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آرزوهای بزرگ

سال جاری خوب و فان باشد خدا
چای ما با استکان باشد خدا

هرکه شد در سال قبلی ناتوان
سال جاری پرتوان باشد خدا

پیش از این ها بود کوچک لقمه ها
بعد از این قد دهان باشد خدا
پرهنر، پررونق و خوب و تمیز
کل ایران، اصفهان باشد خدا
آب هم جاری شود در هرکجا
یزد چون مازندران باشد خدا
سهم ما وام کالن هرگز نشد
الاقل سهم کالن باشد خدا
در ِلول باشد ژیان مانند بنز
بنز هم نرخ ژیان باشد خدا

خنده و تفریح و شغل و امنیت
عشق و حالی توأمان باشد خدا
ما دگر از قهرمانی خسته ایم!
تیم دیگر قهرمان باشد خدا

یک محصل گفت: در سال جدید
مدرسه بی امتحان باشد خدا
یا که در هرجای دنیا هرکسی

هرچه می خواهد همان باشد خدا
هرکه دارد در دهان خود زبان

سال جاری خوش بیان باشد خدا
امیرحسین خوش حال  

ای صاحب فال، هفته خوبی داشتی؟ می بینم که انگار 
نه انگار قرنطینه بوده و با خیال راحت از خانه زدی بیرون 
و... نکند کرونا تمام شده و ما خبر نداریم؟ چی؟ آهان! 
وقتی باید به سر کار بروی و اجاره و قسط و بدهی و خرج 
زندگی داری، مسئوالن هم که آزادباش اعالم کردند، 
در خانه بمانی که چی. ولی پیش بینی می کنیم در هفته 
آینده اگر مراقب باشــی و ماســک را به جای روی چانه، 
روی بینــی و دهانت بگذاری و توی صــورت اطرافیانت 
حرف نزنی و داخل بازویت سرفه کنی، همین روزهاست 
که خبر شکســت کرونا را همگی خواهیم شنید. تو که 

می دانی پیش بینی های ما ردخور ندارد!

فال روز

تیتر روز

شعر روز

روحانی: خبرهای خوب بورسی در راه است

دارکوب: خدا به بورس رحم کنه!

روحانی: تسلط کادر درمانی در مهار کرونا 
افزایش یافته است

کادر درمانی: کار نیکو کردن از 
پرکردن است، به لطف تصمیم های 

مسئوالن

رئیس سازمان برنامه و بودجه: متوسط 
حقوق فرهنگیان از سال 92 تا به امروز 4 

برابر شد

فرهنگیان: خدا رو شکر که هیچ 
چیز دیگه تو این مدت چند برابر 

نشده!

اینترنت برخی دانشگاه ها رایگان شد

برخی دانشجویان: واقعا دیگه 
مجبوریم بریم دانشگاه تا هم به 

ادامه درس هامون برسیم و هم به 
ادامه دانلود فیلم و سریال هامون!

تعداد متوفی و مجروح در تصادفات فروردین 
امسال نسبت به سال گذشته 4۸ درصد 

کاهش داشته است

دارکوب: چه خوب، یعنی مردم تو 
خونه هاشون نمی تونن تصادف کنن!

شبکه شاد به طور رسمی برای همه مقاطع 
فعال شده و مدارس می توانند فعالیت خود 

را آغاز کنند

اولیا و مربیان و دانش آموزان: خیلی 
دل مون می خواد ولی باال نمیاد!

آق کمال به زور بورس باز می شود!

