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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    23 مرداد 1399   
شماره 1669 

شعر روز
از اون لحاظ 

پیامک روز 

اهل یه کار خوب هستی؟

پنج شنبه ای دیگر را در حالی آغاز می کنیم که امروز 
متعلــق به شماســت. بلــه همین شــما که داریــد این 
مطلب را می خوانید. حاال خواهش می کنم چند قدم 
بروید عقــب تا چشــم های نازنین تان ضعیف نشــود. 
نه ببخشــید! این دیالوگ خانم مجری برنامه کودک 
زمان ما بود. بله عرض می کردم که پنجره را بگشایید، 
نفس عمیق بکشید. نه راستی االن کروناست، خیلی 
نفس عمیق هــم نکشــید. آهان ماســک بزنیــد ولی 
بدانید که گشــایش بزرگــی در انتظار همه ماســت. 
باالخــره آن روزهــای خوب کــه منتظــرش بودیم فرا 

رسید.
امروز می خواهم درباره طرح گشایش اقتصادی حرف 
بزنم که همه جا از آن صحبت می شود. از آن جایی که 
بنده تخصص اقتصادی هم در کنار دیگر تخصص هایم 
دارم این طرح را کامل برای شــما می گشایم. ببینید 
در این طرح گفته شــده قرار اســت دولت بــه ما مردم 
نفت بفروشد. یعنی چی؟ یعنی ما می رویم توی صف 
می ایســتیم )اصال مگر صف نباشــد مزه ای دارد؟( و 
نفت را بر اســاس توانی که داریــم از دولت می خریم. 
حاال یک نفر توان دارد صدهزار بشــکه می خرد، یک 
نفر هم توان ندارد یک بشــکه می خــرد. البته خیلی 
از ما همــان یک بشــکه را هــم نمی توانیــم بخریم که 
احتماال باید بطری نوشابه دست مان بگیریم برایمان 
پر کننــد. البته معلــوم هم نیســت برای بــار اولی که 
نفت می  خواهیم بگیریم از کجا باید بشکه خالی گیر 

بیاوریم بدهیم تا پر تحویل بگیریم.
اما مشــکل بعدی این اســت کــه تــوی خانه های 25 
متری که به مــا می دهند نفتــی  راکــه می خریم کجا 
جا بدهیم؟ بــاز بــرای این مســئله هم معلوم نیســت 
چه تدبیــری اندیشــیده شــده. گذشــته از همــه این 
حرف ها همسایه طبقه باالیی ما همین االنش پیست 
سوارکاری در خانه شــان راه انداخته من می ترسم از 
فردا سروصدای جابه جا کردن بشکه هم به آن اضافه 
شــود. بعد اصال ما ایــن نفت را از شــما بخریــم به چه 
کاری می آید وقتی کســی نیست از ما بخرد؟ آخر اگر 
مشــتری اش بود که شــما نمی آمدی آن را یک دور به 

ما بفروشی. واقعا باور کنیم دل تان برای ما سوخته؟
در کل جمع بندی من این اســت که بعضی مسئوالن 
مثل ایــن رفقای قدیمی دوران دبیرســتان شــده اند. 
طرف بعد از هفت ســال ناگهان بــه آدم پیام می دهد و 
طوری که در قالب یک پیام بگنجد می گوید: »ســالم. 
خوبی؟ آقا اهل یه کار خوب هســتی؟« بقیه اش را هم 
که من و شما می دانیم پرزنت شدن برای چه جور کاری 
در انتظارمان است. حاال مسئوالن هم مدتی از ما خبر 
نداشتند یکهو ســراغ ما را گرفتند هر چه می  خواهیم 
مثبت بیندیشیم چنین چیزی برایمان تداعی می شود.

   دارکوب جان چه خبر از گشــایش اقتصادی دولت؟ تو 
فهمیدی چی بود و چه سودی برای ما مردم داشت؟

دارکوب: ما که نه دیدیم و نه فهمیدیم، شاید هم هنوز مونده 
تا اثر کنه؟!

