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دى روزنامهزندگى سالم

مخلوط شدن صنعتی و سنتی
جد�د   �ــودرو خ از   ��رونما شو�  در  هنوز  
ه  حال�  در 
سا�پا بود�م 
ه چرا اسمش «
و�ي�» است و باز البد مانند 
پرشيا و ال ٩٠، بعد از ا�ن 
ه همه به ا�ن نام صدا�ش زدند، 
اسمش را عوض م� 
نند، خودروسازان با تيزهوش� بسيار 
دهستان  در   ��روستا در   �تپه ا نام  
و�ي�  
ردند  اعالم 
استان  در  روانسر  شهرستان   �مر
ز بخش  از  حسن آباد 

ه  جاست  آن  اهل  مسئوالن  از   ��� البد  است.  
رمانشاه 
 �ا�ن قدر به ا�ن نام اشراف دارد، شا�د هم بعد از نام گذار
ا�ن  بيداد  داد   �ا 
ه  آمده اند  خودشان  به  مد�ران  خودرو، 
هم 
ه خارج� است. فور� در گوگل جست و جو 
رده اند 

شيده اند!  راحت  نفس   �� و  
رده اند  پيدا  را  تپه  ا�ن  و 
اســت. هــم  مهم�   �جــا گمنام�  عين  در  تپه  ا�ــن  البته 
در  سنت�  فرهنگ  اضافه  به  صنعت�   �فناور صورت  هر  در 
 �هم�ار تنها  ا�ن  البته  
رد.  
م�  خيل�  موضوع  ا�ن  حل 
صنعت� و سنت� نبود. بالفاصله خبر د�گر� منتشر شد 
ه 
دستگير  را  قاچاقچيان�  تهران  فرودگاه  گمر�  « ماموران 
 �جاساز ژاپن�  تخمه  مغز   �به جا را  تر�ا�  
ه  
ردند 
صنعت�  
ردن  مخلوط  د�گر  نمونه   �� هم  ا�ن  م� 
ردند» 
خواب  در  هستند،  دنيا  صنعت  نماد  
ه  ژاپن� ها  سنت�.  و 
شب هم نم� د�دند �� روز� تخمه ا� به نامشان در ا�ران 
را  اش  وسط  باشد  داشته  را  قابليت  ا�ن  
ه  شود  خــورده 
البته  
نند!  جاساز  سنت�  مخدر  مواد  درونــش  و  ش�افته 

ه  است  «جابان»  هم  تخمه  ا�ن  اصل�  نام  نماند  ناگفته 
ژاپن�  مرور  به  و  است  تهران  دماوند  محدوده  در   ��روستا

م  ما  سنت�   �ارزش هــا از   �چيز موضوع  ا�ن  ول�  شده، 
در  مراغه  صابون  «ثبت  خبر  همين  نمونه اش  نم� 
ند. 
نم� توانيم  وقت�  دارد  خوشحال�   �جا مل�».  آثار  فهرست 
د�گر   �
شورها و  
نيم  جهان�  ثبت  را  
شورمان  مفاخر 
 �برا را  مراغه  صابون  
م  دست  م� زنند،  خودشان  نام  به 

خودمان نگه دار�م!
البته ا�ن مورد قاط� 
ردن صنعت� و سنت� فقط مخصوص 
مسافران  هم  او
را�ن  در  رسيده  خبر  مثال  نيست.  ا�ــران 
از   ��� از   �شعر خواندن   �ازا در  م� توانند   ½� �
 شهر 
را�گان  صنعت� شان   �مترو از  سنت� شان،  بزرگ  شاعران 
آميختن ها  هم  به  ا�ن  از  
اش  هرحال  به  
نند.  استفاده 
د�ر�نه  سنت   �� 
ه  ا�ن  نه  
نيم،  استفاده  درستش  راه  در 
و  خارج�   �بــاز� هــا آتــش  با  را   �چهارشنبه سور مانند 
ببر�م. بين  از  را  ز�با�� اش  و  ترقه ها� چين� مخلوط 
نيم 
عليرضا كاردار  

ما و شما

جالب�  بسيار  مطلب  و  ع�س  سالم،   �همشهر صفحه  در   *
مشاهده 
ردم درباره جشنواره حباب باز� در پار�س. واقعا 
نم� شود ما هم در چهارشنبه سور� به جا� تر
اندن بمب و 

نارنج�، چنين مراسم پا� و بدون خطر� داشته باشيم؟
* از خوندن سه نقطه (
مي� فروش ماه� قرمز در همه جا!) 

