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گاردین -دانشمندی روی قله کوه به انتظار عبور توفان نشسته
تا آن را ثبت کند

دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان

فقر روحی بدتر است یا فقر مالی؟
شهید مطهری درب ــاره دو فقری که وجــود دارد و اهمیت
هرکدام نوشتهاند:
«فقر روحی و فکری باالتر از فقر مالی و اقتصادی است .با
داشتن ثروت روحــی ،فکری و اخالقی میتوان فقر مالی و
اقتصادی را عالج کرد .ولی با وجود فقر روحی و معنوی،
بی نیازی مالی ســودی نــدارد و ممکن است بر ناراحتی و
شقاوت انسان بیفزاید » .برگرفته از کتاب حکمتها و اندرزها

پند نیکان

تلگراف -نشست بزرگراهی در آلمان

گتی ایمیج -برداشت میوه از مزارع بالروس

دور دنیا

زندگی سالم

دانستنی ها

هنرنمایی خارق العاده با چوب بامبو!
آدیتی سنترال« /نیروکی
ســاتــیــو» هــنــرمــنــد ژاپــنــی
کــه از دوران کــودکــی به
حــشــره شــنــاســی و زیست
شناسی هم عالقه داشته،
بــا اســتــفــاده از چــوب بامبو
حشرات تزیینی می سازد.
امــا نکته ای کــه کــار او را
فوق العاده و منحصر به فرد
می کند ،توانایی خیره کننده او در پرداختن به جزئیات و ساخت آناتومی کامل بدن
حشرات از شاخک ها گرفته تا اندام دیگر است .کارهای او به قدری زیبا و جالب
است که در نگاه اول به نظر می رسد او حشرات واقعی را خشک و رنگ کرده است!

داستانک

پیتزایسرگردان!
پیرزن بیچاره تنها با چشمان پر اشک به ته مانده پیتزای زوجی
روی صندلی پارک نگاه می کرد که چند لحظه ای بود رفته
بودند .حس می کرد هیچ کس نمی فهمد که او گرسنه است.
مردد بود که برود سمت صندلی و کلک ته مانده پیتزا را بکند اما
تا به خودش آمد ،دید از او گرسنه تر پسرکی بود که با ترازویی در
دست ،به سمت ته مانده پیتزا رفت و دخل آن را آورد .پیرزن حاال
باید تا شب صبر کند تا شاید خدا روزیاش را جای دیگری حواله
سحر ناصربخت ،همشهری آنالین
کند.

کالغ های رفتگر!
آدیتی سنترال /کشور هلند
کــه آم ــار مــصــرف کنندگان
سیگار در آن بسیار باالست،
ســـــال هــــا بــــا مــعــضــل تــه
سیگارهای فراوان در معابر
شهری و پــارک ها رو به رو
ب ــوده اس ــت .شــهــرداری در
ابتدا درصدد ساخت روباتی
بــرآمــد تــا تــه سیگارها را از
معابر شهری جمع کند اما ساخت این روبات احتیاج به برنامه نویسی پیچیده داشت.
تا این که یک شرکت تصمیم گرفت از کالغ ها که حیوانات باهوشی هستند استفاده
کند .این شرکت وسیله ای را در گوشه و کنار پارک ها قرار داده است که اگر کالغی
بتواند ته سیگاری به آن تحویل دهد ،بالفاصله خوراکی دریافت می کند! با استفاده
از همین وسیله و آموزش چند کالغ ،حاال پارک های شهر تمیز است!

بریده کتاب

برای توقف باید راه رفت
راه رفتن خوب است .همیشه خوب بوده است .همیشه به درد
می خورد .وقتی که فقیری و کرایه تاکسی گران تمام می شود.
وقتی که ثروتمندی و چربی های بدنت با راه رفتن آب می شود.
اگــر بــخــواهــی فکر کــنــی ،مــی تــوانــی راه بــــروی .اگــر هم
بــخــواهــی از فــکــر خــالــی بــشــوی ب ــاز هــم بــایــد راه ب ــروی.
برای احساس کردن زندگی در شلوغی خیابان ها باید راه بروی
و برای از یاد بردن آزار و بی مهری مردم بازهم باید راه بروی .
وقتی جوانی ،وقتی پیری ،وقتی هنوز بچه ای ،هر توقف یعنی
یک چیز خوشمزه و برای توقف بعدی باید راه رفت.
برگرفته از کتاب «پرنده من» اثر فریبا وفی


دروغگویان بین المللی!

