همشهری سالم

شغل و حرفه یک امر مقدس است
شهید مرتضی مطهری درباره کار و بیکاری می فرمایند:
«اسالم دشمن بیکاری و بیکارگی است .انسان به حکم این
که از جامعه بهره می گیرد و بهره می برد و به حکم این که
کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بیکاری بزرگ ترین
عامل فساد است ،باید کار مفید انجام دهد .اسالم انگل بودن
و "کل"[سربار] بر جامعه بودن را در هر شکل مورد لعنت قرار
داده است .شغل و حرفه عالوه بر این که یک تکلیف و یک امر
مقدس و محبوب خداست ،شبیه جهاد است« :ان ا ...یحب
المؤمن المحترف» (خداوند مؤمن صاحب حرفه را دوست می
دارد) یا «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل ا »..یعنی «آن
کس که برای اداره عائله خود ،خویشتن را به رنج می افکند،
مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند».
برگرفته از «نظری به نظام اقتصادی اسالم» اثر شهید مطهری


پند نیکان

یاهو -عالقه مندان در حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی پرتاب
دارت جهان ،انگلستان

دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان
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گاردین -تماشای مسابقات آلپاین از فراز درخت ،اتریش

دور دنیا

عواقب انتشار عکس فرزند در شبکه های اجتماعی
آدیتی سنترال -مادر بخت برگشته
ایتالیایی که بیشتر عکس های کودکی
فرزندش را در فیس بوک منتشر کرده
بود ،هیچ وقت فکرش را نمی کرد که
روزی پسرش از او برای انتشار عکس
های خصوصی اش شکایت کند! پسر
او که حــاال  16ســال دارد می گوید
عواقب عکس هایی که مادرش در فیس بوک منتشر کرده ،دامن گیر او شده است و
همه دوستانش او را در مدرسه مسخره می کنند .به حدی که او برای ادامه تحصیل
می خواهد به آمریکا سفر کند! دادگاه هم بعد از یک سال مادر را به پرداخت جریمه
 10هزار یورویی محکوم کرده است!

تقلب  4متری!
حکایت

شادی پیر و جوان
روزی چند جــوان دور هم نشسته و جشنی برپا کــرده و به
شادمانی مشغول بودند .در کنار آن ها پیری سپیدموی در
سکوت فرو رفته بود .جوانی برخاست و به نزد او رفت و گفت:
«ای پیر برخیز و با ما شادمانی کن ».پیر جواب داد« :وقتی باد
بر گلستان می وزد ،این درختان جوان هستند که به جنبش
در می آیند».
چمیدن درخت جوان را سزد
چو باد صبا بر گلستان وزد
چو بر سر نشست از بزرگی غبار دگر چشم عیش جوانی مدار
برگرفته از بوستان سعدی


بریده کتاب

وقایعی هستند که فقط چون ما از آنها میترسیم ،اتفاق
میافتند .اگر ترس ما آنها را احضار نمیکرد ،تو هم قبول
داری که دیگر برای همیشه نهفته میماندند؟ یقین ًا تخیل
ماست که اتمهای احتمال را فعال میکند و آنها را گویی از
عالم باال بیدار میکند!
برگرفته از «خویشاوندان دور» اثر «کارلوس فوئنتس»


داستانک

عصایسفید
ترمز! مرد پایش را روی ترمز گذاشت .خودرویش با صدای
ناهنجاری ایستاد .سرش را از پنجره بیرون آورد و دهانش را
باز کرد که صدای عصای سفید روی آسفالت سرد خیابان،
برگرفته از سایت داستانک
صدایش را برید .

فتو نکته

دانشجوی روسی که تقلب چهار متری
خود را به شکل لوله درآورده و در جلسه
امتحان فیزیک هسته ای حضور یافته
بود ،با توبیخ شدید مسئوالن روبهرو
شد .این دانشجو که در دانشگاه ایالتی
ورونژ تحصیل میکند و برای امتحان
آمادگی نداشت ،با تقلبی که همراه
خود به جلسه امتحان برد موجب ایجاد قوانین سختگیرانهتری از سوی مسئوالن
این دانشگاه برای از بین بردن احتمال تقلب در رشتههای مهم و حساس شد .در
این تقلب پاسخ  35سؤال مهم که استاد از قبل راجع به اهمیت آن ها به دانشجویان
تذکر داده بود ،وجود داشت! تصویر تقلب این دانشجوی روسی در فضای مجازی به
سرعت منتشر شد.

