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تس�ت 
مغزشناسی

شخصیت پنهانی تان را بشناسید

می كنید؟
الف( پوشک ها را خریده و هرچه زودتر اقدام 

به ازدواج و  فرزنددارشدن می کنید.
ب( ش��امپو و ماکارون��ی را برمي داری��د و تا 

پایان عمر خودتان را سرزنش مي کنید.
ج( عکس بچه ه��ای قحطی زده را به عنوان 
بچه های بی پوش��ک کش��ورتان اس��توری 

می کنید.

 3- اگر ببینید ع�ده ای در صف آیفون 
40 میلیونی ایس�تاده اند، چه واكنش�ی 

نشان می دهید؟
الف( یک زنبیل توی صف گذاش��ته، فرش 
زیر پا و طالهای مادرتان را می فروشید و 

خودتان را به صف می رسانید.
ب( چند تا فحش که از قبل آماده کرده اید، 
نث��ار افراد داخل صف می کنید و س��راغ نفر 

آخر را مي گیرید. 
ج( داخ��ل آسانس��ور ش��ده و با آیف��ون از 

دماغتان عکس می اندازید.

4- اگر دلتان املت بخواهد و در یخچال 
 گوج�ه فرنگ�ی نداش�ته باش�ید، چ�ه 

راه حلی به ذهنتان می رسد؟
الف( هرطور شده - حتي با فروش ُکلیه تان 

- گوجه می خرید و املت می زنید.
ب( مگه سیب زمینی - تخم مرغ چشه؟

ج( ی��ک عکس از مس��ابقات پرت��اب گوجه 
مي گذاری��د و زیرش کپش��ن می کنید: 40 

سال بدون املت و ساالد شیرازی!

5- فرض كنید ش�ما باغ پرتقال دارید، 
اگ�ر قیمت دالر س�ه برابر ش�ود، ش�ما 
چ�ه تغیی�ری در قیم�ت پرتق�ال ایجاد 

می كنید؟
الف( قیمت آن را پنج برابر یا بیشتر می کنید، 

باالخره که مي خواهد همینقدر گران شود.
ب( نمي دانید دالر چیس��ت ل��ذا پرتقالها را 
به اولین داللي که س��ه برابر قیمت از ش��ما 

مي خرد، مي فروشید.
ج( ی��ک توئی��ت در وصف پرتقال به اش��تراک 
می گذارید و دِر انبار پرتقالها را تا عید مي بندید.

برای جواب الف، 5 امتیاز
جواب ب، 3 امتیاز 

و جواب ج، 1 امتیاز 
در نظر گرفته و مجموع آن را حساب کنید. 

چنانچه جمع امتیازات شما:
 بی��ن 20 تا 30 باش��د، ش��ما ی��ک مغز 
اقتصادی هستید که بعداً دست و پا در آورده.
 بین 10 تا 20 باش��د، ش��ما یک اسکول 
اقتصادی بوده که هرچه اقتصاد این مملکت 
می کش��د از وج��ود امثال شماس��ت. یعنی 
عقلتان نمی رسد وقتی یک چیزی دارد گران 

می شود، بخرید بذارید توی انباری خانه؟!
 بین  5 تا10 باش��د، ش��ما یک سلبریتی 

هستید؛ تمام!

“وصال او ز عمر جاودان به”*
نگویم چیزی از اوالد و نان به

سخن از عشق می خواهم بگویم
که حرف از عشق با نسل جوان به

معلم هستم و در شغل ما هست
کالس درس از باغ جنان به

به سر دارم هوای جوی آبی
ولی استخر باشد یا که وان، به

دلم دلدار می خواهد ولی صبر
ز خرج َرخت و نان و زایمان به

میان دشت با دلدار خوب است
هتلهای گران اصفهان به

روم دنبال او با اسب تازی
ولی گفته: “بیایی با ِمگان به”

بدو گفتم: “عزیزم عشق خوب است!”
بگفت: “آری؛ ولی ثروت از آن به

کنار یار، نان و هندوانه
نمی چسبد، نهار رستوران به”

