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مذاکره با کرونا 
بدون هیچ مقدمه ، بخش هایی از مذاکرات محرمانه 
ویروس ها که اخیرا به طور اتفاقی به دست مان 

رسیده است را در ادامه منتشر می کنیم:

آنفوالنزا: خب االن چی می گی؟ حرف حسابت 
چیه؟

مذاکره  ندارم شما درخواست  کرونا: من حرفی 
دادید!

ابوال: ببین بذار من خالصه اش رو بگم. اگه کوتاه 
نیایی همه ویروس ها رو علیه تو متحد می کنیم.

هاری: میزنیم دهنتو سرویس می کنیم.
کرونا: کی؟ شما؟ هه!

ایدز: اصال نمی ترسی باهات وارد جنگ بشیم؟
کرونا: به این حرفا نمی خورید آخه! به من گفتن 
این جا قراره مذاکره کنیم، من نیومدم تهدیدهای 

الکی یه مشت ویروس از مد افتاده رو بشنوم.
ببین  بگم.  نکته  ای  یه  بدید من  اجازه  آنفوالنزا: 
کرونا جان! االن همه نگران این هستن که شما 
خودتو برسونی به آقای رئیس جمهور و ایشون رو 
مبتال کنی.اگه این کار رو بکنی که خب مردم دچار 

مشکل می شن.
رو  تحقیقاتی خودت  فعالیت های  بیا  ایدز: شما 
ادامه بده اما رئیس جمهور رو مبتال نکن ما هم 

قول می دیم علیه تو کاری نکنیم.
ابوال: عالیه! یه چیزی هم بین خودمون می نویسیم.

ایدز: اصال امضای هاری تضمینه.
 کرونا: کی خواست حاال ایشون رو مبتال کنه؟! 
ماسک  پاستور  می رم سمت  خودم  من  داداش 
می زنم. شما هم بهتره به فکر این ویروس مذاکره 

کردن که افتاده تو جونتون باشید.

گمشده
تکهایازکشور،خوشقدوباال،سرسبز،
لطمهنخورده،جهتفرارازتصمیمات
یهوییخانهراترککردهوتاکنون

مراجعتننمودهاست.
از کسانی که از نامبرده اطالع دارند تقاضا 

می شود با دفتر ریاست جمهوری
تماس حاصل فرمایند.

و ضمن دریافت ماسک و دستکش و
حتی شیلد رایگان، رییس جمهوری را از 

نگرانی درآورند.

کرونا چاره نیست! 
کشور: اره خداییش اگه کرونا بگیره 
با  به من لطمه می خوره، یه چیز 
دارم.  نیاز  تر  نقاهت طوالنی  دوره 

مثاًل ۳۶۵ روز!

کشف گروه خونی جدید
خبرساز شد 

متخصصان خون دانشگاه پزشکی به یک پدیده 
نادر در گروه خونی افراد رسیده اند.

گروه خونی  تحقیقات خونی،  مرکز  گفته  به 
جدیدی کشف شده که تعجب متخصصان را 

در بر داشته است.
هستند  خونی  گروه  این  دارای  که  افرادی 
رنگ شان  و  دارند  فعال تری  قرمز  گلبول های 
سرخ تراست و گاهی نزدیک سرخ آبی می شود.

این خون که با نام علمی »+m« شناخته شده 
است جزو آن دسته از گروه خونی هایی است 
که نمی تواند به کسی خون بدهد ولی از دیگران 

توقع دارد که به او خون بدهند.
ویژگی خاص این گروه خونی، خاصیت مکش 
باالی آن است. این گروه خونی اگر احساس کند 
که چیزی کم دارد خون هر چیزی که نزدیکش 

باشد را می مکد و خود را نجات می دهد.
مقامات  خونی  گروه  به  که   m خونی  گروه 
معروف شده در حال بررسی در آزمایشگاه های 

بزرگ دنیا است.
دانشمندان از خطرات احتمالی رشد این گروه 

خونی ابراز نگرانی کرده اند.

رئیس جمهور چیست؟ 
رئیسجمهور: کسی که رئیس جمهور است. کسی که جمهور مال اوست.

< رجوع کنید به کلمه رئیس و جمهور

رئیس: آخرین فردی که وارد اداره می شود. ذواالمضتین. فرمان فرما. دایرت 
المعارف پارسی: آن که شور گیرد و آن کند که خواهد. 

