ته مقاله!

سه نقطه پیشانوروز!

همشهریسالم

کاش حالمون بهترین حال بشه!
علیرضا کاردار | دبیر صفحه همشهری سالم

خدا رو شکر که یک بار دیگه به شماره آخر سال «زندگی سالم» رسیدیم و در
این یک سال شما هم در کنارمون بودین .از طرف بچههای «همشهری سالم»
سال خوبی برای همه شما خوانندههای باوفا ،باجنبه و بامعرفت آرزو میکنیم
و امیدواریم در سال جدید هم کنارمون باشین ،ما رو بخونین ،پیشنهاد بدین،
پیام بفرستین ،انتقاد کنین ،تو مسابقههامون شرکت کنین و بهمون انگیزه
بدین تا بتونیم یک صفحه شاد و آموزنده براتون تهیه کنیم .ان شاءا ...که بهتون
خوش بگذره و خدای نکرده اگه بدی و کوتاهی سهوی از ما دیدین که دلخورتون
کرده ،بذارین زیر زغالهای روسیاه زمستون بمونه! التماس دعای مخصوص
داریم ازتون و به امید دیدار دوبارهتون این چند روز تعطیلی رو میگذرونیم.
خوش باشین همیشه ):
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حدیث نو روز

نوروزدرکالم
امامصادق(ع)

...روز نــوروز ،همان روزی است
کــه خ ــداون ــد در آن از بندگان
پیمان گرفت کــه او را بپرستند
و هیچ شریکی برایش نیاورند و
به فرستادگان و حجتهای او و
بــه امـــامـــان(ع) ایــمــان بــیــاورنــد.
نـــوروز نخستین روزی اســت که
خورشید در آن طلوع کرد ...هیچ
نــوروزی نیست مگر این که ما در
آن روز منتظر فــرج هستیم؛ زیرا
نـــوروز از روزهــــای مــا و شیعیان
ماست .. .نــوروز نخستین روز از
سال ایرانیان است ...چون نوروز
فــرا رس ــد ،بــدن خــود را بــشــوی و
پاکیز هترین جامههایت را بپوش
و با خوشبوترین عطرها خودت را
ّ
معطر کن و در آن روز روزهدار باش.
 منابع:بحاراالنوار ،وسائلالشیعه
از اون لحاظ

روز پدر

تاپخند نوروزی
اگرفکرمیکنیناینکهمابدونیمچقدرچاقشدیم،
ازخوردهشدنآجیلهاتونجلوگیریمیکنهسختدر
اشتباهین.عصبیمیشیمبیشترمیخوریم!
کاش یه عطری درست کنن بوی لباس نو بده بزنیم
بهلباسقدیمیهامون!
به خواهرم گفتم همه تو شرکتمون دارن میرن
جنوبفرانسهوبارسلون،گفتعیبندارهشایدبهتوکه
داریسهروزمیریشمالبیشترازاوناخوشگذشت،
یادفیلمهایایرجملکیافتادم!
تونونوایییهکارتنکوچیکگذاشتهبودروشنوشته
بوﺩعیدییادتنره!هیچیدیگهمنمازتوش 10تومن

عیدیبرداشتمبرﺍیخودم،دمشگرمبهیادموﻥبود!
فامیلهای ما میرن خونه یکی ،بعد با همونها
میرنخونهبعدی.مثلگولهبرفیهیبزرگوبزرگتر
میشن!
سوال نوروزی فامیلهامون فقط اونجاش که فرق
طراحی صنعتی رو با نقشهکشی صنعتی و مهندسی
صنایع نمیدونن و بعد از توضیح دادن ما درباره رشته
تحصیلیمونمیگنآهان،همونمکانیکه!
حداقل وقتی پیام تبریک عید رو واسه همه فوروارد
میکنید اون «کارمند کوچک شما ،رحیمی» رو از
تهشبردارید!

اگــه عید کسی ازتــون پرسید چــرا چــاق شدی؟
بگین غمباده ،از ندیدن شماست .بعد زل بزنین توی
چشماش،هرکیدیرترخندید!
من حاضرم تو رو بوسی ده تا بوس هم بکنم فقط به
شرطیکهاولتعدادشرومشخصکنن!
واقعا باباهاتون بهتون عیدی میدن؟ به من گفتن
همین که هنوز میتونی سر سفره بشینی غذا بخوری
عیدیته!
تو عید فامیلهایی رو پیدا میکنی که اگه از ثبت
احوالاستعالمبخواهیسهسالطولمیکشهبفهمی
چهنسبتیدارین!