در آخر گفت: “خرج رنگ و مش را
نداری پس برو دیگر! همان به،

که تنها و عزب باقی بمانی
که یار پولدارِ شارالتان به”

خالصه اینکه قطعا یک معلم
مجرد باشد و بی خانمان به

مدیر آمد، سخن شد کات، زیرا
دبیر الل از بلبل زبان به

*حافظ

فاطمه انوری

دبیر الل از 
بلبل زبان ِبه! با توجه به اتفاقات ش��گفت  آوری که اخیرا در 

ترکیب مدیران رده باالی دولتی رخ داده است 
- البته این چیزها برای غریبه  ها شگفتی دارد و 
اال برای ما که خاطره اس��ت - یکی از مشاهیر 
بین المللی واکنش نش��ان داده که »مسوولی 
که تو را نکش��د، ولت نمی  کن��د!« آقای نیچه 
انگیزه اصلی  اش را شنیدن خبر انتصاب مدیر 
ممنوع الخروج برکنار شده به سمت مشاور در 
یکی از امور مهم کش��وری عنوان کرده است. 
آقای نیچه اصرار داش��ت که اس��م برده نشود. 
درپی این اظهارات بزرگان دیگری این وضعیت 
را ژانر کردند و جمالتی را از خود َدرکرده اند که 

با هم بعضی از آنها را می  خوانیم.

»وقت��ی هم��ه اس��تیضاحش می  کردند من 
منصوبش می  کردم«

 مایکل شوماخر

»استعفای زیر مجموعه  ام را قبول می  کنم ولی 
فراموش می  کنم« 

نلسون ماندال

»م��ن هیچوق��ت از نظ��ر منتق��دان ناراحت 
نمی  شوم، بلکه نظرم را هم در موردشان عوض 

نمی  کنم، من کال هیچ کاری نمی  کنم« 
آل پاچینو

»دو چیز خیلی سر و صدا می  کنند، پول ُخرد و 
وزیر بدون عملکرد «

 انیشتین

»دو چیز پایان ندارد، اولی  اش همین جمله من«
 انیشتین فیت اصغرفرهادی

»روی هیکل  شون حساب نکن«
دیال�وگ یک�ی از بازیگ�ران سرش�ناس 
فیلم  های سه  دونگ سه  دونگ، چاهارخونه، 

اینترستالر و فیلم عروسی نگارنده

»شما اشتباهی هستین«
مسعود شصت  چی

»من همیش��ه آدم  های تنبل را برای کارهای 
سخت انتخاب می  کنم« 

بی�ل گیتس ولی به جان مادرم منظورم از 
تنبل، نادان و از كار سخت، مدیریت كالن 

نبود!

»من در گذشته فکر می  کردم که اطالعات در 
سیاه  چاله ها نابود می  شوند، اما تناظر دی اس 

سی اف تی ذهنیت مرا تغییر داد« 
استیون هاوكینگ

مسؤولی که تو را نکشد 
ِوَلت نمي کند!

شاهرخ بایرامی شادی عسکری

شهردار 
بر دقیقه

ای��ن روزه��ا همه چپ چپ نگاه��م میکنند، 
شب ها که همه جا تاریک میشود و فقط ما اینجا 
هس��تیم، از صدای جیرجیر بقیه که آن طرف 
اتاق اند میفهمم که دارند پش��ت س��رم حرف 
میزنند! ش��ایعاتی که در موردم پخش ش��ده 
به گوش خودم هم رس��یده، میگویند نحس و 
شومم و انگار طلسم ش��ده ام، راستش از شما 
چه پنهان دیگر خودم هم دارم ش��ک میکنم 
که مب��ادا از آن روز که ب��ه اینجا آمدم بالیی 
سرم آورده باشند! میگویند میشود پول بدهی 
تا معجونی بدشگون کننده   از ترکیب پشم بز 
ش��اخدار و  عرق پش��ت گردن زرافه و  پشکل 
بره  دو روزه و  پنیرک نوزاد چله ای را  بس��ازند 
و آن وقت یا به کمر ش��خص مورد نظر بمالند 
یا در غذایش بریزند تا برای همیش��ه نحوست 
دست از س��رش برندارد! البد زمانی که خواب 
بودم یک نفر آمده روی پشتی ام یا به دست و  
پاهایم یک همچین چیزی مالیده که این روزها 
کسی جرأت نمیکند نزدیکم بیاید و یا اگر هم 

