تیتر روز
روحانی :به خاطر مشکالت مردم متاسفم

زندگیسالم
پنج شنبه
 17تیر     ۱۴۰۰
شماره 1924

مردم:چهتفاهمی،ماهمبهخاطر
مشکالتمونمتاسفیم،خبچی؟!
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وزیر نیرو :صنایع دو هفته تعطیل میشوند

!

ای صاحب فال ،چند روزی اســت که احســاس ناراحتی

میکنــی ،مخصوصا وقتــی از خانــه خارج میشــوی این

احساست بیشــتر میشــود ،تحمل حرف زدن با کسی را
نداری ،میخواهــی زود به خانــه برگردی ،وقتــی بیرون

هســتی ناآرام و بیقراری ...چیزی نیســت ،مارک پشت
لباست رو بکن ،راحت می شی!

دارکوب

دارکوب:فقطحواستونباشهخود
نیروگاههایبرقروهمتعطیلنکنین!

شعر روز

سفیر ژاپن :از رسیدن دریاچه ارومیه به حالت
ثبات خوشحالیم

دوبییت های خربی هفته

مردم ایران :ما هم از حالت نشستن
مسئول محیط زیستمون تو
شرایط ثبات نگرانیم!

ایران بیش از ۲۵۰هزار
ا َبر میلیاردر دارد

تو میپرسی چرا ما بینشانیم؟
دلیلش هست این :بیآشیانیم!
کسی نشمرد ما را اینهمه سال
چرا؟ چون از ابرمستضعفانیم!

روحانی:برقبرایزندگیمردمبسیارمهماست

مردم:خوبشدگفتین،خودمون
یادمونرفتهبود!

*
گاموفوبیا (ترس از متاهل شدن)
مانع جدید ازدواج جوانان

سفیر ارمنستان :اقامت کمتر از  ۱۰روز
مشمول واکسن نمیشود

ای دل بال ،ای دل بال ،ای دل بالیی
ای دل به درد عشق عمری مبتالیی
یک بار هم اما نرفتی خواستگاری
شاید تو هم درگیر گاموفوبیایی؟!
*

دارکوب :اشکال نداره ،وقتی 50مدل
واکسنتولیدکردیماگهدادیمبهتون!

ت های یک میلیون و  ۵۰۰هزار
بیسکوی 
تومانی در راه ایران (جام جم)

باران؛ شامپانزه باغوحش ِارم
به کنیا فرستاده شد

یکآقازاده:امیدوارماینادیگهتو
چایلهنشن!
کارتونیست:محمدجوادطاهری

وزیر نیرو :اعمال خاموشی بدون برنامه
پذیرفتنی نیست

ی وصله،
مردم :اگه بگید ک 
شاید کارتون آسونتر بشه!

پژوهشگران :موهای خاکستری با رفع
استرس میتوانند به رنگ طبیعی برگردند

مردم :مال ما که فعال از استرسها
کال داره میریزه!
کله چغوکی

آق کمال میترسد!
آق کمال

همه کاره و هیچ کاره

مرد گنده ،ای همو خانهایه که سالها توش زندگی
خودم
کردی ،چیش ممکنه ترسناک باشــه؟ از او ور ُ
مترسم ،از
مدادم که او چیزایی که مو ازشــان
جواب
ُ
ُ
در و دیوار هم رد ِمشــن! چراغقوه گوشــی ره روشن
مچرخانــدم که ...باتریش ِتموم
بودم و تو خانه
ُ
کرده ُ
ِ
نفهمیدم
ــزد.
م
م
ن
ده
تو
بــود
آمده
م
قلب
یعنی
رفت!
ُ
ُ
ُ
پوشــیدم و بــدو رف ُتم تــو حیاط.
چیجــوری لبــاس
ُ
برم تو کوچه
م
کرد
باز
حیاطه
در
کور.
همهجا سوت و
ُ ُ
که اقال َیگ آدم ببی ُنــم که خدا براتان نیــارهَ ...یگهو
خوردم بهش.
َیگ چیزی مثل دیو جلوم ســبز رفت و
ُ
دیدم او
حاال زبونُم بنــد آمده بود که داد
ُ
بیکیشــم که ُ
کارم تمومــه ،االنه که یا
موجوده دره ِمخنــده .گف ُتم ُ
شــنیدم َیگ
مو ره بخوره یا تبدی ُلم کنه به گربه ...که
ُ
صدای آشنا ِمگه« :چرا اینجوری میکنی کمال؟»
آوردم
بودم ســرمه باال ُ
هموجور که رو زمین نشســته ُ
دیــدم عیــال از َیــگ طــرف دره تکونُــم ِمــده و از او
و ُ
یادم
طرف هم آقای دکتــر از خنده کبود رفتــه .دگه ُ
آوردم ،فقط ِمدنُم تا َیگ هفته
ِنمیه که چی بهانــهای ُ

نشــم ولی هنوز
ســعی
مکردم با آقای دکتــر روبهرو ُ
ُ
کاملیاخانم دره ِمخنده .ایم از ای.