دی روزنامه

زودتر رفع زحمت کنین!
یه بار اون اوایل که تازه تاکسی های آنالین اومده بود ،منم تو گوشیم نرم افزار شو داشتم .خونه
مادرشوهرم بودیم که چندتا مهمون خانم خیلی رودربایستی دار هم بودن .شب موقع رفتن
اونا که شد هی مادرشوهرم تعارف می کرد که «نه ،بمونید امشب رو» و اونا هم اصرار می کردن
که برن .مادرشوهرم به شوخی گفت« :اگر برید واسه علیرضا (همسر من) که می خواد شما رو
برسونه زحمت می شه ها ،بمونید!» اونام هی می گفتن «نه ،ما زحمت نمی دیم .با آژانس می
ریم» .این قدر زحمت تو زحمت شد که یهو من هول شدم و گفتم« :اگر می خواین زحمت رو کم
کنید ،من تاکسی می گیرم که راحت برید» ...وای ...خیلی بد بود!
سوتی های بامزه تون رو در تلگرام به شماره  09215203915بفرستید.


واژه بی پناه
چه واژه های قشنگی یادمان رفته
عزیزم تنهایی؟
کمک نمیخواهی؟
واژه های ساده اما بی پناه
در ذهن و فکر من و تو مانده
کی می توان گفت ؟

شیمیالدهسرایی

* صلح و صفای بعد از دعوا فقط وقتی که جوابهایی که باید موقع دعوا بهش
می گفتی و نگفتی رو یادت میاد و دلت می خواد بری بزنی تو گوشش و دوباره
یک دل سیر دعوا کنین!
* من اگه آیفون هم بودم اون آیفونی میشدم که برای آزمایش روش پتک
می کوبیدن که نشون بدن مقاومه!
* یک دقیقه سکوت برای همه اون کلمههایی که هدر دادیم و منظورمون دقیق ًا
برعکس فهمیده شد!
* باور کن هیچ ارتباطی بین محکم زدن کلید  Enterکیبورد و خفن بودن شما
وجود نداره!
* واقعا آب مایه حیاته چون اگه نبود نمی تونستیم چای درست کنیم!
* وقتی قبل از گفتن یه حرفی به طرف مقابل می گی «سوءتفاهم نشه» دقیقا
داری بذر سوءتفاهم شدن رو تو ذهنش می کاری!
* وقتی یک چیزی به مامانم می گم و بعدش هر چقدر می خواد بپیچونه ،نمی شه
و آخرش می گه «حاال ببینم چی می شه» ،یاد اون «یک دور می زنم برمی گردم»
مشتری های مغازهها می افتم!
Like

یادبود

به مناسبت تولد محمد علی کلی

ورزشکار قرن

«مــحــمــد ع ــل ــی» بـــا نــــام قبلی
«کــاســیــوس مــارســلــوس کِ ـ ِلــی،
جونیور» (زاده  ۱۹۴۲و درگذشته
 )۲۰۱۶بــوکــســور ح ــرفــهای
سنگینوزن آمریکایی بود .او از
 12سالگی مشتزنی را شروع
کرد و تنها  ۱۰سال بعد قهرمان
بوکس جهان شد .محمدعلی سه
بــار قهرمان سنگینوزن جهان
شــد و دوران حــرفــهایاش را با
کاوت) و
کسب  ۵۶برد ( ۳۷نــا 
پنج باخت به پایان بــرد .او پس
از گرویدن به اسالم نامش را تغییر داد و در فعالیتهای سیاسی نیز نقش داشت .امتناعش از
شرکت در جنگ ویتنام نامش را بیش از پیش بر سر زبانها انداخت .او در دوران اوجش ،تقریب ًا
مشهورترین آدم دنیا بود .همچنین «ورزشکار قرن» و بهترین بوکسور جهان لقب گرفت.
جمله های ماندگار محمد علی
* کاسیاس کلی نام بردهای من است .من آن را انتخاب نکردم و آن را نخواستم .من محمد علی
هستم ،یک نام آزاد و از مردم میخواهم وقتی با من صحبت میکنند از این نام استفاده کنند.
* اگر ذهنم بتواند تصورش کند و قلبم باورش کند ،مطمئنا به آن خواهم رسید.
* متواضع بودن خیلی سخت است وقتی به اندازه من بزرگ باشید.
* هر روز طوری زندگی کن که انگار روز آخر عمرت است زیرا سرانجام وقت رفتنت فرا میرسد.
* مردی که دیدگاهش در  50سالگی مثل دیدگاهش در  20سالگی است 30 ،سال از عمرش
را تلف کرده است.
* فقط مردی که طعم شکست را چشیده ،میتواند به اعماق روحش برود و نیروی الزم برای
پیروزی را بیرون بکشد.
* غیرممکن تنها یک کلمه است و متعلق به افرادی است که برایشان آسانتر است در دنیا
زندگی کنند تا این که به دنبال قدرتی باشند تا آن را تغییر دهند.
* وقتی برای هدفی میجنگید ،چیزی از دست نمیدهید .فکر میکنم بازنده واقعی کسی
است که هدفی ندارد.
* حتی اگر در خواب من را شکست دادی ،بهتر است بیدار شوی و عذرخواهی کنی ! عصر ایران

