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خبرهاى خوب از « زندگى سالم 95»

و تغييرات خوب براى 96

آرزوهايى براى سال جديد
خروسى شو!

الهام �وسف�-خيل	 وقت ها آداب و آ�ين ها� مرسوم ميان مردم دنيا، مرزها� 
را�ج جغرافيا�	 را ناد�ده م	 گيرند. نوروز ��	 از ا�ن آ�ين ها� فراگير است. 
حال م	 خواهند آن را به نام نوروز بشناسند �ا باهار با�رام	، نئوروز و ناوروز، 
پانزده �شور جهان جشن	  از  نام ها� د�گر! نوروز� �ه در بيش  و  افروز  عالم 
بزرگ محسوب م	 شود، با آ�ين ها�	 خاص �ه ب	 شباهت به آ�ين ها� نوروز� 
تاجي�ستان،  تر�يه،  تر�منستان،  پا�ستان،  افغانستان،  نيست.  ا�ران	 ها 
چين،  آلبان	،  گرجستان،  سور�ه،  قرقيزستان،  قزاقستان،  روسيه،  ازب�ستان، 
آنچه  م	 �نند.  برگزار  را  نوروز�  جشن ها�  �ه  هستند  �شورها�	   ... و  هند 
�ه در هنگام فرا رسيدن نوروز تقر�با در ميان همه ملت ها مشتر� است آ�ين 
خانه ت�ان	 است. مراسم	 �ه �¡ ماه قبل از آمدن نوروز به ش�ل ها� مختل� 
برگزار م	 شود. پا� �ردن خانه از گرد و غبار سال قبل برا� استقبال از بهار 
وجه مشتر� همه ا�ن خانه ت�ان	 هاست. اما در تاجي�ستان رسم جالب	 وجود 
دارد، قبل از شروع عيد نوروز بانو� خانه وقت	 �ه خورشيد به اندازه �¡ سر نيزه 

باال آمد دو جارو را �ه سرخ رنگ است و در فصل پا�يز از �وه جمع آور� 
راست  خانه  جلو�  در  داشته اند  نگاه  نوروز  جشن  تا  و  �رده اند 
م	 گذارد. چون رنگ سرخ برا� ا�ن مردم رمز ني�	 و پيروز� و 

بر�ت است. پس از طلوع �امل خورشيد هر خانواده ا� م	 �وشد هر 

چه زودتر وسا�ل خانه را بيرون آورد و �¡ پارچه قرمز را باال� سردر ورود� خانه 
بياو�زد �ه ا�ن معن	 ني�	 و خوش	 ا�ام سال را دارد. سپس وسا�ل در داخل 
خانه مرتب چيده و با باز�ردن در و پنجره، هوا� نوروز� و بهار� را �ه معتقدند 
حامل بر�ت و شاد� است وارد خانه م	 �نند. از د�گر مراسم مشتر� ميان مردم 
نقاط مختل� دنيا، برگزار� جشن ها در مياد�ن شهر و مسابقات مختلف	 مثل 

خروس جنگ	 و �شت	 ها� محل	 است �ه در اسب دوان	، بز�ش	 و 
با  مختل�  تفاوت ها�	 در شيوه و نوع مسابقه در ميان نقاط  

برگزار  و جوانان  تنقالت  نو،  لباس  خر�دن  م	 شود. 
 � ن	 ها د ر سفره خو چيدن  بازد�د،  و  د�د  عيد، 

