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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    12 تیر 1399   
شماره 1634 

کروانیی ریز ، اما تیز

می دهد جوالن کرونا توی شهر
باز می ریزد به جان خلق زهر
یک ِجِغل ویروس ُگنده آمده
چون اراذل شهر را بر هم زده

گرچه این ویروس خیلی ریز بود
در عوض نامرد خیلی تیز بود

دست و روبوسی »به را« شد هر کجا
او سه سوته می رساند خویش را
می شود از راه دست و از دهان

در وجود فرد سالم میهمان
بین مردم فاصله چون کم شود

در تن آن ها کرونا دم  شود
عطسه و سرفه چو زد بیمار سخت

بر گروِه دور و بر، برگشت بخت
مانعی پیش دهان وقتی که نیست
غیر بیماری بگو محصول چیست؟

تا مریضی را نگیری چون کره
ماسک را بر روی خود می زن، یره!

جان من! یک ذره کار خوب کن
ماسک را بر بینی ات منصوب کن

عبدا... مقدمی  

*****

ژست و ژست!

یک شبی جوراب او سوراخ شد
در فضاهای مجازی شاخ شد
حیف با گفتار چرت و کار پرت
پرتماشاگر شده در شهر هرت

طفلکی در کافه با ژستی تیتیش!
عکس گیرد با سس و ساالد خویش

گاه گیرد عکس در حال اریب!
می کشد سیگار با ژستی عجیب

گشته پنهان در میان دودها
دور او پر گشته از کمبودها

می کند یک سر گدایی الیک را
می زند گاهی برند »نایک« را

دوست دارد شاخ باشد طفلکی
هم ردیف »باخ« باشد طفلکی

درک و فکرش کهنه، گفتارش مدرن
کاغذش از کاه و خودکارش مدرن
یک لباس شیک و اندامی کثیف
فیل را در چشم مردم کرده لیف!

عشق ایران است و ایران دیده نیست
عشق باران است و باران دیده نیست

انتقاد از هرچه دارد گاه گاه
گاه می خندد به مردم قاه قاه
طبل توخالی است اما پرصدا

او ندیده آب و گشته ناخدا!
روز و شب از غرب می گوید سخن
از شب پاریس و صبح »منهتن!«

کرده ام رفتارشان را نقد و تست:
ژست و ژست و ژست و ژست و ژست و ژست

عاقبت یک شب ز دست این گروه
می پرم کت بسته از باالی کوه!

امیرحسین خوش حال  

شعر روز
با خانمان 

پیامک روز 

در قرنطینه چه آموختم

هیچ وقــت فکــر نمی کــردم چیــزی باعــث شــود که 
روند مدرســه رفتن بچه ها با اختالل مواجه شود، ما 
بچه های دهه 60 هستیم. حتی جنگ تحمیلی هم 
نتوانست سر و ته مدرسه رفتن ما را هم بیاورد. اوضاع 
تحصیل ما آن قدر پیچیده بود که با وجود آبله مرغان 
هــم بــه مدرســه می رفتیــم. وقتی کســی بــا بحران 
آبله مرغان در خانه روبه رو می شد به آن به چشم تبدیل 
تهدید به فرصت نگاه می کردیم. همیشــه در فامیل 
یک نفر پیدا می شــد که می گفت: »برو بوســش کن. 
بذار آبله رو بگیری و خیالت جمع بشــه.« ما با همین 
فرمان با کرونا هم رو به رو شدیم. شــاید برای همین 
است که خیلی کرونا را جدی نمی گیریم و متاسفانه از 
ماسک زدن به هر بهانه ای دوری می کنیم. حاضریم 
از کرونا بمیریم اما با دوستان و آشنایان به همان روال 

قبلی دست بدهیم و روبوسی کنیم.
با همه این تفاســیر، قرنطینه به ما آموخت: حتی در 
ازدواج هم دوری و دوســتی بیشــتر جواب می دهد. 
قــدر معلــم بچه هــا را بیشــتر بدانیــم، همیــن  که 6 
ســاعت در روز جای ما حــرف می زنند خدا را شــکر. 
شــاید باورتان نشــود ما ۱۲ سال مدرســه رفتیم که 
مادران مان نفس بکشــند، نه این که چیزی بشویم. 
همــه مــا یــک سرآشــپز درون داریــم، با وجــود همه 
انکارها. بهتریــن راه پس انــداز پــول، تعطیلی همه 
دنیاست! دل مان حتی برای نوه عمه دختر خاله مان 
تنگ می شــود وقتی که در خانه ایم. خدا را شــکر که 
دســت FBI به ما بــرای دانلود ســریال های خارجی 
نمی رســد . »شــنبه  رژیم و کتــاب و درس« یک توهم 
تاریخی  اســت. گول پیامک های وزارت بهداشت را 
نخوریم که وانمود می کند نگران ماســت، همین که 
فیش پیامک دو ماه اول قرنطینه به دســتش رسید، 

