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زندگى سالم
راديو االن

از همين حاال به فکر
جنگ و دعواى عيد باشيد 

نوروز�  تعطيالت  شروع  تا  ز�اد�  چيز  قوت،  خدا  و  سالم 
جلو  رو  �ارهاتون  االن  از  لطفًا  نمونده،  بازد�دها  و  د�د  و 
البته  بــگــذره!  خــوش  بهتون  تعطيالت  تــو�  تــا  بنداز�ن 
نيست،  ت�ون�  خونه  و  بساب  و  بشور  �ارها  از  منظورم 
بچه  از  با�د  �ه  ضرور�ه  سئواالت  از  فهرست�  تهيه  منظورم 
ت�ون�  خونه  از  �س�  حاال  تا  باالخره  بپرسين.  فاميل  ها� 
ت�ون�  خونه  از  بعد  آدم  مم�نه  چند  هر  نمرده،  ن�ردن 
آدم  �ه  ا�نه  �ردن  ت�ون�  خونه  از  تر  خطرنا�  اما  بميره! 
حس �نج�او�ش رو �نترل �نه و سوال هاش رو از د�گران 
نپرسه. برا� همين فهرست �امل� از سواالت دسته بند� 

�نين:
�ن�؟  م�  ازدواج   �� پس  بپرسين  اول  ها:  مجرد  از   -١
هاش  متاهل  بابا،  خوشه  دلت  بگين:  زود�!  به  گفت:  اگه 
ميشه  د�ر  بگين:  نيست،  معلوم  گفت  اگه  هستن!  پشيمون 
هم  ســـواالت  ــودن  ب تــ�ــرار�  نــگــران  بجنبون!  دســت  هــا، 
نباشين، از قد�م رسم بوده همين ها رو از مجردها بپرسن، 

رسم و رسوم رو �ه نم� شه �ار�ش �رد. 
�الس  جون  عمو  بپرسين:  اول  �وچولوها:  بچه  از   -٢
تون  زندگ�  و  شد  برطرف  تون  ابهام  �ه  بعدش  چند�؟ 
دوست  تا  چند  آفر�ن،  به  به  بگين:  گرفت  ا�  تــازه  رنــگ 
دار�؟ اسم معلم تون چيه؟ خانم ضيا�� �ه ٤٠ سال قبل 

اون جا بود هست �ا بازنشسته شده؟
بعد  خدمت�؟  ماه  چند  بپرسين:  فاميل:  سربازها�  از   -٣
تعر�²  رو  خودتون  خدمت  خاطرات  و  ند�ن  امان  گفتش  تا 
�نين. سع� �نين طور� پيازداغش رو ز�اد �نين �ه بدونه 
مثل  شما  ســربــاز�  خدمت  مقابل  در  سرباز�ش  خدمت 

توشله باز�ه در برابر راگب� خشن! 
تفاوت�  ــ�  ب ــا  ب اول  پــا�ــيــن:  ــرم  ت دانــشــجــو�ــان  از   -٤
بپرسين: ترم چند هست� حاال؟ بعد �ه جواب داد با لحن� 
بروز استعداد  آموزش� ما اجازه  روشنف�رانه بگين �ه نظام 
جوون ها رو نم� ده و خودتون رو مثال بزنين �ه �· د�تر 
بالقوه بود�ن اما چون معلم تون تو ششم نظام قد�م باهاتون 
لج �رد ترجيح داد�ن درس رو ول �نين و بچسبين به �ار! 
٥- از دانشجو�ان ترم باال: د�گه ا�ن ��� رو همه از حفظ 
هستن، همچين از طرف بپرسين پس �� ا�ن درست تموم 

م� شه �ه هر چ� ميوه و شير�ن� خورده زهرش بشه!
٦- از زوج ها� جوان: �� بچه ميار�ن و �� بچه دوم رو 
ميار�ن �ه �م خز شده، برا� همين م� تونين بپرسين پس 