 ، و هفت سين سمنو  پختن 
غذاها�  و انواع  محل	 
 � �ن	 ها متنوع هم شير

و  آداب  از 

رسوم همه مناطق	 است �ه نوروز را جشن م	 گيرند. اما نسبت اهميت ا�ن آداب 
در نقاط مختل� متفاوت است. به طور مثال در ازب�ستان به خاطر ممنوعيت	 
طول  در  آ�ين ها  برخ	  بود  �رده  وضع  نوروز  آداب  بر  �مونيست	  ح�ومت  �ه 
زمان به فراموش	 سپرده شد، مثل چهارشنبه سور� و سيزده  به در. در برخ	 
مناطق مثل جمهور� آذربا�جان سين ها� هفت سين را به زبان تر�	 انتخاب 
م	 �نند و تفاوت آن با هفت سين ا�ران	 در گذاشتن سار� �و� (زردچوبه)، 
ُسوت (شير) و سو (آب) است. در ا�ن �شور همه چهارشنبه ها� آخر سال نام	 
دارد و جشن	 مختص به خود: چهارشنبه آب، چهارشنبه آتش، چهارشنبه خا� 
و چهارشنبه باد. ساختن چيستان ها� نوروز� و پند و امثال نوروز� و سرودن 
ترانه برا� ا�ن ا�ام  سنت  د�گر ا�ن منطقه است. اما در مناطق	 مثل مزار شر�� 
امام  َعَلم  عيد  روز  اولين  در  دارد.  مذهب	  بو�  و  رنگ  نوروز  آ�ين  افغانستان، 
عل	(ع) را با مراسم خاص	 برافراشته م	 �نند و نيازمندان و حاجت طلبان تا 
نيز �ه شيعيان  چهل شبانه روز در پا� آن چله م	 نشينند. در شهر لن�و هند 
جشن نوروز را برگزار م	 �نند آن را سالروز به امامت رسيدن حضرت عل	(ع) 
م	 دانند و مقدس م	 شمارند. در پا�ستان هم نوروز را عالم افروز م	 نامند و 
برا�ش اهميت خاص	 قائلند و در ا�ن ا�ام از گفتار نامناسب پرهيز م	 �نند. د�د 
و بازد�د �ه در ميان همه مردم پا�بند به آداب نوروز وجود دارد، در برخ	 مناطق 
اهميت و�ژه تر� دارد. مثال در قرقيزستان  لباس سپيد �ه نشانه شادمان	 است 
بر تن م	 �نند و به د�دار هم م	 روند و در هنگام د�دار شانه ها� خود را به هم 
م	 زنند. در ا�ن �شور در ا�ام نوروز مسابقه ا� برگزار م	 شود �ه مردان و زنان 
در آن شر�ت م	 �نند؛ اگر زنان برنده مسابقه شوند آن سال سال پر خير و 
بر�ت	 خواهد بود و اگر مردان مسابقه را ببرند ا�ام آن  سال را نامساعد 
به  را  د�ر�نه  جشن  ا�ن  د�گر،  نوروز�  رسم  ده ها  و  رسوم  ا�ن  م	 دانند. 

جشن	 شير�ن و جاودانه در ميان ملل مختل� تبد�ل �رده است.

با  توانيم  م�  شود  م�  �ه  نوروز 
آنقدر  را  دلمان  خانه  شاد�  �م� 
بد  حال  و  حس  چه  هر  �ه  بت انيم 
است از جسم و جان مان دور شود 
و با لبخند، با خوشحال�، با نگاه� 
مثبت به استقبال سال نو برو�م، تا 
نگاه  تا  مان،  زندگ�  تا  روزها�مان، 
تازه  طبيعت  مثل  و  �نيم  نو  را  مان 
همين  برا�  شو�م.  شاداب  شو�م، 
چند  و  زد�م  باال  را  ها  آستين  ما 
متفاوت  و  شنگول  و  شاد  صفحه 
تان  برا�  بوده،  هميشه  آنچه  از 
ت ان�  خانه  در  تا  ا�م  د�ده  تدار� 
است  قرار  باشيم.  سهيم  تان  روح 
ببينيم  و  بخوانيم  صفحات  ا�ن  در 
بگذار�د  وقت  �م�  بخند�م،پس  و 
 �� بابت  ممنون   �نيد.  نم�  ضرر 
خدا  و  تان  همدل�  و  همراه�  سال 

قوت 

درباره جغرافياى فرهنگى نوروز

بايرام نوروز، جشن عالم افروز!