آمده، نرسیده، رفته! 
هر چقدر فکر میکنم بیش��تر نمیفهمم! آخر 
المص��ب این چه س��حر و  جادویی  اس��ت که 
یک شبه آدم سالمی که دو روز نشده مرا دیده، 
از ناحیه کلیه دچار سنگ و  از ناحیه  معده دچار 
زخم و از ناحیه   قلب دچار گرفتگی عروق و  از 
چند جای دیگر...  یا بنده خدایی یکهو با دیدن 
من پس از عمری بازنشستگی دوباره بازنشسته 
شود، تازه هیچ کسی هم جز من مقصر نباشد! 

گمانم حق با دیگران اس��ت، یکجوری نفرین 
شده ام که میترسم اگر همینطور ادامه پیدا کند 
سرعت تعویض صاحبانم به »شهردار بر دقیقه« 
برسد و اسمم را به عنوان نحس ترین صندلی، در 

رکورد های گینس ثبت کنند! 
راستی! شما باطل السحر سراغ ندارید؟!

داوود افرازی

)كلمه + كارتون(

1- طال رفت باال، هوا خوب بود همان جا ماند.
2- داشت قیمت یخچال را باال می بُرد، جانش باال آمد.

3- زندگی سخت شد، نرم کننده زدند، وِل شد.
4- مغزش را موکت کرد، همه چیز به آن می چسبید.

5- ساعتش خوابید، خودش زنگ زد.
۶- مزاحم تلفنی داشتند، به تلفن ضد زنگ زدند.
۷- حنایش رنگ نداشت، آب قند رویش ریختند.

نرگس داشادیان

این روزها بس��یاری از هموطنان عزیز که 
نگ��ران آینده اقتصادی مملکت هس��تند، 
دست به خرید بیش از نیاز اقالم مورد نیاز 
زندگی می زنند که خدای ناکرده پس فردا 

گران تر نشود. 
خب این عزیزان را می شود درک کرد ولی 
ی��ک عده هم اقالمی م��ی خرند که هیچ 
نیازی به آن ها ندارند، برای ش��ناخت این 
دسته کمی تحلیل روانشناختی الزم است 

که در ادامه ارائه می دهیم:

خری��داران پوش��ک در حال��ی ک��ه هنوز 
مجردن��د: این عزیزان بس��یار وسواس��ی 
هستند و حتی از فکر کردن به این که یک 
روزی ممکن اس��ت نوزادی داشته باشند 
و این نوزاد پوش��کی ب��رای قضاي حاجت 
نداشته باشد، چندششان می شود. در علم 

روانشناسی به این اختالل پیف پیف فوبیا 
می گویند.

خریداران الس��تیک کامیون در حالی که 
موتور گازی هم ندارند: این افراد در کودکی 
عالقه زیادی به ماشین سنگین داشته اند 

ام��ا در بزرگی پ��ول خرید 
فرغون ه��م ندارند در 
نتیجه دچ��ار اختالل 

دو قطبی شده و وسط 
الستیک ها نشسته و ژست 
کامیون سواری می گیرند. 
به این اختالل الستیکوفرنی 

می گویند.

خریداران غذای مخصوص 
حیوانات خانگی در حالی 

که شعار می دهند که پول هیات ها را خرج 
فقرا کنید: نام این اختالل س��ندروم شکم 
سیری اس��ت و هنوز راه درمان مشخصی 
هم برای آن کش��ف نش��ده. روانشناسان 
توصیه می کنند که این افراد تا مي خورند، 

بزنید!

الستیکوفرني، پیف پیف فوبیا

محمدرضا رضایی

تأملي روانشناختي در چیزهایي كه مي خرند

توضیح بازی به دلیل اس��امی غیرفارس��ي و نامأنوس، فعاًل قابل 
انتشار نیست! 

