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گذرگاهی در آسمان
عکس روز نشنال جئوگرافیک

زنان برقعپوش
در اولین جشنواره لیموترش ایران

نخستین جش��نواره لیموترش ایران با حضور جمعی از
مسئوالن استانی در شهرستان رودان ،استان هرمزگان
برگ��زار ش��د .در ای��ن جش��نواره زنان محل��ی فرآیند
آمادهس��ازی لیموترش از مزرعه ت��ا توزیع را به نمایش
درآوردند.

عکس نشنال جئوگرافیک گذرگاهی مهآلود در ویتنام را
نشان میدهد که دارای چهار مسیر عبور و مرور خودرو
و دو مسیر دوچرخه است.

تداوم بازتاب شهادت حججی در شبکههای اجتماعی

میشود دشمن را
با یک نگاه از پا درآورد

آفتابیزد – گروهش�بکه :فقط یک تصویر،
دنیای مجازی را به�م ریخت .تصویری که
وقت�ی آن را نگاه میکن�ی چیزی جز غرور
و ع�زت در آن دی�ده نمیش�ود آنهم در
حال�ی که میدانی آخرین تصویر از لحظات
زندگ�یات خواه�د بود .ش�هید محس�ن
حججی همان ش�هید  25سال ه مدافع حرم
اس�ت که تصویر قبل از ش�هادتش همه را
تحتتاثیر قرار داد .شهیدی که دو روز بعد
از اسارتش در چنگ داعش سر از تنش جدا
شد و پژواک مظلومیتش در گوش صفحات
کاربران شبکههای اجتماعی پیچید .عالوه
بر مظلومیت و نحوه ش�هادت این بزرگوار،
چشمان گریان کودک دوسالهاش غم بزرگی
را بر دل کاربران نشاند.
یکی نوش�ت« :چطور زندگی کردی که خبر
ش�هادتت اینط�ور تایمالی�ن را به مجلس
روضه کربال تبدیل کرده».
دیگری گفت« :هنریها میدانند کنتراست
تصویر خیلی باالست (مرد و نامرد)»
یکی دیگ�ر از کاربران اینگونه توئیت کرده
است« :میشود اسیر شد و دشمن را با یک
نگاه از پای درآورد از این چشمان چیزی جز

غرور نمیبارد».
شخصی نیز نوشته است« :اصال آنطور که تو
در لنز دوربین نگاه میکردی یعنی هنوز هم
نگاه میکنی دیگر نمیشود با هیچ دوربینی
مواجه شد».
کارب�ر دیگ�ری عن�وان داش�ته اس�ت:
«نمیشناختمت اما از شکل رفتنت فهمیدم
عاشق ارباب بودی».
کاربران دیگر نوشتهاند:
«چه�ره حججی ب�ه مراتب خونس�ردتر و
شجاعانهتره اونم قبل مرگ قطعی»«،اینجا
ای�ران اس�ت حججیه�ا امنی�ت را برقرار
میکنند»«،انتقام س�خت در انتظار عامالن
ش�هادت حججی و دوس�تانش خواهد بود.
دوران بری�دن و در رفت�ن ب�ه س�ر اوم�ده
انتقامم�ون از دیرال�زور س�ختتر خواهد
ب�ود»« ،اينگونه در برابر ظلم ايس�تادنمان
آرزوست«،»...خس�ته نباش�ی دالور! در
کنار ذلتآفرین�ی غربگرای�ان در مجلس،
چ�ه زیباس�ت ای�ن ن�گاه سرش�ارت! چه
زیب�ا ش�کوه عاش�ورا را دوب�اره ب�ه جلوه
نگاش�تی!»«،نجفآباد را مات�م گرفت�ه،
سراس�ر ش�هرمان را رخ زیب�ای ت�و پ�ر
کرده»«،صحن�ه عجيبی اس�ت ،اطمينان و

تصوی�ر فرزن�د ش�هید
محسن حججی

شادی
یک روحانی هوادار تراکتورسازی در استادیوم

رش�ادت و بیباكی در چهره زيبای محسن
حجج�ى و ت�رس و اضط�راب در ص�ورت
زش�ت داعش�ی»«،میتونین خودت�ون رو
بذارین جاش ،وقتی اس�یر میش�ه؟ خیلی
از م�ا مدعیان ،هنوز خیل�ی فاصله داریم با
مردشدن«،»...عاش�قان را س�ر شوریده به
پیکر عجب است ..روح شهید مظلوم مدافع
حرم و حریم ،محسن حججی شاد»«،عکس
لحظ�ات قبل از ش�هادت محس�ن حججی
هزاران س�خن از غرور و عزت این شیربچه
حی�دری دارد»«،برخی وقتی هس�تن
بیصدا و بیحاشیهاند ،ولی وقتی میرن
طنین همه صداها میشن».
واکنشهنرمندان

