همشهری سالم

جهت مشترک ُخلق و َخلق
ح��ض��رت آی�����تا ...ج����وادی آملی
مفسر قرآن ،درباره تاثیر اخالق بر
سرنوشت انسان در یکی از جلسات
درس اخالق خود گفتهاند:
اخ�لاق درس��ت اس��ت ک��ه ب��ه ُخلق
برمیگردد لکن ُخلق و َخلق جهت
مشترکی دارند؛ ما با اخالقمان خود
را میسازیم یعنی همانطوری که
ما بدنی داریم و خدای سبحان این بدن را خلق کرد ،این بدن
با خصوصیتی در دنیا به سر میبرد ما با اوصاف نفسانیمان
یک بدن دیگری را میسازیم و با آن بدن وارد برزخ میشویم و
در قیامت خدا همین بدن ما را به همان صورتی که ما ساختیم
درمیآورد که یا زشت است یا زیبا .در دنیا انسان رنگهای
مختلفی دارد و این نه فخر است و نه وهن؛ کسانی که در
منطقههای گرمسیر به سر میبرند با یک رنگند کسانی که
در منطقههای سردسیر به سر میبرند با رنگ دیگر .فخری
برای ابیض (سفیدپوست) بر غیرابیض نیست اما بدنی که ما
خودمان میسازیم و با آن بدن وارد برزخ میشویم و خدای
سبحان هم در قیامت همین بدن ما را به آن صورت در میآورد
یا زشت است یا زیبا ،اگر زیبا بود فخرآفرین است و اگر زشت
بود وهنآفرین است.

منبع :پایگاه اطالع رسانی اسرا



داستان های واقعی

مگه بیت المال من و تو داره؟
از بس با آمبوالنس این طرف و آن طرف رفته بود ،یکی از
یخچال هایش شکسته بود .زنگ زد به من و گفت« :خسارت
این یخچال چه قدر می شه؟» گفتم« :برای شما هیچی» .قطع
کرد .معلوم بود از حرفم ناراحت شده .کلی التماس کردم تا
قبول کرد برم پیشش .به من گفت«:مگه بیت المال من و تو
داره که این جوری حرف می زنی؟»



برگرفته از کتاب «شهید مهدی باکری» اثر مرمی حاج محمدی

فتو شعر

برگزاری مسابقات والیبال روی برف در پیست دیزین ،عکس از باشگاه
خبرنگاران

دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان

پنجشنبه  28بهمن  18. 1395جمادی االول  . 1438شماره 19476

اتفاقی دیدنی بعد از آب گرفتگی قبرستانی در کالیفرنیا ،عکس
از رویترز

دور دنیا

رفتار خوب یا محبوبیت عمومی؟
نکته کلیدی و اساسی در انتخاب همسر مناسب این است که
به دنبال شخصی با شخصیت و رفتار خوب باشید نه شخصی
که تنها از محبوبیت عمومی برخوردار است.
بسیاری از م��ا م��ج��ذوب اف���رادی میشویم ک��ه دارای یک
خصوصیت شاخص شخصیتی هستند نظیر توانایی آنها در
خنداندن ،نرمی و لطافت اخالقی و رفتاری آنها ،عالقهمندی
به دوچرخهسواری و ورزشهای مختلف و ...در حالی که هر
یک از این خصوصیات میتوانند مفید و لذتبخش باشند اما
در خوشبختی هیچکدام از ما ،تعیینکننده نخواهند بود .به
همین خاطر شما بایستی به دنبال شخصیت و رفتار شخص
باشید .این شخصیت و رفتار یک شخص موجب میشود تا
متوجه نحوه برخورد درست خود با او و در نهایت چگونگی
تربیت و آموزش بچههایتان در آینده شوید .شخصیت و رفتار
مبنای کلیدی هر ارتباط سالمی اس��ت .اگر رابطه را یک
«کیک» فرض کنید ،ویژگیهای شخص مثل خامه و مواد
افزودنی روی کیک هستند و رفتار و شخصیت شخص خمیر
مایه کیک خواهند بود.
 برگرفته از کتاب «آیا تو آن گمشدهام هستی؟» اثر باربارا دیآنجلیس

فتو نکته

زندگی سالم

تبلیغات تلویزیونی به ما چی می گن؟

آدی��ت��ی س��ن��ت��رال« /ل��وچ��ی��ان��و
بایِتی» ناظم بازنشسته  70ساله
ایتالیایی در ح��ال حاضر 15
مدرک کارشناسی و کارشناسی
ارش��د دارد و در ح��ال تحصیل
ب����رای گ��رف��ت��ن ش��ان��زده��م��ی��ن
مدرکش است! اگرچه او مانند
تمام هم سن و ساالنش وقتش را
در روز صرف پرداختن به کارهای خانه و رسیدگی به باغچه کوچکش می کند اما
شب ها برای دانشگاه ،درس می خواند! کتاب رکوردهای گینس ،نام او را به عنوان
رکورددار بیشترین مدرک تحصیلی ثبت کرده است.

