
260Iranians, Vol. 16, No. 587, Friday, June 29, 2012 ۹ تیـر ۱۳۹۱  جمعه ،۵۸۷ شماره شانزدهم، ۲۶  ایرانیان، سال
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

مژده به هموطنان مقیم اشبرن، لندزداون، 
لیـزبرگ، استرلینگ، سنترویل و ....

فروشگاه ساسان در محل جدید خود در تقاطع خیابان های  ��������������
و������������ با انواع خوار و بار، خشکبار و شیرینی های تر و خشک و 
کیک همراه با سبزیجات تازه ارگانیک نظیر ریحان، ترخان، جعفری، گشنیز، 
و همچنین در بخش قصابی خود با انواع گوشت و مرغ تازه و حالل و در 
بخش نانوائی خود با پخت روزانه نان تافتون تنوری (سفید و گندمی)، و 
در بخش عطاری خود با انواع گیاهان طبی آماده خدمتگزاری به شماست. از  

ساسان خرید کرده و با نوشیدن چای و کشیدن قلیان دمی هم بیاسائید.

 انواع خوراک ها و ساندویچ ها تهیه شده با گوشت حالل شامل: کباب 
کوبیده و جوجه کباب ، جایرو (کباب ترکی)، کله پاچه، ساندویچ 

مرغ، مغز، زبان و ... در فروشگاه ساسان موجود است

�������������������������������������������

��������������������������������������

ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

هفته سیاسی تفسیر

در مصر؟ بهار عربی
نوع آن از یعنی مصر، آزاد انتخابات اولین
و حسین و صدام مبارک که حسنی انتخاباتی
به  را آرا ۹۵ درصد احمدینژاد و قذافی معمر
دعوی و جنگ از بعد شد. برگزار میآورند، دست
شفیق احمد مقابل مرسی محمد پیروزی فراوان
محمدمرسیکاندیدایحزبآزادی گردید. تایید
نام ظلم و اختناق حزب زودی به (که عدالت و
به المسلمین» «اخوان سوی از گرفت) خواهد
بهار دوراندموکراسیو اولینرییسجمهور مقام
عربیدستیافت.«اخوانالمسلمین»همان طور
برادراناست اسمشبرمیآید بیشتر طرفدار از که

خواهران. تا

اینحزببا آنکهنامش«اخوان المسلمین»
استمدعی استکهحقوقتماممردم مصرحتی
کرد. نطقپیروزی رعایتخواهد غیرمسلمانان را
ایران انقالب اول نطقهای شبیه مرسی محمد
نطق های به گاهی و بود خمینی آیتاهللا توسط

میشد. تبدیل خودمان بازرگان
به را اسراییل کشور المسلمین» «اخوان 
عدالت» و «آزادی حزب اما نمی شناسد رسمیت
نگران اسراییل کرد. فکر درباره اش باید میگوید
قراردادصلحخودبا مصر است ومیترسدکهمیوه
جمهوری دامن به مصر انقالب درخت رسیده
مصر مردم را از انقالب و آنها بیفتد اسالمی

بدزدند.
محمدمرسیباتشکیلکابینهملیویکپارچه
حمایت شدهازسویمردممشکالتفراوانیدارد.
بسیاریازمردممصر که حکومتیچونجمهوری
که مصر ارتش ژنرالهای و نمیخواهند اسالمی
سیستم معطوف بیشتر آنها سیاسی تمایالت
محمدمرسیبیعت است بیتردید با اروپا و آمریکا

نخواهندکرد.
محبوبیت که میزان برای آن  مرسی محمد
میکند که اشاره این به  دهد افزایش را خود 
است دموکراتیک سیستم برقراری یک او آرزوی
اسالمگرایی مهره اصلی مسابقه است حاضر او و

بگذارد. کنار را ایران یعنی خاورمیانه
تازه کابینه در که می گوید مرسی محمد
هم و یهودی مسیحی وزرای از خود  تاسیس
فروش منع مورد در  اما  خواهد شد  بهرهمند
تردید بستنمشروب فروشیها مشروباتالکلیو

نشان داده است.
جمعیت مصر جدید دولت بزرگ مشکل
مانند نفر هزاران روزانه میباشد. تحریر میدان
استریت» وال «اشغال جنبش از که آنهایی
می زنند تظاهرات به دست می کردند حمایت
یا مخالف کسی کسی میدان این همیشه در و

چیزی است.
میگویند مصر دیده دنیا و تجربه با پیرمردان
در می گیرد که پای دموکراسی مصر وقتی در
به همه و نباشد معترض جمعیت تحریر میدان

خانههایشانرفتهباشند؛حتیلباسشخصیهای
ایرانی.

