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تواضع ،انفعال نیست!
استاد فاطمی نیا درباره تکبر و تواضع فرموده اند:
البته بدانیم که تواضع که در مقابل تکبر است ،به معنای وا
رفتن و انفعال محض در مقابل هر مطلبی نیست .هر کس هر
چه کرد و هر چه گفت و هر پیشنهادی نمود ،به خیال تواضع
آن را قبول کردن ،صحیح نیست .مومن نباید ذلیل شود .اگر
قبول کردن چیزی موجب کوچکی و از بین رفتن عزت نفست
می شود ،نباید قبول کنی!



دنیا به روایت تصویر

در محضر بزرگان

غذا خوردن قوها در پرورشگاه قوهای «دورست» انگلیس ،عکس از
تلگراف

برگرفته از کتاب «نکته ها از گفته ها»

سقوط درخت سکویای بزرگ و  1000ساله در جنگلی در
کالیفرنیا بر اثر توفان ،عکس از آسوشیتد پرس

داستان های واقعی

یخ زدن قاصدک در سرمای شدید «گالیسیا»ی اسپانیا ،عکس از
آژانس عکس اروپا

کاش هیچ شهیدی مادر نداشت!
سیدناصر حسینی پور در خاطرات خود از گپ زدن بین بچه ها
در جبهه نوشته است:
نیم ساعت مانده به غروب ،مثل بعد از ظهر روز قبل ،توپخانه
قرارگاه که روی جاده شفیع زاده مستقر بود ،دومین آتش
سنگین خود را روی مواضع دشمن ریخت .توپخانه قرارگاه،
پشت خط اول ،سه ضلع جنوبی جزایر ،روبه روی دژ خندق
و سمت راست و چپ دژ آتش سنگینی ریخت .ساعت حدودا
نه شب بود .جزیره آرام و ساکت بود .هیچ گلوله ای شلیک
نمی شد .به همراه ولی زرجام ،حسن وکیلی و اصغر دلروز
بیرون سنگر روی پل های شناور گپ می زدیم .ولی زرجام
مثل همیشه شوخی اش گل کرده بود .نمی دانم چه شد که
حرف بچه یتیم های جبهه و آن هایی که مادر ندارند پیش
آمد .از بین چهار نفرمان من و اصغر و ولی ،مادر نداشتیم.
من در سن  9سالگی و اصغر در سن  10سالگی مادرمان
را از دست داده بودیم .ولی گفت« :سید! می دونی من
و تو و اصغر چون م��ادر نداریم ،مصیبتمون خیلی راحت
و بی دردسره!» من گفتم« :چطوری بی دردسره؟» او هم
گفت« :معلوم نیست تو جنگ چه به روزم��ون بیاد ،نبودن
مادر نعمته ،بودنش هم مصیبته! اگه شهید بشیم خیالمون
راحته؛ دیگه غصه غصه خوردن مادر رو نداریم ،ای کاش
هیچ شهیدی مادر نداشت ،تو این دنیا هیچی بدتر از داغ
فرزند نیست!»
برگرفته از کتاب «پایی که جا ماند» اثر سیدناصر حسینی پور



فتوشعر

کاریکلماتور
* پرنده تنبل ،همسفر نسیم می شود.
* عاشق بارانی هستم که سر سراب را زیر آب می کند.
* لبخندت ،آینه را لبریز از شادابی می کند.
* موج ،پایش را از گلیمش دراز تر می کند.
* برای گرفتن کالهم از باد پیشی می گیرم.

پرویز شاپور



انگلیش آموزی
نویسنده :میترا تاتاری ،تصویرساز:سعید مرادی

عجایب دنیا

سفرنامه

 6روش عجیب درمانی در دنیا

فهیمه مؤذن /برای درمان بیماریها ،غیر از راهمعمولی که ما میشناسیم و مراجعه به پزشک است ،راههای دیگری هم در بعضی کشورها استفاده میشود .بعضی از این درمانها ،ریشه در فرهنگهای
سنتی دارد و نسل به نسل انتقال پیدا کرده و مورد استفاده قرار گرفتهاما در این بین ،روشهای درمانی غیرمعمول و عجیبی هم وجود دارد که ممکن است گاهی هیچ تاثیری هم در بهبود بیماریها
نداشته باشد .در ادامه با  6نمونه از عجیبترین درمانهای دنیا آشنا میشوید.

