همشهری سالم

یک شنبه  22مرداد 20 . 1396ذی القعده  . 1438شماره 19607

مسابقات دوچرخه سواری در نروژ ،عکس از خبرگزاری فرانسه

مرحوم دوالبی در توصیه ای راجع به دعا کردن و خواستن
حاجات از خداوند گفتهاند:
«روی دعایت تعقّل کن تا رشد کند .نکند از سن بچگی تا 80
سالگی همهاش نخودچی کشمش از خدا بخواهی .حاجاتی
را که داری ،به صورت یک نامه روی کاغذ یا دلت ،البته اوایل
روی کاغذ ،برای خدا بنویس و بگذار در جانمازت یا هر جای
دیگری .دو سه ماه بعد ،هر وقت حال خوبی داشتی ،آن را
به دقت بخوان و ببین هر جا زیادهروی کردهای یا به خدا بی
ادبی کردهای ،آن ها را خط بزن و تصحیح و تجدید نظر کن
و در نهایت آن را پاک نویس کن .نامه اول را هم حفظ کن.
دو سه ماه بعد باز همین کار را روی نامه تصحیح شده انجام
بده .یکی دو سالی این کار را ادامه بده .بعد نامه آخری را با
اولی مقایسه کن ،ببین از کجا سر در آوردهای و چقدر رشد
کردهای .آخر کار به چیزی میرسی که از حاجتت بهتر است؛
به کسی میرسی که برایش نامه مینوشتی».
برگرفته از کتاب «مصباح الهدی» ،تألیف استاد مهدی طیب


فتوشعر

ش

غلط ننویسیم

ش

تفاوت قیاس با غیاث

«قیاس» در اصطالح منطق ،استدالل از کلی به جزئی یا از
اصل به نتیجه است و توسعا به معنای مقایسه است اما «غیاث»
به معنای فریادرس و نیز امداد و استمداد است.
برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» اثر «ابوالحسن نجفی»


بریده کتاب

ش

ما مهم هستیم

بدون وجــود تو من انسان
من یک انسانم ،تو یک انسانی.
ِ
نیستم زیرا فقط از راه ارتباط با تو این زبان امکان پذیر است
و فقط از راه زبان است که تفکر امکان پذیر است و فقط از راه
تفکر است که انسانیت امکان پذیر است .تو مرا مهم ساخته
ای بنابراین من مهم هستم و تو هم مهم هستی.
برگرفته از کتاب «وضعیت آخر» اثر تامس ای هریس


حکایت

ش

خانه تاریک!

ی طلبید.
ابلهی ،سوزنی در خانه گم کرده بود و در کوچه م 
ی گردی؟» گفت« :سوزنی را در خانه گم
گفتند« :دنبال چه م 
کرد ه ام ».گفتند« :ای ابله ،چیزی که در خانه گم کرد ه ای
ی جویی؟» گفت« :چه کنم که خانه تاریک است و
در کوچه م 
چراغ ندارم».
منبع :لطایف الطوایف ،صفحه 410


انگلیش آموزی

ش

نویسنده :میترا تاتاری ،تصویرساز:سعید مرادی

دنیا به روایت تصویر

ش

نامه نوشتن به خداوند

مسابقات ساالنه قایقرانی با قایق کاغذی در شهر سئول کره
جنوبی ،عکس از گاردین

بازی کردن یک پاندا با اسب اسباب بازی ،عکس از گتی ایمیج

خواندنی

داستانک

 12حقیقت جالب درباره افراد چپ دست به مناسبت روز جهانی شان
مطالعات گــونــاگــون نشان مــی دهــد کــه در
جوامع مختلف ۷۰ ،تا  ۹۰درصد مردم راست
دست و بقیه افراد چپ دست هستند .درصد
بسیار کمی نیز توانایی استفاده از هر دو دست
را دارند ۲۲ .مرداد یا همان  ۱۳اوت هر سال
روز جهانی «چپ دست ها» نام گذاری شده
اســت .به گــزارش خبرآنالین ،چند حقیقت
جالب را درباره این روز و این افراد بخوانید.
 -1بین  10تا  12درصد از مردان و بین  6تا
 10درصد از زنان چپ دست هستند.
 -2حـــدود هشت میلیون نفر در ایـــران و
درمجموع  700میلیون نفر در جهان چپ
دست هستند.
 -3در زمــان هــای مختلف در طــول تاریخ،
چــپ دســتــی بــه عــنــوان دلــیــل بــســیــاری از
چیزها شناخته شــده اســـت :یــک رفــتــار یا