سهام روی اسالمی جمهوری مسئولین
سرمایه گذاری حسابی المسلمین» «اخوان
سرمایه گذاریشان آن ها بدانند که اگر کردهاند.
برایشانجایگاه پرشمطمئنی سودیداردو مصر
االسد بشار حمایت از  دست  بالفاصله است
به زبالهدانیتاریخ رفیق دیرین خود را و برمیدارند

خواهندفرستاد.
ریاستجمهوری محمدمرسیدرشروعدوره
اقتصادفلج است: مشکالتفراوانیدرگیر خود با
کاهش و تظاهرات، اثر اعتصابات در مصر شده
از بعد مصر که جهانگردی درآمد صنعت شدید
و بیکاری درآمد اصلی کشور است، منبع نفت
از سوی و یک سو کمبود ارزاق عمومی از تورم و
با دوستی اسراییلیا با انتخاببیندوستی دیگر
ایران.کارشناسان سیاسی عقیده دارندکهبهترین
حال در است که این مرسی برای محمد گزینه
کشور عنوان به ایران را و هم اسراییل هم حاضر
فرصتبینآنها وسر بعدا تا بهرسمیتنشناسد

کند. خط یا شیر

مرغ چهار پا!
با ایران هسته ای مذاکرات دور آخرین در
کهدر مسکو برگزار اروپا اتحادیه کشورهای غربی و
پا دو مرغ که کرد عنوان اشتون کاترین خانم شد
دارد امانمایندهایران، سعیدجلیلی،گفتکه مرغ
دارد.بعدازباالگرفتن بحثبیننمایندگان یکپا
زیاد کند را رویش غرب اگر گفت: سعید جلیلی
این را به بحث هم و میبندیم را تنگه هرمز هم

دارد! پا چهار مرغ که میکشیم

تا االغ! االغ داریم
زیر مضمون با قدیمی ایمیل یک رفقا از یکی

بود. فرستاده برایم دیشب دوباره را
امامزاده در االغ هر کرایه که میدانید  آیا
که  حالی تومان است در ۲۰ هزار ساعتی داوود

 ۱۰ ساعتی دانشگاه استادیار یک حقالتدریس
برابر در ماه ایرانی هر یارانه  و تومان است هزار
حاال پیدا میباشد؟ االغ یک دو ساعت کرایه

را! االغ واقعی کنید
االن همین االغ االغ! نوشتم: در جوابش
و حقوق  می کند شارژ تومان ۴۰ هزار  ساعتی
نباشند که ستارهدار این شرط  به استادیاران
تومان  ۱۵ هزار به تاخیر نیفتد پرداختش به و
میتوان فقط و هم ته کشیده یارانه پول رسیده.
کنید پیدا حاال کرد. کرایه را این االغ چند دقیقه

را! واقعی االغ
جوک بفرستیم یک ما شد جوابم نوشت: در

نزنی؟! ما ذوق توی تو و

اخطار
سر بر  ترکیه و سوریه  بین  دعوا و جنگ 
سوریه ارتش توسط که ترکیه نظامی هواپیمای
کرده سقوط و قرار گرفته موشک هدف مورد

دارد. ادامه هم هنوز

نظامی هدف و قصد هواپیما میگوید ترکیه
است. نداشته

سوریهمیگویدماکهنمی توانستیمفکرخلبان
بخوانیم! را اینهواپیما

بدون دادن هواپیما این به که ترکیه میگوید
زده اند. موشک هشدار و اخطار

هموطن نفر صدها روزی ما میگوید: سوریه
حاال می کشیم قبلی اخطار بدون را خودمان
اخطار غریبه هواپیمای یک به دارد دلیلی چه