   اتوبوســرانی گفتــه روزهــای تعطیــل به خاطــر کرونا 
اتوبوس هــا رو تعطیل می کنــه. به نظرت بقیــه روزها کرونا 
نیســت، یــا روزهــای تعطیــل چــون مســافر کمتــره برای 

اتوبوسرانی نمی صرفه که مسافرجابه جا کنه؟
دارکوب: نه همچین هم نیســت،  ان شــاءا... منظورشون 
اونه که مردم روزهــای تعطیل بمونن خونــه و از کانون گرم 

خانواده لذت ببرن!
   آقای جهانگیری تو صفحه دارکوب شــده مثل مرحوم 
حبیبی توی گل آقا. هر روز باید باشه و اگر یک روز نباشه هم 
مهاجری خودش و هم ما شاکی می شویم!  
دارکوب: خدا بیامرزه دکتر حبیبی رو، آقای جهانگیری هم 

مثل ایشون باجنبه است و کاریکاتور خورش ملسه!
   آق کمال فکر نمی کردم این قدر »زذ« باشی!

آق کمال: زذ نیستم، زنمه دوست دارم و بهش احترام مذارم!
   دارکوب یه زمانی ســفر خارجی برامــون آرزو بود، بعد 
خونه خریدن و االن ماشین خریدن. همین طوری پیش بره 

خریدن گوشی و گوشت و گوش فیل هم برامون آرزو میشه!
دارکوب: حاال گوشی و گوشــت یه چیزی، ولی گوش فیل 
رو بــرای چی می خواین؟ با تشــکر از مســئوالن کــه با تمام 

سعی شون دارن فهرست آرزوهامون رو بلندتر می کنن!
   دارکوب چرا بعضی مســئوالن ما دایــم درحال نظریه 
دادن هستن؟ مگه نمی شه از تجربه بقیه مسئوالن یا حتی 

کشورهای دیگه در بعضی زمینه ها استفاده کرد؟
دارکوب: از قدیم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن!

     هــوا این قدر گرمه که کــره  تو یخچال آب شــده. البته 
شاید یخچال مون ایراد داره ولی این چیزی از گرم بودن 

هوا کم نمی کنه!
       کنکور اون قدر داره عقب می افته که فکر کنم آخر سر 
کنکور امسالی ها با کالس اولی هایی که سال بعد قراره 

برن مدرسه یک جا برگزار شه!
     مامانم اومده می گه اون سوسیس رو که تو یخچال بود 
کی برداشته؟ می گم من خوردم. می گه اون خراب شده 
بود گذاشته بودم برای گربه! نمی دونم چرا حس می کنم 

صدام عوض شده... میو!
      آشــپزی کردن خودش ســخت نیست، 
این که هر روز باید به مغزت فشار بیاری چی 

درســت کنی، ســختی قضیه 
است!

     من حســاب کردم، به همه 
اونایــی کــه بــوی من اذیت شــون 

می کنــه روزی پنج هزار تومــن نقد بدم، 
برام به صرفه تره تا مام و اسپری بخرم!

      قبال نگــران کرونــا گرفتــن کنکوری ها 
بودیم، حاال عالوه بر اون باید نگران استرس 

ناشی از بی برنامگی زمان کنکورشون هم باشیم!
     فردا شب اخبار می گه کنکور همون ۱۴_ ۱5 تیر بود، 

مگه نرفتید آزمون بدید؟!
      واسه متولدان دهه شصت از دار دنیا یه غر زدن »کنکور 
زمان ما« مونده بود که اونم جلوی وضعیت امسال در چشم 

تاریخ به فراموشی کامل سپرده می شه!
     به من نگیــد آخرای مــرداده. من هنوز تو اســفند ۹۸ 

موندم و منتظرم عید بشه!
اول  داشــتم،  کنکــوری  بچــه  مــن        اگــه 
می بوســیدمش، بعــد کتــاب 
زیست و شــیمی و ریاضیش رو 
می بستم و کتاب های آموزش 

حرفه و فن رو باز می کردم واسش!
     بچه بودیم غصه می خوردیم 
تا چیزهایی  رو که نداریم برامون 
بخــرن، االن غصــه می خوریــم تا 

چیزایی رو که داریم ازمون نگیرن !

      داشتم از تو خیابون رد می شدم، طرف از فاصله  ۳۰۰ 
متری محکم زد رو ترمز. دویدم ســمت ماشینش خودمو 

کوبوندم به کاپوت، لنتش حروم نشه!
     گاهی اوقات هم تو خیلی خوب بازی می کنی ولی باز 

زندگی دقیقه ۹۰ گلش رو می زنه!
       اولین بار که فهمیدم حس چشــایی ربطی به چشم و 
حس بینایی ربطی به بینی نداره، فهمیدم یه جای کار این 

دنیا می لنگه!
    از نظر بیولوژیکی غیرممکنه، ولی واقعا پشه خره!

      از وقتی طریقه مصرف شامپو رو از پشتش خوندم دیگه 
راحت از گلوم پایین نمی ره!