یک طرفه با ما کات کرد.
 و در نهایــت قرنطینه به مــا آموخت: خدا نیــاورد آن 
روزی را که از »نیچه و دکتر شریعتی و مارکس و یونگ 
چه گفت« به »در الیو دنیا و ساشا و پویان چه گذشت« 
برســیم! در ضمن همیشــه با فایرواِل روشن زندگی 
کنیم تا ویروسی نشویم. راستی، ماسک حتی برای 
دوران پساکرونا هم الزم اســت، جلوی زیادی حرف 

زدن برخی را می گیرد!

     لطفا صفحه دارکوب دو روز در هفته باشه، آخه خیلی 
خنده به روی لب میاره.

دارکــوب: ممنونیــم از لطــف شــما و خوشــحالیم از این 
موضوع، ســعی می کنیم تو این یک روز در هفته به اندازه 

همه روزهای هفته شما رو بخندونیم!
  زنده  باد آق کمال  و کله چغوکی اش! آق کمال؛ برای  ما 

پشت کنکوری ها هم  دعاکن!
آق کمال: مو بری همــه دعا مکنــم، مهم ایه قابل باشــم و 

دعام بیگیره.
  دارکوب جان، یه زمانی مردم پول پس انداز می کردن 
تا خونه بخرن، االن ما باید به زور از شکم خودمون و خانواده 
بزنیم تا بتونیم رهن و اجاره بدیم. فکر کنم بچه های ما باید 

برای اجاره چادر گوشه جنگل آماده بشن از حاال!
دارکــوب: اگه این طــوری بشــه که خیلــی خوبــه، یعنی 

جنگلی باقی مونده که بشه توش چادر زد!
  دارکــوب می دونی قــراره کی بیمه بیــکاری کرونا رو 

واریز کنن؟
دارکوب: دوســت عزیز بی خیالش شــو، مگه بیکاری که 

می خوای بیفتی دنبال گرفتن بیمه بیکاری؟!
  دارکوب ، در تعطیالت  تابستانی  بگو ایام  فراغت مون 

 روبا چی  پر کنیم؟
دارکوب: با موندن در خونه و ماسک زدن!

     قرار شده از خونه های خالی مالیات بگیرن؟ خب این 
چه به درد من بدون خونه می خوره دارکوب؟ این طرح که 
فقط جیب خود دولــت رو پرمی کنه و بازم ســر ما بی کاله 

می مونه.
دارکوب:نه دیگه، باید امیدوار بشــیم دولــت با این طرح 
پولدار بشــه تا فکــرش آزاد بشــه و بعد یــه فکری بــرای ما 

بی خونه ها بکنه!

   نونوایی محل برای رعایت فاصله اجتماعی به فاصله 
۲0سانت روی زمین دایره کشیده، یه غریبه اومد تو صف 
پرسید مگه قبال چه جوری می ایستادید؟ گفتم اون دایره 

جلو جلویی رو می بینی؟ قبال همه اون تو بودیم!
   من با ماســک از حالت عادی هم زشــت تر می شــم. 
قشــنگ می تونم عکســم رو به عنوان کاراکتر ترسناک 

بفروشم به والت دیزنی!
   بعضی هــا این قــدر نگران ماشین شــون هســتن که 

ماسک رو به آینه وسط آویزون می کنن!
  یک نکته مهم برای کســانی که امسال کنکور میدن 

تا برن دانشگاه و می خوان موفق بشن: نرین دانشگاه!
   مــادرم می گه پــدرت وقتــی اومد خواســتگاریم هم 
خوش تیپ بود، هم دو متر قد، هم ماشین گرون داشت، 
هم خونه ویالیی داشت، اما به خاطر اخالق مردونه  اش 

زنش شدم!
    من تــا اون وقتی صــدام خوبه کــه صــدای موزیک و 

خواننده آهنگ قطع نشه!