بدهیم؟!
ترکیهمیگویدکههواپیمادرآبهایبینالمللی

می گرفت. قرار حمله مورد نباید و بوده
در هواپیما که نمی کند فرقی میگوید سوریه

نمیشناسد! مرز اسالم چون بوده کجا

گرانی با مبارزه راه
جمهوری مذاکرات اتمام  از  بعد بالفاصله
مسکو در یک»  بعالوه «پنج  گروه و اسالمی
و قیمت خواربار کنار در دالر سکه و و طال قیمت
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سینمایی فیلم نمایش
ایران» فرخ رخ «هفت
رضاییان فرزین کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

هیات مدیره ساالنه  عمومی مجمع
کانون جلسات همیشگی محل در

قبلتر چند روز باال رفت. در ایران عمومی ارزاق
افتاد و اتفاقی چنین بغداد مذاکرات از هم بعد

باالرفتند. قیمتها
کارشناساناقتصادیدر ایرانتوصیهمیکنند
و باالرفتن مبارزه دولتبا گرانیها بهترین راه که
کردن مذاکره مدتی برای که است این قیمتها
و اجالس و کنفرانس هیچ در و کنار بگذارد را

نگردد! نشستبینالمللیظاهر

توریستی تبلیغاتی پوستر
تبلیغاتی پوستر انتظار مدتها از بعد باالخره
از تقلید به که اسالمی جمهوری ضد توریستی
یونان و و پورتوریکو تبلیغاتتوریستیدر جامائیکا
برایمسافرت مردم وسایر کشورهایموردعالقه

شد. چاپ شده بود رونمایی و طراحی
زن که این پوستر ضمن نمایش عکس یک
شده درج قرمز خورده نوشتهای ضربدر آن روی
استتابتواند توریستهایماجراجو رابهمسافرت
است: این کوتاه نوشته آن کند. تشویق ایران به

باش! زن ایران و مردی بیا اگر

ورزشی اخبار جای به

اروپا فوتبال جام
البته روز خبر هیجانانگیزترین روزها این
مسابقهجام فوتبالاروپاست(اگرخبر حملهقلبی
یا و نروژی دیوانه قاتل محاکمه یا مبارک حسنی

نیاوریم) حساب به را چاوز هوگو سرطان
بزرگ تلویزیون از را مسابقات این که وقتی
پنجبلندگویقویواستریو تماشا دیواری خودمبا
شادی و شعف لذت و عین احساس در میکنم
زیاد هیجان به خاطر فریاد کشیدن و بینهایت
گاهیهم بیاختیارقطرهاشکیازگوشه چشمانم
و غمو غصهایمرموز ثانیه و چند میشود سرازیر

میگیرد. وجودم را فرا ناآشنا
لباسهای با و زن تماشاچی مرد همه این
و روشن و شاد رنگ های با بدننما و راحت
تیم برای و نشستهاند  هم کنار در  چشمنواز
هم آن میزنند میکشند و فریاد هورا کشورشان
کسی دستمالی را و زنان دختران این که بدون

نه نیروی انتظامی بگوید؛ به آنها متلک و کند
را روسریشان میگوید زنان به استادیومها در
مسابقه محل به را اصال آنها یا سفتتر ببندند و
مسابقه خاتمه از اینکهکسیبعد نه و ندهند راه
دولت خشمش از خاطر به را و تاکسی اتوبوس

به آتشمیکشد. دیکتاتور
امسالازدیدن اینمسابقات همکلیهیجان
پخش تبلیغات بین دو در زمان هم زده شدم و
باشد برده لولو نیمهمثلکودکانیکهممهشانرا

کردم. می گریه یواش یواش ایران یاد به

حقایق تاریخ
که صورتی بهشت به از اخراج آدم داستان
کتابهایمذهبیتوصیفکرده انددرستنیست

ندارد. واقعیت و
طبقچندینتحقیق دامنهدار ومعتبرداستان
زیر صورت به بهشت آدم از کردن بیرون واقعی

باشد: باید
سر قضیه بر بهشت از آدم بیرون انداختن
نمیکرد آدم قبول بود. نیایش خداوند و اطاعت
دست از همین برای و خدا کند نیایش را خدا که
سیب از که این از بعد وی بود. عصبانی بسیار او
توسط گازی زد، بودـ  میوه ممنوعه بهشت که ـ
نقش بعد آدمبا روز ازبهشت بیرونرانده شد. خدا
وکیلش که همراه با پیشانیاش نماز بر زخم مهر
در روزگار بوده خط آن مارهای هفت میگویند از
درگاهالهیظاهرشدوگفتکهبهجایشیطاناو
بعنوان نیایشمیکندوجایمهرنمازشرا را خدا
و بخشنده آدم خدا که نشان داد. خدا به مدرک
را او و گذشت سر تقصیرات آدم از بود مهربانی
که است توضیح به الزم داد. راه بهشت دوباره به
خدا بود و نیفتاده جا هنوز تقیه علم آن زمان در
شد مجبور بود زودباوری و ساده و صاف آدم که
نماز را مهر زخم جای و کند قبول را حرف آدم

