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امــام کــاظــم(ع) :در هر چیزی که
چشمانتمیبیند،موعظهایاست.
بحاراألنوار

ذکر روزدوشنبه
صدمرتبه«یاقاضیالحاجات»

فرانسپرس| ماراتنراهپیماییدرصحرا،مراکش

ماجراهای انگشتی

شرط مهم فرزندآوری

حکایت

دشمنخوشخطوخال
بــچــه مــوشــی کــوچــک ســـرش را
روی پـــای مــــادرش گــذاشــت و
گفت« :دو حیوان در راه دیدم ای
مادر! یکی بازیگوش ،پیوسته در
جنب و جــوش ،دیگری با بانگ
گــو شخــراش ،قطعه گوشتی بر
سر با بازوهای در هوا ،دمی داشت
بــه ســان پــرهــای کــاه گسترده.
میخواستم با حیوان مومخملی
بازی کنم .دم دراز ،پوست خال
خــالــی ،چشم بـــراق ،نیکخواه
و خــــــوشروی ،ک ــه آن حــیــوان
زش ـتروی و ُپر از پر به بانگی مرا
وادار به فرار کرد!»
مادرگفت« :فرزندم؛ این حیوان
خـــوشروی گربه اســت ،دشمن
بدخواه مــا .آن حیوان دگــر پاک
است و نامش خروس .فریب خط
و خال دیگران را مخور ای فرزند و
درباره خوبی و بدی از روی ظاهر
قضاوت نکن هرگز!»
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
قرار مدار

دوردنیا

هواپیمایی برای یک مسافر

باخانمان

منچراغهاراخاموشنمیکنم
مهدیسا صفریخواه | طنزپرداز

«من چرا غها را خاموش میکنم» برای شما فقط یک کتاب است ،برای ما
سوژه هرشب جنگ و دعواست .همهچیز از خاموش کردن نوبتی چرا غها
شروع میشود و در نهایت به بررسی نقشه ژنتیک خانوادگی و اثبات نظریه
تنبلی اکتسابی در دهههای مختلف کشیده میشود .گاهی اوقات سادهترین
اتفاقات ،رومخیترین دعواها را میسازند.
اولین دعوای بزرگمان سر اشغال کاناپه مخصوصم توسط او بود .پیدا کردن
آن لوکیشن برای من سختترین کار دنیا بود .کاناپهای که نزدیک پریز باشد،
زاویهاش برای تماشای تلویزیون مناسب باشد و سریع گرم نشود .این آخری
از بقیه مهمتر است .کارشناسی که من برای پیدا کردن صندلی مخصوص
داشتم را وزارت نیرو برای پیدا کردن معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع وزیر
نداشته ،آنقدر که مجبور شده برای این پست در روزنامههای کثیراالنتشار
آگهی بدهد و من فقط به تحقیقات میدانی برای پیدا کردن آن زاویه مخصوص
تکیهکردهبودم .بعد از خاموش کردن چراغها ،بزرگترین معضل ما پیدا کردن
پریز برق نزدیک برای شارژ گوشی تلفن است .نیمی از همساالنمان مشکل
اولشان را با کنترلهای روشنایی حل کردهاند ،اما هنوز پیدا کردن پریز نزدیک
سرقفلی دارد .پریزی که در نقطه کور نباشد و امواج وایفای بدون دردسر به آن
جا برسد ،اهمیت بیشتری دارد.
شهردار شدن در خانه ما با بقیه جاهای دنیا تفاوت زیادی دارد .بودجههای
شهردار برای خرید مایحتاج خانه هر ۲۴ساعت یکبار تغییر میکند .شهردار
عالوه بر رصد قیمت مرغ و پیاز و شستن ظروف و پختن یک وعده غذا ،وظیفه
درستکردن کاردستی بچ ه را هم بهعهده دار د و میتواند روی این مورد آخری
در رزومهاش حسابی مانور بدهد.
برای شروع یک زندگی مشترک باید توافق کردن روی چیزهای عجیب را یاد
بگیرید .باید توانایی مدیریت خاموش کردن چرخشی برقها را
بدون راه افتادن جنگ جهانی سوم داشتهباشید.
خالصه شاید در دوران مجردی هرگز فکر
نکنید یک روز قرار باشد از داشتن
یک کاناپه شخصی بهعنوان یک
دستاورد مهم در زندگی
مشترک یاد کنید.