بلعیدن ماهی /هند
برخی افراد به دلیل بوی ُزهم ماهی ،از خوردن هر نوع
ماهی پخته اجتناب می کنند اما جالب است بدانید که
در هند ،از روش سنتی «بلعیدن ماهی خام» برای درمان
بیماری آسم استفاده می شود! هر ساله طی مراسمی،
بیماران مبتال به آسم دور هم جمع می شوند و ماهی های
کوچک خ��ام را ب��ا نوعی س��س گیاهی ب��ه امید بهبود،
می خورند!

دلفین درمانی /چین
از آنجا که دلفینها از انسانها فراری نیستند ،روش «دلفین
درمانی» در چین رواج دارد .برخی پزشکان معتقدند قرار
گرفتن در کنار دلفینها باعث درم��ان بیماریهای روان��ی و
افسردگی میشود .در آکواریوم «دالیان» استان «لیائونینگ»
چین ،برای بهبود کودکان مبتال به اوتیسم از این روش استفاده
میشود .ادعا میشود کودکان با این روش ،از فشارهای روحی
آزاد میشوند و به آرامش میرسند.

الک پشت درمانی /کامبوج
اهالی کامبوج اعتقاد دارند لمس کردن پوست الک پشت های
بومی صحرایی ،می تواند صرع ،تشنج و روماتیسم را درمان
کند! البته این روش درمانی به دلیل این که گاهی موجب
کشته شدن این گونه در حال انقراض می شود؛ منتقدان
زیادی هم دارد! منتقدان این روش ،همچنین عقیده دارند
که لمس کردن حیوان بدون استفاده از دارو یا عصاره خاصی
موجب درمان نمی شود.

مرگ درمانی /چین
در چین گاهی اوقات برای مبتالیان به بیماری های روحی و
روانی از روش «مرگ درمانی» استفاده می شود! در این روش
بیمار با مراجعه به مراکز خاصی که ایجاد شده ،برای این که
مرگ را تجربه کند ،مدت معینی در تابوت می خوابد! مبدعان
این روش درمانی معتقدند تاثیر عمیق این تجربه روی فرد،
بسیاری از بیماری های روحی و استرس های شدید را بهبود
میبخشد.

ریل درمانی /اندونزی
از زمانی که اولین ریل های قطار وارد اندونزی شد ،عقیده
عجیبی هم بین مردم این کشور شکل گرفت .مردم اندونزی
ب��رای درم��ان بیماری های س��اده جسمی شان روی ریل ها
دراز می کشند تا شفا پیدا کنند! آن ها معتقدند پالس های
الکتریکی موجود در ری��ل ه��ا ،باعث درم��ان بیماری های
جسمی شان می شود بنابراین تا نزدیک ش��دن قطار ،به
خوابیدن روی ریل ها ادامه می دهند!

نیش درمانی /چین
با وجود این که نیش زنبور معموال دردناک است و خیلی ها
از زنبور ها فرار می کنند و حتی برخی معتقدند نیش زنبور
خطرناک است؛ اما در برخی کشور ها از جمله چین برای
درمان برخی بیماری ها مثل درد مفاصل ،آرتروز ،زونا و اگزما
از روش «نیش درمانی» استفاده می شود و معتقدند خاصیت
ضدروماتیسمی دارد .از این روش برای تنظیم فشارخون،
افزایش انرژی و روحیه هم استفاده می کنند!

دور دنیا

ما و شما

شماره پیامک2000999 :
توضیح :به دلیل ایام عزای عمومی به مناسبت درگذشت آیت ا...
هاشمی رفسنجانی ،مسابقه «این کیه؟» استثنائ ًا این هفته چاپ

آدیتی سنترال« /بیلی رات��رز»
دانشجوی آمریکایی رشته علوم
زیست محیطی  40سال پیش به
شهر «گوتیک» ،معروف به شهر
ارواح ،در ایالت کلرادوی آمریکا
رف��ت و تاکنون در ای��ن شهر که
بیش از صد سال است خالی از
سکنه است ،ماندگار شده است!
او در طول تمام این چهار دهه ،تحقیقات بسیاری روی شکل گیری برف و دمای
بسیار پایین این محیط انجام داده و حاال نتایج تحقیقاتش را در اختیار گروه های
علمی که روی گرم شدن کره زمین تحقیق می کنند ،قرارداده است.

نقاشی هنرمندانه روی دست!