کند. قبول مدرک بعنوان

تبریک و تسلیت
انتخابات در المسلمین» «اخوان پیروزی
آبجیهای کلیه را به ریاستجمهوریکشور مصر
مسلمانمصر تسلیتعرضمینماییمو امیدواریم

باشد. آنها آخر غم این
اسالمگرایان انتخابات بر نظارت انجمن
آفریقایی کشورهای و خاورمیانه

جدید کاریکلماتورهای
ترس  از دوبار میپرسم آیا کسی که خودم * از

مرد؟ خواهد دوم بار در شود نصفالعمر
ترس دولت  از است. روشن * فکرم خیلی
میروم بیرون خانه وقت از هر کشورم دیکتاتور
دستگیرم تا میکنم خاموش  را فکرم چراغ

نکنند.
داستان های  اخالقی نتیجههای همه اگر *
امروز خاطر میسپردند مدرسه به کتاب قدیمی

جامعه مشکلاخالقینداشت.
بر  باید خارش میزان اندازهگیری واحد  *
به محل دست یا نزدیک بودن بودن اساس دور

باشد. خارش
* چرا همیشه بایدبینشیطانو فرشته یکی 
فرشته بین دو نمیگذارند چرا انتخاب کنیم؟ را

کنیم؟ انتخاب را یکی
نامطمئنپول قرض  و ناامید آدمهای * اگر از

میرود. باالتر خوردنش احتمال کنیم،
با  انگشتکوچکدستراستم رابطه * هنوز

نفهمیدهام. دست چپم را کوچک انگشت
بودم.مدت ها  گمکرده ازکفشمرا * یکلنگه
کنم پیدا را داشت پا یک که مردی تا کشید طول

بدهم. او به کفشم را لنگه یک و
حد مجاز  میدهد که تابلو نشان * وقتی 
آیا معنیاش  ساعت است ۸۰ کیلومتر در سرعت
ایناستکهمنبراییک مسافتنیمساعتهباید

کنم؟  رانندگی سرعت۴۰ کیلومتر با
پانتومیمتوسطمعشوقه  * هنرپیشهیکتئاتر
خفهکن کشته صدا به مجهز اسلحه حسودش با

چقدر رمانتیک! شد.
موش  مشکل سوییسیها میکنم فکر * من
ساختسوییسیمیخرممیبینم پنیر هر دارند.

تویش سوراخ سوراخ است.
تنهاییاتاقتجوکیبگوییو  * اگردرخلوتو
به اینمعنیاست کسیبهغیراز خودتنخنددآیا

است؟ بوده بیمزه ای و لوس جوک که
زمیناست چرا  * اگر انساننگرانگرمایکره

به جای تا نمیگذارد رو و پشت را کولر خانهاش
خنک کند؟ را بیرون داخل خانه

اسفنجی  گیاه میلیونها اقیانوس در  *
اقیانوسها آب اسفنج همه این با چرا میروید.

خالی نشده است؟
وسفید ریسمانسیاه از *اصطالحمارگزیده
رنگ زرد یا سیاه یک دست مارهای را میترسد

بزنند. نیش را مردم بتوانند تا ساختهاند
بعضی  حتی هستند. جایز الخطا همه  *
خود آخر در صفحات لغت دیکسیونرهای  از

دارند. غلطنامه
باطری  شارژ کابل می توانست کسی * کاش

اختراعکند. اتومبیلبیسیم
آشپزی دنیا  دستور سادهترین باید * تهیه آب
اکسیژن پیمانه یک و هیدروژن پیمانه دو باشد:

مخلوط کنید. با هم را

علیه برجستگی! جنگ
نیروی انتظامی ایران از ما گزارش خبرنگار به
فروشندگان قم به شهر ساالریه تجاری مرکز در

