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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    26 تیر 1399   
شماره 1646 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

ماجرای رضایت من از تلویزیون

چند شب پیش از موضوعی اعصابم خرد بود و روی کاناپه 
به تلویزیون خاموش زل زده بودم که ناگهان تلفنم زنگ 
خــورد. )حاال مگــه تلفــن غیرناگهانی هــم داریم؟ مثال 
تلفنی هست که قبل زنگ خوردن مقدمه چینی کنه؟( 
گوشی را برداشتم و گفتم: »بفرمایید«  طرف پشت خط 
با انرژی باالیی گفت: »جوان ایرانی ســالم. امیدوارم از 
لحظه  لحظه زندگی ات لذت ببــری.« بعد با همان لحن 
کلیشه ای مجری های تلویزیونی گفت: »امیدوارم حال 
دلت خوب باشــه.« یک نگاهــی به دلم کــردم، چیزی از 
حالش دستگیرم نشــد، پرسیدم: »شــما؟« گفت: »منم 
همدم لحظه های تنهایی ات. شریک شادی و غم هات. 
منم یار مهربان« گفتم: »کتاب هســتی؟« لحنش عوض 
شــد و گفت: »نه آقا از تلویزیون تمــاس می گیرم« گفتم: 
»آهان...« حرفم را قطع کرد و گفت: »خواستیم ازت تشکر 
کنیم که ما رو می بینی« گفتم: »نیازی به تشــکر نیست، 
من خیلی تلویزیون نمی بینم«. گفت: »ادای سرشلوغ ها 
رو درنیار. همین االن زل زده بودی به ما« اطرافم را نگاه 
کردم و گفتم: »شما مگه منو می بینی؟« گفت: »معلومه. 
ما همیشه حواس مون بهت هست« در این لحظه گوشی 
را به خانم معاونی، مجری قدیمی برنامه کودک داد. خانم 
معاونی گفت: »سالم پسر خوب. حاال ازت می خوام بری 
عقب . آفرین عقب و عقب تر« کاناپه رو هل دادم و چسبیدم 
به دیوار که گوشــی را ســرهنگ علیفر دســتش گرفت و 
گفت: »وعععععــع... تــووووی دیوار. کجا مــی ری برادر 
بایست!« همان نفر اول گوشی را گرفت و گفت: »دیدی 
ما همه مون حواس مون بهت هست؟« گفتم: »مرسی که 
هستید« بعد گوشی را به مجری 20 و30 داد که با همان 
لحن همیشگی گفت: »و بشنوید از جوان ایرانی که اخبار 
را فقط از طریق ما پیگیری می کند« گفتم: »ولی فقط از 
طریق شــما...« گفت: »ما می گیم هســت یعنی هست« 
گفتم: »ببخشــید حاال که واحــد خبره می تونــم با آقای 
حیات...« ســریع حرفــم را قطع کرد و گفــت: »همچین 
کسی این جا نداریم« گفتم: »یعنی چی آقا؟ مگه می شه؟« 
گفت: »بله می شــه«  گوشــی را دوبــاره نفــر اول گرفت و 
گفت: »خب حاال یه عدد از 10 تــا 24 بگو« گفتم: »عه! 
قرعه کشی برنامه...« حرفم را قطع کرد و گفت: »عدد؟« 
گفتم: »24« گفت: »حاال یه عدد از 80 تا 100« گفتم: 
»90« گفت: »ممنون که ما رو 24 ســاعت در  شبانه روز 
می بینــی و 90 درصد از ما رضایــت داری. از این که در 
نظرسنجی ما شــرکت کردی ممنونیم« تا آمدم چیزی 
بگویم تلفن داشــت بوق های کوتاه پشــت هــم می زد. 
اعصابم خرد شد. تلویزیون را روشن کردم. شبکه چهار 
بود. مجری که روی زمین دراز کشیده بود با دیدن من 
هول شد و تشک اش را برداشــت از قاب تلویزیون رفت 
بیرون. برق های شــبکه چهار خاموش شــد. به صفحه 

سیاه زل زدم و فکر کردم و فکر کردم.