در این بازی، اعضای هیات دولت دور یک صندلی می 
چرخند و با پایان موزیک هر کس روی صندلی هر پستی 

نشست، شایستگی انتصاب در سمت مذکور را دارد. 

تبصره: جهت رعایت حقوق سالمندان، افراد جوان الزم است جای 
خود را به آنها بدهند. 

همان  از  کهولت سن  دلیل  به  سال  هفتاد  باالی  اعضای  تبصره2: 
ابتدای بازی برجای خود بنشینند.

این بازی برای صمیمیت بیشتر بین دولت و مردم است. آخرین بار 
این بازی در گفت وگوی رئیس جمهور با مردم انجام شد. نماینده 

مردم پرس��ید: ما خیالمون از بابت قیمت دالر راحت باش��ه؟ و 
رئیس جمهور پاسخ داد: بله!

هریک از اعضای هیات دولت فرصت دارد، هفت س��نگ را زیر 
پای مردم بیندازد. اگر موفق شد که طوری مردم را زمین بزند که 

دیگر از جا بلند نشوند، به درجه »تا 1408 با« نائل می شود.

تبصره: استفاده از قلوه سنگ، پاره سنگ، تخته سنگ در صورت وارد 
نیامدن صدمه جدی قابل قبول است.

هفت سنگصندلی بازی

بله و خیر معکوسگرگم و گله می برم

دست کی باال؟!
 در این نوش�ته قص�د داریم جهت بهره وری بهتر هیات دولت از س�اعات اداری

 بازی های مناسب برای آنها را معرفی كنیم:

فاطمه سادات رضوی علوی

َمکرون: سالم. از دیدنتون خوشوقتم.
مخاطب َمکرون: ]میخندد[ 

َمکرون: برای دیدن ش��ما باید ش��خصاً به 
نیویورک میامدم.

مخاطب َمکرون: ]شدیدتر میخندد[

َمکرون: باید مس��ائل موش��کی ب��ه برجام 

اضافه شود!
مخاطب َمکرون: ]روده بُر ش��ده کف زمین 

ولو میشود[
َمکرون: ما یکسری تحریمهای جدید علیه 

شما اعمال میکنیم.
مخاطب َمکرون: ]زمین را گاز زده جان به 

جان آفرین تسلیم میکند...[

مخاطب َمکرون!
محمد امین میمندیان

سیخونکچی!
در پ��ی گ��ران ش��دن تم��ام مواد 

مصرفی خانوارها! هجوم گس��ترده 

ای جه��ت خری��د ای��ن اق��الم به 

فروش��گاه ه��ا روانه ش��د ک��ه در 

م��واردی خریدار به علت نداش��تن 

پ��ول، بچه خ��ود را جه��ت خرید 

پوشک در فروش��گاه گرو گذاشته 

است. این هموطن در پاسخ به این 

س��وال که پوشک ها رو مگه واسه 

همین بچ��ه نخریدی، چرا گروش 

گذاشتی گفته است، من نمیفهمم! 
فقط میخرم!

در هیات دولت قانون نانوش��ته ای 
به اس��م »به جان مادرم اگر بزارم 
ب��ری!« وج��ود دارد. در این قانون 
اعض��اء ب��ه هی��چ وج��ه از هیات 
دول��ت خ��ارج نمی ش��وند و تنها 
در بخش ه��ای مختل��ف جابه ج��ا 
می ش��وند. به این ص��ورت که اگر 
خود ش��خص هم نخواه��د بماند، 
اج��ازه رفت��ن ن��دارد و در صورت 
اصرار زیاد، برای او سیبیل آتشین 

کشیده می شود!

