
اولی: بچه ها خوبین؟ آمادگی دارین یه خبر ترسناک 
بدم بهتون؟

سومی: یعنی چی می تونه باشه؟ این طور که تو گفتی 
بیشتر ترس برمون داشت!

دومــی: ســتون تعطیــل شــده و مــا از نون خــوردن 
افتادیم؟ کرونــا قوی تر از قبل شــده و این بــار با نگاه 
کردن هــم منتقل میشــه؟ وزیــر جوان گفتــه چیزی 
رو فیلتر نمی کنیم؟ یا شــاید... شــاید رئیس جمهور 
گفتن قراره از شــنبه همه چیز خوب بشــه؟ بگو دیگه 

قلبم ایستاد!
اولی: نایب رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو 

گفته: »فعال مردم از خرید خودرو می ترسند«.
سومی: پوووف... این خبر ترسناکت بود؟ یه چیزی 
بگو که تازگی داشــته باشــه! ترس از خریــد که دیگه 
جزئی از زندگی مون شــده و اگه یه روز نترســیم شب 

نمیشه!
دومی: االن توقع داشتی با قیمت چیزی بترسیم؟ ما 
تن ماهی 35 تومنی و مرغ 50 تومنی دیدیم، ما رو از 

چیز جدید بترسون!
اولی: نه اتفاقا، مسئله اینه که آقای نایب رئیس گفتن: 
»با افت قیمت دالر قیمت خودروها هم در حال ارزان 
شدن است و دوباره تعداد فروشندگان خودرو در بازار 

زیاد شده، اما عمال خرید و فروشی نمی شود.«
ســومی: آهان! یعنی مردم می ترســن خودرو بخرن 
یا بفروشــن که بعدا ارزون تر بشــه؟ خدا قســمت کنه 

از این ترس ها!
دومی: اتفاقا االن من ترس برم داشت! یعنی مردم 
اون قدر توان مالــی دارن که پرایــد 110 تومنی رو 
بخرن ولــی نمی خرن؟ یا مــردم اون قدر خــودرو تو 
دســت و بال شــون هســت و به پولش نیــازی ندارن 
که صبر می کنن تا گرون بشــه؟ برم چند حبه کرونا 
گیر بیارم بخــورم، بلکه ایــن ترس بی پولی از ســرم 

بره بیرون!
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ای صاحب فال، بــه زودی کارت ملی ات را خواهی 
گرفــت. بلــه، خوشــحال بــاش و بــر طبل شــادانه 
بکــوب. باالخــره بعد از چند ســال نوبت تو شــده 
تا کارت دار شــوی. البتــه زمان دقیقــش در فالت 
دیده نمی شــود، ممکن اســت هفته آینده باشــد، 
ممکــن اســت ســال دیگــر همیــن موقع. ولــی به 
هرحال کارتت را خواهی گرفت، چون قرار اســت 
ترددهایــت را بــا آن کنترل کننــد، البتــه اگر این 

قانون هم اجرایی شود!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال تولد عیال را 
فراموش نمی کند

تولد عیال نزدیک شــده. حــاال ُمگم نزدیــک منظوُرم 
پس فــردا نیســت، بیشــتر از َیگ مــاه دگه مانــده ولی 
مقدمات تولدش بری مــا از دو ماه قبلش شــروع ِمره و 
تا دو هفته بعدش هم مراســم بزرگداشــت تولد ادامه 
دره! َیگ مثل جدید ِمگه »اگه َیگ بار تاریخ تولد عیالته 
فراموش کنی، دگه تا آخرعمر فراموش نمکنی« چون 
همو َیگ بار بری هفت پشتت بسه و بالیی به سرت میه 
که تا آخر عمر  یادت نره! ولی گوش شــیطون کر، همو 
َیگ بار هم بری مو اتفاق نیفتاده. بری که کاملیاخانم 
از شیش ماه قبل از تولدش اعالم خصوصی و عمومی 
مکنــه و ِانقدر ِمگه کــه اگه یــاُدم بره صبح هــا صبحانه 
بخوُرم، تاریخ تولدش یاُدم ِنمره. امسال گفُتم باید َیگ 
برنامه ویژه بیچیُنم. چون ای روزا بازارا تعطیل بودن، 
رفُتم تو چندتا ســایت چرخ زُدم ببیُنم چــی به چیه که 
خوشــبختانه یا متاســفانه یاد موجودی کارت بانکیم 
افتاُدم و بالفاصله به ای نتیجه رســیُدم که الزم نیست 