     دارکوب دمت گرم که هر هفته درباره کرونا هشدار 
می دی و مطلب و تصویر ازش چاپ می کنی. همین طور 

با قدرت ادامه بده تا شکست کرونا.
     عکــس دالر نیمایــی و دالر مینایی آقــای روحانی و 
جهانگیری تو دارکوب خیلــی باحال بود. دمتون گرم که 

حسابی خندیدیم.
     کارتون هــای گرانــی اینترنت و برگــزاری کنکور در 
دارکوب خیلی خوب بودن. لطفا شــعر با لهجه مشهدی 
صالحی هم چاپ کنین.  

     برای پویش ماسک زدن:
این نیست دگر شعار، هی ماسک بزن
خواهی نشوی شکار، هی ماسک بزن
جدی ست کووید اگر به شوخی گیریم

علی گیاهی گردیم همه دچار، هی ماسک بزن!  
     دارکوب به مسئوالن بگو تو رو به جون هرکی دوست 
دارن کنکور رو بی خیال بشن تا اوضاع کرونا یه مقداری 
آروم و عادی بشــه. آخــه ما چه گناهــی کردیم کــه تو این 

شرایط خطرناک و با استرس باید بریم کنکور بدیم؟
دارکوب: امیدواریم کنکور در شرایط بی خطر برگزار 
بشه ولی دکتر و مهندس بیکار شدن این سختی ها رو 

هم داره!
     آق کمــال؛ چرا لوگوی  ســتون  کله چغوکی  ماســک  

نداره؟
آق کمــال: اوال ماکــس ره بــه دهــن و دمــاغ مزنــن، نه به 
پس کله! بعدشــم ای عکســم مال زمانیه که ماکس زدن 
سوســول بازی بود و خبری از ای کرونای جونمرگ شده 

نبود.
     دارکوب، من عمری ازم گذشته و باالخره باال و پایین 
زندگــی رو دیدم، ولی شــب ها خواب راحت نــدارم برای 
نســل جوان و بچه هامون که قراره چطوری با این گرونی 
یک بازنشسته زندگی کنن؟ یه چیزی بگو آروم بشم.  
دارکــوب: االن که ایــن حرف های شــما رو خوندم لطف 

کنین خودتون یه چیزی بگین که من آروم بشم!

    اگــه کرونا همین جوری ادامه داشــته باشــه رکورد 
200 کیلــو رو می زنم. از تــرس کرونا هر ســه دقیقه یه 
چیزی می خورم تا بفهمم  حس چشاییم کار می کنه یا نه!
   کاش کرونــا تــو آپدیــت جدیــدش بــه جــای ریــه، 

چربی های اضافه بدن رو از بین ببره!
    یــه روز با رفیق هام صبــح زود بیدار می شــم می ریم 
زیر درخت پشت پنجره اتاقم دادوبیداد می کنیم تا این 

گنجشک ها بفهمن رئیس کیه!
   ۵0 درصد مشــکالتم گرونی، بی پولی، افسردگی 
و تنهاییه، ۵0 درصد بقیه ش اینه که نمی دونم شب ها 
موقع خواب دســت هام رو کجام بذارم که تو دســت و پا 

نباشن و بتونم راحت بخوابم!
    دو تــا پشــه گرفتــم چســبوندم رو چســب نــواری 
گذاشتم شون وســط اتاق که بقیه شون ببینن بفهمن 

آخر این رفتارها به کجا ختم می شه!
   ما دهه شــصتی ها بچگی هامون همش با دوچرخه 
داستان داشتیم. همیشــه یا پنچر بود یا زنجیرش پاره 

می شد و ما همیشه دوچرخه رو گرفته بودیم رو کول مون 
و می رفتیم سمت خونه!

    من هیچ وقت نفهمیدم چرا تو برنامه دورهمی وقتی 
از مهمون ها سوال می کردن، مردم دست می زدن؟!

   غم شل شــدن گوجه ســبزها رو فقط حضور شلیل، 
بهترین میوه دنیا می تونه بشوره و ببره!

    گلس گوشی یه جوریه آدم دوست داره خود گوشی 
بشکنه ولی گلس نه!

   می ری شــیرینی بخری که دهنت رو شیرین کنی، 
قیمتش رو که می بینی دنیا به کامت تلخ می شه!

   پارسال یه پولی گذاشته بودم کنار iMac بخرم، االن 
نهایتش با اون پول بتونم YakhMac بخرم!