   یه سری از فامیل های ما کال از وجود گزینه ای به نام 
»فراموشی رمز عبور« خبر ندارن. هر موقع پسورد یادشون 
می ره یه اکانت جدید می ســازن. اینه کــه هرکدوم ۵ تا 

اکانت فیسبوک و ۱0 تا اینستاگرام دارن!
   درس خونــدن که جــای خود داره، حتــی تصمیم به 

درس خوندن هم جوریه که... بیا خوابم گرفت!
  از هر ۱0تا پســر 9نفرش موها رو بلند کرده یا مثل 

درخت فرفریه. االن وقت جذابیت و متفاوت 
بودن ما کچل هاست!

    امیــد داشــتن رو بایــد از قمــری یــاد 
بگیرین، مثال با ماشین که میری سمتشون 
تا اون لحظــه آخر امیــد دارن که تــو ترمز 
بگیــری، آخرش هــم مجبــورت می کنن 

بگیری!
   یــه قــرص خریــدم موهــام نریــزه، موهام 

تغییری نکــرد ولی ناخن هام شــده مثل 
ناخن های جادوگر شهر ُاز!

    بازگشت به تنظیمات کارخانه فقط چند روز اولی که 
از مسافرت برمی گردی و دل و دماغ انجام هیچ کاری رو 

مثل سابق نداری!
  99 درصــد کســانی کــه اول جمله شــون می گــن 
»نمی خوام ناراحتت کنم ها« دقیقا می خوان ناراحت تون 

کنن، به محض گفتن این جمله صحنه رو ترک کنین!
    زدم شبکه4 ، مجری پاشد داد زد که این جا به حریم 

خصوصی آدم احترام نمی ذارن و رفت!
  هرروز که از خواب پا می شم جلوی آینه با جمله  »پسر 
که نباید خوشــگل باشــه« به خــودم امید بــه زندگی 

می دم!
 هــر روز صبــح یه جــوری بــا خســتگی و 
کوفتگی از خواب پا می شــیم انگار که شب 
قبلش مثل انســان های اولیه برای شکار با 
یه خرس گریزلی جنگیدیم و بعدش رو سنگ 

و کلوخ خوابیده بودیم، نه یه تخت راحت و نرم!
   کاش یــه چیــزی هــم مثل پتو واســه 
تابســتون درســت می کردن که تو 
هوای گرم بندازی روت و خنک 

بشی!

نیازطنزی

فراکسیون ماسک زنندگان!
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فروش بدون واسطه
 تعداد محدودی کاانل 

اب رشایط ویژه واگذار یم شود

کاانل کولر: خنک و ضدخامویش 

توسط پدران

کاانل تلویزیون: رسگرم کننده، 

بدون تکرار جومونگ و مختار

کاانل سکه: اثبت و بدون افزایش 

)مدل کاهیش به زودی یم رسد(

کاانل دالر: اب عمق و عرض 

سفاریش مشا

کایف است اب ارسال عدد 

9473801293564 به 

4653921083749

کاانل خود را جلوی مزنل دریافت 

کنید و لحظایت شاد برای خود و 

خانواده اتن بسازید

مهدیسا صفری خواه

 طنزپرداز

ی
جهانگیر

آخیش... مگه کرونا بیاد که ما تو سینما 
بتونیم از دوتا دسته صندلی مون لذت 

ببریم!

توئیت روز

تکذیب طرح ساخت 
خانه های 25 مرتی توسط دولت

بیا... مشکل مسکنت 
هم حل شد! کی گفته 
25 متره؟ یک وجب 

بزرگ تره...

آغاز لیگ فوتبال اب رعایت پروتکل های هبداشیتکمیک روز

ب
کو
دار

طبق معمول ما  مردم مقرصیم!
1- آقای 

رئیس جمهور 

گفتن هرکی 

ماسک بزنه و 

دست هاشو 

بشوره، 

جایزه داره

3- نمخوام! 

زود تموم 

کنین که به 

بازپخش 

بیست وسی 

برسم

2- من... 

من...

4- صبر کنین 

منم اومدم... 

به به آدم 

لذت می بره، 

کاش مردم 

هم مثل 

ما رعایت 

می کردن!