تصویرسازیها:سعیدمرادی

رغبت نور

فرهاد بیداری

10

کسی صدا زد
با گواراترین قافیه
گویی سال ،سال رفتن است
مینوی من
دگر اشکی برای چشمهای بسته
ندارم
بگذار ریشه در حریر بمانم
که زبانم را نمیفهمد

سی ان ان -مردی با داشتن
یک بلیت یک طرفه هواپیما،
بــاعــث شــد کــه تنها مسافر
یک هواپیما بوئینگ 737
با ظرفیت  189نفر باشد.
این مسافر تنها ،از لیتوانی به
همراه دو خلبان و پنج خدمه
به سمت شمال ایتالیا پرواز
کرد .به گفته او خدمه هواپیما در ابتدا با تعجب فکر کردند اشتباهی رخ داده
است اما در هر صورت برای آن ها تجربه جدیدی بود! جریان از این قرار بود که
یک اپراتور تور این هواپیما را برای مشتریان خود از ایتالیا به مقصد ویلنیوس
پایتخت لیتوانی چارتر کرده بود و برای اینکه این هواپیما خالی به ایتالیا نرود
بلیت یک طرفه فروش آن را در سایت قرار دادند که تنها مشتری اش این آقا بود.

دل و جرئت مادربزرگ در 90سالگی
تلگراف -مادر بزرگی به نام
«بتی بــرومــج» در حالیکه
بیشتر همسن و ساالنش
ترجیح مـیدهــنــد خــود را
بــازنــشــســتــه کــنــنــد ،جشن
تولد نــود سالگی اش را به
شکل متفاوتی بــا نمایش
عــجــیــب و هــیــجــان انگیز
 Wing Walknigیعنی پیادهروی  15دقیقهای روی بالهای هواپیمای در
حال حرکت جشن گرفت .او این حرکت نمایشی را برای چهارمین بار در یک
چالش به نفع خیریه بر فراز آسمان یخزده «گالستشر» انگلستان انجام داد .بتی
امیدوار است با ده هزار پوند حاصل از حرکت شجاعانهاش بتواند یک ساختمان
تابستانی و صندلیهای چرخدار برای یک موسسه خیریه تهیه کند.

کشف بقایای گونه ناشناختهای از انسان
یـــورو نــیــوز -در غـــاری در
فیلیپین ۱۳فسیلاستخوان
و دندان توسط دانشمندان
کشف شد که به نظر میرسد
مربوط به گونهای ناشناخته
از انسان باشد .این کشفیات
به سه فرد مختلف تعلق دارد.
این گونه انسانی به نام «هومو
لوزوننسیس» نام گذاری شده است که از رسته انسانهای کوتاهقامت محسوب
میشود و ترکیبی از ویژگیهای انسان مدرن و باستانی را دارد .دانشمندان به
دلیل قدمت باالی استخوانها نتوانستهاند دیانای آنان را استخراج کنند،
با این حال توانستهاند مشخص کنند که یکی از این افراد  ۶۷هزار سال پیش و
دیگری حدود  ۵۰هزار سال پیش میزیست ه است.
پاسخمسابقهاینکیه؟

داش امین!

شوخی شاعرانگی

اندکی صبر

تاپخند
من اگه توی خواستگاری ازم سوال کنن حقوقت چقدره ،قهر میکنم میرم...
هرچی باشه بهتر از اینه که خودشون بیرونم کنن!
یک سری توالت عمومیها هم با سیستم داد کار میکنن ،به این صورت که قفل در
خرابه ،تا یه جایی در رو آروم باز میکنی اگه کسی از داخل داد نزد میفهمی خالیه،
بقیهشو با خیال راحت باز میکنی!
حتی امسال اولین ماهش  ۵تا شنبه داره ،دیگه خودتون ببینید تا آخر سال قراره
چی بکشیم!
خواهرم اشتباهی به جای پودر کاکائو ،پودر پروتئین کاکائویی منو ریخته تو کیک.
از سر کار اومدم خونه میبینم مادربزرگم داره شنای سوئدی میره!
یک سندرومی هست به نام «وقتی من بیدارم هیچکس حق نداره بخوابه» که
بیشتر پدر و مادرها بهش مبتال هستن!