نه به خشونت علیه شکارچیان
در خبرها خواندم که محیطبانان محیط زیست به جلیقه
ضدگلوله مجهز میشوند .البته چیزی که بر ما پوشیده است
این است که با بودجه تعریف شده برای بخش محیط زیست
چگونه از پس هزینه خرید جلیقهها بر آمدهاند؟ یعنی حدس
میزنیم که بــرای خرید جلیقه ضدگلوله به بــازار مراجعه
کــردهانــد امــا چــون پولشان نرسیده یکسری جلیقه کت و
شلواری یا جلیقه نجات غریق خریدهاند .البته ممکن است با
صرف نظر کردن از یکسری هزینههای دیگر ،موفق به خرید
جلیقه ضدگلوله واقعی هم شده باشند .این گونه که مثال به
جای سه وعده غذا ،یک وعده نان و پنیر برای محیطبانان در
نظر گرفتهاند یا خودرو و فرش زیر پایشان را فروختهاند.
مسئله بــعــدی ایــن اســت کــه بــا اســتــعــداد و پشتکاری که
شکارچیان دارنـــد ،جلیقه ضدگلوله جــواب گــو نیست و
به تجهیزات بیشتری نیاز اســت؛ تجهیزاتی مثل سنگر،
تانک ،نفربر ،رادار ،کاتیوشا و موشکهای قارهپیما .یعنی
شکارچیان بزرگوار آن قدر مسلط و مجهز هستند که آدم شک
ِ
میکند نکند خود حیوانات هم با آن ها زد و بند کردهاند.
نکته دیگری که ذهن بنده را مشغول کــرده ،این است که
اصال چه نیازی به محیطبان وجود دارد ،وقتی هیچ حیوان
و جانوری در محیط زیست ما باقی نمانده؟ یعنی اگر یک
زمانی ببر مازندران و یوز ایرانی و مار آناکوندای اصل طهرانی
داشتهایم ،االن به مرحلهای رسیده ایم که فقط سوسک حمام
ایرانی باقی مانده .چرا که همگیشان بر اثر شکار بیرویه یا
به دلیل مهاجرت یا مرگ ناشی از افسردگی و اعتیاد منقرض
شدهاند .این سوسک حمام ایرانی هم به دلیل ژن تقویت
شدهاش باقی مانده و تمام کشورها دربهدر دنبال پیدا کردن
فرمول شیمیاییاش هستند .یعنی اگر جنگ جهانی بعدی بر
سر همین سوسکها باشد اصال بعید نیست.
در نتیجه ،از نظر بنده شکارچیان برای آب و هوا عوض کردن
به محیط زیست مراجعه می کنند نه شکار .یعنی احتماال آخر
هفتهها چند عدد بطری نوشابه پیدا میکنند و با تفنگ دولول
به آن ها شلیک میکنند تا تاریخ انقضای فشنگهایشان
نگذرد .ایــن تــاش محیطبانان بــرای تجهیز خودشان هم
احتماال به دلیل خصومت شخصی شان با شکارچیان است و
همین که شکارچیان از دستشان شکایت نمیکنند و هشتگ
«نه به خشونت علیه شکارچیان» راه نمیاندازند ،نشان از روح
بزرگ این عزیزان دارد!
محمدامینفرشادمهر


اعتراف می کنم

مسابقه این کیه؟

راهنمایینمیکنیم!
سالم .برای مسابقه این هفته به سراغ یک چهره ...نمی گیم تو چه زمینه ای معروف هستن
چون خیلی زود تابلو می شه! خودتون حدس بزنین!
یادآوری روش مسابقه :شما باید تشخیص بدین کاریکاتور بههمریخته چاپ شده کیه و اسمش
رو تا ساعت  23فردا پنج شنبه برای ما به شماره  2000999پیامک کنید .جواب رو شنبه
همینجا میبینید .بین کسانی که جواب درست رو بفرستن ،قرعهکشی میکنیم تا یک نفر
برنده معلوم بشه و کاریکاتور برنده رو چهارشنبه هفته دیگه با مسابقه بعدی ،همین جا خواهید
دید .عکس و کاریکاتوری هم که این جا میبینید ،برنده مسابقه قبلی ،آقای «مجید مطلبی» از
قائن هستن که دوباره بهشون تبریک می گیم .منتظر پاسخ های شما هستیم و خوش باشین.