کادو گیرون باشه، مهم او عشقیه که توشه!
بعدش به ای فکــر افتاُدم کــه بری حمایت از کســب و 
کارهای خُــردو، به چند تا پیــج و کانال که کار دســت 
مکنن سر بزُنم. خوشبختانه اونا هنوز با دالر جهانگیری 
کار ِمکردن و طفلیا روشــان نشــده بود قیمتــا ره مثل 
فروشــگاه های غیرمجازی ببــرن باال. بــا احتمال ای 
که اداره پســت تعطیله یا سرش شــلوغه، چندتا خنزر 
پنزر سفارش داُدم و گفُتم زود بفرستن تا دیر به دسُتم 
نرســه. حــاال شــامس ما تــو ای مــدت برعکس پســت 
سرعتش دوبله شــده بود. طرف گفت ممکنه دو هفته 
دگه به دست تان برسه ولی هنوز َیگ هفته نشده دیُدم 
پســتچی آمد و یکی یکی بســته ها ره داد دســُتم. حاال 
مویم دُلم مثــل چغــوک خردویه، َیگ ســاعتی طاقت 
آورُدم و بعد که رفُتم خانه زرتی کادوها ره داُدم به عیال! 
یعنی چند روز کاُرم شــده بود کادو دادن به عیال بری 
تولدی که َیگ ماه هنوز مانده بهش! البته هرکدوم َرم 
بهش مداُدم تاکیــد مکرُدم »ای مــال تولدته ولی االن 
مُدم، یادت باشــه ها!« اویم َیگ لبخندی مزد و مگفت 
»باشــه حتما!« خالصه فعال به اندازه سه تا تولد بهش 
کادو داُدم، ولی دیشب گفت: »دیگه کادویی نمونده؟ 
دو سه روزه بهم هدیه ندادی ها! گفته باشم تا روز تولدم 
همین بساط باید برقرار باشه تا بدونم که تاریخ تولدم 

یادت نرفته!« ِانا حاال خوب رفت، ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

 اینم تالفی همه وقت هایی که 
دمپایی توالت رو خیس می کردم! 

 اوه اوه سقف چقدر 
نم  زده، کاش بارون 

نگیگیره که باز برامون 
حرف درنیارن!

نترسیم یا بترسیم؟
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روز دانشجو 
امسال این طوری گذشت
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 دبیر جشنواره فیلم فجر: 

 جشنواره امسال
 بدون منایش فیلم ها 
 برگزار یم شود و
  فقط داورها 
 فیلم ها را 
متاشا یم کنند و 
 سیرمغ  ها 
اهدا یم  شود 

رئیس جمهور: دستور خرید واکسن کرونا را 
صادر کردم

دارکوب: پس فعال دستورتون رو 
بزنیم به دست مون تا ببینیم خودش 

کی میاد!

حریرچی: مهم ترین نگرانی ما شب یلداست

مردم: دقیقا مثل ما، با این قیمت ها!

رئیس کل بانک مرکزی: با روندی که بازار ارز 
در پیش گرفته و با اقدام هایی که انجام شده از 

این پیچ گذر خواهیم کرد

دارکوب: خداکنه وقتی پیچ 
می پیچه، ما هم بپیچیم!

شیوع یک بیماری مرموز و ناشناخته در هند

سلمان خان در حال کشتن کرونا با 
انبه: هیچی برای ما مرموز نیست!

وزیر جهاد کشاورزی: از فاصله قیمتی بین عمده 
فروشی ها و خرده فروشی ها رنج می کشیم

دارکوب: کاش ما بمیریم که این 
رنج کشیدن شما رو نبینیم!

مارادونا همسر سابق و دخترانش را از ارث 
محروم کرد

دامادهای مارادونا: تف تو این شانس!

معاون وزیر بهداشت: آرایشگا ه های زنانه از 
پرتخلف ترین اصناف هستند

دارکوب: فکر کنم آقای معاون تازه 
رسید وجه آرایشگاه عیال رو دیدن!

تازه ترین نظرسنجی صداوسیما: تلویزیون 
محبوب تر از شبکه های اجتماعی

دارکوب: وقتی اینترنت قطعه و 
شبکه های اجتماعی وصل نمیشن 

منظورتونه؟!

!

لیگ برتر و حاشیه هایش

شروع لیگ برتر داشت جنجال
عجب لیگی شود این لیگ امسال

مربی شاکی از هرچی لب خط
شبیه مرغ پرکنده است و بی بال!
اگر پیروز گردد، بوده »تاکتیک«

اگر بازد به پای بخت و اقبال!
یکی هم آن یکی را می دهد فحش

»بیانیه« شود یک باره فعال!
سوادش قد سن تیله بازی ست
ولیکن ژست او مانند »نادال«

برای کسب پیروزی یکی هست
به دنبال دعا و ورد و رمال

روانی می شوی بی شک عزیزم!
کنی گر لیگ را پیوسته دنبال

یقینا نام آن باید بگردد!
به جای لیِگ برتر؛ لیگ اطفال

همیشه داد و پرخاش و حواشی
به فکرت می زند تعویض کانال

برای این که آرامش بگیری
بخوان هر هفته این جا شعِر خوشحال!

امیرحسین خوش حال

*****

اندر احواالت مردان در قرنطینه

از آن زمان که گشتم تعطیل و فارغ البال
گفتم رسیده وقت آرامش و عشق و حال

اندیشه من این بود، لکن به رای زنم
اوضاع کمی تفاوت می کرد قدر یک خال

با خنده گفت: »عشقم، از بودنت کنارم
چیزی نمانده روید بر شانه ام دو تا بال«

تا آمدم به خود من، دیدم که ِتی به دستم!
بر کله مبارک، پیچیده همسرم شال

یک روز پخت و پز بود، روز دگر نظافت
هردم وظیفه ای نو می داد من را عیال
در آشپزی که دیگر گوی از همه ببردم

دستپخت من رسیده اکنون به حد کمال
براق می نمودم کل سطوح خانه

میز و دکور َو اصال کل وسایل هال
القصه این سه هفته آسایشم گرفته
منزل و کارهایش باشد برایم وبال

درخواستم ز دولت، یک مورد است تنها:
برگشِت به مشاغل، آن وضع خوب نرمال!

شیما اثنی عشری