حساب� خند�د�م، سالمت باشيد همه تون.
صفحه  در  اراده  تقو�ت   �ــرا ب موثر   ��راه�ارها مطلب   *
خانواده و مشاوره، عال� بود. لط½ 
نيد مطالب روان شناس� 

و موفقيت را بيشتر 
نيد. با سپاس.
پاسخ خفن استر�پ شماره قبل: تا به تا- ت�الي� - بيهوده
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در محضر بزرگان

قدر زندگی را بدانيم
با  دوست�  و  عبادت  دربــاره  ز�با   �تعبير در  مرحوم  دوالبــ� 
خداوند گفته اند:  «در هر آن 
ه در �اد خدا هستيم، در راه ا�م. 
حي½ است انسان رو� آ�نده حساب 
ند؛ چون هنوز نيامده 
است و االن موجود نيست. گذشته هم 
ه گذشت و رد شد. 
در هر منزل� 
ه هستيم با�د آن را قدر بدانيم و با خدا� خود 
ما،  مرب�  چون  ترش.  �ا  شير�ن  �ا  باشد  تلخ  باشيم.  خوش 
خدا� ما، ما را تربيت م� 
ند و م� سازد. خدا سازنده است.»
برگرفته از  كتاب «طوباى محبت»، ج١، ص ٧٦  

داستان هاى واقعى

نمی توانم روى رختخواب نرم بخوابم!
بــرادر  از  خــود  خاطرات  در  احسان�  سعيد  شهيد  خواهر 
از برادرم،  شهيدش نوشته: «همسرم به مسافرت رفته بود. 
خانه  به  نباشم،  تنها  شب ها  
ه  ا�ن   �برا خواستم  سعيد 
برا�ش  م� خواستم  وقت�  خــواب،  موقع  شب،  هر  بيا�د. 
نم� خواهم.  م� گفت  و  م� شد  مانع  
نم،  پهن  رختخواب� 
م� 
رد  استفاده   �
ناز  �پتو از  خوابيدن،   �برا معموال 
 �رو را  د�گر  نيم  و  م� 
رد  پهن  خــود  ز�ــر  را  آن  از  نيم� 
خودش م� 
شيد. وقت� م� پرسيدم چرا ا�ن قدر به خودت 
م� توانم  من  «چطور  م� گفت:  جوابم  در  م� ده�؟  سخت� 

ه  حال�  در  بخوابم،  راحت  و  نرم  رختخواب   �رو ا�ن جا 
داغ   �هــوا در  و  خال�  زمين   �رو جبهه ها  در  رزمنده ها 

م� خوابند ... ».
برگرفته از كتاب «روايت عشق»گردآورى سيمني وهاب زاده  

كاريكلماتور

داستانك

عيدى دادن به بابا!
پوشاند.  را  صورتش  لبخند  
رد،  نگاه  
ه  چشم ها�ش   �تو
شمع را روشن 
رد و تو� آ�نه به خودش نگاه 
رد و دوباره زل 

زد تو� چشم ها� خندان بابا.
�ا مقلب القلوب ... 
ه در فضا طنين انداز شد، قرآن را  �صدا
باز 
رد، چشم ها�ش را بست و ز�ر لب فاتحه خواند و دوباره به 
چشمان پدر و پرچم برافراشته بر رو� مزارش چشم دوخت و 
با لبخند گفت: عيدت مبار� بابا��! ف�ر 
نم، من اولين بچه 

ا� هستم 
ه به باباش عيد� ال� قرآن م� ده. مگه نه؟!
مرمي محبى، سايت مستور  

بريده كتاب

چيزى کودکانه در حزن وجود دارد
مرگ  نوشت.  نخواهم  د�گر  ــردم  
 ف�ر  تو  مــرگ   �فــردا
اغلب ما را ا�ن طور م� 
ند، مرگ ما را به ا�ن بچه باز� ها 

ود
انه در حزن وجود دارد. م� خواهيم  �م� 
شاند. چيز

رده  تنبيه مان  
ه  م� پندار�م  ز�را  
نيم  تنبيه  را  زندگ� 
بعد  
م�  و  م� 
نند  قهر  
ه  هستيم   ��بچه ها مانند  است، 

د�گر نم� دانند چطور از قهر دربيا�ند.
برگرفته از كتاب «فراتر از بودن» اثر «كريستني بوبن»  

اندكى صبر

عيد دیدنی!
د�ر گاه� است 
ه ُافتاده ام از خو�ش به دور!

