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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    8 آبان 1399   
شماره 1730 

شعر روز
با خانمان 

پیامک روز 

همه مصائب یک مادر آنالین

آموزش آنالین بیشتر از هرچیزی در همسرم انگیزه 
کارکــردن به وجــود آورده اســت. او هــرروز ســاعت 
۹ صبــح در حالی  کــه من و بچــه توی ســروکله خود 
می زنیــم از خانــه فــرار می کند و ســاعت 10 شــب 
وقتی مطمئــن می شــود کالس هــای آنالیــن تمام 
شــده به خانه برمی گردد. من هر روز ساعت ۷ صبح 
بیدار می شــوم، صبحانه می خــورم و برای شــرکت 
در کالس آنالین بچه آماده می شــوم. ســامانه شــاد 
از نظر وصل نشــدن به ســرور اصلی برای مــا مادرها 
چیزی معادل یادآوری شــنیدن این جمله در دوران 
مدرســه از زبان ناظم اســت: »امــروز معلــم نیومده، 
شــلوغ نکنیــن.« دختــرم از این ســامانه فقــط برای 
حضوروغیاب اســتفاده می کند. من بــرای حضور و 
غیاب هم تکنیک هــای منحصربه فردی دارم؛ بعد از 
این که جای بچه حاضری زدم، تازه بیدارش می کنم 
و صبحانه می خورد، وســط صبحانه خوردن ارسال 
محتــوا شــروع می شــود. روزهــای آزمون شــفاهی 
روبه روی بچه می نشینم و با کدهای رمزگذاری شده 
جواب ها را به او می رسانم، هرچند که او اصالمن را 
نمی بیند و همه حواسش به چهره همکالسی هایش 
اســت که بیشــتر از ۹ ماه آن ها را ندیده است. موقع 
امتحانــات کتبــی معلــم خــودش سرشــوخی را باز 
می کند وقتی به جای جمع دو عدد یک رقمی جواب 
یــک انتگــرال ســه گانه را از بچــه می خواهــد، یا در 
علوم می پرســد درون دماســنج از چه ســاخته شده 
یا نقشــه ژنتیک کووید 1۹ را با رســم شکل بکشید. 
در زنــگ هنــر از بچه هــا می خواهد مجســمه لیونل 
مسی را بسازند و لبخند ژکوند را نقد کنند. در زنگ 
نگارش هم از بچه ها می خواهد شــاهنامه بخوانند، 
دقیقا همــان قســمتی کــه فراســتی هم نتوانســت 
به قاعــده بخواند. آخرین شــاهکار معلم های کالس 
دوم برش20 دســته 10تایی مقوا بود که یک صبح 
تا عصر وقــت همه مــادران آنالین را گرفــت؛ جوری 
که من از اول عمرم  تا این ســن این قدر قیچی دستم 
نگرفته بودم. اگر جراح مغز هم می شــدم 20 دسته 
10 تایی و 20 تا یکی را نمی توانستم ظرف 20 دقیقه 

برش بزنم.
تا این جای سال تحصیلی فلسفه معلم ها برایم کامال 
مشــخص شــده، آن ها قراراســت انتقام بزرگی از ما 
بگیرند تا به ما ثابت کنند در کارهایشان نباید دخالت 
کنیم، آن هم وقتی هنوز ساده ترین جواب های علوم 
کالس دوم دبستان را نمی دانیم. بزرگ ترین استرس 
این روزهایم لورفتن تصویر و صدای سروکله زدنم با 
بچه در اینترنت اســت. من حال همــه آن مادرها که 

فیلم شان لو رفته را می فهمم.
راستی برای برش ســالم 20 دسته 10تایی و 20 تا 

یکی از رشت کسی هست؟!
   کمیک چالش مومو در صفحه دارکوب   خیلی خوب 

بود. من که می گم اصال این چالش سرکاریه.
دارکوب: سرکاری یا واقعی بودنش رو باید کارشناس ها 
نظر بدن ولی بهترین کار اینه که مراقب بچه هامون باشیم، 

حتی مراقب خودمون!
   آق کمــال آیا نســبتی بــا اون کمال کوچولــوی مجله 

آبنبات داری یا فقط تشابه اسمیه؟
آق کمال: خوشم میه که خوب دقت مکنن ها! چی فرقی 
مکنه، کمال کماله دگــه، هم خودتان بخوانــن و هم بری 

بچه هاتان بخوانن!
   دارکوب به داد ما بورسی ها هم برس، زندگی مون با 

خاک یکسان شده.
دارکــوب: واال من کــه کاری از دســتم برنمیــاد، البته یه 
دوست دارم که وقتی هر روز توی 5 درصد سود بود حتی 
منو نمی شناخت و االن که همش ضرر شده، روزی صد بار 