نبود فتاده را پای زدن »
«مردی َ
ت
در روز پد ر که آخر اسفند اس 

هشتت گروی نه نشد این جا مردی
جوراب اگر ندی به بابا مردی!
سحر بهجو

سه نقطه آجیلی!

آرزویسلبریتیهادرسالجدید
با بچه های «همشهری سالم» دور هم نشستیم و تصور کردیم
چند نفر از سلبریتی هایی که در سال  97خبرساز بودند ،برای
سال جدیدشان چه آرزوها و برنامه هایی دارند .واضح است که

این ها ساخته و پرداخته ذهن چند طنزپرداز است و پیشاپیش
ضمن تبریک سال نو ،هرگونه شباهت اتفاقی ،سهوی ،عمدی،
خواسته ،ناخواسته،شوخی و جــدی را تکذیب و سالی پر از

محمد جــواد آذری جهرمی:

آرزو میکنم تا پایان سال ،۹۷
فالوئران دو پیج اینستاگرام و
توئیترم ،رکورد فالوئرهای
رونالدو را بشکند و پستی
بــگــذارم کــه رکـــورد الیک
آن تخممرغ معروف را بهنام
خود کند و ایران و ایرانی سرش
در تمام عرصهها باال باشد!

رامبد جــوان :کاش تو سال جدید ،همه
از ایــن وسایلی که من میگم و خیلی
هم راحــت و ارزونــه و اصــا باورتون
نمیشه بخرن ،ستاره فــان مربع
رو شــمــارهگــیــری کــنــن ،الکی
بخندن و دست بزنن ،همه کنار
خونوادههاشونخیلیخوبباشن،
خییییلیییی! کاش امسال هی بریم
بیایم،بریمبیایم،گاهیهمبریمنیایم!

حمید هیراد :اجرای ترانه «شوخیه
مگه» در صحن سازمان ملل بدون
پلیبک،برگزاریتورجهانیآقای
تصویر(صداکهپلیبکه)،بازیدر
یک قسمت فیلم «ستارهای زاده
شد» ،ایرانیزه شده در نقش «بردلی
کوپر» ایرانی در هالیوود ،برگزاری
مدرسه صدا با استفاده از تکنیک «کی
بهکیه،اینستاگرامروفقطدریاب»!

مسعود فراستی :آرزوهای این دوره همه
مقوا هستند .ماقبل آرزو هستند .اما
من شخصا عالقهمندم به دوران
اوج خـــودم بـــرگـــردم .همان
فراستی که یک ربع هم توی
سالن سینما دوام نمیآورد.
متاسفانه امسال عجیب از
اوج خارج شدم و از چهار فیلم
یک جشنواره خوشم آمد.

کاریکاتورها :سعید مرادی
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ک ــارل ــوس کـــــیروش :ثــبــت رکـــورد
قهرکنترین مربی جهان در گینس،
انتقال دانــش پولشویی بدون
برچسب اختالس به کشورهای
حــوزه یــورو ،ثبت اختراع کلین
شیت و گلنزنی همزمان ،ثبت
اپلیکیشن «چقدر بگیریم برای
مربیگریبدونزیرساخت»وریلیز
آندربازارهایجهانی.

سردار آزمون:

دلم میخواد یه اسب نو بگیرم
کره صبحا بمالم رو پنیرم
دلم میخواد برم ِ
لیگ جزیره
اگه سیتی نشه؛ چلسی رو میرم!

ساالر عقیلی:

همیشه توی هر کانال هستم
تو هر کانال؛ ّ
کل سال هستم
اگرچه توی ورزش تنبلم من
توی خوانندگی فعال هستم!

علیرضا بیرانوند:
پنالتی رونالدو رو گرفتم
َو از همسایه کادو رو گرفتم
دخیا یا نویر فرقی نداره
شاید من جای هر دو رو گرفتم

عادل فردوسی پور:

کاش طول قد من کمتر شود
تا که حال ریزه ها بهتر شود
دشمنیها کم شود امسال کاش
رای مردم بین ما داور شود!

آرزوهای برآورده شدنی برایتان آرزو می کنیم.