  خواهــش می کنم تو پیــاده رو ماشــین تون رو پارک 
نکنید. من نمی فهمم کی قراره اصول اولیه شهرنشینی 
رو یاد بگیریم؟ یه ذره جا بذارین تو پیاده رو ماهایی که با 

موتوریم اصال رد نمی شیم خب!
   یه نوع بیماری هم هست به اسم »گوشیت رو دربیار 
قفلش رو باز کن، قفل کن بذار سرجاش«. نمونه پیشرفته 
اون بیماری هست که »روی دسکتاپ راست کلیک کن 

و رفرش کن«!
  گزینــه take photo موقــع انتخــاب عکــس آواتار، 

بی مصرف ترین آپشن بوده!
   یه خانم قبل از من داشت از عابربانک پول می گرفت، 
بهم گفت شما دوست داشتی گوینده عابربانک بشی؟ 
گفتم بله چطور؟ گفت آخــه داری همزمــان با گوینده 

عابربانک مراحل رو توضیح می دی!

نیازطنزی

رکورد کرونا و شل شدن گوجه سبزها!
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 دروس خود را
به ما بسپارید

تیم حرفه ای دانمشندان مهرابن

گروهی متخصص شامل: ریایض دان، 

فیزیک دان، پزشک، دکرتای انواع 

ادبیات و سایر رشته های عمیل و نظری

آمادیگ خود را برای کمک رساین به 

دانش آموزان و دانشجویان عزیز 

برای برگزاری امتحاانت آنالین 

اعالم یم کنند

اب یک متاس، در کنار گویش و 
لپ اتپ مشا خواهیم بود و اپسخ 

سوال هایتان را یم دهیم، طوری 
که هیچ کس خربدار نشود

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

ت
وزیر بهداش

 باید عریض تر بشه...

 هنوز مناسب کانال سکه و ارز نیست!

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده

بدان ماسکش شله یا کشش دررفته!

توئیت روز

معاون وزارت هبداشت: از افرادی که ماسک منی زنند 
دوری کنید، خطرانک هستند 

ای بابا چقدر 
چیزهایی که باید 

ازشون دوری کنیم 
زیاد شدن!

کمیک روز

ب
کو
دار

طرح دولت 
برای افزایش 
قدرت مایل 
 مستاجران:
 وام ودیعه

فروش بلیت کمرت از ظرفیت هواپیما برای مقابله اب کروان )ایران(

فاز دنیای مجازی

عجب چیزی ست دنیای مجازی
که هستی گاه دکتر گاه قاضی

دمی خواننده ای با صد مخاطب
و هی دنبال موسیقی و سازی

هر از گاهی درونت کودکی باز
تو را می گیرد از ذوقش به بازی

دمی درگیر چندین آزمایش
و می بینی شدی آقای رازی!

دمی هم رفته ای دنبال ورزش
َتوهم می زنی گشتی حجازی!
و از َجوی که حاکم شد به عقلت
به گردش می روی و پا به گازی
و حاال هم شدی ناگه بدن ساز

و مشغولی به تمرین هوازی
شب بعدش چه خواهی شد تو آیا

به چندین شغل خواهی شد تو راضی؟!
و اکنون هم شدی ناگه معلم
و مشغولی به تدریس ریاضی

بگو چی می زنی وجدانا ای دوست
که انقد عاشق صد مود و فازی!

بهار نژند  
*****

آموزش آداب معارشت بدیهی!

ای جوان! بد با پدرجانت نکن
یا نگاه بد به مامانت نکن

گرکه گشتی میزبان یک نفر
هی نگاه بد به مهمانت نکن

دلبری کردی ز هرکس با دروغ
اعتماد اما به چاخانت نکن

گرکه جایی کار داری می کنی
چوب الی چرخ قربانت نکن

دست کردی در دهانت توی جمع
بعدش آن را توی فنجانت نکن

دست کردی توی فنجان؛ شد تمیز!
لطفا آن را الی دندانت نکن

چای آورد او برایم گفت: دست
از دهانت توی قندانت نکن!

امیرحسین خوش حال  

هنوز خبری از 
وام اجاره نیست 

ولی باالخره با 
وام ازدواج تون 

موافقت شد!

راه های جایگزین برای جلوگیری از رضر رشکت های هواپیمایی! 

راهکار ننشسته ولی ایستادهسیستم تو جعبه ایروش 3 در 1