    نمی دونم چه حکمتیه تا گوشی دستته هیچی نمی شه، 
ولی دو دقیقه بذاری کنار حتی ممکنه از ســفارت آلمان 

برای اعطای شهروند افتخاری تماس بگیرن!
      روسیه گفته واکسن کرونایی که تولید کرده تزریقش 
دو مرحله ایه. حتما تو مرحله  اول بهت ویروس کرونا تزریق 
می کنن و یه کد چهار رقمی ارسال می شه به گوشیت، تو 
مرحله دوم موقع تزریق، اون کد  رو هم باید واردت کنن تا 
پادتن تولید بشه. اگر هم سه بار کد رو اشتباه وارد کنن رو 

همون حالت کرونا قفل می شی!

نیازطنزی

کنکور مگه تموم نشد؟!
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فروش بدون واسطه
مقدار محدودی ماسک و محلول 
 ضدعفوین کننده درجه یک ممتاز

 موجود است 

ماسک ها اننو، شش الیه و دست دوز بوده و 
تمضیین فقط هوای اپک را رد یم کند 

محلول هم کامال گیاهی است که برای 

 پوست و لباس و محیط زیست

 هیچ مشکیل ایجاد منی کند 

برای رعایت یک رسی موارد، فقط فروش 

تلفین و ارسال به محل مشا

)مشاره تلفن ها هر روز عوض یم شود و 
کارت خوان موجود است(

 دکرت مسود قریق و 
مهندس هوشنگ بلربینگ

محمدعلی محمدپور

 طنزپرداز

چون من سخنگوی وزارتخونه هستم ماسک 
نزدم تا سخن بگم، ولی محض احتیاط اینا رو 

نیم ساعتی تو محلول بجوشونین!

وزیر کار: ناسالمتی جک تعریف کردم ها، یه 
لبخند بزن اقال!

+نمی بینی دارن عکس می گیرن؟ اون 

پروتکل رو بکش باال!

توئیت روز

معاون وزير اقتصاد: هسام عدالت را به راحیت از دست ندهيد 

 باور کنین 
اون قدرا هم که 

میگین راحت 
نیست...!

 حواست باشه
  راحت 

از دست ندیا!

کمیک روز

ب
کو
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روحاین: مسئویل   که کارمند دورکار را مجبور به حضور در محل کار کند مجازات یم کنیم 

روش های نوین دورکاری برای فرار از مجازات

دوبییت های خربی هفته

متوسط قیمت خانه در هتران مرتی 
۲۱.۵ میلیون تومان

مانده است دگر -شما بگو- راه مگر؟
از پول به جیب مان مگر ماند اثر؟

گفتند که در خانه بمانید ولی
کو خانه که ما در آن بمانیم دگر؟!

 مدیر دفرت موسییق ارشاد:
 مافیا نداریم، بعیض هتیه کننده ها 

توان مایل بیشرتی دارند

در جیب یکی پول و پله با هم هست
در جیب یکی هست ولیکن کم هست

گفتی که نداریم در این جا مافیا
جز پول مگر مافیای دیگر هم هست؟!

عبدا... مقدمی  

هجوم مسافران به مشال

دیدیم که حال مان چه خوب است، چه  خوب!
دلتنگ هوای خوب و دایم مرطوب

ما از کرونا فرار کردیم شمال
 با دیدن ما فرار کرد او به جنوب!

عادی شدن کروان برای مردم

ولی جدا زیادی بی نظیرید
سفر رفتید و دریا و کویرید

اگر بهداشت را پاسش نکردید
کمی ویروس  را جدی بگیرید

بهار نژند  

استفاده از فناوری

استفاده از نیروی جایگزین

استفاده از محیط منزل
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هر از گاهی سلطان یک چیز ظاهر می شود!  

 شیر:باید یال و کوپالم رو بزنم
 آبرو برای سلطان جنگل نذاشتین!

مخارج زندگی

جهانگیری

کارمندهای دورکار 
گفتن سیستم قطعه، 
هفته دیگه بیاین تا به 
ادامه دورکاری مون 

برسیم!

ابالی هشر
بیار فورا برام استیِک ویژه

دوتا »موکا«، کنارش کیک ویژه
واسه راننده بنزم که اون جاست
بده با پول من یک ِشیک ویژه!

اپیین هشر

بیار لطفا برام دیزی مشتی
کنارش نون تبریزی مشتی

اگه چاقوت نمی بّره پیازو
بیا دستت بدم تیزی مشتی!

امیرحسین خوش حال  

کارمند