ای روزا الیو اینستا گندشه درآورده دگه. تکون ُمخوری 
ِمبینی یکی دره با او یکی دگه الیو ِمذاره و بحث ُمکنه. 
یعنی ای قدر که مــا تو الیو اینســتا کارشــناس درم، تو 
تلویزیون و رادیو و وزارتخانه ها و اداره ها کارشناس ِندِرم. 
مسود رفیُقم هم که گفُتم رفته تو کار بورس، جزو همی 
الیوگذاران شده بود. دیِونه کرد مو ره که: »امشب راس 
ساعت 10 مخوام الیو آموزشــی بذُرم، بیا تو هم که هم 
استفاده کنی از نظراتم و هم سوال هاته بپرسی تا بقیه 
فالوئرها هم یاد بیگیرن.« گفُتم: »باورکن مســودجان 
مو نه عالقه دُرم و نه پولشــه دُرم و نه اصــال وقت دُرم که 
بُرم دنبال ای کارا. جان همو عیالت دست از سر کل مو 
وردار« گفت: »برار مگه مو مــرُدم؟ خودم برات ردیفش 
مکُنم و همه کاراشه مکُنم. پول هم ِنمخه، خودته بتکونی 
ده بیســت تومن که ازت درمیه، همو ره بده مو، کاریت 
ِنبشه. سر َیگ سال ِمتنی ماشینته تبدیل به بنز بکنی.« 
گفُتم: »مو بنز نخوام کی ره باید ببیُنم؟ بعدشم از کجا 
ِمدنی خودمه بتکوُنم چقــدر میریزه؟ اویم تــو ای بازار 
خراب؟« مگه ول ِمکرد؟ آخرش بری که دســت از سُرم 

ورداره گفُتم باشه میام و خالص.
شب َیگ ربع مانده به ده زنگ زد که: »پس کجایی برار؟ 
وخه بیا تو الیوم دگه.« گفُتم: »داُرم شــام مخوُرم، هنوز 
که دیر نرفته.« گفت: »چرا بابا بچه ها آمدن و منتظر تویم 
تا شروع کِنم! بیا اونجی شامت هم بخور.« اِنا حاال خوب 
رفت. تا نمرفُتم دســت از ســُرم ورنمداشت. گوشی ره 
روشن کرُدم و رفُتم دیُدم خودش با کت و شلوار نشسته 
و دره سالم مکنه به حضار، کلش دو نفر دگه هم آنالین 
بودن. گفُتم: »کسی نیامده که؟« گفت: »همینایم دگه، 
یکی دو نفر دگه هم میان. حاال سوال هاته بپرس.« بعد 
آمد بیرون بهم پیام داد: »داداش شلوغ کن اونجی ره، 
تبلیغ هم بکن که بقیه هم بیان.« عجب مسخره بازی راه 
انداخته بود. تایپ کردم: »مســودجان ِمشه َیگ مقدار 
درباره بورس توضیح بدن؟« ایم از خدا خواسته گفت: 
»دوست عزیزم مهندس کمال هم تشریف آوردن و اتفاقا 
چه ســوال خوبی هم پرســیدن. االن ایشــون رو میارم 
باال تا دو نفری بهتــر در این باره صحبت کنیم...« هنوز 
مخواســُتم بُگم نه، که َیگهو دیُدم مویم رفُتم تو صفحه 
الیوش و هموجور که لقمه کوکوسبزی تو دهُنم بود و با 
زیرپوش نشسته بوُدم، فیلُمم ظاهر شد. بدبختی ای بود 
که در همو لحظه َیگهو صد نفر از دوست و آشنا و فامیل 

هم آمدن تو الیوش و آبرو برام نماند! ایم از ای.

بزرگداشت سعدی

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
اهل شیرازی و چون مشک ختن خوش بویی

شعر ناب تو ز قند کوپنی شیرین تر
غم یارانه نداری که خوری دارویی

خوش به حالت که بخواب ابدی رفتی تو
دوغ ترشیده نخوردی نزدی یاهویی

بهر یک پاکت شیر و دو عدد نان خمیر
ندویدی دل شب تا به سحر هرسویی
این تورم که شکسته کمر رستم زال
محتکر گویی نبرده ز عدالت بویی

الغرض سعدی شیرین سخن شیرازی
سال موش است و به دست من و ما جارویی

روز بارانی اگر جانب گلشهر روی
آوری همره خود قایقی و پارویی

دوش می گفت سر سفره عیالم که بگو
زندگی بسته فالنی ا ست به تار مویی

یارمحمد خدنگی

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

فتوکاتور

االن که برعکس 
نشستی درست 
شد، فاصله 
اجتماعی هم 
رعایت 
میشه!