عـــــادت تــنــد و زنــــنــــده ،عــامــت
شیطان ،نشانه بیماری روانــی،
تمایل به شورش ،جرم و جنایت!
گــرچــه آن را نمود
خالقیت و توانایی
های موسیقی هم
لــحــاظ کـــرده انــد!
 -4بسیاری از منابع
ادعــا می کنند که چپ
دســت هــا ممکن اســت 9
ســال زودتــر از راســت دست
ها جان خود را از دست بدهند.
 -5کــلــمــه  leftانگلیسی از
ریشه  lyftکه به معنی ضعیف یا
شکسته است ،گرفته شده است.
 -6آزمایش های انجام شده توسط

دور دنیا

غمگین ترین عروسی جهان!
رویــتــرز /یــک مــرد مبتال به
س ــرط ــان بــــرای دخــتــرش،
غمگین ترین عروسی جهان
را بــرگــزار کـــرد .هــر پ ــدر و
مـــادری آرزو دارد ،بــزرگ
شدن فرزندانش ،به مدرسه
رفــتــن ،ازدواج و در نهایت
بچه دار شدن فرزندانش را
ببیند« .جیم» مردی مبتال به سرطان است که تمام این آرزوها را برای دخترش
دارد در حالی که دختر وی  11ساله است .پزشکان به این مرد اعالم کرده اند به
دلیل بیماری سختی که دارد زیاد زنده نمی ماند؛ به همین علت برای دخترش یک
عروسی نمادین گرفت تا آرزوی قلبی اش را که همراهی دخترش در جشن عروسی
بود ،برآورده کند و همراه با دخترش در این جشن نمادین اشک ریخت.

پسر  7ساله  100کیلویی!
آدیــتــی ســنــتــرال« /واکــــا»
 7ســالــه عــضــو تــیــم راگــبــی
مدرسه اش است و به تنهایی
باعث شکست ناپذیری تیم
مدرسه اش در لیگ راگبی
مدارس استرالیا شده است.
او با  100کیلو وزن ،یک سر و
گردن از هم سن و سال هایش
بلندتر و قوی تر است و همین
باعث شده تا مسئوالن تیم های دیگر مدارس به سازمان لیگ راگبی کشورشان
اعتراض کنند تا رده سنی او را تغییر دهند و نتواند برای تیم مدرسه اش بازی کند.
با این حال «واکا» بسیار مودب و مهربان است و به او لقب «غول آرام» داده اند.
مسئول لیگ راگبی مدارس استرالیا به او اجازه داده برای تیمش بازی کند.

خودمونی

دانــشــگــاه ســنــت الرنـــس در
نــیــویــورک نــشــان داد که
افراد با ضریب هوشی بیش
از  140بیشتر از افراد چپ
دست هستند .مشهورترین
شـــان عــبــارتــنــد از :آلــبــرت
اینشتین ،اســحــاق نیوتن،
چــــــارلــــــز
دارویـــن و
بنجا مین
فرانکلین.
 -7در مــیــان
اســـکـــیـــمـــوهـــا ،هــر
شخص چــپ دســت یک
جادوگر بالقوه است!
 -8تــظــاهــر در م ــأع ــام در

وحشتتنهایی!
ی داری
مرا دوست نم 
نه
از تنهایی ات می ترسی
مثل باغبانی که از وحشت گرسنگی خویش
ی دهد
به درختی آب م 


ش

اندکی صبر

علیرضا روشن

خــصــوص اســتــفــاده از دســت چــپ ب ــرای غذا
خوردن در برخی از کشورها از جمله عربستان،
خالف قانون است!
 -9طبق آیین هندوها ،خــارش دست «چپ
دست»ها نشان می دهد که پول از دست می
دهند و خارش دست «راست دست»ها نشان
می دهد که پول دریافت خواهند کرد!
 -10مطالعات نشان داده که افراد چپ دست
در درس های علوم فضایی ،ریاضی و معماری
با استعدادتر هستند.
 -11ارتباط بین دو طرف راست و چپ مغز در
افراد چپ دست سریع تر است .این به معنی
انتقال سریع تر اطالعات است.
 -12محققان معتقدند نسبت چپ دستی
بــرای بیش از  30هــزار ســال اســت که ثابت
باقی مانده است.

