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عيدانه 4

سفرنامه

اعتراف جهانگرد انگليسی:  ایرانی ها در 
انتخاب جشن سال نو باهوش تر از ما بوده اند    
خانم شيل سياح انگليس� قرن نوزدهم عصر ناصرالد�ن شاه 
قاجار، نوروز ا�ران� را چنين توصي� م� �ند: با ا�ن �ه در ا�ن 
و  شده  �استه  نــوروز�  ها�  جشن  عظمت  و  ش�وه  از  دوران، 
ارزش هدا�ا� متبادله نيز نقصان �افته است، ول� بسيار بعيد 
ا�ران  در  روز�  باستان�  مل�  جشن  ا�ن  �ه  رسد  م�  نظر  به 
ملغ� شود، ز�را برگزار� آن در موقعيت� است �ه اصوًال فصل 
�ه  �رد  اعتراف  با�د  و  است  همگان�  شاد�  و  سرور  و  جشن 
ا�ران� ها در مورد برگز�دن جشن سال نو، معقول تر و منطق� 
تر از ما بوده اند چون آن ها به جا� آن �ه تحو�ل سال خود را 
مثل ما در وسط زمستان قرار دهند آن را طور� انتخاب �رده 
اند �ه شروع سال جد�دشان درست در لحظه ورود خورشيد 
به نيم�ره شمال� و در حقيقت آغاز سال خورشيد� باشد. در 
چنين موقع� همه افراد خانواده لباس نو م� پوشند و اطراف 
�ª پارچه روميز� (سفره) �ه در رو� آن انواع خورا�� ها به 
سليقه رئيس خانواده چيده شده، رو� زمين م� نشينند (در 
 ª� ها نيز �شود). در وسط خورا� �ا�ران از ميز استفاده نم
ظرف پر از آب م� گذارند و تصور م� �نند �ه درست در لحظه 
زمين  �ره  در  �ه  ا�  لرزه  اثر  بر  استوا،  خط  از  خورشيد  عبور 
حادث م� شود آب داخل ا�ن ظرف به ت�ان درم� آ�د. سپس  
افراد خانواده، ��د�گر را در آغوش م� گيرند و آنگاه به خوردن 
مشغول م� شوند. صفا و صميميت و سادگ� ا�ن مراسم تا حد 

ز�اد� نما�انگر روحيات و خصوصيات اخالق� ا�ران� هاست.
برگرفته از كتاب خاطرات ليدى شيل  
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در محضر بزرگان

عيد نوروز فرصتی براى تقرب به خدا
مرحوم آ�ت ا... العظم� محمد حسين آل �اش� الغطاء(ره) 
بيت  ــل  اه از  ــ�  ــات روا� فرما�ند:  مــ�  نـــوروز  عيد  ـــاره  درب
اند نموده  تأ�يد  و  رسيده  ما  به  نوروز  درباره  السالم  عليهم 

وظا�ف�  السالم  عليهم  ائمه  طرف  از  و  را  عرف  گرفتن  عيد 
و  خوردن  فقط  وظا��  آن  نما�يد  م�  تصور  رسيده،  ما  به 
و  نماز  وظيفه  بل�ه  نيست  ا�ن  است،  آن  امثال  و  آشاميدن 
به  نسبت  نمودن  مهربان�  و  دادن  صدقه  و  عبادت  و  ذ�ر 

ضعفا و بينوا�ان و توجه به خداست.
برگرفته از پايگاه اطالع رسانى حوزه  

احكام

غسل و روزه  عيد نوروز
محمد عل� ندائ�-اعمال عباد� از امور تعبد� است به ا�ن 
معنا �ه با�د تابع محض دستور شرع بود و نم� توان از پيش 
خود عمل� را عبادت شمرد �ا بر �ار عباد� چيز� افزود. به 
قول معروف در ا�ن امور با�د به «ُمّرقانون» عمل �رد. حال بر 
ا�ن اساس ا�ن سوال مطرح شده است �ه آ�ا غسل و روزه روز 
عيد نوروز مستحب است �ا نه؟ آ�ا در روا�ات و منابع اسالم� 
چيز� بر استحباب ا�ن اعمال در نوروز وارد شده است �ا نه؟ 
حضرت آ�ت ا... خامنه ا� در استفتا�� در ا�ن باره چنين فتوا 

داده اند:
سوال: آ�ا غسل و روزه به نيت عيد نوروز صحيح است؟

جواب: غسل و روزه عيد نوروز مستحب است. 

كاريكلماتور

* نوروز فراخوان نو شدن روزهاست. 
* عيد سه حرف دارد اما تعطيالتش حرف ندارد .

* برا� ت�ميل سفره هفت سين سير شدم.

خواستگارى با شهاب سنگ! 

آدت� سنترال/ «ليو ف�» مرد جوان 
خواستگار�   ª� ا�ن�ه  برا�  چين� 
از دختر مورد عالقه  را  انگيز  هيجان 
ابت�ار�  به  دست  باشد،  داشته  اش 
شد!  دنيا  در  او  شهرت  باعث  �ه  زد 
او بعد از شنيدن جواب بله از عروس 
خانم، در ��� از ميدان ها� معروف 

بزرگ  سنگ  شهاب  از  «پــ�ــن»،  شهر 
برا�  �ه  را  پول�  تمام  جوان  مرد  �رد!  رونما��  ازدواجش  هد�ه  برا�  تن�   ٣٠
بود!  �رده  عجيب  هد�ه  ا�ن  خر�دن  صرف  بود  �رده  جمع  آپارتمان   ª� خر�د 

�ادو� عجيب عروس� ا�ن مرد جوان، ١٤٠ هزار دالر برا�ش تمام شده بود!