اما عالوه بر کاربران ،هنرمندان بسیاری
تحتتاثی�ر نح�وه ش�هادت محس�ن
حججی قرارگرفتهاند و صفحاتشان در
شبکهها را مزین به تصویر این شهید که
ناجوانمردانه به شهادت رسید ،کردند.
رامبد ج�وان ،مج�ری برنام�ه خندوانه
در ای�ن م�ورد نوش�ت« :محس�ن جان
اضطراب چشمان قاتل و آرامش نگاه تو،
مرز روش�ن حق و باطل است .شهادتت
مبارک».
بهنوش بختیاری ،بانوی بازیگر کشورمان
نی�ز اینچنین نوشت«:ش�هید محس�ن
حججی که در س�وریه اس�یر داعش شد
و سر از تنش جداکردن ...قهرمان زندگی

من این ش�هید است ...به خدا سوپراستار و
خواننده ....هیچوقت نباید قهرمان من و تو
ن ما و امثال
باش�د ...چه تفاوتی اس�ت میا 
آقا محس�ن نجی�ب و وفادار و ف�داکار ما...
چ�ه دردی از این س�نگینتر که هموطنت
اینط�وری ...آنق�در ناجوانمردانه ب�ره ...داد
همه مظلومهای ای�ران رو از این بیوجودها
بگیرخدایا ...که اگه این ش�هدا نبودن ...من
و ت�و راحت زی�ر کولر در کف اینس�تاگرام
نبودیم ...تس�لیت به خانواده ایشون و همه
مردم ایران»...
بهارهکیانافشار،دیگربانویبازیگرکشورمان
اینط�ور در صفحهاش نوش�ت« :ببخش�يد
میخواستم بگم شما رو میشناسم ،چهرهات
برايم آشناست .آهان يادم اومد به شما «مرد»
ميگن همون كه ش�ريف و شجاعه و دلش به
وس�عت بيك�ران درياس�ت از هموطنبودن
باهاتون خيلى حس غرور دارم آخه اينروزها
مرد كم ميبينم».
همچنی�ن عل�ی انصاری�ان ،فوتبالیس�ت
کشورمان نوشت« :سلام ...هنوز تو كوچه
پ�س كوچهه�اى اين ش�هر ب�وى غيرت و
مردونگ�ى مياد ،هنوز آدمه�اى با وجود تو
كش�ورم هس�ت ،اين عكس رو گذاشتم نه
اونى كه پش�ت سرت اس�لحه گذاشته اون
وحشى ،تو مثل مرد رفتى و ذهن ما ايرانیها
مرد باقى خواهى ماند مرد مردها.
م�رد دوستداش�تنى ايرانزمي�ن س�ردار
محسن حججی».

خسفید در غیاب دونالد ترامپ
های ساختمانی مشغول کار در چمن جنوبی کا 
جرثقیل
یالت طوالنی تابستانی به نیوجرسی رفته است.
و در حالی که او برای یک تعط

نشستن دانشآموزان روی
یک بمب برجای مانده از دوران جنگ دوم جهانی
در جزیره گوام .این جزیره بخشی از
خاک آمریکا نیست ،اما توسط آمریکا اداره م 
یشود.
کرهش
مالی تهدید به حمله به این جزیره کرده است.