سینه فورا است که داده زنانه دستور لباسهای
قطع را فروشگاهها ویترین داخل مانکنهای
خریداران به را مانکن ها این برجستگی و کرده

نشانندهند.
خبرنگارمامیگویددیروزدرشهرقمصدهانفر
ویترین به برقی اره های با موتورسیکلت بر سوار
بردندو هزاران مانکنرا قم هجوم مغازههای شهر

رساندند. شهادت به آنها سینههای قطع با

و شعر بخش ادبیات
است! جایی عجب اینترنت این

درک به مصنوعی و غیرواقعی و مجازی
است... دنیایی عجب ولی
مثالدیشب، مثلپریشب،

شراب یک گیالس و ضمن خوردن قورمهسبزی
آتالنتا در فروهر سخنرانیپرستو

دیدم شکیرا در دوبی را همزمان رقص و
را گوگوش میخواند آهنگ افغانی که کودک

دیدم یکباره ندا خونی صورت با
را ایتالیا تاسکانی در بوچلی آواز

آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

بوریس  ادبی شاهکار ـ دردناک بسیار ۱ ـ
پاسترناک.

است  بین دو نفر خاطر کنایه از رنجیدگی ۲ـ 
اروپایی. پایتخت های از ـ غیرنظامی ـ

زبردست  ـ خوزستان استان شهرهای از ۳ـ 

اصفهان  در که اخیر قرن خوشنویسان از ۱ـ 
نیز خط آموزش ب دینی علوم مدرسه تاسیس با

سریر. و ـ تخت میپرداخت
ازگوشتسرخ  گوسفندپرشده یا رودهگاو ۲ـ 

سخن. و قول ـ خرما موش ـ کرده
منحنی  و خمیده ـ چشمداشت و انتظار ۳ـ 
را خودشان اگرچه است آسیایی پایتختهای از ـ

اروپاییحسابمیکنند.
جالل  و شکوه ـ خوراکی دانههای از ـ ۴
رفتن لو از حکایت  درآید وقتی ـ  کشاورزی ـ

است.
شمال  دریایی در ـ ندارد انتها پایان و ۵ ـ

غربیترکیه.
دارد!  قولشاعر گهعزتدهد، گهخوار به ۶ـ 

مرزی. مهر و کینـ  رودی سرای ـ
ریشه  ـ بدن ـ عضوی در شخص و ذات ۷ ـ

احصاییه. ـ بنیاد و
و  دریغ  ـ  خودمان کاغذی پول واحد  ـ   ۸

ایتالیا. کشور شهرهای از ـ حسرت
ـ الگو و  سالح کمری نوعی ـ تازه و تر ـ ۹

واکسن. واحد ـ نمونه
به  ـ اقرار نظامی قلعه ـ لرزانک میوه ۱۰ ـ

گناه.
خیاطی  چرخ هم در دور کردنـ  خود از ۱۱ـ 

جنگی. در توپ هم است
تکیه  پرستاریومراقبتـ حرفتعجبـ ۱۲ـ 

اروپایی. اسامی از ـ منفیباف کالم
از اقوام  زمینـ  کره دور خطی فرضی به ۱۳ـ 

موکول. و معلق ـ تاریخ
کردن  بیرون ـ آذری گویش به عروس ۱۴ ـ

گدا. ـ
سالح  نوعی ـ کرم شیوه  به حرکت ـ ۱۵
چریکی جنگهای در استفاده مورد دستساز

وخیابانی.

خال. و نقطه ـ کار در استاد و
معلمه  ـ برق و هوا جریان ـ مرتجعین از ۴ـ 

مدرسهدخترانه.
در شطرنجـ   مهرهای ـ کنند ۵ـ  سودای ناله

است! میگویند محل گذر
او  نیش ـ شیلی کشور جنوب در تنگه ای ۶ـ 

ضمیر داخل. ـ نیست! ره کین از
ـ  خاندان ـ توان و طاقت ـ قایق نوعی ۷ ـ 

ناپاک. و آلوده
فیزیک  اصطالح در دراز ـ شدن دوست ـ ۸

گم نمیشود. راه در این کسی ـ
و رجـ   رده گیالنـ  استان بخشهای از ـ ۹

آهن. خط ـ منسوبین از
ازشهرهایاستانچهارمحال  ـ شامهنواز ۱۰ـ 

سنگینی. وقار و بختیاریـ  و
تحصیل علم و  شکیباییـ  محل ۱۱ـ  صبر و

ـ درخت انگور. دانش
اروپاییـمهمانخانه  اقوام از ـ نامهبر پرنده ۱۲ـ 

صحرایی.
ـسرگردانوحیرانـفاشیست  انگیزه ها ۱۳ـ 

مشهوراسپانیا.