زندگی سالم
* به نظرم مــودم رو هم باید از خانواده جدا کــرد ،هرکس یک مــودم شخصی
داشته باشه.
* پارسال همین موقع داشتم واسه چیزی حرص میخوردم که االن هیچ تأثیری
تو زندگیم نداره.
* نصف خستگی آدم تو جورابش هست .درش میاری و پات رو می شوری ،یک
هیچ جلو می افتی!
* شما یک دقیقه ویدئو می ذارین اینستا ،ما با این وضع اینترنت  20دقیقه
درگیر دیدنشیم!
*یک زمان اون قدر الغر بودم که یک شب بابام با خودش یه تیکه چوب از سر
کوچه آورده بود خونه و به مــادرم گفته بــود« :ایــن بچه چرا تا این وقت شب
بیرونه؟!»
Comment

سمیناری برگزار شد و  50نفر در آن حضور یافتند .سخنران
به سخن گفتن مشغول بود و ناگاه سکوت کرد و به هر یک از
حاضران بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود
را بنویسند .سخنران بادکنکها را جمع کرد و در اتاقی دیگر
نهاد .سپس از حاضران خواست که به اتاق دیگر بروند و هر
یک بادکنکی را که نامش روی آن بود بیابند .همه باید ظرف
پنج دقیقه بادکنک خود را بیابند .همه دیوانهوار به جست و جو
پرداختند؛ یکدیگر را ُهل میدادند؛ به یکدیگر برخورد میکردند
و هرج و مرجی راه انداخته بودند که حد نداشت .مهلت به پایان
رسید و هیچ کس نتوانست بادکنک خود را بیابد .بعد ،از همه
خواسته شد که هر یک بادکنکی را اتفاقی بردارد و آن را به کسی
بدهد که نامش روی آن نوشته شده است .در کمتر از پنج دقیقه
همه به بادکنک خود دست یافتند .سخنران ادامه داد و گفت:
«همین اتّفاق در زندگی ما میافتد .همه دیوانهوار و سراسیمه
در جست و جوی خوشبختی خویش به این سوی و آن سوی،
چنگ میاندازیم و نمیدانیم خوشبختی ما در کجا واقع شده
مسرت دیگران است .با
است .خوشبختی ما در خوشبختی و
ّ
یک دست خوشبختی آنها را به آنها بدهید و با دست دیگر
خوشبختی خود را از آن ها بگیرید».
منبع :تارنمای یکی بود


لجمون در میاد

Like

چی شده؟

«عادل» جان چرا آخه!؟
ســـام .احــتــمــاال بـــرای شما
هم پیش اومده که قیافه تون
مثل «ع ــادل فــردوســی پــور»
در این عکس شده باشه! از
شما می خواهیم با توجه به
قیافه خــاص «عــــادل» ،یک
دیــالــوگ یــا شــرح حــال طنز
بــرای ایــن عکس بنویسید!
یعنی بنویسید «عادل» ممکن
اس ــت بــه چــه دالیـــل طــنــز و
باحالی ،این جوری شده باشد .شما تا ساعت  24امشب (یک شنبه) فرصت دارید که یک شرح
حال طنز بنویسید .لطفا در ابتدای هر پیامک ،نام ستون «چی شده؟» و نام و نام خانوادگی تون
رو هم حتما بنویسید .بنابراین یک پیامک ارسالی باید این جوری باشه« :چی شده؟ (نام و نام
خانوادگی) .وقتی که  .» ...طنزترین ،باحال ترین ،خنده دارترین و خالقانه ترین جمله های
ارسال شده ،روز سه شنبه به اسم خود نویسنده ها چاپ می شه .شماره پیامک  2000999و
تلگرام  09215203915هم آماده دریافت پیامک های شماست .منتظریم...