تو ��	 از روزها� شلوغ آخر سال، «زندگ	 سالم	 ها» دورهم 
جمع شدند، هم دوستان	 �ه داخل مجموعه حضور دارند هم 
م	  را  خوبشان  مطالب  اما  ندارند  فيز��	  حضور  �ه  رفقا�	 
سردبير  �ردند،  مرور  را  سال   ¡� خاطرات  خالصه  فرستند، 
محترم روزنامه هم �ه به جمع اضافه شد، فرصت فراهم شد تا 
با را� گير� از جمع، بهتر�ن ها� سال ٩٥ انتخاب شوند، در 
بخش پرونده «ندا حبيب	» به خاطر پرونده مربوط به �ارنامه �¡ 
ساله موسيق	 ا�ران اول شد، در بخش مصاحبه «ماز�ار ح�ا�» 
«ميترا  و  عالء  محمدصالح  با  خواندن	  وگو�  گفت  خاطر  به 
تاتار�» به خاطر گفت وگو�	 جالب با �¡ جهانگرد آمر��ا�	 به 
طور مشتر� اول شدند، در بخش تيتر «مصطف	 قاسميان» به 
خاطر تيتر پرونده فيلم «باد�گارد» �عن	 «آرمانگارد» جا�گاه اول  
را به دست آورد و در بخش �ادداشت هم «آذر صدارت» برنده 
ا�ده  عنوان شد. در بخش خالقيت «عليرضا �اردار» به خاطر 
پرداز� ��	 از �مي¡ ها� شير�ن �ه توسط «سعيد مراد�» 
تصو�رساز� شده بود با را� بقيه به عنوان نفر اول انتخاب شد. 
در نها�ت سيد عل	 علو� سردبير روزنامه هم از �ل گروه و به 
طور و�ژه از سعيد مراد� و ناصر رعيت نواز به خاطر تالششان 
هم  مهم	  ن�ات  و  �رد  قدردان	  مجموعه  اهداف  پيشبرد  در 
برا� بهبود ظاهر و محتوا� صفحات گفت �ه به اميد خدا در 
اولين فرصت بعد از تعطيالت شاهد اعمال آن و تغييرات خوب 
اگر شما هم ن�ته ا�  بود. راست	  در «زندگ	 سالم» خواهيد 
برا� بهتر شدن «زندگ	 سالم» در سال جد�د به ذهن تان م	 
رسد به ٢٠٠٠٩٩٩ پيام¡ بزنيد و با ما درميان بگذار�د. در 

سا�ه ا�زد تبار�، عيد ��ان ��ان شما باشد مبار�.   

تا  خروس! همين �¡ �لمه �اف	 است  مجيد حسين زاده- 
برا� لحظه سال تحو�ل  آرزوها  بهتر�ن  تعيين  بتوانيد سر خط 
م	  شو�د.  خوشبخت  و  بيابيد  د�گر  آرزو�  خروارها  ز�ر  از  را 
دارد؛  بستگ	  تان  جنسيت  به  �ه  طور�  ا�ن  چطور�؟  پرسيد 
خروس  و  مرغ  قاط	  �نيد  آرزو  با�د  �ه  هستيد  مجرد  پسر  اگر 
آرزو�تان  ا�ن  به  شد�د،  دسته  ا�ن  قاط	  اگر  بدانيد  و  شو�د  ها 
م	  دنيا  در  موجود  آرزوها�  همه  به  نشو�د،  اگر  و  رسيد  م	 
رسيد! و البته اگر دختر هستيد، آرزو �نيد خروس	 �ه بر اسب 
ماجرا! بقيه  و  بيا�د  زودتر  هرچه  است،  سوار  آرزوها�تان  سپيد 
همان طور �ه م	 دانيد خروس سمبل وقت شناس	 است (اگر 
دانش  اگر  بنابرا�ن  د�گر!)،  بدانيد  با�د  االن  �ه  دانستيد  نم	 
آموز، دانشجو، �ارمند �ا �ارگر هستيد، بهتر�ن آرزو�تان م	 تواند 
ا�ن باشد �ه در سال جد�د، به موقع به �الس درس �ا محل �ار 
برسيد! �ا اگر شما هم جزو آدم ها� «غا�ب جواب» �ه نقطه مقابِل 
«حاضرجواب» است، هستيد، آرزو �نيد باالخره برا� �¡ بار هم 
�ه شده، پاسخ مناسب به تي�ه ها و متل¡ ها و ا�رادها، به موقع 
به ذهنتان برسد. چندتا آرزو� مهم د�گر هم هست �ه با�د آن ها 
را در لحظه سال تحو�ل در نظر بگير�د؛ ��	 ا�ن �ه �ارانه ها را  
بيشتر�نند؛ حداقل �¡ نفر از فارغ التحصيالن رشته همبرگر در 
دانشگاه م¡ دونالد به ا�ران بيا�د؛ هيچ �¡ از تعطيل	 ها� رسم	 
با جمعه همزمان نشود؛ وقت	 در عيد د�دن	 با د�گران روبوس	 
م	 �نيم، بتوانيم ذهن طرف را درباره تعداد روبوس	 بخوانيم؛ 
بدن مان به ش�ل خود�ار و درون	 ورزش �ند تا سوخت و سازمان 
اصول	 شود؛ �¡ مشت آجيل �ه برم	 دار�م حداقل �¡ بادام 
هند� داشته باشد؛ هوا� روز سيزده به در باران	 نباشد؛ سرعت 
ا�نترنت بتر�ان بشود؛ ضامن از فهرست پيش نيازها� وام حذف 
شود؛ لباس ها� �ثي� مان به صورت هوشمند به سبد لباس ها� 
�ثي� منتقل شود؛ پدر مان در روزها� گرم سال �ولر را خاموش 
ن�ند؛ زمستاِن پيش رو آن قدر برف ببارد �ه مدارس و ادارات سه 
ماه تعطيل شود و البته: مطالب «زندگ	 سالم» از خن�	 دربيا�د!