�� طالق م� گير�ن؟ 
سوال  تر�ن  مهم  و �هنسال:  از صاحبخونه ميانسال   -٧
بپرسين:  �ه  ا�نه  جامعه  �ش  زحمت  قشر  ا�ن  از  مم�ن 
طرف شما خونه متر� چنده؟ بعد بگين: �ه زمين داشتم تو 
بعدش  سال   ·� فروختم،  مفت  قبل  سال   ١٠ شهر،  حومه 
دانشگاه آزاد دست گذاشت روش و قيمتش ١٠ برابر شد، 
بخرم  رو  شما  محله  نص²  تونستم  م�  االن  داشتمش  اگه 
سيد مصطفى صابرى شما رو هم بندازم بيرون دلم خن· بشه.  
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* واسه خرید عيد اصال مشکل پولی ندارم، چون کال پولی ندارم که به مشکل بر بخورم!

* ٣٠ ساله شدم اما هنوز از ته کيفم خرده بيسکویت در مياد، من فکر می کردم 
این قضيه بزرگ شيم تموم می شه!

طورى  اون  اگه  نویسن!؟  می  ادد  فارسی  به  رو   add چرا  نفهميدم  هنوز  من   *
درسته چراfollow  رو فاللو نمی نویسن!؟

* من هميشه حل مشکالتم رو با «فعال یه چایی بریزم» شروع می کنم!

* من اگه پولدار بودم فقط می خوابيدم، البته االنم که پولدار نيستم فقط می خوابم!

* بچه کوچولوم گوشيم رو آورده ميگه بابا بيا برات استرس اومده. واقعا بهترین 
واژه معادل ر و به کار برد.

* از ویژگی هاى خوب سال ٩٥ می تونم به تموم شدنش اشاره کنم. ممنون که 
دارى تموم می شی!

* از وقتی شبکه ٣ دیگه عيدها و چهارشنبه سورى و تابستون ها و باقی تعطيالت 
ارباب حلقه ها نشون نمی ده، زندگی دیگه مثل قبل جالب نيست!

* اعتماد به نفس فقط آدامس شيک که ٣٠ ساله یه لباس سبز تنشه هنوز به 
خودش می گه شيک!

دوره آموزش� �خ نورد� در ميگون از شهرها� استان تهران، 
ع�س از ميزان

سریع ترین زمان حل مکعب روبيک! 

گــيــنــس ورلـــــد ر�ـــــورد/ 
مهندس  آبــيــجــو»،  ــرت  ــب «آل
است  ســال  چند�ن  آلمان� 
بتواند  �ه  روبات�  دربــاره  �ه 
م�عب روبي· را در �متر�ن 
�ار  �ند،  حل  مم�ن  ــان  زم
او  ــات  روب باالخره  �ند.  م� 
را  جد�د�  ــورد  ر� توانست 

را  ثانيه م�عب روبي·  با ٢١ حر�ت و در مدت ٦٣٧ هزارم  در گينس ثبت و فقط 
�امل �ند. ا�ن روبات با پردازش سر�ع رنگ م�عب ها و پيش بين� دقيق حر�ات، 

م� تواند به راحت� م�عب روبي· را �امل �ند.

خانه آینه اى 
با  هنرمند  �ــ·  تا�سل/  
ذوق  خـــوش  و  اســـتـــعـــداد 
«داگ  ـــام  ن بــه  ــ�  ــا� ــ� ــر� آم
در  را  ا�  ــه  خــان ــن»،  ــ� ــي ات
طراح�  �اليفرنيا  صحرا� 
سراسر  �ه  اســت  ساخته  و 
با  و  شــده  پوشانده  آ�ينه  با 
اطرافش  �ــه  ا�ــن  بــه  توجه 
نما�   ، گرفته  زار  گندم  را 

خانه  ا�ن  به  �ردن  نگاه  با  است.  گذاشته  نما�ش  به  اطرافش  بيابان  از  را  ز�با�� 
ز�با، شما متوجه نم� شو�د �ه در حال تماشا� افق ز�با� صحرا هستيد �ا د�وار 

ها� خانه را تماشا م� �نيد!