دیکتیوناری
یوز ( :)Yoozمخفف یوزپلنگ ،حیوان بومی ایران که تا چند وقت دیگر فقط
به صورت کم رنگ در افســانهها و روی پیراهن تیم ملــی حضور خواهد
داشــت .این کلمه همخانوادههای بســیاری دارد .ماننــد :یوزر| یوزی
که زیادی زر میزند .یوزی|روش صدازدن یوزهای نر توســط همسران
سشان .میوز|به گربههایی که ادعای یوزپلنگی دارند گفته میشود.
لو 
چلغوز|به یوزهــای معتاد گویند که تــوان راه رفتن هم ندارند ،چه برســد به
دویدن.یالقوز| یوزهایمجردیکهازازدواجفرارمیکنندوتکوتنهادنبالآهو
یدوند .فیوز| غدهای داخل مغز یوزهاست که وقتی چشمشان به طعمهای
م 
میافتدودنبالشمیدوندولیبهآننمیرسند،عصبانیشدهواینغدهقلمبه
میشود.دراصطالحبهاینعملفیوزپراندنمیگویندکهبهمرورزمانبهکنایه
برایعصبانیشدنوهمچنینیکاصطالحدرعلمالکترونیکتبدیلشده
است.کلمههایدیگریهمهستندکهخبدیگرجانداریم.

موز ( :)Mozمیوهای زردرنگ و موزی شــکل .نام یک نوع شــوت در فوتبال
است که ســرهنگ علیفر آن را کشف کرده اســت .گفته میشود همراه با
نارگیل ،غذای عمده میمونهاست .قبال میوه الکچری حساب میشد
کهاالنفوقلوکسشدهاست.پوستشبهشدتلغزندهاستوهرکس
را بخواهنــد از کاری بردارنــد ،زیــر پایههای صندلیاش پوســت موز
میاندازند.تاچندیپیشهرکیلوموزیکدالربودولیبهتازگیهرکیلو
موزحدود 2دالرشدهاستکهنشانمیدهددالرچقدرافتداشتهاست.
جوز ( :)Jozدر بعضی نســخ خطی آمده نام دیگر گردوهایی اســت که
خیلی گرد نبوده و شبیه موز هســتند .گفته میشود یک نوع آن که تند
بوده و اشک آدم را درمیآورد ،جوز هندی است و همراه با موز ،اسلحه
ســازمانی آدم خوبها علیه بدمنها در فیلمهای هندی اســت .شعر:
جوز استاد به ز سیب پدر.

بیخیال کشتی ساحلی...
پاشو این کرمه رو ببین چه خوشگله!

جهانگیری :جواب همه رو می دم ولی بذارین اول اون آقا که ماســک
رو کشیده رو سرش سوالش رو بکنه  ،تا جوش نیاورده!

پیرمرد
پرحاشیه

امروز سه بار برق رفت
ببینم جدول قطع برق فردا چه ساعتیه؟

بازم رفت!

گران چون بود موز ،آن بیزبان رفت
نبود و بود اگر بار گران ،رفت
به شهر ما که بارانی نیامد
همین یک دانه باران هم از آن رفت!
*

تلفیق شیوههای مجازی و حضوری
بهترین روش در پساکرونا
بذارین تخت جای نیمکتها
یه روانداز و یک دونه متکا
یه بسته چیپس ،یک لیوان چایی
بساط درس حاال شد مهیا!

مجید رحمانی صانع
*****

کووید آسان منود اول

به کوشش یک کاردار

چند وقــت پیش عیــال گفت َیگ ســریال ترســناک
بیگیرمــش .گف ُتم:
آمده تو شــبکه نمایــش خانگی،
ُ
«جان ما بیخیال شو! ِمدنی که مو اهل ایجور فیلما
نیس ُتم ».خندید و گفت« :ای ترسو! خجالت بکش»
ُ
چندشم ِمشه!» گفت« :حاال
گف ُتم« :مو ترسو نیس ُتم،
میگیم قاتل زنجیرهای و زامبی ممکنه حال آدم رو
به هم بزنن ولی شبح و روح که چندشآور نیستن».
گف ُتم« :اتفاقا وقتی نصف شــب از تو کانال کولر َیگ
صداهایی میــاد یــا در اِشــکاف خودبهخــود وا ِمره،
خیلی هم چندشه!» خالصه دو ســه قسمت سریاله
خریدم و دیدم و چشــمتان روز بد نبینــه ...یعنی
ره
ُ
مکردم َیگ دقیقه تو خانه
جوری شده بود که جرئت ِن
ُ
تنها ُ
باشم!
تا ای که َیگ روز عیال گفت جلســه دره و شب دیرتر
میِه .مویــم دل تــو د ُلم نبود کــه چیجوری تــو خانه
تنها بمانُم .آقای دکتــر اینا هم خانه نبــودن و تو کل
بودم کنج دیوار َیگ
بودم .نشســته ُ
ســاختمون تنها ُ
چشممعینآفتابپرست،
چشممبهگوشیبودو َیگ
ُ
ُ
بقیه خانه ره نگاه مکــرد که َیگهو برقا رفــت! اِنا حاال
بــودم که
خــوب رفت .آقــا مــا ره ِمگــی ،عرق کــرده ُ
خودم مگف ُتم
ِنمدنس ُتم از گرمایه یا ترس .حاال هی به ُ
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فال روز

اال یا ایها الدولت ادر واکسن و ِ
حاملها
کووید آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
به بوی الکل و تیرک شدم معتاد و وابسته
چه ترسی با خودت افکندی ای ویروس در دلها!
مرا در شهر و در مترو چه امن عیش چون هر دم
خبر فریاد میدارد حذر گردد ز ناقلها
به ژل دستت تو نَمگین کن اگر رفتی به مهمانی
کسی را چون خبر ن َْب َود ز راه و رسم منزلها
دوباره پیک و موج پنج و تعطیلی هرباره
کجا دانند حال کاسب و احوال شاغلها
سر و کارم ز نادانی به بیماری کشید آخر
ز بس گشتم به هرجایی بدون ماسک چون ولها
چو عافیت همی خواهی برو در الک خود چندی
َمتی واکسن زنیم ماها؟ بپرس این را ز عاقلها
شیما اثنی عشری