در محضر بزرگان

مرحوم استاد علی صفائی حائری
درباره تعداد فرزند فرمودند:
کودک گذشته از آن که شکم و بدن
دارد؛ یعنی گذشته از احتیاجاتی
راجع به خوراک و پوشاک و مسکن
و ...صاحب مغز و دارای فکر و روح
است و باید به تربیت این دو قسمت
هــم پـــرداخـــت ...و بـــرای چنین
تربیتی اگر پدر و مادر آمادگی و
شناخت داشته باشند ،عوامل
تربیتی و نیازها و طــرز بــرآوردن
نیازهای کودک را شناخته باشند،
می توانند هفتاد تا فرزند را هم
تربیت کنند ،در غیر این صورت از
عهده یک نصفش هم برنمی آیند.
برگرفته از «تربیت کودک»

گتی ایمیج| تعمیرکارهواکشدرکارگاهش،پاکستان

حافظسخناززبانمامیگویی
شیما اثنی عشری

* از زبان تولید کننده ملی (متاسفانه):

تا برم گوهر خود را به خریدار دگر
معرفت نیست در این قوم خدا را سببی
* از زبان عزیزان سابقه دار:
ولو آذیتنی بالهجر و الحجر
من از رندی نخواهم کرد توبه
* از زبان زاغه نشین ها:
مقام اصلی ما گوشه خرابات است خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
* از زبان ...کسی نبود؟ نیست؟
خوشدولتیستخرموخوشخسرویکریم یاربزچشمزخمزمانشنگاهدار
* از زبان همه مردم ایران:
خداوندا نگهدار از زوالش
خوشا شیراز و وضع بی مثالش

سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت
مسابقه پیش ،آقای امین حیایی ،بازیگر
سینما و تلویزیون کشورمون که این
روزهــا به عنوان داور برنامه عصر
جدید ایشون رو زیاد می بینیم .داور
مهربونی که دلش نمیاد به این
راحتی رای قرمز بده!
توی پیام ها نام مهران مدیری و
آریا عظیمی نژاد رو هم داشتیم که
خــب غلط ب ــودن! از بین مخاطبان
روزنامه و کانال «زندگی سالم» که درست
پاسخ دادن ،طبق قرعه نام خانم سحر
شفیعی بهعنوان برنده انتخاب شد.ایشون
دانــش آمــوز و  17ساله از مشهد هستن که
مادرشون هم روزنامه نگارن .بهشون تبریک میگیم و به امید خدا با مسابقه
بعدی ،عکس و کاریکاتور رو میتونید همینجا ببینید .خوش باشید.

