم عیال چشمغره مرفت که
خدا به جونت رحم کرد! یعنی اتفاقی افتاد که تو تاریخ
تلویزیون سابقه نداشت تا آبروی مو بره!

تزریق نشاط به صورت آنالین

همه چی هست داخل مترو
ترس دارد مسائل مترو
فال و تعمیر کفش و سلمانی
پر تنوع؛ مشاغل مترو
بارها در مسیر خود خوردم
فالفل مترو
ساندویچ
ِ
دیدهام مردهای جنتلمن
بین افراد جاهل مترو
میشود گفت وگویتان مشکل
گر ندارید تافل مترو!
مثل یک گو ِر دستهجمعی هست
گاهی اوقات تونل مترو
شعر ما گرچه شعر خوبی بود
قابل مترو!
منتها نیست ِ
امیرحسین خوش حال
*****

ما و قرنطینه
هر شب وهر روز در آدینهایم
خانه نشینیم و پر از پینهایم
دور ز آرایش و سلمانی و
دست به قیچی ب ِر آیینهایم
گرچه غم و رنج فراوان شده
شکرگزاریم که واکسینهایم
موج گرانی نفسم را گرفت
ما همه راضی به دو خاگینهایم
چککه نشد پاس َو ما همچنان
لنگ همین مبلغ نقدینهایم
از غم یارانه و قطعی آن
گرچه پر از غصه دیرینهایم
دلخوش وامیم و همان مبلغش
غرق عملکرد یه کابینهایم!
گرچه ز تاریخ فراری شدیم
گیر همان دانش دیرینهایم:
ما خودمان مردم یک دوره و
سلسله با نام قرنطینهایم!
بهار نژند