چين،  آلبان	،  گرجستان،  سور�ه،  قرقيزستان،  قزاقستان،  روسيه،  ازب�ستان، 
آنچه  م	 �نند.  برگزار  را  نوروز�  جشن ها�  �ه  هستند  �شورها�	   ... و  هند 
�ه در هنگام فرا رسيدن نوروز تقر�با در ميان همه ملت ها مشتر� است آ�ين 
خانه ت�ان	 است. مراسم	 �ه �¡ ماه قبل از آمدن نوروز به ش�ل ها� مختل� 
برگزار م	 شود. پا� �ردن خانه از گرد و غبار سال قبل برا� استقبال از بهار 
وجه مشتر� همه ا�ن خانه ت�ان	 هاست. اما در تاجي�ستان رسم جالب	 وجود 
دارد، قبل از شروع عيد نوروز بانو� خانه وقت	 �ه خورشيد به اندازه �¡ سر نيزه 

باال آمد دو جارو را �ه سرخ رنگ است و در فصل پا�يز از �وه جمع آور� 

بر�ت است. پس از طلوع �امل خورشيد هر خانواده ا� م	 �وشد هر 

با  مختل�  تفاوت ها�	 در شيوه و نوع مسابقه در ميان نقاط  
برگزار  و جوانان  تنقالت  نو،  لباس  خر�دن  م	 شود. 

 � ن	 ها د ر سفره خو چيدن  بازد�د،  و  د�د  عيد، 
 ، و هفت سين سمنو  پختن 

غذاها�  و انواع  محل	 
 � �ن	 ها متنوع هم شير

و  آداب  از 

جشن نوروز را برگزار م	 �نند آن را سالروز به امامت رسيدن حضرت عل	(ع) 
م	 دانند و مقدس م	 شمارند. در پا�ستان هم نوروز را عالم افروز م	 نامند و 
برا�ش اهميت خاص	 قائلند و در ا�ن ا�ام از گفتار نامناسب پرهيز م	 �نند. د�د 
و بازد�د �ه در ميان همه مردم پا�بند به آداب نوروز وجود دارد، در برخ	 مناطق 
اهميت و�ژه تر� دارد. مثال در قرقيزستان  لباس سپيد �ه نشانه شادمان	 است 
بر تن م	 �نند و به د�دار هم م	 روند و در هنگام د�دار شانه ها� خود را به هم 
م	 زنند. در ا�ن �شور در ا�ام نوروز مسابقه ا� برگزار م	 شود �ه مردان و زنان 
در آن شر�ت م	 �نند؛ اگر زنان برنده مسابقه شوند آن سال سال پر خير و 
بر�ت	 خواهد بود و اگر مردان مسابقه را ببرند ا�ام آن  سال را نامساعد 
به  را  د�ر�نه  جشن  ا�ن  د�گر،  نوروز�  رسم  ده ها  و  رسوم  ا�ن  م	 دانند. 