پیام میده تا یه فکری براش بکنم!
   دارکوب تازه فهمیدم من پنج ســال دیر به دنیا اومدم 
و پنج سال دیر دارم زندگی می کنم. چون با پولی که االن 
دارم پنج سال پیش می تونستم خیلی راحت زندگی کنم!
دارکــوب: خوش به حالت، مــن که 12،10 ســال دیر به 

دنیا اومدم!
   دارکوب به نظرت قراره  در روز ۹۹/۹/۹ چه  اتفاقی 

 بیفته؟!
دارکوب: هیچی، فقط ممکنه دم زایشگاه ها ترافیک بشه!

   دارکوب عزیز؛ کرونا بدتره  یا گرانی؟!
دارکوب: گرانی در هنگام کرونا!

   دارکوب اگه مردم پول نــدارن، پس ظهرهای جمعه 
اینا کی هســتن که جلوی رستوران های بیرون شهر صف 

می کشن؟
دارکــوب: شــاید صاحبــان رســتوران ها هســتن کــه به 

استقبال مشتری های فرضی اومدن!
   دارکوب تــو که صدات به گوش مســئوالن می رســه 
بهشــون بگو کــه فوتبــال رو تعطیل کنــن، واال مــا راضی 
نیســتیم با این وضعیت هی پول به مربــی خارجی بدیم و 

اون هم بذاره بره!
دارکوب: ما راضی نیســتیم ولــی اونایی کــه باید راضی 

باشن، هستن!

   استیکر و گیف نباشه نصف مهارت ارتباطیم رو از 
دست می دم!

    یــادش به خیر ما عروســی که دعوت می شــدیم از 
ســه روز قبل تو خونه شــام و ناهــار تعطیل بــود. برای 
دخترداییم گفتن عروسیش تو هتله، مامانم یک هفته 

تعطیلِی غذا اعالم کرد، داداشم رو با ُسُرم بردیم!
    یــه رکورد دیگــه ای کــه تــو ۳5 ســالگی دارم اینه 
کــه هیچ وقــت تــو هیــچ خواســتگاری جــواب منفی 
نشنیدم. چون به هرکی گفتیم کی بیایم خواستگاری 
دخترتون، گفتــن حاال باهاتون تمــاس می گیریم و تا 

االن هیچ کدوم تماس نگرفتن!
   اگــه کرونــا گرفتیــد تــو این فصــل، حتمــا گالبی 
بخورید. ممکنه فایده ای نداشته باشه ولی خوشمزه  

است!
   اولین قدم برای داشــتن کسب و کار موفق اینه که 

دم در ورودی گوشی کارمندها رو ازشون بگیرین!
   رفیق ما تا ســر کوچه هم با ماشــین مــی ره، کرونا 
گرفت سه روزه خوب شد. اون وقت رونالدو با اون بدن 
ورزشــکاری دو هفته اســت خوب نشــده. پس نتیجه 

می گیریم ورزش دشمن سالمتیه!
   به لطف مسئوالن، بقالی هم داره جزو مکان های 

لوکس محسوب می شه !

   رفیقــم بعد از ســال ها زنگ زد گفــت می خوای یه 
هفته ای بنز بخری؟ گفتم آره، گفت خاک تو سرت که 

هنوزم مثل بچگی هات گول می خوری!
   ولی مــا عینکی ها یه آپشــنی که داریــم اینه وقتی 
عصبانی می شیم عینک مون رو درمیاریم میندازیم رو 
میز بعد چشامون رو می مالیم. خیلی باکالسه لعنتی 
که متاسفانه شما مردم عادی از این قابلیت بهره مند 

نیستید!
کارتــون  شــبیه  زندگیــم  می کنــم  حــس     
فوتبالیست هاست، همین طوری لنگ در هوا موندم 

تا قسمت بعدی بیاد!
   وضعیت یه  جوریه که از کســی طلب داشته باشی 
نمی تونی بگیری، ولی اگه کســی ازت طلب داشــته 

باشه میاد ازت می گیره!
   من نمی دونم چه جوری واقعا دیر می رسید سر کار. 
من این قدر آدم دقیق و منظمی هستم که آرزوم شده 
یک بار سر کار دیر رســیدن. البته این که بیکارم و کار  
اصلیم خوردن صبحانه است هم شاید بی تاثیر نباشه!
    استوری واتس اپ هم اون جوری که فکر می کنین 
بدون کاربرد نیســت، مثال از روی همین اســتوری ها 

می شه فهمید االن تو فامیل کی با کی دعواش شده!
     بچه بودم فکر می کردم دیده بان حقوق بشر روی 
یه برجک وایســتاده داره با دوربیــن همه مون رو نگاه 

می کنه!
   بابام داشــت از تو ماشــین آشــغال می انداخت تو 
خیابــون، داداشــم گفت بابــا نریــز تلویزیــون می گه 
خیابون هم خونه ماست. تا رســیدیم خونه بابام سیم  
تلویزیون رو درآورد، پتو و بالش داداشم رو هم انداخت 

تو کوچه گفت حاال برو تو خونه تون بخواب!