ایده و اجرا:میرجانیان و مرادی

کیانوش رستمی ،وزنه بردار کشورمان که دو مدال المپیک دارد و متاسفانه در مسابقات
جهانی  2017نتوانست نتیجه خوبی کسب کند ،در یک برنامه تلویزیونی گفته« :خدا رو شکر
نتیجه نگرفتم .میخواستم ببینم وقتی قهرمان المپیک توی یه مسابقه نتیجه نمی گیره کسی
احوالش رو میپرسه؟» با تعجب چند بار ویدئوچک کردیم و فیلم برنامه را با دقت دیدیم و هی
«پاوز» و «زوم» کردیم تا متوجه شویم منظور کیانوش از این جمله ها چه بوده.
اول فکر کردیم خدا را شکر کرده که نتیجه نگرفته ،چون اگر نتیجه می گرفت ازش تقدیر می
کردند و پهلوان هم چون مأخوذ به حیاست ،اصال تقدیر را دوست ندارد و آن طوری معذب
می شده! بعد فکر کردیم نکند منظورش تلویح ًا این بوده که به عمد باخته تا ببیند چه کسی
احوالش را می پرسد و مردم و مسئوالن بامعرفت و بی معرفت را شناسایی کند که خوشبختانه
متوجه شده همه از یک دم بی معرفتیم! بعد به ذهن مان خطور کرد نکند منظورش این بوده که
خدا را شکر مقام نیاورده و اگر نتیجه می گرفت و همه می خواستند ازش تقدیر کنند ،منزلش
جا نداشته و نمی توانسته از آن جمعیت که برای احوال پرسی آمده اند توی خانه پذیرایی کند
و باید کوچه و خیابان را می بسته تا مردم و مسئوالن جا شوند .مخصوصا وقتی یک گزارشگر
هم با دوربین تلویزیون به خانه اش می رفته و از حس و حال خودش و پدرش و بچه محل هایش
می پرسیده و مردم برای ظاهر شدن در صفحه تلویزیون و تعریف از کیانوش و ذکر خاطره از
او و تعریف از برنامه های تلویزیون ،سر و دست می شکستند که در این صورت شهر به هم می
ریخته ،بس که مردم قدرشناسی هستیم!
در آخر هم گفتیم شاید منظورش از آن جمله ها این بوده که دوره بعد قوی تر در مسابقات
شرکت خواهد کرد و چندین مدال خواهد آورد که در آن صورت این قدر احوالش را خواهند
پرسید که بیزار خواهد شد ،برای همین خدا را شکر کرده که «حتما خیریتی توش بوده» این
بار نتیجه نگرفته! در هر حال پهلوان برای باختن آن چیزها را نگفته ،بلکه برای داشتن مردم و
علیرضاکاردار
مسئوالن قدرشناس و با معرفت خدا را شکر کرده!

سوتی سرا

اندکی صبر

زندگی سالم

از اون لحاظ

Comment

شکر که با معرفتیم

قدرت تخیل

رویترز -شکار لحظه ها از مسابقات رالی داکار ،بولیوی

ما و شما

شماره پیامک2000999 :
* با سپاس از پرونده خوب تون درباره نماز باران .دلم لرزید.
به امید این که دعای مردم بگیرد و باران و برف و رحمت خدا
بر سر مردم کشورم ببارد.
* در بخش «چی شده» قبال تعداد بیشتری از پیام ها رو چاپ
می کردید که خیلی جالب تر بود ولی االن که به نظرخودتون
پیام های حرفه ای تر رو چاپ می کنید ،بعضی وقت ها اصال
جذاب نیستن.
ب قاطعو محکمیبهایراد و اشکالمندادی
* از این ک ه جوا 
م ریخت! باور نداری ،این دندان مصنوعیام!
دندان های 
ما و شما :ما قصد دندان شکنی نداشتیم ،فقط لحن مون اون
جوری بود!
* عکس ستون مسابقه «چیشده» این هفتهات بانمک بود
ی جواب هایشبینمکبود ،چرا؟!
ول 
ما و شما :اینو باید از خودتون بپرسین!
* همسر عزیزم ،زندگی کردن با تمام فراز و نشیب اش را
عاشقانه دوست دارم ،چون تو و دختر گلم فاطمه جون رو
محمدامین
دارم .
* خواهر عزیزم سارا جان ،زندگی ات سرشار از خوشبختی.
خواهرت ساناز
تولدت مبارک.