خشن ـ  ورزش زمان بازی در ـ ۱۴ ـ پرچم
مشهورترینمورخ باستانییونان.

ششم و  قرن نویسندگان و از فالسفه ـ ۱۵
اشعار العجم»ـ هفتممولف «المعجمفیمعاییر

مهربان. و نازک و نرم
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دکو سو جدول

از مکرر بسیاری به درخواستهای پاسخ در
مختلف جدولهای افزودن مورد در خوانندگان
در این ـ متقاطع کلمات جدول بر ـ عالوه دیگر
«جدول درج به اقدام شماره این از صفحه،
در هفته هر پس کرده ایم که از این هم اعداد»
شماره نمود. از خواهید مالحظه صفحه همین
ارائه هم را جدولها این از یک هر حل آینده

خواهیمکرد.
است چگونه جدولی جدول «سودکو» اما و
«سودکو» شکل انجام میگیرد. چه به آن حل و
است اعداد» «جدول معنای به ژاپنی زبان در که
کوتاه مدتی در که است جذابی ذهنی تمرین
نیاز جدولها حل این گرفته است. فرا را دنیا
است کافی ندارد، فقط باالی ریاضی دانش به
تفکر  ۱ تا ۹ بشمارید! در عوض شماره از بتوانید
در موفقیت آرامش، رمز و با صبر همراه پایدار

آن است. حل
حل متقاطع جدول کلمات کسی ژاپن در
هزاران سودکو را دارند. آنها به جایش نمیکند.
سالن های و قطار واگنهای در روزه هر پازل
سرگرمی این نام میشود. اگرچه بلعیده انتظار
از ژاپن سرگرمی این اصل احتماال اما است ژاپنی
نام  قرن۱۸ یکریاضیدانسوییسیبه در نیست.
به بود و کرده طراحی را آن از سادهای اویلر نمونه
نوعی از به امروزی «سودکو»ی این نظر میرسد

است. گرفته شده آن
برخالفجدولکلماتمتقاطع،برایحلاین
خاصی زبان دانستن هیچ احتیاج به سرگرمی،
و ضرب و جمع به هم احتیاجی حتی نیست،
فقط تفریقوتقسیموشمردناعدادنیست.شما
(چپ  خط هر در ۱ تا ۹ را اعداد سادگی به باید
مربع هر و و پایین) (باال ستون راست)، هر به
به  اصلی) جدول داخل ۹ خانهای (جدولهای

ردیف کنید. میشود، گفته ترتیبی که
کردن بازی، فکر ابتدای در راهکار ساده یک
بگوییم،  بهتر یا مربعها (جدولهای۹ خانهای) به
عدد یک جفت مربع هاست. به دنبال مجموعه
اگر کنید. پیدا هم را سومی آن طریق از و بگردید
 ۷ عدد میانی مربع و چپ سمت باال مربع در
باید نیست، سخت خیلی کار دیگر پس دارید،
خانه هایمربعباال سمت  یکیاز در را سوم عدد۷

راستبگذارید.
عمودی و صورت افقی به کار را همین حاال
بیابید.  ۷ را عدد مناسب خانه تا کنید تکرار نیز
در  را آن کردید، ۷ پیدا عدد برای جایگاه دو اگر
سراغ خانه های و به مربع یادداشت کنید گوشه

بروید. بعد
آن دادهشده، در پازلبا کلیدوسرنخیکه هر
می شود. حل انتها تا ابتدا از منطقی روند یک با
و حدس به نیازی دهید، دیگر انجام درست اگر

گماننیست.
تنها پازل برای هر داشته باشید خاطر به

هیچ در عددی، هیچ دارد: وجود حل راه یک
نباید  (۹ خانهای) مربعی و عمودی افقی، ستون
در  جور پازل حل شما با شود. اگر راه تکرار ۲ بار
اشتباه جایی در شاید کنید، نگاه دوباره نیامد،

کردهاید.