هی گفتم 
از این مواد 

ضدعفونی کننده 
غیراستاندارد 

استفاده نکنیم... 
اینم نتیجه اش! چقدر 

احساس سبکبالی دارم!

دومی: نفت چرا این طوری شد؟
سومی: باالخره هر باالرفتنی یه پایین اومدنی هم داره.
دومی: تو این شرایط الزم نیســت فلسفی حرف بزنی، 
تو عمرم نشــنیده بودم که قیمت نفت منفی بشه. یعنی 
هرکی بره نفت بخره، یه پولی هــم بهش میدن؟ یا مثال 
اگه بریم یه بشکه نفت بخریم، فروشنده باهاش یه بطری 

بنزین و یه دبه گازوئیل هم میده؟
اولی: نه خیــر، اینا اصطــالح اقتصادیه و جــاش این جا 

نیست توضیح بدم.
دومی: ببخشــید اســتاد! ولی قیمتش داشت اون قدر 
ســقوط می کرد که می گفتن حتی پول بشکه هایی که 
توش می ریزن رو هم درنمیاره و بشکه ها گرون تر از نفت 

توش شدن.
ســومی: جدی فکــر می کنــی واقعا نفــت رو تو بشــکه 

می ریزن و می فروشن؟ البد هرکی هم نفتش رو استفاده 
کرد یه آبی ته بشکه می گیره و به کشوری که ازش خریده 
پس میــده تا گروییــش رو پس بگیــره؟! بشــکه مقیاس 

اندازه گیری نفته!
دومی: خب با این قیمت کم برای کشورها نمی صرفه 
اســتخراج کنن، پول بــرق چــاه و دســتمزد کارگر رو 
هم درنمیــاره. شــرکت ها بایــد بگــذارن همون جا تو 
چاه بمونه تا بیشتر جا بیفته و ارزشــش بره باالتر! یا با 
گزینه هــای جدیدی بفروشــن، مثال تو بشــکه بلوری 
بدن به مشــتری یا با پیک رایگان بشکه ها رو بفرستن 

در خونه خریدارها!
اولی: گفتم که اینا مربوط به قراردادهای فروش قبله و 

بحثش مفصل تر از این حرف هاست.
دومی: ولی باور کنین سود االن تو خریدن نفته. هرچی 

بشکه و تانکر و دبه و کاسه داریم پر کنیم، چند وقت دیگه 
که گرون شد مثل چی سود می کنیم!

ســومی: خواهش می کنم شــما درباره نفت تــز نده! 
تا حاال اصــال نفــت از نزدیک دیــدی کــه داری نظریه 
اقتصادی میدی؟ البتــه به جز اون زمانــی که بخاری 
نفتی هاتــون رو نفت می کــردی که اونم فکــر نکنم به 
ســنت قد بده. تو بچســب به همون بورس بازی، برای 

این ستون بسه!
دومی: متاسفم براتون، پس فردا که قیمت نفت رفت باال، 

از پنت هاوس دکل های نفتیم براتون دست تکون میدم!
یک مدیر خودروســاز: شــما همیــن فــروش نفت رو 
بسپرین دست من، کاری می کنم که مردم گالن به دست 
دم چاه های نفت صف بکشــن و حتی چشم بســته چند 

برابر قیمت پیش خرید کنن!

فروش نفت با آپشن!
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وزیر صنعت: امروز تولید 
روزانه ماسک به حدود 

 رسیده است 

 6 میلیون عدد 

وزیر صمت

تولیدمون این قدر شده، 
عرضه که این قدر نیست، 
فعال نفس تون رو حبس 

کنین تا ماسک بهتون برسه!

س به ما هم 
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حال و روز مشاغل پرخطر
!در این روزها

*  *  *  *  *