می خواهم برگردم به روزهای کودکی
آن زمان که پدر تنها قهرمان بود
عشق تنها در آغوش مادر خالصه می شد
باالترین نقطه زمین شانه های پدر بود
بدترین دشمنانم خواهر و برادرهای خودم بودند
تنها دردم ،زانوهای زخمی ام بود
تنها چیزی که می شکست اسباب بازی هایم بود
و معنای خداحافظ فقط تا فردا بود



حسنی پناهی

آدیتی سنترال« /مایک ژاک»
و دوس��ت هنرمندش که هر دو
دانشجوی رشته نقاشی هستند،
طریقه جالبی از نقاشی روی بدن
انسان را اب��داع کرده اند که نام
سبکشان را «ب��دن اب��ر و ب��ادی»
گذاشته اند! هدف آن ها در ابتدا
این بود که دست دوستشان را که
دچار یک بیماری نادر پوستی شده بود ،نقاشی کنند تا از حضور در اجتماع ناراحت
نباشد اما هرگز فکرش را نمی کردند که طراحی های ابرو بادی آن ها پرطرفدار شود
و درخواست های زیادی داشته باشند!

برگرفته از کتاب «مارک و پلو» اثر منصور ضابطیان

زندگی سالم

زندگی در سرما و تنهایی مطلق!

آدی��ت��ی س��ن��ت��رال /خ��ان��م 50
ساله سنگاپوری 8 ،سال پیش
ک��ه بسیار ب��ی پ��ول ش��ده ب��ود و
طلبکار ها ب��ه دنبالش بودند
ت��ص��م��ی��م گ��رف��ت آپ��ارت��م��ان��ش
را اج����اره ده���د و خ���ودش در
فرودگاه سنگاپور زندگی کند
تا بتواند طلب هایش را بدهد.
او که نخواسته نامش در رسانه ها فاش شود ،حاال  8سال است که در فرودگاه
زندگی می کند و هیچ مشکل مالی هم ندارد .او می گوید زندگی در فرودگاه
برایش بسیار لذت بخش است و تصمیم ندارد که محل زندگی اش را عوض کند!
در فرودگاه سنگاپور قانونی وجود ندارد که او را از اقامت دائمی در این مکان
منع کند!

رویای کودکی

م���ن���ص���ور ض��اب��ط��ی��ان
م��ج��ری س��اب��ق برنامه
رادی��و هفت از سفرش
به هند در سفرنامه اش
آورده است:
فعالیت های طبیعی
انسانی ،کار هایی مثل
دس��ت��ش��وی��ی رف��ت��ن یا
حمام ک��ردن ،در هند،
ب��س��ی��ار ط��ب��ی��ع��ی ت��ر از
آنچه ما در زندگی مان
م���یپ���ن���داری���م ،تلقی
کرات می توان صحنه هایی را
می شود .از همین روست که به ّ
در کنار خیابان دید که به خاطر رعایت ادب ترجیح می دهم
درباره آن ننویسم.
کنار فشار های آب احتما ًال می توانید یکی دو نفر را ببینید
ک��ه مشغول ک��ف مالی خ��ودش��ان هستند ،بر سر ه��م آب
می ریزند و به نظر می رسد از زندگی ،لذتی عجیب می برند.
اولین بار که چنین صحنه ای دیدم ،در شهر «جیپور» بود.
پیرمردی خشکیده ،پارچه ای به کمر بسته بود و با تکه
صابونی خ��ودش را می شست .پسر جوانی هم چند قدم
آن طرف تر ،تن و بدنش را به آب سپرده بود .سوژه خوبی
برای عکاسی بودند .خودم را به کوچه علی چپ زدم که
یعنی ندیدم تان .بعد پشت درختی کمین و شروع کردم به
عکس گرفتن .چند فریمی گرفته بودم که پسر جوان متوجه
شد .منتظر بودم که فریاد اعتراضش بلند شود یا به سراغم
بیاید و شروع کند به دعوا ،اما ناگهان لبخندی صورتش را
پوشاند و دست تکان داد .جرات کردم و جلو رفتم و کار
را ادام��ه دادم .پسرک به پیرمرد هم اش��اره کرد تا متوجه
دوربین باشد ،او هم لبخند زد و کارش را ادامه داد .یکی
دو گدا هم خود را به ما رساندند و سعی کردند آن ها هم در
کادر باشند .وقتی کار تمام شد ،پسرک اشاره کرد که پول
می خواهد .گدا ها هم برای آن که توی کادر دوربین قرار
گرفته بودند ،طلب پول کردند .همان جا بود که فهمیدم در
هندوستان برای هر کاری باید سر کیسه را اندکی شل کرد.
هیچ الزامی به پرداخت آن پول نیست ،اما چنان با اعتماد
به نفس از آدم پول می خواهند که چاره دیگری جز پرداخت
پیدا نمی شود!



نمی شود .مسابقه بعدی و همچنین تصویر برنده مسابقه قبل را
می توانید چهارشنبه هفته بعد 29 ،دی ببینید.