مهدیسا صفری خواه ،امیرحسین خوش حال ،سحر بهجو،

محمدعلی محمدپور ،مهرشاد مرتضوی و زهرا فرنیا

پرویزپرستویی:یعنیمیشهامسالبتونم
همه خبرهای دنیا رو بخونم؟ درباره
همهشونپستبذارمونظربدم؟یعنی
میشهامسالتوهمهفیلمهایجنگی
بازیکنم،وسطشچندتاکمدیهم
بازیکنم،دوتادرامهمبهمپیشنهاد
بشه(حاالسریالهمبودبدنیست)،
آخرش هم بگم خیلی گزیده و با دقت
کارهاموانتخابمیکنم؟

جــواد خیابانی :آرزویــم این است
که ساعت «بــرنــارد» داشتم ،برای
لحظهای در زمان توقف میکردم
و سوتی کمتر م ـیدادم .فکرش را
بکنید آنجایی که برایم سوال بود
االن وارد فردا شدیم یا هنوز دیروز
اســت ،با ساعت برنارد چه چالش
جالبی میشد!

احسان علیخانی :من که هر سال ،لحظه
سال تحویل تلویزیون هستم پس طبیعی
است تا آخر سال کال توی تلویزیون
حضور داشته باشم .فقط یک بغضی
توی گلویم گیر کرده که نمیدانم
سال آینده بدون «ماه عسل» آن
را کجا باید بریزم؟ که بله دوستان
عصر جدید میفرمایند« :همین جا،
همین جا»!

جــواد ظریف :آرزوی مــن در
سال جدید این است که باالخره
فونت و رنــگ مناسب را برای
پست اینستاگرامی پیدا کنم
و اگــر آرزوی آقــای جهرمی
برآوردهشد،یکپستتبلیغی
برای پیج من هم بگذارد که
فالوئرهایم برود باال!

شعر طنز

بگیریم!
امیرحسین خوش حال |شاعر و طنزپرداز

به جای جین نو؛ تنبان بگیریم
بیا پس پسته گریان بگیریم!
بیا یک تور تا تهران بگیریم
برای تیم خود «زیدان» بگیریم
چرا باید نخ دندان بگیریم؟
بیا با پول عیدی نان بگیریم
بیا یک درد بی درمان بگیریم
بیا ِمن بعد با لیوان بگیریم!
بیا هی دنگ از مهمان بگیریم!
سراغ از بهترین مامان بگیریم:

بیا یک مجلس ارزان بگیریم
شنیدم پسته خندان گران است
ت
دبی رفتن عزیزم! مال ما نیس 
اگر «مورینیو» ایران نیامد
برای آن که هرشب آش خورده
حقوقت می شود آجیل و میوه
بهای درد با درمان زیاد است
برنج کیسه ای خیلی گران شد
ِ
برای راه و رسم میزبانی
همین حاال بیا با یک پیامک
(? slm mami. Khubi ajijam
 +سالم بسرم .جقدر پول می خواهی؟!
ـ E E pm dadam halto bporsam faghat
 +می دانم .اما عدد بده بفرستم .بدرت هم این گونه است!
Y sheri bd tash gofte bd b mamana pm bdim
 +جه خوب .خدا کند شاعرش هم این کار را کند .پول را ریختم! )
اعتراف می کنم

شعر طنز

سالموخداحافظ!

محمدرضا گلزار:
الهی قسم بر هکرهای ناب
به پیش و به پس کردن هر جواب
به هر راه ناخوب آسان قسم
برنده شوم بی حساب و کتاب!

فرهادمجیدی:امیدوارمروزی
برسدکههیچکسازمننخواهد
جایی را فوت کنم .البد فردا هم
میخواهندبادکنکهایجشن
تولدشان را من فوت کنم .من
یروم راننده
اصال در سال 98م 
فرمول یک میشوم تا هیچکس
دیگرازمننخواهدجاییرافوت
کنم.پوووف...

سحر بهجو | شاعر و طنزپرداز

گفتاچهبودکارت؟گفتمبدونکارم گفتاکهوضع َدرست؟گفتمسواددارم
گفتامعدلتچه؟گفتمکهخوبوعالی طیشدبهاروبهمن،دراوجبیخیالی
گفتمبلیوسیلیبررویصورتشزد
گفتاهنوزهستیبیسایهومجرد؟
گفتمکهخوبهستمفعالاگربذاری
گفتاکهدیرباشد،دلشورهاینداری؟
گفتموراثتیبود،باطعنهگفتالبد!
گفتاکهتارمویتقدریسفیدهمشد
گفتمبهاو«:ببخشید،اماشماکههستی؟» گفتاکهعمهآنهمسایهاتمهستی
آمدسراغماهابیگانههایناجور
عیدآمدوببینیاقوامصدنسبدور
آمادهباشومحکم،نزدیکبودهدیدار یکسربگوسالموفوریخدانگهدار!