شا�د ا�ن عيد،
قيصر امني پور به د�داِر خودم هم بروم ... ! 

وير
تص

ت 
واي

ه ر
يا ب

دن

از حاشيه هاى خونه تکونی با اعمال شاقه!
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* شما که عيد رو پيشاپيش تبریک می گيد، چرا پيشاپيش عيدى نمی دید؟

کنم.  معرفی  پزشکی  جامعه  به  خــواب»  «قــرص  عنوان  به  رو  خــودم  باید   *
برم  منم  دیگه  خب  گه  می  گيره،  می  خوابش  یکهو  دم،  می  پيامک  هرکی  به 

بخوابم!

* هر کی تقویم سال جدید گيرش مياد، اول می شينه تعطيلی هاش رو می شمره!

* یه پرنده خریدم آوردم خونه. دو هفته شب و روز منتظر بودم حرف بزنه. 
چه  جغد  انصافًا  ولی  می زنم  حرف  دفعه  این  من  حاال  داداش  که  گفت  آخرش 

حرفی داره با تو بزنه؟!

*  وانتيه تو کوچه ١٢٠ کيلومتر سرعت می رفت، پشت بلندگو داد می زد بدو 
نمی رسيد.  بهش  خواست  می  ليموشيرین  یوزپلنگم  یعنی  بدم.  شيرین  ليمو 

فکرکنم ته قلبش قصد فروش نداشت!

توى  نصفش  دادى،  می  پيامک  سال،  تحویل  لحظه  وقتی  نمياد،  یادتون  شما   *
راه گم و گور می شد، بقيشم دليور نمی شدن، هی باید سند می کردى، ولی 

بازم حالش بيشتر بود!

اون  بدن،  هدیه   PS4  بهش تولدش  واسه  داشت  دوست  تولستوى  خود   *
وقت یک عده می گن به ما کتاب هدیه بدید!

* آقا واقعا زیر فرش ها آن قدر مهم نيست که مامان ها بهش اهميت می دن، 
تصورشون اینه که مهمون مياد گوشه فرشو می زنه باال یک نگاه ميندازه و ميره!

* یکی از مشکالتم اینه که بعضی از اهداف زندگيم ميان جلوى بقيه اهداف 
زندگيم قرار می گيرن! خالصه یواش یواش دیگه اون عقبی ها رو یادم ميره!

��� از خودروها� جالب نما�شگاه خودروها� قد�م� در 
مس�و  ع�س از اسپتني� نيوز

اس�ورت عجيب طرفداران ��� از تيم ها� ليگ برتر اس�اتلند 
لحظات� قبل از ورود به ورزشگاه، ع�س از رو�ترز

جشنواره پرواز بالن ها در پا�تخت استراليا، ع�س از گارد�ن

سفرنامه

عيد نوروز در ایران
�ا
وب ادوارد پوال�، گردشگر اتر�ش� 
ه در عصر ناصرالد�ن شاه قاجار به ا�ران سفر 
رده است 
درباره نوروز در ا�ران نوشته: جشن سال نو در زندگ� عموم� و خصوص� ا�رانيان امر� است بسيار 
مهم و از بعض� جهات م� توان آن را با جشن ميالد مسيح در چند 
شور اروپا�� قياس 
رد. از دو تا 
سه ماه پيش از عيد تهيه مقدمات آن شروع م� شود. مقاد�ر معتنابه� شير�ن� در شهرها� اصفهان 
و �زد ساخته م� شود 
ه آن را با 
اروان ها به سراسر ممل�ت م� فرستند. مصرف شير�ن� از حدود 
تصور و خيال آدم� هم فراتر م� رود. اصوًال ا�ران� ها در هر سن و سال� 
ه باشند به شير�ن� سخت 
عالقه مندند اما در نوروز حت� فقيرتر�ن افراد نيز با�د انبار� از شير�ن� داشته باشند و همچنين 