گاردین| شادیکودکخوزستانیمیانسیالب،ایران

تفأل

گوهر مخزن اسرار همان است که بود




حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود

عاشقان زمره ارباب امانت باشند
دی روزنامه

الجرم چشم گهربار همان است که بود

کره گرفتن از سیالب
علیرضا کاردار | طنزپرداز

بنیامینقرهحسنلو،سریعترینشناگرایرانکهپسازسالهارکوردشنای50
متر آزاد را شکسته است ،بعد از بسته شدن در دو استخر کرج و ورزشگاه آزادی به
رویش ،گفته« :هیچ جایی برای تمرین نداریم ،حاال من فقط در خشکی میدوم
و باید با تفتیان (دونده سرعتی کشورمان) تمرین کنم ».برخالف عدهای که با
خواندن این مصاحبه ناراحت شدهاند و دلشان به حال ورزشکار کشورمان
سوخته ،طبق معمول ما به نکات مثبت این قضیه نگاه میکنیم و در آخر این
مطلب خواهید دید که این مدل تمرین کردن نه تنها به نفع خود شناگر ماست
که حتی بقیه ورزشکارانمان هم تا حاال به غلط تمرین می کردهاند و به اصطالح
یزد هاند!
اشتباه م 
اول این که دلیل قانع کنندهای نیست که این ورزشکارمان بگوید هیچ جایی
برای تمرین نــدارد ،آن هم در این شرایط کشور .یعنی کافی است فقط در
خانهاش را باز کند یا شیشه ماشینش را بدهد پایین یا فوقش یک سر به حاشیه
شهر بزند تا بتواند در هر عمق آبی که میخواهد شنا کند .تازه میتواند شنای
بامانع هم انجام بدهد و از باالی ماشین و یخچال و زیر تنه درختهایی که در
سیل شناور است هم بپرد و حتی میتواند واترپلو ،شیرجه و قایقرانی در آبهای
خروشان را هم تمرین و در مسابقاتش شرکت کند!
همچنین همانطور که همه میدانیم با دویدن عضلههای پا قوی میشود که
برای هر ورزشکاری بسیار مفید است ،مخصوصا وقتی میخواهد به فدراسیون
مراجعه کند تا مجوز حضور در بازیها را بگیرد یا دنبال جایزهاش میدود و
میخواهد قولهایی را که مسئوالن وقتی از برنده شدنش جوگیر شده بودند
دادهاند ،نقد کند! یا همین که همزمان با شنا میتواند دو و میدانی هم تمرین
کند ،خودش امتیاز مثبتی است که نصیب هرکسی نمیشود .این طوری اگر
در شنا و شیرجه و قایقسواری به مقامی نرسید ،میتواند شانس خودش را در
دو و میدانی بیازماید.
اصال چه اشکالی دارد همه ورزشکارانمان به همین روش تمرین کنند؟ مثال
آن تیراندازی که فشنگ نداشت ،با دهان صدای تیراندازی دربیاورد و همزمان
در مسابقه عصر جدید هم شرکت و هنرنمایی کند .یا اگر آن ورزشکار پرتاب
دیسک ،دیسک نداشت ،به جایش صفحه کالج و یاتاقان پرت کند و همزمان
در رشته مکانیکی سرعتی و قدرتی هم آزموده شود .یا بوکسورمان که بدون
دستکش بود ،میتواند در کنار ورزش ،با دستهایش خمیر هم ورز بدهد و اگر
به جایزههایش نرسید ،دستکم در یک نانوایی مشغول به کار شود!
نشر اکاذیب

چالهترینسیاهچالهدنیا

پــس از ثبت اولــیــن عکس از سیاهچاله فضایی تــوســط دانشمندان
خارجی ،پژوهشگران کشورمان موفق به ثبت عکس دوم از سیاهچالهای
بــه مــراتــب عمیقتر ،هولنا کتر و تفکربرانگیزتر از عکس اول شدند.
گفته م ـیشــود ایــن کشف جــدیــد م ـیتــوانــد دریــچ ـههــای تــــازهای رو به
بومیسازی همزمان فضانوردی و اقتصاد باز کند.
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

* ســـــــااااااام ،خــوبــیــن زنــدگــی
سالمیها؟ چند وقتی نبودم دلم
بــراتــون یه ذره شــده بــود .ســال نو
مبارک .همه عیدهاتون مبارک،
در سایه امــام زمــان(عــج) و ولی
نعمتمون آقا امام رضا(ع) خوش
و خرم.
* ممنون بــرای مطلب دور دنیا
درباره ناز و ادای گربه ها .گربه ها
بسیاردوست داشتنی و بافهم و
درک باال هستند.
* بعضی وقــت هــا کــارتــون های
ســه نقطه زنــدگــی ســام رو توی
کانال های تلگرام می بینم ،شما از

اونجاها بر می دارین؟
ما و شما :نه دوســت عزیز ،تمام
کارهای زندگی سالم تولیدی و
مخصوص به خود ماست ،کانال ها
و صفحه ها و سایت ها از زندگی
ســام بــر مــی دارن کــه اگــه دقت
کنین لوگوی زندگی سالم روی
اون کارتون ها و کمیک استریپ ها
هست.
* آق کمال ،به نظرم اگه تو عید به
عیالت مگفتی هوا خرابه و نمشه
برم بیرون ،بهتر مرفت!
آق کمال :خب روزایی که هوا خراب
نبود چی مگفتم برار؟!