دانستنی های جالب

مدیریت یک تماس!
پرده اول /یکهو همه چیز به هم می ریزد .مدیر او را به دفترش فرا می خواند .باورش نمی شود
که چنین سوء تفاهمی برای همکارانش به وجود آمده است .به او تهمت هایی زده اند که
اگر نتواند رفع اتهام کند ،ممکن است شغلش را از دست بدهد .در حالی که ناخن هایش را
می جود و پایش همچون اسفند روی آتش می لرزد و تکان می خورد ،خودش را برای ارائه
توضیحات آماده می کند .یک بار دیگر هم به خاطر مسئله ای دیگر با چنین شرایطی مواجه
شده بود اما این بار داستان کمی فرق می کرد .او ناخودآگاه اشتباهی مرتکب شده بود و اثبات
این ماجرا کمی سخت بود .استرس ثانیه ای راحتش نمی گذاشت و یک لحظه چشمش به
آیینه کوچک کنار میزش افتاد .رنگ صورتش از ماست هم سفیدتر شده بود .آماده شد که به
سمت دفتر مدیرش برود که تلفن همراه اش زنگ خورد .آن طرف خط همسرش است .صحبت
درباره مسئله ای است که از دیشب شروع شده و با همسرش در آن زمینه اختالف نظر دارد.
با چند حرف تند ،عصبانیت اش را نشان می دهد ،تلفن را قطع و سپس خاموش می کند.
پرده دوم /دقایقی می گذرد و مرد از اتاق مدیر بیرون می آید .او به خوبی توانسته توضیحاتش
را ارائه دهد و سوءتفاهم ها را بر طرف کند .نفس راحتی می کشد .بر خالف تصورش ،شرایط
آن قدر که فکر می کرده ،بحرانی نبوده است .مدیر با روی گشوده ،توضیحات او را شنیده و
پذیرفته است .تنها یک چیز مانده است .آسیب های یک رفتار تند و زننده با همسری که هیچ
اطالعی از شرایط نداشته است .البته یک حسرت هم بر دل این مرد خواهد ماند ،حسرت یک
ثانیه صبر بیشتر یا گفتن یک جمله« :اجازه بده ،یک ساعت دیگه تماس می گیرم ،االن باید
بروم اتاق مدیر» .این ماجرا را محدود به کارمندها نبیند .موضوعیت ندارد که چه شغلی دارید
چراکه همه ما در شرایط کاری مان گاهی عصبانی می شویم و کنترل شرایط از دست مان
در می رود و ممکن است ماجرای مطرح شده برای مان اتفاق بیفتد .یادمان نرود که بعضی
لحظه ها ،حساس هستند و تاثیرات شان بیشتر است .خوشبختی و آرامش در کمین زندگی
هایی است که این لحظه ها را بهتر مدیریت می کنند.
مجید حسین زاده


رابطه خوشبختی ما و دیگران!

کاله گیسی که قاضیان انگلیسی
استفاده می کنند ،در قرن 16
ساخته شد و برای این که کچلی
حاصل از سیفلیس(یک بیماری) را
بپوشاند ،به سر گذاشته می شد.

ساالنه  1/3میلیون متر مکعب
چوب ،صرف چوب های غذاخوری
در چین می شود.

میزان جرم و خشونت در قسمتی از
روستای « »palmitasکشور مکزیک،
بعد از رنگ آمیزی آن به میزان
چشمگیری کاهش یافت.

پانداها هیچ جای مشخصی برای
خوابیدن ندارند .آن ها هرجایی که
احساس خستگی می کنند ،می
خوابند.

منبع:برترین ها

در محضر بزرگان

ایده و اجرا:صابری و مرادی

ما و شما
* نویسندگان زندگی سالم ،روزنامه به درد نخوری دارین.
وقتینویسندهصفحهاولتونیکدههشصتییاهفتادیباشه،
معلومه که هشتادی ها رو می کوبید .عقده ای های بدبخت!
* بخش نگاهی به حال و هوای نوجوانان  3دهه ،خیلی خوب
مهیار ،مشهد
بود .خیلی خندیدیم از یادآوری گذشته.
* چرا الکی می نویسین همه جواب مسابقه «این کیه؟» رو
درست فرستادن .من خودم فرزاد حسنی فرستادم.
* کمیک پویا و هیوالی توی لپ تاپ ،همه اش ذهن آدم رو
می برد سمت فیلم های غیراخالقی .آخرش هم هندی بود!
* زندگی سالمی ها ،قدیم ها سختی ها آدم ها رو به هم
نزدیک تر می کرد ولی االن تا مشکل داری همه ازت فرار
می کنن .ما برای رضای خدا خوبی می کنیم و انتظار جبران
نداریم ولی این رسمش نیست.
* لطفا در صفحه زندگی سالم درباره غذاها و میوه هایی که
برای کم خونی خوبه ،توضیح بدهید.
* عکس حمایت از فیل ها خیلی جالب بود .چه گروه هایی
مهشید ،مشهد
داریم در دنیا!
* تنها بهانه زندگی ام ،معصومه جان ،خوب می دانم اندوه
رفتارم روحت را چقدر آزرده .فرصت جبرانم بده که سخت
محتاج بودنت هستم .سلطان قلبم ،مــرا ببخش .عاشق
رضا
پشیمانت .