تلگراف /بزرگ ترین مسابقه
دروغــگــویــی جــهــان بــرگــزار
شــد .در ایــن مسابقه کــه از
قرن  19تاکنون هر سال در
انگلیس برگزار می شود ،هر
شخص  5دقیقه وقت دارد
روی صحنه بــرود و تا جایی
که می تواند به دروغگویی
بــــپــــردازد .در انــتــهــا جــام
بزرگ ترین دروغگو به کسی که بهترین دروغ را گفته باشد تعلق می گیرد .شرکت
سیاستمداران ،وکال و مشاوران امالک به دلیل تبحر در دروغگویی در این مسابقه
ممنوع است!

سخن بزرگان
* وفا و مهربانی را باید از عصا آموخت ،روزی هزار بار زمین
ولتر
میخورد تا صاحبش به زمین نخورد .
* هر کسی ممکن است اشتباه کند ،اما پافشاری بر اشتباه و
مارکوس سیسرو
ارتکاب مجدد آن حماقت است.
* ثروتمند بخیل و خسیس مانند شتری است که بار طال و نقره
جالینوس
دارد ولی خودش خار میخورد.
* ای که میکوشی زیباتر از همه باشی ،چرا نمیکوشی داناتر
ویکتور هوگو
از همه باشی ؟
برگرفته از کتاب « طنز کمال» گردآوری علی دهستانی


شعر طنز

فتو نکته

مریض با دلیل!
آدم
ِ
ِ



من بدم می آید از هر چیز ،ک ً
ل
ال بی دلی 
تابستان داغ !
فصل
جز زمستان و بهار و
ِ
ِ
ک
می دهم هی گیر بر ساالد و سوپ و آش کش 
ت
می نشینم بر سر این میز؛ گاهی بی جه 
در کنا ِر آتش و یا در کنا ِر چی ِز داغ !
عاشق چای و ِ
ی
نبات تازه دم هستم ول 
ِ
من اگر باشم مربی ّ
کل تیم خویش ر ا
ی
دوست با دشمن شدم خیلی عجیب و بیخود 
ن
هر کجا که صندلی بود و نشستم روی آ 

سالم تبریز ،ک ً
ال بی دلیل
از پنی ِر
ِ
من بدم می آید از پاییز ،ک ً
ال بی دلیل
همچنین بر جوجه شاندیز ،ک ً
ال بی دلیل
می روم گاهی س ِر آن میز ،ک ً
ال بی دلیل
می کنم انگشت خود را جیز ،ک ً
ال بی دلیل
می کنم از خوردنش پرهیز ،ک ً
ال بی دلیل
می کنم هر هفته هی تعویض ،ک ً
ال بی دلیل
قهر کردم با رفیقان نیز ،ک ً
ال بی دلیل
گفت فور ًا یک نفر« :برخیز» ،ک ً
ال بی دلیل
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مردگانمتحرک

پارک خودرو در پیاده رو به روش استتار!

آرامش جهانی

شمسلنگرودی

عکس:فرورتیش رضوانیه
Comment

Like

* بچ ه داداشــم می گه بیا بازی .میگم خستهام عمه .خیلی جدی میگه منم از
صبح مهد بودم ولی دارم وقت میذارم باهات بازی میکنم!
* یکی از مریضی هام اینه که تو فلش آهنگ گلچین میریزم ،بعد موقع گوش
کردن بیشترشون رو رد میکنم!
* تا یک مدت فکر میکردم آنفلوآنزای مرغی بگیریم فقط قوقولی قوقو می کنیم،
بعد نگو اون صدای خروسه!
* شکست عشقی فقط این نارنگی ها که توش دونه داره!
* نوشته طرز تهیه همبرگر سبزیجات با لوبیا سیاه .این نه تنها توهین به جامعه
همبرگرهاست ،بلکه نشان از زوال جامعه بشری داره!
Comment

Like

بازتاب
در حاشیه انتقاد بعضی سایت ها از پرونده «ساره بیات»