* صفحه «خانواده و مشاوره» رو روز شنبه چاپ نمی کنی؟
واقعا دیگه دنبال روزنامه نمی رم.
* «انگلیش آموزی» توی کانال «زندگی سالم» خیلی جالبه.
اگه امکان داره روزانه دو یا سه کلمه چاپ کنید.
* صفحه «جوانه» خیلی جذابه! میشه به جز شنبه روزهای
الهی ،شیروان
دیگه ای هم بچاپینش؟
ما و شما :فع ً
ال صفحه جوانه فقط روز های شنبه چاپ میشه.
* از همه جای دنیا عکس گذاشتید غیر از طرقبه و شاندیز.

زندگی در فرودگاه!

اندکی صبر

حمام کردن هندیها در خیابان!

روی شیشه این میوه فروشی نوشته« :بیاییم حق انتخاب را از خود نگیریم،
 150قدم تا میوه فروشی بعدی»
Like
Comment

حکایت



نرگس ،دانشگاه فردوسی



شقایق ،مشهد

ماوشما :اگه مناسب چاپ باشه ،بله.
* شعر های رسول یونان خیلی تهی از معناست .بهتر نیست از
نیما یوشیج یا سهراب شعر بگذارید؟
* ازدواج مثل االکلنگ می مونه ،باید نوبتی یکی کوتاه بیاد.
اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد هر دو نفر زده میشن ،یکی
از باال موندن و دیگری از پایین موندن.



چانهزنی برای یک عمر!
از بزرگی روایت کنند که در معامله ای که با دیگری داشت ،برای مبلغی کم ،چانه زنی از حد
در گذرانید .او را منع کردند که این مقدار ناچیز بدین چانه زنی نمی ارزد .وی گفت« :چرا من
مقداری از مال خود ترک کنم که مرا یک روز و یک هفته و یک ماه و یک سال و همه عمر بس
باشد؟» گفتند« :چگونه؟» گفت« :اگر به نمک دهم ،یک روز بس باشد .اگر به حمام روم ،یک
هفته .اگر برای حجامت دهم یک ماه .اگر به جاروب دهم ،یک سال .اگر به میخی دهم و در
دیوار زنم ،همه عمر بس باشد .پسنعمتی که چندین مصلحت من بدان منوط باشد ،چرا بگذارم
برگرفته از کتاب «طنز عبید زاکانی» گردآوری ابوالفضل زرویی نصرآباد
با کوتاهی از دست من برود؟ »

سخن بزرگان
* همزمان با گسترش دای��ره دانش ما ،تاریکی که این دای��ره را احاطه می کند هم گسترده
می شود.
* زندگی زناشویی مثل تئاتر است ،مردم صحنه زیبا و آراسته آن را می بینند در حالی که زن و
فرانسیس بیکن
شوهر با پشت صحنه درهم ریخته و پرماجرای آن سر و کار دارند.
دانته
* آسایش ،پاداشی است که پس از هر کار و تالش ،چشم به راه بشر است.
گالیله
* قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.
انیشتنی

* من یک داستان کوتاه نوشته ام .می خواستم بپرسم اگر
برای شما بفرستم آن را در «زندگی سالم» چاپ خواهید کرد؟

مسعود مجنون پور ،مشهد

* می خوام بابت صفحه بسیار جذاب و خواندنی «زندگی
سالم» ازتون تشکر کنم .همیشه اول این صفحه رو می خونم.
خیلی عالی و جذابه .می خواستم بهتون پیشنهاد بدم اگه
میشه یه ستون دائمی درباره نویسندگی و گزارش نویسی و
نوع ادبیات نگارشی این جور متن ها بذارین ...همچنین اگه
کتاب و منبعی هم در این مورد بذارین خیلی خوب میشه مثل
کتاب «چرا ادبیات» از ماریو بارگاس یوسا.



محمدصادق

* پرونده «زندگی سالم» روز یکشنبه که درباره فرشته های در
راه مانده بود ،بسیار عالی و تأمل برانگیز بود .ولی من با این
نظر مخالفم چرا که هیچ مادری از فرزندش نمی گذرد حتی
مادر معتاد .هستند مادران معتادی که بعد از تولد به بهای
جان خودشان از فرزندشان به نحو احسن و سالم نگه داری
می کنند .لطفا همه را به یک چشم نبینید.
* چه طوری می تونم براتون مطلب ارسال کنم؟
ماوشما :از طریق تلگرام  @zendegiisalamیا ایمیل
.photo@khorasannews.com

