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حدیث روز
امــام رضـــا(ع) :دو گــروه همیشه
مریضاند:سالمیکهپرهیزمیکند
ومریضیکهپرهیزنمیکند.
فقه الرضا


فرانس پرس| شنا در کانال آب ،بنگالدش

سهنقطه

ذکر روزدوشنبه

در محضر بزرگان

کمال زن و مرد در خانواده

شوخی بزرگان

وظیفه هنرمند
محمدامین فرشادمهر

انوره دو بالزاک :وظیفه هنرمند،
تقلیدازطبیعتنیست،بلکهتبلیغ
مایع دستشویی ُپ َ
رکف و کرمهای
چین و چــروک حلزون و بــاری به
هرجهت بودن و زدن زیرآب سایر
هنرمندان است!
شعرطنز

نسازلطفا!
سحر بهجو

از چنین مضحکههایی که دهانت
شده باز
از عقابی که شده شکل و رخش،
صورت غاز
هموطن خواهش ما را تو بیا و
بپذیر
بعد از این لطف کن و یکسره
تندیس نساز!
قرار مدار

دور دنیا

کشف قدیمیترین کشتی دست نخورده جهان
با خانمان

اردوگاهکاراجباریمادران
مهدیسا صفریخواه| طنزپرداز

رفتن به اردوی بچهها مثل اینه که زبونم الل بخواین تو مسابقه ایکس فاکتور
یا عامل ناشناخته شرکت کنین ،هر آن ممکنه یکی از راه برسه و ُهل تون بده
تو استخر مار یا ازتون بخواد در حالی که پمپ استخر روشنه بپرین توش .از
سروصدای بچهها میشه برق تولید کرد .کاش شینزو آبه قبل از برگشتنش
یه ده دقیقه همراهمون بود و ظرفیت نیروگاهی این دهه نودیها رو میدید.
دانشمندان هنوز نتونستن دسیبل این آلودگی صوتی رو تخمین بزنن.
بچهها عاشق موازیکاری هستن یعنی همزمان جیغ میزنن ،میرقصن ،غلت
میزنن و این یعنی تنها کاری که قبل از رفتن به اردوی بچهها میتونین انجام
بدین خوردن قرص اعصابه.
خبر خوب اینه که تو اردوی بچهها میفهمین فقط بچه شما نیست که غذا
نمیخوره و فتوسنتز میکنه .خبر بد اینکه این اردوها شما رو یاد مادرتون
میندازه وقتی که تالش میکرد بهتون ثابت کنه از دختر خالهتون تو درس
و مشق سه هیچ در خونه حریف عقبین .وقتی نوبت فرو کردن سواد بچهها
توسط مادران تو چشم و چال هم میشه خودتون رو وارد این بازی نکنین و فقط
از دور تماشا کنین .اردوی بچهها مثل اردوی کار اجباری آشویتسه ،چون اونا
خودشون رو موظف میدونن وسطی بازی کنن ،اونم ساعت  ۳بعدازظهر در
حالیکه خورشید با همه توان حرارتیاش سعی میکنه شما رو ذوب کنه ،پس
اگر ازشون بخواین زغالسنگ خرد کنن بهتون نه نمیگن.
در هر حال نکته امیدوارکنندهاش اینه که حاال میفهمین چرا مادرتون تا دوم
دبیرستان نمیذاشت اردو برین و از این بخش از شخصیتش بهجای انتقاد ،تا
آخر عمر تجلیل میکنین .شما در اردوی بچهها از پتانسیلهای بچه خبردار
میشین .چیزهایی که میتونین تو گینس ثبتش کنین ،هشتادتا پشتک در
یک دقیقه و هشت ساعت اسکوتر بدون وقفه و توان  ۷۵۰اسب بخار برای نابود
کردن آرامشتون .وقتی زنده برگشتین خونه دکمه ریست کارخونه مغزتون
رو بزنین و بخوابین و بخوابین تا وقتی که اثرات جانبی رادیواکتیویته اردو از
تنتون خارج بشه!
پاسخ مسابقه این کیه؟

پسطرفدارهاشکو؟!
سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه
پیش آقــای امیر مــقــاره ،خواننده و عضو گروه
موسیقی ماکان بند .حدس میزدیم پاسخهای
درست خیلی زیاد باشن ازبس پیام میدادین که
عکس ایشون رو چاپ کنیم ولی گویا طرفدارهاشون
روزنــامــه مــا رو نمیخونن و بــا هرکسی هــم تماس
میگرفتیم تا بگیم برنده شدین ،جواب نمیدادن! از
بین مخاطبان روزنامه و کانال «زندگی سالم» که درست
پاسخ دادن ،طبق قرعه نام آقای سعید بازگشا بهعنوان برنده انتخاب شد.
بهشون تبریک میگیم و به امید خدا با مسابقه بعدی ،عکس و کاریکاتور شون رو
میتونید همینجا ببینید .خوش باشید.
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تفأل