ه آن ها را با  ��برا� دوستان و خو�شاوندان شان از آن بفرستند. غير از شير�ن� ها، با�د از ميوه ها
تردست� تا نوروز، تر و تازه نگاه م� دارند �اد 
رد. بر حسب �� رسم قد�م� بر بشقاب� جو، گندم، 

ه چمن 
وچ�� به وجود م� آ�د و آن را مطابق با همان  �عدس و شاه� سبز م� 
نند به طور
رسم در روز سيزده �عن� آخر�ن روز عيد به 
وچه م� اندازند. چند روز� پيش از عيد به پا
يزگ� 
خانه ها و «فرش ت�ان�» م� پردازند. ت�اندن فرش فقط �� بار در سال انجام م� گيرد. روز قبل از 
عيد همه به حمام م� روند و سر از حنا م� گذارند و ناخن ها را رنگ م� 
نند. جشن 
ه با نوروز آغاز 
م� شود ١٣ روز دوام دارد. در طول ا�ن روزها تقر�بًا همه 
سب و 
ارها تعطيل است، در ا�ن مدت 
همه منحصرًا به تفر�ح م� پردازند. از لذا�ذ خانوادگ� برخوردار م� شوند �ا به د�د و بازد�د ��د�گر 
برگرفته از كتاب «ايران و ايرانيان» اثر ياكوب ادوارد پوالك م� روند و به هم تبر�� م� گو�ند. 

زدن رکورد بيشترین الیی! 

عل�»  ــه  «دل ر�ــورد/  ورلــد  گينس 
فوتباليست نيجر�ه ا� تبار تيم مل� 
انگليس، به خاطر ت�ني� خاص� 
ه 
در رشته هيجان انگيز فوتبال دارد، 
بارها  او  است!  معروف  زدن   ��ال به 
عبور  با  فوتبال  مسابقات  در  بارها  و 
 ،½�حر  �پاها ميان  از  تــوپ  دادن 

از ا�ن توانا�� خود در راه  آن ها را تحقير 
رده است! اما حاال عل� برا� اولين بار 
ر
وردزن� استفاده 
رده است. او در حضور 
ارشناس گينس توانست در ٣٠ ثانيه، 

٨ بار به هم تيم� اش ال�� بزند و نام خود را در 
تاب ر
وردها� گينس ثبت 
ند.

آب صورتی رنگ! 
هافينگتون پست/ به تازگ� آب لوله 

ش� شهر 
وچ�� در جنوب غرب� 
بنا  
انادا، صورت� رنگ شده است! 
احتماال   «�«اونـــو شهردار  گفته  به 
تر
يدگ� لوله و سراز�ر شدن مقاد�ر 
ز�اد� پتاسيم پرمنگنات به آب لوله 

ش� ا�ن شهر، باعث ا�ن تغيير شده 
ا�ــن ماده  امــا جالب اســت 
ه  اســت 

هيچ ضرر� ندارد و حت� از مقاد�ر 
ِم آن برا� ضدعفون� 
ردن آب استفاده م� 
اتفاق در شب�ه ها� اجتماع� منتشر  ا�ن   از  تازگ� و�دئوها� جالب� 
ه  به  شود. 

شده، پربازد�د شده است. 

دور دنيا

اينستاگردى

فروشندگان عزیز نگویيد: موجودى کافی نيست!
فروشندگان عز�ز، در ا�ن روزها� آخر سال وقت� هموطن� 

شيد  
ارت  خوان  
ارت  دستگاه  در  و  
رد  خر�د  شما  از 

اف�   �«موجود نگو�يد  نبود،  
اف�  حسابش   �موجود و 
خصوص  به  داره.»  وجود  اش�ال�  «ظاهرا  بگو�يد  نيست»، 
 �د�گرصدا مشتر�ان  و  اســت  شلوغ  فروشگاه  
ه  زمان� 
 �به همراه رسيد تحو�ل مشتر را  شما را م� شنوند، 
ارت 
دهيد، خودش متوجه م� شود 
ه موجود� حسابش 
اف� 

نبوده است. شا�د ... .
پرويز پرستويى  

3نقطه

فتو شعر