جشن	 شير�ن و جاودانه در ميان ملل مختل� تبد�ل �رده است.

نگاهى به دنياى بازى هاى فكرى كه مى تواند دورهمى هاى شاد و هدفمندى براى مان رقم بزند

بازى هاى فكرى ويژه دورهمى هاى عيد
ريورسى (اتللو)

تعداد بازيكن: دو نفر
قيمت 8×8: حدود 18 هزار تومان

محدوده سنى: از 7 تا 77 سال
ر�ورس	 ��	 از باز� ها� ف�ر� پرطرفدار در دنياست. ا�ن 
باز� از �¡ صفحه ٨×٨ �ا ٦×٦ و مهره ها�	 با دو رنگ تيره و 
روشن تش�يل شده است. برا� شروع، هر باز��ن دو مهره در 
اختيار دارد �ه �م �م با حر�ت ها� بعد�، تعداد ا�ن مهره 
ها افزا�ش �ا �اهش م	 �ابد. هر باز��ن با�د مهره ها� خود را 
جور� بچيند �ه دو طرف مهره ها� حر�� قرار بگيرد و در ا�ن 
صورت، مهره ها� حر�� را صاحب م	 شود. خانه ها� زمين 
باز� از جهت اهميت با ��د�گر متفاوتند. مهم تر�ن خانه ها 
در ا�ن باز� گوشه هاست؛ گوشه ها تنها خانه ها�	 است �ه 
اگر توسط هر �¡ از طرفين تصاحب شود، د�گر رنگ آن خانه 
و ستون تغيير نم	 �ند. به ش�ل معمول، باز� زمان	 تمام 
است �ه در صفحه باز�، جا� خال	 نباشد و ام�ان حر�ت 
برا� هيچ �¡ از باز��نان وجود نداشته باشد و برنده �س	 
است �ه در انتها� باز�، مهره ها� بيشتر� در صفحه داشته 
باشد. ر�ورس	، باز� جذاب	 برا� باال بردن قدرت طراح	 
و برنامه ر�ز� است. اگر به جا� اپلي�يشن م	 خواهيد از 
بخر�د. صفحه ٨×٨  است  بهتر  �نيد،  استفاده  باز�  بسته 

پنتاگو
تعداد بازيكن: دو نفر

قيمت: حدود 14 هزار تومان
محدوده سنى: 15 سال به باال

پنتاگو باز� ف�ر� جذاب	 است �ه در سال ٢٠٠٤ توسط 
سال  هر  و  شد  ساخته  و  طراح	  سوئد�،  فلودِن  توماس 
جوا�ز معتبر� به عنوان بهتر�ن باز� سال در �شورها� 
مختل�، از آن خود �رده است. ابزار ا�ن باز� دو نفره �ه 
در رده باز� ها� استراتژ�¡ طبقه بند� م	 شود، چهار 
اختيار  در  مهره  پنج  باز��ن  هر  و  است  مهره  ده  و  صفحه 
دارد. در ا�ن باز� با�د تالش �نيد پيش از رقيبتان، پنج 
مهره خود را در هر جا� صفحات، در �¡ رد�� عمود�، 
به  باز��ن  هر  دهيد.  قرار  هم  سر  پشت  ار�ب،  �ا  افق	 
 	�� سپس  و  م	 دهد  قرار  صفحه  در  را  مهره ا�  نوبت 
ها�  مهره  شدن  رد��  از  جلوگير�  برا�  را  صفحه ها  از 
 ٩٠ خودش،  ها�  مهره  شدن  رد��  به  �م¡  �ا  حر�� 
م	  ساعت)  عقربه ها�  جهت  خالف  �ا  جهت  (در  درجه 
چرخاند و اولين باز��ن	 �ه بتواند پنج مهره اش را رد�� 
استراتژ�  عين  در  باز�  ا�ن  سادگ	  است.  برنده  �ند، 
و  شدن  سرگرم  فرصت  سنين  همه  برا�  اش،  پيشرفته 

لذت بردن را فراهم م	 �ند.   