تاپخند
پسرها هر چقدر هم که عکسشون داغون باشه ،یه رفیق دارن که میاد زیرش
مینویسه« :فدایی داری سلطااان»!
توی تلویزیون گفت برای کاهش وزن آب کرفس خیلی خوبه ،منم رفتم یه لیوان
بزرگ گرفتم خوردم ۲۰ ،کالری سوزوندم ،اما بعدش برای اینکه مزهاش از دهنم
بره  ۳۰۰کالری شکالت و نوشابه خوردم!
شرایط استخدام در بیشتر آگهیها« :ما دنبال فردی  ۲۲تا  ۲۶ساله هستیم که
 ۳۰سال سابقه کار داشته باشد»!
پاک کردن عکس و فیلم و فایل این جوریه که با خودت میگی خب دیگه این
که مهم نیست بذار پاکش کنم ،و به محض اینکه پاکش کردی اتحادیه اروپا طی
بیانیهای اعالم میکنه که هرکس اون عکس و فیلم رو داشته باشه ما یک میلیون
دالر ازش خریداریم و جزو مهم ترین اسناد و مدارک جهان میشه!

صدمرتبه«یاقاضیالحاجات»

مرحوم حــاج اسماعیل دوالبــی
میفرمودند:
وقتی میخواهید از منزل خارج
شوید ،اهل خانه را خشنود کنید و
بیرون بیایید .وقتی هم خواستید
وارد خانه شوید ،بیرون در استغفار
کنید و صــلــوات بفرستید و هر
ناراحتی که دارید ،بیرون بگذارید
و با روی خوش داخل شوید ،تا اهل
خانه هم با روی خوش به استقبال
شما بیایند .کمال زن و مرد در این
است .
جهان نیوز


گاردین| طرفدار متعصب تیم ملی کریکت پاکستان در مسابقات انگلستان

گتی ایمیج| پناه بردن میمون به زباله های سطح شهر از گرما ،هندوستان

گــاردیــن -یک کشتی تجاری
متعلق به یونان باستان سالم و
دست نخورده در عمق بیش از 2
کیلومتری آ بهای بلغارستان
کــشــف شــــد .نــقــاشــی هــای
اشــیــای باستانی ایــن کشتی
 2400ســالــه نــشــان میدهد
که یونانیهای باستان با چنین کشتیهایی سفر میکردند اما پیش از این
هیچ کشتی در این شرایط سالم پیدا نشده بود .این کشتی  ۲۳متر طول
دارد و سکان ،نیمکتهای پاروزنان و همچنین محموله آن سالم ماندهاست.
پژوهشگران بر این باورند شوری شدید آب و نبود اکسیژن سبب سالم ماندن
این کشتی شده و به دلیل غرق شدن در عمق زیاد از دست جست وجوگران
گنج در امان ماندهاست.

راه حلی جالب برای بزرگترین مشکل دنیا!

یاهو -در بسیاری از نقاط دنیا
مردم بر این باورند که شکستن
استخوان جناغ مرغ آرزوهــا را
برآوردهمیکند!«کنآهرونی»از
این که سر سفره و پس از خوردن
مرغ تنها دو نفر میتوانستند آرزو
کنند و جناغ بشکنند ،کالفه
شده بود و همین موضوع باعث شد که شرکت «الکی برک» را راهاندازی کند.
از طرفی گیاهخواران هم که از خوردن گوشت خودداری میکنند از شکستن
جناغ بینصیب نمیمانند .او روزانه  30هزار استخوان پالستیکی را با صدا و
حس استخوان جناغ واقعی مرغ و بوقلمون میسازد و بیش از دو و نیم میلیون
دالر در سال فروش دارد« .کن» به طرفداران محیط زیست اطمینان خاطر داده
است که محصول و بستهبندی آن قابل بازیافت است.
نشر اکاذیب

ماهیگلیغولپیکر
وقتی «آرنولد شوعافنگر»
کــودکــی  10ســالــه بــود،
پدرش برایش یک ماهی
قرمز خرید و قول داد اگر
ماهی تا هفته دیگر زنده
بماند ،به او یک دالر جایزه
خواهد داد .او هم تمام
سعیاش را به کار بست تا
ماهی را سالم نگه دارد که این تالش  15سال ادامه داشت .روز گذشته آرنولد
این ماهی غولپیکر را به خبرنگاران نشان داد و گفت در این مدت ماهیاش
تواناییهای مختلفی مانند حرف زدن ،سیگار کشیدن ،روپایی زدن با مروارید،
نگه داشتن نفس تا  2دقیقه بیرون آب و ...را یاد گرفته است .همچنین اعالم
کرد برای دریافت جایزه مراقبت از این ماهی در این مدت ،حدود  2میلیون
دالر از پدرش طلبکار است که متاسفانه پدر توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد
و ممکن است از او شکایت کند یا بدهد ماهی بخوردش!