نیازطنزی

مهارت ارتباطی در 
خواستگاری!
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آینده خوداتن را به ما 
بسپارید

اب ما یم توانید صددرصد از 
رسنوشت خود مطمنئ شوید

انواع خدمات فال رایانه ای، 
سنیت، کتاب، قهوه، چای، 

نخود، لوبیا چییت، پودر آویشن، 
ماه تولد، رنگ، هشر، اشیا، 

 کف بیین دست، کف اپ،
  کف بیین )دماغ(،

 ،BMI گروه خوین، قد و وزن و 
رمل، پیشگویی، آینه بیین، 

پیش بیین، طالع بیین، 
 گوی بلورین، تندیس بلورین،

 دیپلم افتخار، فال هندی، 
مرصی، ایتالیایی، مکزییک، 
یوانین، بلغاری، پرپوین و... 

هرچی به فکراتن برسد و نرسد

موسسه نیمه رمسی 

 آینده سازان فردای روشن 

گل و بلبل

توئیت روز

فرق گزارشگرهای ما و اوان! 

 این منوی امالکه، یه 
منوی ویژه خودرو هم 
داریم که مخصوص 

دکترهاییه که 
فقط میرن مطب و 

برمی گردن!
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اندر حکایت ما و بورس

گفته بودین که بیاین تو بورس با کل دارایی
ما هواتونو داریم تو پیچا و سرباالیی

مدتی که بگذره میشین همه مثل یه گرگ
کبک تون خروس می خونه و ما هم می زنیم ُارگ!

خالصه ما اومدیم تو خط با کل هستی مون
با پول و طالها و دارایی های قسطی مون

شبا با رویای »اسکروچ« شدن می خوابیدیم
ُصبا با همون تصور ِهی سهام می خریدیم
شاخصا سبز و قشنگ و چشم نواز و دلربا

همه تو بورس بودن؛ شمسی خانوم، جعفرآقا
کم کم اون نمادا رفتن همگی سمت پایین

اومدیم به خودمون، پریدیم از خواب شیرین
سودمون صفر شد و اصال کل سرمایه به باد رفت

قوالیی که داده بودن همه جملگی ز یاد رفت
اوال گفته بودن که گرگ می شی بعد یه مدت
ولی ما بره بودیم، دست وپا زدیم این وسط!

شیما اثنی عشری  

َپر زد...!

َپر زد از آجیل ما بادام... َپر
تخمه ماند و پسته های خام... پر
می خورم صبحانه را جای ناهار

از درون سفره ما شام... پر
قسط های گنده و سود زیاد

شد تمام ثروتم با وام... پر
دیزِی مادر شده خالی ز گوشت

از خجالت زد شبی بابام! پر
پر زده از صورت اقالم؛ نرخ

همچنین از سفره ها؛ اقالم... پر
مرغ پیدا می شود پیش خواص

از بساط مردمان عام... پر
سفره ها خالی شد از عطر برنج

روغن »اویال«، سس »مهرام«... پر
دزد بیت المال را دولت شناخت

او ولی زد قبل هر اقدام پر!
آهویی دیگر نمی افتد به دام

گشته آهو چون پلنگ و دام... پر
امیرحسین خوش حال  

 این کارا چیه خب؟ 
بابا درست بگو اوضاع قمر در عقربه! 

 فرصة جیدة، الكرة کمیک روز

تدخل المرمی، یاا... یاا...، 

یالها من كرة قدم رائعة یا فتی 

طیب انت جعلت الجمیع، سعداء 

جمیل جمیل جمیل، شکرًا، 

شکرًا یا مسی،

 السالم علیک یا مسی

 یک موقعیت برای 

بازیکن شماره 10، 

میره که گل بشه و بله 

گل شد... 

مهدیسا صفری  خواه

 طنزپرداز

 رئیس اتحادیه رستوران داران هتران:

  رستوران ها، مشاور امالک
 و خودرو شده اند!

پیوندتان مبارک!
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کارتونیست: مرحوم محمدرضا اکبری

 رئیس اتحادیه رستوران داران هتران:

  رستوران ها، مشاور امالک
 و خودرو شده اند!