ذواالمضتین: صاحب دو امضا. کسی که پای جمله »بررسی و اقدام« اگر امضای 
اول زند کارمندان بر تخم چشم گذارند و اگر امضای دوم زند بر چشم انداز.

جمهور: خودکرده هایی که تدبیرشان امیدوار است. گروهی از مردم که حق 
تاثیر بر سرنوشت خود را دارند. 

تدبیر:  f(x)=9x. تابعیست در علم ریاضی که هر x را در عدد 9 ضرب می کند 
و x هر چه می خواهد باشد جز حقوق و یارانه.

ریاضی: ریاضت. آنچه سبب افزایش قدرت مرتاض شود. فاصله ی بین اعداد 
1۳92 تا 1400 را گویند.

فیروزهکوهیانی

اگر روحانی کرونا بگیرد، 
یی  لطمه ها چه  ر  کشو

خواهد خورد؟
از بین رفتن شور و امید: چون کسی نیست 
وعده صد روزه بدهد و آدم را خوشحال کند.

کسی  بنزین: چون  پمپ  در  ضایع شدن 
نیست صبح جمعه بفهمد بنزین لیتری سه 
تومن شده و ممکن است آدم در پمپ بنزین 

پول کم بیاورد.

بازگشت به عقب: چون کسی نیست ادم را به 
عقب بازنگرداند و ممکن است مجبور شویم 

در صف کره کوپنی بایستیم.

نیازمندی مردم به یارانه: چون کسی نیست 
که ارزش 4۵ هزار تومان یارانه را با جرز 
دیوار یکی کرده و مردم را از آن بی نیاز کند.

ناراحتی گوسفندان و افزایش قیمت لبنیات: 
چون کسی نیست آن ها را سوار هواپیما کند.

تحریم ها: چون  بالمره  و  یکجا  نشدن  لغو 
این  به  کننده  مذاکره  تیم  نیست  کسی 
زبان فهمی بفرستد تا تحریم ها را یکجا و 

بالمره لغو کند.

افزایش ترافیک: چون کسی نیست قیمت 
و  برساند  تومان  میلیون  به 110  را  پراید 
ملت چپ و راست ماشین خریده و می ریزند 

توی خیابان ها. 

احیا نشدن دریاچه ارومیه: چون کسی نیست 
که به ابرها بگوید »درسته االن اینجا خشکه 
ولی قبال دریاچه بوده، پس پایین رو نگاه کن 

و ببار المصب«

ایجاد نشدن چنون رونق اقتصادی ای: چون 
کسی نیست که چنون رونق اقتصادی ای 

ایجاد کند.

خودآموزلطمهزنیبهکشور

گام به گام
ازلطمه تا تخریب 
هشدار! موارد زیر را در خانه و بیرون خانه 
امتحان نکنید، فقط در پاستور امتحان کنید.

و  نکنید  فکر  منتقدین  حرف های  به   -1
بستن  برای  دیدید،  میکروفون  که  هربار 
دهان منتقدان، به آن ها فحش ناجور بدهید.

2- با قاتل ها مذاکره کنید. درست است که 
بی نتیجه است، اما می توانید عدم نتیجه را 
بر سر منتقدین بکوبید و بیشتر فحششان 

بدهید.
۳- اگر خواستند به خودتان دست بزنند 
به  خواستند  اگر  کنید.  جنگ  به  تهدید 
قراردادهایتان دست بزنند اعالم سایه جنگ 
کنید. اگر نعوذباهلل دست به برادر مفسدتان 

زدند، دیگر اعالم جنگ و جهاد کنید!
4- در اقتصاد به بهانه رنگ سال، از قهوه ای 
استفاده کنید.در صورت ته کشیدن، بورس 
را قرمز کنید و در پایان، از سیاه غافل نشوید.
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خط فقر
هم ز دشمن میخوریم و هم ز دوست