محافظت خشونت آمیز از کرگدن ها!
بورد پاندا /محیط بانان پارک
ملی «کازیرانگا» در هند برای
ای���ن ک��ه ه��ر ط���ور ش���ده از تنها
بازماندگان ک��رگ��دن ت��ک شاخ
ه��ن��دی محافظت ک��ن��ن��د ،حق
ت��ی��ران��دازی ب��ه ه��ر شخصی که
به عنوان یک شکارچی بالقوه
شناسایی شود را دارند! ماجرا تا
این جا طبیعی است اما جالب است بدانید تاکنون  50نفر به ضرب گلوله محافظان
این پارک ملی کشته شده اند! قیمت هر صد گرم شاخ این کرگدن که خواص دارویی
شگفت انگیزی دارد 6000 ،دالر است؛ یعنی باالتر از قیمت طال!

آدی���ت���ی س��ن��ت��رال« /ب���رای���ان
سالیوان»  29ساله و همسر 26
ساله اش ،وقتی متوجه شدند که
حداقل کرایه خانه در واشنگتن
 1500دالر اس����ت ،تصمیم
ج��دی��دی گرفتند .آن ه��ا ب��رای
این که زندگی راحت تری داشته
باشند و ب��رای خرید خانه پول
پس انداز کنند ،یک اتوبوس مدرسه را به قیمت  2800دالر خریدند و  30دالر هم
برای بازسازی داخل آن و تبدیل شدنش به خانه ای برای سه فرزندشان خرج کردند!
حاال سه سال است که آن ها با رضایت کامل در این اتوبوس زندگی می کنند!

چی میگه؟

کل کل های جالب مونا و کامران!
سالم و درود بر شما شرکت کنندگان مسابقه «چی میگه؟» که دیالوگ های طنزتون رو
برای ما فرستادید .همان طور که قول داده بودیم 4 ،پیامک را به عنوان پیامک های
برگزیده انتخاب کردیم که برای دریافت جایزهشون ،باید با شماره تلفن 37634000
داخلی  322تماس بگیرن:
* مونا :دارن ازمون عکس می گیرن ،نگاشون نکن!
کامران :اون قدری که تو همشهری سالم معروف می
شیم تو تلویزیون معروف نشده بودیم  .احسان منازی.
* کامران :نگاه کن خانم ،به جان مادرم او شله که
گرفته بودی تو یخچال مو نخوردوم .مو تخم مرغ
خوردوم .دستم بو کن بویه تخم مرغ مده هنوز!
* مونا فرجاد :این همه کلمات عاشقانه رو که
داری بهم می گی از کجا در می یاری؟!! کامران تفتی :همشو رو کف دستم نوشتم .
معصومه حسینی از مشهد

* کامران :خانم جان فالمو بگیر ببین برنده می شم؟ این هفته بچه ها رو ببرم شهربازی؟
علیرضا راضی رودی از خواف.
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سلفی پولی با آدم برفی!

Comment

طراح:محمدمهدیرنجبر
تصویرساز :سعید مرادی

یافتن تو
مهم نیست
خانهات کجا باشد
برای یافتن ات کافی است
چشمهایم را ببندم
خالصه بگویم
حاال...
عشق پیچکی است
د
که دیوار نمیشناس 

گروس عبدامللکیان

Like

* شما به یه سنگ بگو من دیشب خیلی کم خوابیدم ،اگه همون وقت دهن باز
نکرد بگه باز خوبه من که اصال نخوابیدم!
* خدا رو شکر هیچ وقت کاسه چه کنم چه کنم دستم نگرفتم .قشنگ یه تشت
گرفتم دستم!
* ملت آوات��ار تلگرام رو با تابلوی اعالنات قاطی ک��ردن .ان��واع شعار ورزش��ی و
اجتماعی می نویسن می ذارن اونجا! انگار پشت نیسان وانته!
* منطقی بودن هم حد و حدودی داره ،از یه جا به بعد دیگه منطقی بودن خودش
غیرمنطقی حساب می شه!
* تو حساب های بانکیم جای پول انگار پیاز رنده ک��ردن .از شدت خالی بودن
اشکت درمیاد!
* تبلیغ ماشینه نوشته دارای سیستم ترمز Abs, rms, nxs, lms , hns ,
 npt , fps , ats , jsdیعنی شما نخوای ترمز بگیری هم خودش گاهی تفننی
می گیره!
Like
Comment