ب��ا توجه به قانون منع به کارگیری 

بازنشس��ته ها، شهردار تهران هنوز 

چای اش س��رد نش��ده باید پس��ت 

خ��ود را به نفر دیگری دهد. آقایان 

ربیعی و آخوندی جزء گزینه های 

پیش��نهادی معرف��ی ش��ده اند  که 

در ای��ن باره یک ش��هروند تهرانی 

در واکن��ش به ای��ن موضوع گفت  

»ناموسا ولمون کنید!« در این باره 

هی��چ فرد دیگ��ری توضیح خاصی 

نداد و همه در واکنش به این خبر 

برای ش��ورای ش��هر تهران آرزوی 

موفقیت و شادکامی کردند!

محسن انصاري نژاد

مهدی نظری

حتما این جمله را ش��نیده اید: »پیش��گیری 
بهت��ر از درمان اس��ت« این جمل��ه معموالً 
توس��ط پزش��کان و دوس��تان ایش��ان یعنی 
دکتره��ا بیان می ش��ود و منظ��ور از آن این 

است که مثاًل قبل از اینکه سرما 
بخ��وری و بخواه��ی قرص 
بخوری،  س��رماخوردگی 
س��رماخوردگی  ق��رص 

بخور که سرما نخوری! 
در  چی��زی  ی��ک 

همی��ن مایه ه��ا 
اما  البت��ه... 
ای��ن روزها 
از  ع��ده ای 

هموطنانم��ان 
ب��ا دس��ت بُ��ردن در ای��ن 

جمل��ه و تغییر آن ب��ه »پیش  َخري بهتر از 
نَخري است« یا »پیش خرید بهتر از نخریدن 
است« آن را از انحصار پزشکان خارج کرده و 
کاربردی عمومی به آن بخشیده اند. اما چرا و 
چگونه؟ این دسته از هموطنان معتقدند که 
اگر کاالیی را بخرند و استفاده نکنند، بهتر از 
آن است که نخرند و استفاده نکنند؛ یعنی اگر 
از کاالیی زیاد داشته باشند در حالیکه کم الزم 
دارند، بهتر از آن است که کم داشته باشند در 
حالیکه کم الزم دارند. در کل منظور این عده 
این اس��ت که کاالی بی استفاده داشته، بهتر 
از کاالی بی اس��تفاده نداشته است! این طرز 

فکر جدا از اینکه اشتباه است، غلط هم است. 
مثال طرف هنوز ازدواج نکرده، ولی برای فرزند 
کوچکش، چند بسته پوشک خریده یا طرف 

س��الی یکبار از دستمال 
آن  کاغ��ذی 

هم 

ی  ا ب��ر
اس��تفاده  کردن  فین 

می کند، ولی اکنون با کارتن، دستمال 
احت��کار کرده ی��ا اینکه طرف اصال ماش��ین 
ندارد، ولی برای ماشینش روغن ترمز خریده! 
مش��خصاً این کاره��ا عالوه بر اینکه اش��تباه 
هس��تند، غلط نیز هستند چون شما محتکر 
ُخرد حس��اب شده و تجربه نشان داده ُخردها 
بیشتر از تراول ها در معرض خطر هستند؛ چه 
در مبارزه با مفاسد اقتصادی، چه در گرفتن 

وام و چه در غیره. بخصوص در غیره!

محتکر ُخرد

فرشته موسوی
مهدی حصاركی

كامران یاری

پیش خری بهتر از نخری است

طنز وطن امروز  شماره 2548 11سه شنبه 10 مهر 61397

س�ؤاالت را ب�ا دق�ت بخوانید و پاس�خ 
دهی�د. در آخر امتیاز خود را محاس�به 

كرده و شخصیت واقعی تان را ببینید.

1-اگر به شما بگویند پراید كه تا دیروز 
فحش هم زیادیش بود، شده 60 میلیون 

چه كار می كنید؟
الف( قبل از اینکه گرانتر بش��ود سه - چهار 

تا می خرید.
ب( درخواس��ت پناهندگ��ی ب��ه جیبوت��ی 

می دهید.

ج( از رأی��ی که دادید اظهار خوش��حالي 
کرده و می روید همان طرفی که باد می وزد.

2- اگ�ر برای خرید ش�امپو و ماكارونی 
در  ببینی�د  و  ش�وید  فروش�گاه  وارد 
قفسه، پنج بسته پوشک هست چه كار 