لطفا تکلیف ما را روشن کنید!
هفدهم مهرماه« ،زندگی ســام» دربــاره
ساره بیات ،پرونده ای منتشر کرد که با
سخنانی که در توجیه کــارش گفته بود
سر و صدای زیادی به راه انداخته بود .در
آن پرونده سعی کردیم بی طرفانه به این
جریان بپردازیم وبــا کمک کارشناسان
دنــبــال ایــن باشیم کــه واکــنــش درســت
سلبریتی ها در چنین مواقعی چگونه باید
باشد؟
با گذشت چند روز از انتشار آن پرونده هنوز
که هنوز است از ترکش هایش بی نصیب نیستیم و خوشبختانه از همه جهت مورد نوازش قرار گرفته
ایم! دوستانی معتقدند در زندگی خصوصی دیگران دخالت کردیم و هرکسی هرکاری می کند به
ما مربوط نیست (در حالی که وقتی بعضی آدم معروف ها ،خودشان زندگی شخصی شان را جلوی
دوربین می آورند و حتی آن سکانس هایی که در فیلم نبوده را هم برایمان تعریف می کنند ،حریم
خصوصی توسط خودشان رسما به فنا رفته است!) گروهی می گویند چرا این کار را علنی کردیم و
باید روی آن سرپوش می گذاشتیم و نمی گذاشتیم بقیه بفهمند جریان چه بوده (آمار غیررسمی و
تایید نشده ما نشان می دهد فقط دو سه نفر آن کلیپ را ندیده و آن سخنان را نشنیده بودند و انگار
ما برای آن چند نفر موضوع را علنی کرده ایم!) افرادی هم اعتراض داشتند که چرا پرونده ما خنثی
بود و باید شدت عمل بیشتری نشان می دادیم و خیلی سرد با قضیه برخورد کرده بودیم (شاید این
دوستان در جریان نیستند شدیدترین عکس العملی که یک روزنامه می تواند در برخورد با مسائل
داشته باشد ،نوشتن مطلب است ،نه زندان و از دیوار باال رفتن و زدن و کوبیدن!)
ولی این بازتاب ها بی فایده هم نبود .در این میان متوجه شدیم که ما همزمان «فضول ،بی تربیت،
دلواپس ،اصولگرا ،اصالح طلب ،بدعت گذار ،افراط گرا» و چندین صفت دیگر که معنی اش را
نمی دانستیم ،هستیم و در عین حال دم مان هم گرم! جالب این جاست دوستانی که ما را «آن
طرفی» یا «این طرفی» نامیدند ،دلیل هایشان برای این انتساب ها به قدری سست بود که خود
آن طرفی ها و این طرفی ها هم شاکی شدند! کسانی به ما اصولگرا و دلواپس گفتند ،انگار موضع
گیری درباره یک رفتار اشتباه ربطی به سیاست دارد !
به هرحال گفتنی ها گفته شد و نوشتنی ها نوشته شد .کاش در این عصر ارتباطات ،به جای این که
چشم بسته به یکدیگر «انگ» بزنیم و بدون مدرک و سند دیگران را قضاوت کنیم ،چشم هایمان را
باز کنیم و بهتر اطراف و وقایع را ببینیم .فراموش نکنیم برای نقد یک پرونده بد نیست آن را کامل و
بادقت بخوانیم و پس از آن ،هرچه به دهان و قلم مان می آید را نصیب دیگران کنیم.

1sargarmi.ir

با نگاه طنز ،زیر هر تصویر ،کلمه معناداری نوشتیم .بعدش هر حرف الفبا رو به عالمتی تبدیل کردیم.
شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت  23فقط به خط اختصاصی 300072252
طراح:محمدمهدیرنجبر پیامک کنین .جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی
تصویرساز :سعید مرادی رو فرستاده باشن .پاسخ در ستون «ما و شما»ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت!

اندکی صبر

کاش
نبضت را می گرفتم و منتشر می کردم
تا دنیا
به حال طبیعی اش برگردد. ..