همه ما مجبوریم از صبح تا شب تبلیغات تلویزیونی رو
ببینیم ،چون به هر حال گاهی وسطش برنامه هم پخش
م��ی ش��ه! البته اگ��ه خ��ود برنامه تبلیغی نباشه و توش
ماهیتابه و قابلمه و چغندر تبلیغ نشه! قب ً
ال البه الی برنامه
ها تبلیغ بود ،حاال البه الی تبلیغات ،تبلیغات می ذارن
که شبیه برنامه است! حاال این بماند ،بازم می شه حجم
تبلیغات رو تحمل کرد اما محتواشون رو نه! چرا؟ چون
یا درباره فضایی هاست یا از زندگی فضایی هاست ،یا تو
فضا ساخته شده و برای ما زمینی ها پخش می شه یا خود
محتواش فضائی یه!
به این دالیل :آدم ها توی آگهی های تلویزیونی در کل
همین جور الکی خوشن! خونه هاشون هم احتما ًال همه
هزارمتریه! چ��ون آشپزخونه هاشون حداقل صدمتری
ه��س��ت! همه ی��ا ت��و پنت ه���اوس زن��دگ��ی م��ی کنن ی��ا تو
روستاهای خوش آب و هوای شمال! کل خانواده برای
ناهار با خوشحالی میان تو همون آشپزخونه باکالس و
میلیاردی تا یک غذای فوری دوهزار تومنی رو با شادی
بخورن! قبلش که هرهر می خندن! بعدش هارهار می
خندن! در کل می خندن! بعد هم که می رن تو جاده
شارژشون تموم می شه زنگ می زنن براشون پول کارت
به کارت می کنن! اینترنتشون هم پوشش نده ترابرد می
کنن و باز می خندن.
بچه ها تو آگهی ها همه کپلی مپلی هستن ،غذاها اگه
ناگت و ماکارونی ف��وری و تن ماهی نباشه حتم ًا مرغ و
ماهی سرخ کرده است .پودرها هم که دو آنزیمه است.
آسمون هم که آب��ی ،هوا که پ��اک ،خب دیدین آگهی ها
درباره فضایی هاست؟
داش سامان



تا حاال دقت کردین؟

کله چغوکی

آق کمال و دوستان دربی می بینند
مایم
هفته پیش آبجی عیال و شوهرش که شهر دگه زندگی ُمکنن ،آمده بودن مشهد .زشت بودَ ،
مکردم .مخصوصا طبقه پایین خانه ُخسرم بودن و هر روز
باید باجناقمه َیگ شام و ناهاری دعوت
ُ
چشم تو چشم مِ رفتِم .گف ُتم یکشنبه َبین خانه ما که دربی َرم با هم بیبینِم .چون کیف فوتبال دیدن
به جمعیتی دیدنشه ،مسود و عیالش هم دعوت کردم .مسود که آمد َیگ کیسه انداخته بود رو
آوردم بری فوتبال»
دوشش .گف ُتم« :جنس آوردی به باجناقُم بفروشی؟» گفت« :نه یره! تنقالت ُ
دمش گرم َیگ کیسه تخمه و پف فیل و قیسی و شاهدنه و آلبالو خشکه و ایجور چیزا از در مغازهاش
مایم پای تلویزیون لم دادم .حاال
آورده بود .جاتا خالی َجلدی ناهار خوردم و خانما رفتن تو اتاق و َ
فهمیدم باجناقُم سعید استقاللی تیره و مسود هم که مِ دنس ُتم
مو که خیلی فوتبالی نیس ُتم ولی
ُ
پرسپولیسیه و از او تیفوسیهای خفن .بازی شروع رفت و همه خوشحال که عادل گزارشگره و الزم
نیست نعرهها و جمالت قصار و حکایتهای بقیه گزارشگرا ره تحمل کنِم و فقط آمار عجیب و غریب
مکردم که زارت ،پرسپولیس گل
عادل ره باید گوش بدم .هنوز داش ُتم بالشت زیر دس ُتمه ایبر اوبر
ُ
زد .آقا ای مسود ره می گی هم مثل فنر در رفت و شروع کرد به باال و پایین پریدن و شیپور زدن .حاال
سرم اینا پایینن ،سر و صدا نکن ،حالیش نِمرفت .باجناقُم هم از او بر
هی بهش اشاره ُمک ُنم َیره ُخ ُ
بیگیرم یا باجناقُم .مسود که آروم رفت ،رف ُتم
بودم که طرف رفیقُ مه
رفت تو لک .مو ای وسط مانده ُ
ُ
فهمیدم استقالل مساوی کرده .خالصه
آمدم تو هال
ُ
دیدم نعره باجناقُم هوا رفتُ .
بیارم که ُ
چای ُ
ک ُنم ،چشمتا روز بد نبینه ،تا ای بازی تموم رفت مو دی ِونه رف ُتم .هی باجناقُم به مسود چار نشون
مکردم تا قبل از ای که ای دوتا
مِ داد ،هی مسود به او شیش نشون مِداد و کلکل مِکردن .فقط دعا
ُ
َ
آخرشم بازی که تموم رفت ،مسود تو لک رفته بود که باجناقُم رفت
هم ره نکشتن بازی تموم بره.
کنارش و از دلش درآورد .انقدر که ای دوتا رفیق رفتن با هم ،مسود فرداش همه ره دعوت کرد
ناهار طرقبه .یعنی جای آق جواد خیابانی خالی بود که اشک تو چشماش جمع بره از ای صفا و
آق کمال
صمیمیت بین طرفدارهای دو تیم و بگه به افتخارشا واستِم و دست بزنِم !