هزار جهد بکردم که یار من باشی

 مرادبخش دل بیقرار من باشی
چراغ دیده شب زنده دار من گردی



چند گزینه ای

انیس خاطر امیدوار من باشی

وقتی سعدی گریست ...یا شکلک درآورد؟!
علیرضا کاردار | طنزپرداز

یکی دو روز پیش عکسی از نقش برجسته سعدی که
در نزدیکی آرامگاه این شاعر بزرگ نصب شده بود،
منتشر شد که به علت شکل عجیب و ترسناک آن که
اعتراض مردم را به دنبال داشت ،فوری برداشته شد.
با توجه به این که ساخت مجسمهها و سردیسهای
مفاخر ایرانی بدون هیچ شباهتی سابقه دارد و از
پروین اعتصامی گرفته تا همین چند وقت پیش که
سردیس مرحوم جمشید مشایخی شبیه ترکیبی از جان اسنو و کریستف کلمب
ساخته شده بود ،به نظر شما چرا سفارشدهنده ،طراح ،سازنده و ناظر این آثار
این کارها را اینطوری انجام میدهند؟
الف -دست طراح و سازنده خط خورده است!
ب-ممکناستاینوسطیکنفرنفوذیباشدکهخصومتشخصیبامفاخرما
داردوخیلیزیرپوستیخرابکاریمیکندکهاینطرحهااینشکلیازکاردربیایند
کهامیداستبادرایتمسئوالناینشخصهرچهزودترشناساییوتنبیهشود!
ج -هنوز مجسمهها خوب خشک نشده که با عجله نصبشان میکنند و به قول
مشهدیها ُ
«شره» میکند و این طوری میشود!
د -سازنده قبل از شروع برای آشنایی با سعدی چند اثر از وی را مرور کرده که در
ن مدل
آنها به چشم مست و خمار اشاره شده بوده و چون برداشت دقیقی از آ 
چشمها نداشته فکر کرده چشمها باید شبیه آدم فضاییهای عقب مانده باشد!
هـ -شاید هم طراح از پشت پرده خبر داشته که دلیل فوت سعدی شیرازی
اصابت جسم سخت به صورت بوده و خواسته کار را «رئال» و واقعی دربیاورد!
و -استفاده از مواد اولیه و ثانویه نامرغوب که به مرور زمان برجسته شده یا فرو
میرود و باعث میشود شکل این مرحومان این گونه از کار دربیاید!
ز -چون طرح نقش برجسته روی مثال یک کتاب بوده ،شاید از کتاب خوب
محافظت نکردهاند و مانند تصمیم کبری زیر باد و باران مانده بوده که باید
مسئوالن درباره حفاظت از کتابهایی که تصویر مفاخر روی آن نقش گرفته
تالش بیشتری کنند یا این تصاویر را روی اجسام سختتر و بادوامتری مانند
خشت و دیگ سنگی و سینی مسی یا نهایتا هاون برنجی حک کنند تا هم
احترامشان حفظ شود ،هم ترویج صنایع دستی شود و هم نتیجه کار اینطور
مایه آبروریزی نشود!
ح -سایر موارد
ط -هیچ کدام
ی -همه موارد باال!
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* چرا کاریکاتور امیر مقاره و رهام
هادیان رو با هم طراحی نکردین؟
ناسالمتی با هم تو یه گروهن.
ما و شما :مسابقه برای تشخیص
چهره است نه تشخیص گروه ها.
* ســرکــار خــانــم شــیــمــا نخعی،
 30خــرداد تولدت مبارک ،آرزو
میکنیم همیشه شــاد باشین و
120سالگیتون رو ببینیم.
فرزندان :عسل و علی و داداشت
حسن زارعیان
* آق کمال ،یه قرار بذار همدیگه ره
ببینم .البته اگه کاملیا خانم مذاره!
آق کمال :بری چی نذاره؟ شما بین
جای ما.

* بیایید قدر پدر و مادرهای قدیمی
را خیلی بیشتر بدانیم ،آنها ما را
بزرگ کردهاند بدون آب لولهکشی،
برق ،حمام داخل خانه و...
* چــــرا تــصــویــر شــخ ـص بــرنــده
«مسابقهاینکیه؟»با کاریکاتورش
همخوانی نداشت؟
ما و شما :از برنده ها چند عکس
میگیریم و هرکدوم باکیفیتتر
یکنیم.
باشه رو چاپ م 
* لطفا در ستون سرگرمی صفحه
فــرفــره قسمت نقطه بــه نقطه،
شماره ها رو بــزرگ و واضــح چاپ
کنید که بچههای پیش دبستانی
هم بتونن استفاده کنن.