امیرحسین خوش حال

به مناسبت هفته جهانی زامبی و پیدا شدن
بیماری با عالیم زامبی گونه
هر لحظه باید منتظر شنیدن و دیدن اخباری عجیب و غریب
باشیم که چشم ها را گرد می کند .به گــزارش خبرگزاری
ها ،یک راننده برزیلی در مسیرش به دختری برخورد کرده
که حالت عادی نداشته و رفتارهایی که از خود نشان می
داده بسیار به زامبی ها شبیه بوده است .راننده نگران که
می ترسیده این دختر به ویروس زامبیها مبتال شده باشد
و او را هم زامبی کند ،با پلیس تماس می گیرد .فیلمی که
از این دختر منتشر شده است ،وی را در حالتی شبیه زامبی
ها نشان می دهد که عــاوه بر ترس از افــراد و پلیس های
اطرافش ،سعی می کند با حمله کردن ،آن ها را از خود دور
کند .هرچند هنوز بیانیه ای مبنی بر مصرف مواد مخدر توسط
این دختر به صورت رسمی صادر نشده ،ولی کارشناسان این
اختالل رفتاری را ناشی از پریشانی ذهنی دختر یا مصرف
مواد روان گردان می دانند.
زامبی چیست؟
مرده متحرک یا زامبی ( )zombieبه جسدهای متحرکی
گفته میشود که روح ندارند! این شخصیت ها امــروزه در
فیلمهای ترسناک غربی زیاد دیده میشوند و با گاز گرفتن
و وارد کردن بزاق دهان خود به بدن قربانیانشان آن ها را
همانند خود به یک مرده متحرک تبدیل میکنند .در نتیجه،
با این روش تعداد زامبیها همچنان رو به افزایش است!
گروهی از دانشمندان ریشه به وجود آمدن زامبی ها را برده
داری در زمان های قدیم دانسته اند که با مواد افیونی که به
آن معجون جادوگری گفته می شده ،برده ها را بدون اختیار
مجبور به کار در مزارع می کرده اند .عده ای دیگر هم بر این
باورند که آن مثال زامبی های اولیه ،مبتال به بیماری هایی
مثل ایــدز ،ابــوال ،ناهنجاری هــای ژنتیکی ،جنون گــاوی،
سفلیس ،آنفلوآنزا و ...بوده اند و عوارض این بیماری ها باعث
بروز چنین رفتارهایی می شده است.
بدیهی است زامبی یک موجود تخیلی و غیرواقعی است که
بیشتر در فیلمها ،بازیهای رایانهای و داستانهای تخیلی دیده
می شود ،ولی طرفداران این موجودات انسان های زنده ای
هستند که اتفاقا به این مرده های متحرک عالقه بسیاری دارند.
نمونه های داخلی این دوستداران زامبی هم بسیار ند و معروف
ترین آن ها دختر خانمی است که با عمل جراحی و آرایش،
خود را شبیه این موجودات کرده و اتفاقا در شبکه های مجازی
طرفدارانی بیشتر از زامبی های واقعی دارد!
روز جهانی زامبی
هر سال  7اکتبر راهپیمایی های خیریه ای توسط طرفداران
فرهنگ زامبی به صورت بین المللی برگزار می شود و روزها
ادامــه می یابد که هدف از آن ها متحد کــردن افــراد برای
کاهش گرسنگی و بی خانمانی در جهان است .این روز در
سال  2006در پیتسبورگ و محل فیلم برداری فیلم Dawn
 of the Deadپایه گذاری شد و امروزه مردم بیش از  50شهر
در سراسر جهان در این مراسم شرکت می کنند.

ما و شما

سرکار رفتن به همین راحتی!
ِ
سالم .همون مخاطب خفن بازمون با
شماره  ۰۹۱۵۳...۹۴۲که دوشنبه
پیامشونروچاپکردیم(،وحاالرفتیماز
تویسوابقپیامکیمتوجهشدیمسرکار
خانماعظماسعدیازمشهدهستن)،در
باره نظریه «نون غیرحالل ما از طراحی
خفناستریپ»جوابدادنکه:
* «با عرض دلتنگی فراوان بابت سر کار
نبودنطرفینبرایمدتی،نظربندهغیراز
اینه که گفتین! چون ما راحت سرکار
می ریم ولی خسته بر می گردیم! طلب
اجر مخصوص برای سر کار گذارندگان
خفناستریپمحبوب»
البتهچندتاپیامخوشامدگوییدیگههم
داشتیمپسازاینمدتدوری.مثال:
*  :۰۹۱۵۳...۱۵۹بعد از مــدت ها
خیلی خفن امروز بهم حال داد دمتون
گرمپایندهباشید.
*  :۰۹۳۵۶...۲۷۸خسته نباشید،
واقعادلمبرایخفنتنگشدهبود.
ازهمههمراهانموندراینمسابقهطنز
کلماتممنونیم.فعال!
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ی یاور کن!
* خدایا؛ ما را مهدیباور و مهد 
* بیشتر اوقات متن ها یا موضوعی که در یک پس زمینه چاپ
می شود به دلیل رنگ آن خوب و خوانا نیست و چشم را آزار
می دهد .مثل صفحه 3زندگی سالم دیروز ،با تشکر ازعنایت
تان.
* كــاش در صفحه ای كه دیــروز راجــع به قوانین شگفت
ترافیكی نوشته بودید ،می نوشتید كه در مشهد خودمان
هم رانندگان هنگام توقف پشت چراغ قرمز راه راست گذر
را می بندند و پلیس هم كاری به كارشان نــدارد .یا این كه
خودروهای سنگین مجازند دود سیاه ایجاد كنند و در باند
سبقت جوالن دهند.
* حالل و حرام و محرم و نامحرم هم دیگر غزل خداحافظی
را خواندند و رفتند!
ن روضه اباعبدا...
ی که در آ 
* آیا می دانید منزل یا مجلس 
ن با شور و شعو ر منعقد و
الحسین(ع) و یــاران باوفای ایشا 
ریاضالجنَهاست؟!
برگزار شود روض ه مِ ن
ِ
* خــواهــرزاده عزیزم سعیده جــان ،بیستم مهر تولدت رو
صمیمانه تبریک میگم .امیدوارم تو زندگیت همیشه موفق
ازطرف دایی سربازت محمدرضا از یگان پدافند
باشی .