1sargarmi.ir

با نگاه طنز ،زیر هر تصویر ،کلمه معناداری نوشتیم .بعدش هر حرف الفبا رو به عالمتی تبدیل کردیم.

اندکی صبر

از اون لحاظ

رکورددار بیشترین مدرک تحصیلی!

زندگی در اتوبوس!

بریده ها

یک الک پشت دریایی گرفتار در تور ماهیگیری در سواحل جزایر
قناری ،عکس از گاردین

شما بگین کلمات چی هستن! پاسخ رو تا ساعت  23فقط به خط اختصاصی 300072252

پیامک کنین .جایزه نقدی به قید قرعه برای کسانی واریز می شه که پاسخ صحیح 3مسابقه پیاپی
رو فرستاده باشن .پاسخ در ستون «ما و شما»ی بعدی! متن کل پیامک های رسیده در وب سایت!

ما حاضریم جایزه حذف بشه!
سالم.چندتاازپیامکاروبخونیم:
*  :09155...180آقا ما حاضریم
جایزهمسابقهخفننصفشهوبهحساب
برجی چهار هفته،ماهانه دویست هزار
تومان فقط و فقط بدین به یک نفر که
کال مسئولیت ثبت جواب در روز بعد
مسابقه رو داشته باشه! یا یه جایی غیر از
ستون «ماوشما» واسه ی ما خفنی ها در
نظربگیرین...اه .مرسی;)))
*  :09152...800ج��واب مسابقه
شماره  137میشه :ولخرجی.تاجدار.
جانانه .ولی نمی خواستم بفرستم....
آخه خدایی «دادپ���رس» یعنی چی؟؟
ب��ازپ��رس..دادرس..ای��ن��ا درس��ت .ولی
معنی«دادپرس»چیمیشهآخه؟
 در پاسخ ع��رض ش��ود ک��ه )1 :تیکهظریفی که به انتقاد از کم دقتی ستون
«ما و شما» داشتین دریافت شد! )2
«دادپ���رس» به استناد فرهنگ لغات
فارسی یعنی« :دادخ���واه»« ،خواهان
عدالت» و «دادجو».
فعال!

نویسنده :سیدمصطفی صابری ،تصویرساز :سعیدمرادی

ما و شما

شماره پیامک2000999 :
* علکساندر ک��ارب��رات��ور! ب��رای داس��ت��ان «ج��وج��ه اردک
محشر» بهت بدوبیراه گفتم .راضی باشی!
* «نیازطنزیها» خیلی جالب و خندهداره .مخصوص ًا امروز
عالی بود .ممنون از آقای کاردار .همینطور مسابقه «چی
زهره حیدرپور
می گه؟» که واقعا ابتکار جالبیه .
* از زحماتی که همسرم برای مادر و پدرم طی سی سال
کشیده است تشکر میکنم .او خودش را فدای پدر و مادرم
علی امان آبادی ،مشهد
کرده .
* ب��زن��م ب��ه تخته ب��رن��ده خ��وشش��ان��س ای��ن هفته ستون
«این کیه؟» چقدر شبیه مجری ورزشی سیما آقای جواد
خیابانی است! با دیدن تصویر ایشان یکهو جا خوردم و
گمان کردم برنده این هفتهتان آقای خیابانی است!
* چهجوری می شه ت��وی مسابقه «چ��ی میگه؟» شرکت
کرد؟
ماوشما :باید یکی دو دیالوگ طنز برای تصویری که چاپ
کردیم بنویسین و به شماره  2000999پیامک کنین یا
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