پسری که در هفته  ۱۵۰موز میخورد

یک پس��ر انگلیس��ی که مدتی اس��ت خام گیاهخواری را آغاز کرده به موز معتاد ش��ده بهطوری که
هفتهای 150موز مصرف میکند .بهگزارش میزان« ،دن نش» دانشجوی  ۲۱ساله انگلیسی۸۰ ،درصد
کالری روزانه خود را از موز دریافت میکند و بیش از  ۱۵۰موز در هفته میخورد .علیرغم هش��دار
پزش��کان ،این ج��وان میوهخوار ادعا میکند رژیم س��نگین موز برای او س�لامتی فوقالعاده ،انرژی
بینهایت و حال خوب همهجانبه فراهم میکند .دن سبک زندگی خام گیاهخواری را دو سال پیش
بهعنوان راهی برای حل مش��کل آکنه خود آغاز کرد .قبل از آن ،او گیاهخواری را امتحان کرده بود،
اما پس از تحقیق ،تصمیم گرفت خام گیاهخوار شود .دن حدود شش ماه است که خام گیاهخواری
میکند و بیش��تر مواد مغذی خود را از موز ،مخلوط با اس��فناج و سبزیجات دیگر و نیز انواع توتها
میگیرد .رژیم غذایی روزانه او ش��امل دو اس��موتی بزرگ متش��کل از  8تا  ۱۲موز و اس��فناج برای
صبحانه ،انواع توت ،گالبی و مخلوط سایر میوهها به همراه  8تا ۱۲موز برای ناهار و یک ساالد بزرگ
ش��امل انواع برگها و سبزیجات برای شام میش��ود .یعنی او روزانه سه هزار کالری دریافت میکند
که باالتر از حد توصیه ش��ده اس��ت هرچند با نگاهکردن به او متوجه آن نمیشوید .اگرچه ۸۰درصد
کالری روزانه او از طریق موز تامین میشود ،اما او از ویتامینهای  D، B12و اسپیرولین نیز استفاده
میکن��د .متخصصان تغذیه با رژیم غذایی دن موافق نیس��تند و میگوین��د با این کار عناصر مهم و
متنوعی را از دست میدهد.

نهمراه نوکیا
اولین تلف 

آمیغی از َمجاز

کامنت امروز

چرا مشکالت
میمانند؟!
محمدماکویی

مردم با پالس��کو سلفی گرفته و جان هموطنان
خویش را به مخاطره میاندازند.
نمایندگان مجلس با موگرینی س��لفی گرفته و
چوب حراج به آبروی ایران و ایرانی زدند.
ممکن است اتفاقاتی از این دست خاص کشورمان
نباشد و مردم سرزمینهایی که امروزه نام پیشرفته
را یدک میکشند در گذشتهای نهچندان دور با
نمونههایی از آنها برخورد کرده باشند.
به این ترتیب شاید بزرگترین تفاوت ما با آنها در

این باشد که در حالی که ما با ماجراهای اینچنینی
به شیوه «چه کار زشتی!» برخورد میکنیم آنها
در مقابل جریانات ناخوشایند موضع «چه کنیم تا
تکرار نشود؟» میگیرند.
به عبارت دیگر اگر ما از صمیم قلب باور داریم که
سلفی با حوادث ،جان هموطنانمان را به مخاطره
میاندازد چرا نباید این چنین سلفیگیریهایی
را ج��رم بهحس��اب آورده و کاری کنی��م ک��ه
سلفیبگیران با حوادث در ذیل سلفی بعدی خود
«من و زندان! همین االن! یهویی!» را درج کنند؟
از سوی دیگر اگر میپذیریم که سلفی نمایندگان
با نماینده یک کش��ور خارج��ی در صحن علنی
مجلس دور از ش��أن نمایندگی است ،چرا نباید
برای سلفیگیریهای اینچنینی جریمه نقدی در

نظربگیریم؟
ذکر این نکته بجاست که در بسیاری از تاکسیها
و مطبها «لطفا با همراه خود صحبت نکنید» یا
«لطفا تلفنهمراه خود را خاموش کنید» نوشته
ش��ده اس��ت .در این باب باید گف��ت که قطعا
نویسندگان قصد آزار و اذیت مسافران و بیماران
خود را نداشته و تنها به جهت اینکه مایل بودهاند
حواس خود را ششدانگ معطوف کارشان سازند
از مشتریهای خود خواستهاند که شرایط کاری
ایشان را لحاظ کنند.
لذا این خواس��ته بیجایی نیس��ت که «نماینده
محترم مجلس دستکم به اندازه راننده تاکسی
و پزشک احساس مسئولیت کرده و همراه خود را
در جایی که جایش نیست به کار نیندازد».

آمیغ به معنی حقیقت و مراد از مجاز در اینجا فضای مجازی است.

با یک گل بهار نمیشه! ...ضربالمثلی است ...
و ...میگویمتان ...با یک گل دلی بهاری میشود...
آری ...تنها با یک شاخه گل ...دل همسر ،نامزد،
دوس��ت ،مادر و پدر ،خواه��ر و برادر ،نزدیکان و
همس��ایگان ...بهاری میش��ود ...در اوج گرمای
تابستان باش��د یا سرمای زمستان ...فقط با یک
شاخه گل ...اگر روبان قشنگی هم به کمر داشت
چه بهتر ...ولی با دو هدیه دیگر بایس��تی همراه
باشد ...لبخندی و نگاه مهربانی ...
امتح��ان کنید! ...معجزه تغییر فصلها را در دل
هرکس ک��ه گل را میگیرد به چش��م خواهید
دید ...
عموفرزاد