دور دنيا

در محضر بزرگان

لزوم پرسيدن مسائل و شبهات
ازاهل آن

د�ن  در  متخصصان  به  مراجعه  لزوم  دربــاره  بهجت  ا...  آ�ت  
در  «اگر  گفته اند:  د�ن�  شبهات  �ا  سواالت  با  برخورد  هنگام 
تا  بپرس  اهلش  از  برو  دار�،  اش�ال�  عقيدت�  �ا  د�ن�  امور 
به  اش�ال�  د�ن  امر  در  گاه�  انسان  شود.  برطرف  اش�الت 
م� �ند  گمان  م� شود  القا  او  به  شبهه ا�  �ا  م� رسد  نظرش 
�ه آن اش�ال ال�نحل است و د�گر جواب� ندارد و پيش خود 
«پس  م� گو�د:  و  م� �ند  قضاوت  آن  اهل  به  مراجعه  بدون  و 
د�ن باطل است و ا�راد دارد!» چگونه از اهل د�ن و اهل علم 
م� ترس� و نزد آن ها نم�  رو� و از آن ها سؤال نم� �ن�، ول� 
از خود شبهه و اش�ال نم� ترس� �ه چه بسا موجب نابود� و 
منبع: پايگاه اطالع رسانى حوزه هال� دا�م� تو گردد؟!» 

احكام

ثواب خرید کاالى ایرانی
نظام  تقو�ت  فقه�،  هــا�  ــوزه  آم در  ندائ�-  عل�  محمد 
اصل�  نظر سياس�،  چــه از  و  اقتصاد�  نظر  چــه از  اسالم� 
راستاست  درهمين  اســت.  همگان�  ا�  وظيفه  و  اساس� 
فرمودند  اظهار  دراستفتا��  ا�  ا...خامنه  آ�ت  �ه حضرت 
موجب  خارج�  �ــاال�  از  استفاده  و  فــروش  و  خر�د  �ه اگر 
شود،  اسالم�  نظام  اقتصاد  به  ضرر  و  ا�ران�  �اال�  تضعي² 
جا�ز نيست. چنان �ه در استفتا�� د�گر، خر�د �اال� ا�ران� 
ثواب  دارا�  را   اسالم�  نظام  و  مسلمانان  تقو�ت  نيت  به 

دانسته اند:
سوال: آ�ا خر�د �اال� ا�ران� ثواب هم دارد؟

جواب: اگر به نيت تقو�ت مسلمانان و اقتصاد نظام اسالم� 
انجام شود قطعًا ثواب دارد.

فتونكته

سخن بزرگان

* �ار��اتور، گذاشتن چهره شوخ� است بر پي�ره حقيقت. 
جوزف كنراد  
* عشق مثل سرخ· است، هرچه د�رتر سراغ آدم بيا�د بدتر 
است.  داگالس جرولد
آن  به  دار�د  هوش�  با  فرزند  وقت�  �ه  است  چيز�  وراثت   *
ام تورپني اعتقاد پيدا م� �نيد!  
* اگر م� خواه� بچه ها�ت گوش بدهند، آهسته با ��� د�گر 
صحبت �ن.  ان الندرز
ا�ستاده  دهان  به  انگشت  مادرزن�  موفق�  مرد  هر  پشت   *
است!  هيوبرت هامفرى
* تلو�ز�ون ثابت �رد �ه مردم حاضرند به هر چيز� نگاه �نند 
مگر به همد�گر.  ان الدرز

* �مد� شيوه ا� مضح· برا� جد� بودن است. 
پيتر يوستين�  
برگرفته از كتاب «فرهنگ گفته هاى طنزآميز»گردآورى و ترجمه رضا هيرمندى

انگليش آموزى

نو�سنده: ميترا تاتار�، تصو�رساز:سعيد مراد�

اندكى صبر

باید زیست!
پشت ا�ن پنجره

جز هيچ بزرگ،هيچ� نيست
قصه ا�ن جاست �ه با�د بود، با�د خواند

پشت ا�ن پنجره ها باز هم با�د ماند
و نبا�د �ه گر�ست

حسني پناهى با�د ز�ست 
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