چـكرز
تعداد بازيكن: دو نفر

قيمت: حدود 20 هزار تومان
محدوده سنى: 15 سال به باال

ا�ن باز� رو� �¡ صفحه شطرنج	 ٨×٨ ش�ل م	 گيرد. 
هر باز��ن ١٢ مهره دارد �ه مهره ها� هر دو نفر در خانه 
ها� تيره صفحه چيده م	 شود. هر باز��ن در نوبت خود 
م	 تواند ��	 از مهره ها�ش را �¡ خانه جابه جا �ند. منتها 
مهره ها هميشه با�د در خانه ها� تيره بماند. هر �س با�د 
مهره ها�ش را به سمت جلو (نسبت به خودش) حر�ت دهد 
و اگر دو مهره غير همرنگ به ش�ل ُقطر� در �نار هم قرار 
بگيرد، م	 توان از رو� مهره حر�� پر�د و آن را حذف �رد 
�ا به اصطالح خورد! البته ا�ن در حال	 است �ه پشت مهره 
حر�� خال	 باشد. گاه	 م	 توان با �¡ حر�ت، چند�ن 
مهره حر�� را خورد �ه در ا�ن صورت شانس �ار بوده و چند 
قدم به ُبرد نزد�¡ شده ا�م. همان طور �ه در شطرنج اگر 
پياده به سطر آخر برسد، به وز�ر (�ا اسب �ا فيل �ا رخ) تبد�ل 
م	 شود، در چ�رز هم اگر مهره ا� به سطر آخر برسد، به شاه 
تبد�ل م	 شود. برتر� شاه ا�ن است �ه عالوه بر حر�ت به 
جلو، م	 تواند به عقب هم برگردد. سرانجام باز��ن	 �ه همه 

مهره ها�ش حذف شده، بازنده است و طرف مقابل، برنده.

سوشى گو
تعداد بازيكن: سه تا پنج نفر

زمان بازى: 50 دقيقه
قيمت: حدود 50 هزار تومان

محدوده سنى: 10 سال به باال
به راحت	 م	 توان عنوان «خوشمزه» را به ا�ن باز� داد؛ 
�¡ باز� �ارت	 روان و ساده �ه بهتر�ن راه برا� توصي� 
ژاپن	  رستوران   ¡� در  �نيد  تصور  است:  ا�ن  قوانينش 
هستيد و مدام سين	 ها�	 پر از غذا را به همد�گر پاس م	 
دهيد؛ هر �س قبل از ا�ن �ه سين	 را رد �ند، از داخل 
به  را  و بعد سين	  برا� خودش برم	 دارد  سين	 غذا�	 
بغل دست	 اش م	 دهد. در نها�ت هر �س غذاها� بهتر� 
جمع �رده باشد، برنده است! حاال جا� سين	 ها� غذا 
را با �ارت ها� باز� عوض �نيد؛ هر باز��ن ٩ �ارت دارد 
�ه بعد از انتخاب ��	 از آن ها، بقيه اش را به بغل دست	 
اش م	 دهد و ا�ن �ار آن قدر ادامه پيدا م	 �ند تا �ارت 
ها� همه تمام شود و بخش شمارش امتيازات برسد. ا�ن 
باز� �¡ بسته فشرده و سر�ع از سرگرم	 و لذت است. 
�ارت ها به سرعت دست به دست م	 شود و هر بار همه 
باز��نان ا�ن هيجان را دارند �ه چه �ارت	 (غذا�	) را نگه 

دارند و چه �ارت	 را رد �نند.

مراد�
د 

عي
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�ر 
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طنز : واال زشته اين كارها، اين حرف ها، مخصوصاً...

شعرهاى طنزى از اميرحسين خوش حال

برگزيده طنازى  عيدانه ايرانى ها در شبكه هاى اجتماعى 

گزارشى از كنسرت هاى چپكى خواننده هاى معروف

ديالوگ هاى ناماندگار سينماى ايران 

مشاوره هاى طنز با دكتر آمپول زدگان و استاد ورچپه  

در 4 صفحه ويژه امروز مى خوانيد :  