موزه گوشی هاى قدیمی! 
آدت� سنترال/ «استفان پولگار�» 
 ١٥ از  اسلوا��  اهل  ساله   ٢٦ مرد 
انواع  �ردن  جمع  به  شروع  سالگ� 
مختل�  ــا�  ه  Ñــار م بــا  هــا  موبا�ل 
سال  از  بعد  ــاال  ح او  اســـت.  �ـــرده 
 ٣٥٠٠ از  نظير�  ب�  گنجينه  ها، 
 ١٢٣١ از  �ه  دارد  موبا�ل  گوش� 
آن  از  بعض�  و  است  مختل�   Ñمــار

ها هنوز هم �ار م� �ند! استفان، حاال 
اولين موزه موبا�ل را در دنيا افتتاح �رده و مجموعه منحصر به فرد گوش� ها را 

در معرض د�د عموم قرار داده است.

دور دنيا

Like       Comment

برگزیده طنازى ایرانی ها براى نوروز
عيد  شــب  اینجورى  نمی شيد  مجبور  دیگه  بخرید  لباس  تــرم  طــول  در  اگــه   *

هول هولکی لباس بخرید!

سين،  هفت  سفره هاى  عکس هاى  نکردِن»  «آپ  چالِش  به  رو  شما  پيشاپيش   *
دعوت می کنم! 

* از روز چهارم عيد به بعد، مهمونی رفتن اشتباهه چون پسته و بادوم هندى 
هاى توى ظرف آجيل، قطعا تموم شده!

* من دقيقا موجودى هستم متضاد زامبی، اونا مرده متحرکن، من زنده بی تحرکم!

* قزل آالیی که شنا بلد نيست، به سبزى پلوى شب عيد ميگه تقدیر!

خود  واال  یــر».  نيو  «هپی  ميگن  مــبــارک»  نو  «ســال  جــاى  به  هستن  ســرى  یک   *
انگليسی ها هم به هر سختی شده ميگن «عيد شما مبارک»!

خبره؟!  چه  تومن!  هــزار   ۴٠ گذاشته  رو  جدید  ســال  رسيد  سر  قيمت  طــرف   *
از  شنبه  جــاى  به  هفته هاش  یا  نــداره  تــوش  جمعه  غــروب  بيشتره،  تعطيالتش 

یکشنبه شروع ميشه؟

 ٣٠ این  آقا  بگه  بياد  یکی  که  بياد  پيش  موقعيتی  جدید  سال  در  شــاءا...  ان   *
ميليارد تومان مال تو. فقط دیگه کار نکن، سختته اذیت ميشی!

اما  لباس هام قضاوت نکن، من سليقه دارم  از رو  تو عيد دیدنی ها، من رو   *
پول ندارم!

بخرم،  خونه  می خوام  می گه  زده  زنگ  طلبکاره،  تومن  هزار  شصت  ازم  دایيم   *
شصت هزار تومن کم دارم، می تونی از یکی برام بگيرى؟

* کشتی فرنگی مثل این می مونه که دو نفر دارن به هم تعارف ميکنن که کی 
حساب کنه! 

Like       Comment

برگزیده طنازى ایرانی ها براى نوروز

عيد  شــب  اینجورى  نمی شيد  مجبور  دیگه  بخرید  لباس  تــرم  طــول  در  اگــه   *
هول هولکی لباس بخرید!

سين،  هفت  سفره هاى  عکس هاى  نکردِن»  «آپ  چالِش  به  رو  شما  پيشاپيش   *
دعوت می کنم! 

* از روز چهارم عيد به بعد، مهمونی رفتن اشتباهه چون پسته و بادوم هندى 
هاى توى ظرف آجيل، قطعا تموم شده!

* من دقيقا موجودى هستم متضاد زامبی، اونا مرده متحرکن، من زنده بی تحرکم!

* قزل آالیی که شنا بلد نيست، به سبزى پلوى شب عيد ميگه تقدیر!

خود  واال  یــر».  نيو  «هپی  ميگن  مــبــارک»  نو  «ســال  جــاى  به  هستن  ســرى  یک   *
انگليسی ها هم به هر سختی شده ميگن «عيد شما مبارک»!

خبره؟!  چه  تومن!  هــزار   ۴٠ گذاشته  رو  جدید  ســال  رسيد  سر  قيمت  طــرف   *
از  شنبه  جــاى  به  هفته هاش  یا  نــداره  تــوش  جمعه  غــروب  بيشتره،  تعطيالتش 

یکشنبه شروع ميشه؟

 ٣٠ این  آقا  بگه  بياد  یکی  که  بياد  پيش  موقعيتی  جدید  سال  در  شــاءا...  ان   *
ميليارد تومان مال تو. فقط دیگه کار نکن، سختته اذیت ميشی!

اما  لباس هام قضاوت نکن، من سليقه دارم  از رو  تو عيد دیدنی ها، من رو   *
پول ندارم!

سال  تو  می خوام  می گه  زده  زنگ  طلبکاره،  تومن  هزار  شصت  ازم  دایيم   *
بــرام  یکی  از  مــی تــونــی  دارم،  کــم  تــومــن  هـــزار  شصت  بــخــرم،  خــونــه  جــدیــد 

بگيرى؟

واسه  ميارى  چایی  تــوش  که  باشه  سينی  امسالتون  سين  اولين  امــيــدوارم   *
خواستگارت ...

االن  ميگم  تبریک  بعدا  را  ایرانيها  ارزش  با  ميراث  این  نوروز  فرارسيدن   *
زوده!

زندگى سالم
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