کنده از ما رنج تدبیر تو پوست
گفته دولت خط به ده میلیون رسید

یارب اکنون خط فقرم آرزوست

یاسرپناهیفکور

حباب
چرا بیخود دل مردم کباب است
تمام مشکالت ما سراب است
خیالی نیست، امواج گرانی

حباب است و حباب است و حباب است

صامرهحبیبی

عشق مذاکره
دلبر من هرچه تحریمم کنی

قلب من را سر به سر ماتم کنی 
کی توانی با هزاران درد و رنج 

عشق خود را در دل من کم کنی؟؟ 

فاطمهساداتپادموسوی

خط اعتدال
دولت فقط شایسته ی مدال است

صابون برای پاکی زغال است
فقری که مردم را دونیم کرده 
خطی به نام خط اعتدال است

سودهسالمت

دلبر 
نمی ترسد ز ویروس شناور
چه مسئولی هزار اهلل اکبر

نه چیزی شد گران نه هسته ای رفت
نخورده ذره ای لطمه به کشور

دلش می خواست در کاخش نماند 
به کیش و قشم گهگاهی زند سر

چنان از دورکاری جان به لب شد
که کرده جمله ها را خوب از بر

به اشرافی گری عادت ندارد
حقوقش هست با مردم برابر

گشایش های او پایان ندارد 
یکی آن را بریزد توی خاور

فدای مملکت شد شیخ دکتر
شده تحریم دیو و اوست دلبر

نرخ طالق 
گرچه مه داماد، در چت، الف و غوغا می کند
قیمت یک حلقه، وی را پاک رسوا می کند

می رود بازار زرگرها، شبیه فیلم ها
لیک تنها ویترین ها را تماشا می کند

۵- اخبار را صبح جمعه پیگیری کنید 
تا مثل بقیه مردم به نظر بیایید، بعد از 
پیگیری اخبار، دست به گشایش بزنید 
این  چهارم  مورد  بیشتر،  تاثیر  برای  و 

خودآموز را دوباره بخوانید.
۶- کرونا بگیرید. هنوز محققان کشف 
چه  شما  گرفتن  کرونا  که  نکرده اند 
لطمه ای به مملکت خواهد زد، اما شما 

بگیرید تا لطمات کامل شود.

خط فقر
کدوم صفحه س؟!

بررسیانواعخطدرمقایسهبامرزخطفقر

خط ممتد: مختص افراد رده باال؛ فاصله از خط 
فقر سه-چهار صفحه جلوتر. افراد در این دسته 
آنقدر خطوط یکنواخت دیده اند که زندگی در 
و  ها  رنگ  روز  هر  پس  ندارد،  رنگی  نظرشان 
طعم ها و ساقی های جدیدی امتحان می کنند. 
همچنین شایعه درباره محل خط کشی و منابع 

نامحدود آنها زیاد است.
افراد  ممتد.  وابستگان خطوط  ویژه  تیره:  خط 
این رده در همه حال پشتشان به آنچه اندوخته 
بین خطوط است، گرم است. تکه نانی دارند، سر 
سوزن هوشی؛ و حسابی که سنگین تر از حساب 

بیل گیتس است.

نیم خط: مورد مصرف سطح میانی جامعه. 
افراد این رده نیمی از ماه شاهزاده اند و 
نیمی دیگر را در سختی به سر می برند. به 
عقیده برخی، نسب این افراد به »شاهزاده 

گدا« بر می گردد. 
پاره خط: طرح ویژه گشایش اقتصادی به 

صورت عرضه عمومی در سراسر کشور.
نقطه: مصرف عمده اکثریت مطلق جامعه، 
که خط فقر در شمارش آنها جایی ندارد. 
چیزی در حد گذاشتن و برداشتن خودکار 
به فاصله سه صدم ثانیه. فاصله با خط فقر 
کیلومتر ها که چه عرض شود، فرسنگ ها 

زیر دریا، منتها از سمت منفی ها.

فرزانهزینلی

صامرهحبیبی

سیدمحمدجوادطاهری

صنمیاوری

از ور دیگر عروس نازنین، با نامزد 
بر سر فرش و فر و یخچال، دعوا می کند

گفته: »باقی را - اگرچه هست سنگین و گران -
طفلکی با خون دل، بابا مهیا می کند

البته بابا اگر تعدیل شد، این  هم هواست
گرچه قانون گفته صاحب کار بیجا میکند!!!«

بوده قولش »یک پراید گل زده«، حاال ولی
با عروس از هم قدم بودن، سخن ها می کند

گفته بوده »می خرد« ِملکی برای نوعروس
حال حتی »رهن« را، بی پرده حاشا می کند

بعله! کاهش یافته »نرخ طالق« کوفتی!
چون که قبل از عقد، مشکل، بیخ پیدا می کند

بعد از آن، مسئول، شاد از کاهش نرخ طالق
می رود یک گوشه ای، آرام الال می کند