که هر جا از کنیم؟ کجا شروع از
میتوانید

کار انجام در ابتدای که همه از کارهایی یکی
سعی که این است؛ زدن  حدس میدهیم،
اساسحدس و گمانخانههایخالی بر میکنیم
هیچ که بزنید، حدس اشتباه اگر اما کنیم. پر را
این صورت مرتکبخطایبزرگی در بعیدنیست،
پاک با ساعتها این روش باید با زیرا شدهاید،
نتیجه که به بدون این کاغذ کلنجار بروید؛ و کن
برای استدالل و منطق از اگر اما برسید. مطلوبی
کنید، مربعها استفاده دادنصحیح اعداددر قرار

بود. خواهد جالب تر و مفرح تر بسیار

بازی شروع برای منطقی روش چند
سمت  مربعهای ۹ خانهای ۷ در اعداد به
 ۷ یک کنید. دقت باال جدول چپ (عمودی)
پایینی. در  ۷ در مربع یک و است باالیی در مربع
این  در پس ۷ باید نمیشود، میانی۷ دیده مربع
مربع  ۷ در که کنید دقت بگیرد. حاال قرار مربع
در پایینی مربع و در اول است ستون در باالیی
ستون  خانههای از یکی ۷ در پس دوم، ستون
سوم ستون در میگیرد. قرار میانی مربع سوم
گذاشته سر نخ) از قبل میانی، دو عدد (دو مربع
خانه  مکانصحیح عدد۷ در اینتنها بر شده، بنا

است. «آ» حرف

کردن بخش بخش روش
باالیی  افقی مربع های خط های در اعداد۷ به
۷ دارد  عدد چپ مربع سمت نگاه کنید. (افقی)
مربع  در عدد۷ باد پس نیز. راست سمت مربع و
سمت  مربع  ۷ عدد حاال بگیرد. جای میانی
۷ مربع  عد است و باالیی افقی در خط راست،
در  ۷ باید عدد میانی، پس خط چپ، در سمت

بگیرد. قرار میانی مربع پایین خط
وجود نخ سر یک تنها خط این در که آنجا از
یا  («ب»  احتمال ۷ دو  عدد برای پس دارد،
از جهت اکنون نظر گرفت. در «ج») می توان
میاندازیم. نگاهی آن به عمودی) (ستون دیگر
 ۷ عدد میانی مربع در میانی عمودی شبکه در
مربع پایین، در و است راست ستون سمت در
در عددی هیچ آنجا که چپ. از سمت ستون در
و راست) یا چپ عمودی، یا (افقی خطی هیچ
هیچمربعینبایدتکرارشود(قانونطالیی!)، پس
خانه  باالیی، مربع در ۷ صحیح عدد تنها جای

است. «ج» حرف
به تبدیل وارد میکنید،  که شما اعدادی

«ایرانیان» در شماره این از اعداد»؛ «جدول یا «سودکو»
سرنخهاییبرایحلجدولوپیشرفتکارمیشود.
حرف  خانه در عدد۷ که به دوباره مثال عنوان به
برای (میتوانید کنید نگاه کردیم، جایگزین «آ»

به نشوید،  گمرا که این 
 ۷ عدد «آ» حرف جای
از استفاده با بنویسید). را
همان روش بخش بخش
شبکه میتوانیم کردن
کنیم. حل را افقی میانی
 ۷ عد چپ سمت مربع در
در است و خط میانی در
مربعمیانی،درخطپایین.
۷ باید در مربع  عدد پس
خط در  راست، سمت 
آنجا از بگیرد. قرار باالیی
یک تنها خط این در که
احتمال دارد، سرنخوجود
۷ در دو  قرار گرفتن عدد

خانه هست.
اکنونازجهتعمودی
می کنیم بررسی را آن
خط در که میبینیم و
مربع در  میانی عمودی 

دادن  گزینه قرار تنها داریم، پس ۷ را عدد باالیی
است. حرف «د» خانه مربع میانی، در ۷ عدد

نتوانسته بودید گاه هیچ این از تا قبل اگر
تکنیکها این کنید، حل را «سودکو» پازل یک
دارید. چیزهایی هستند که به آنها نیاز همان
بخصوص بروید، ماجرا بیشتر پیش این در هرچه
نیز را سخت پازلهای کنید سعی ابتدا از اگر

و روشهای بیشتر مهارت به کنید، احتیاج حل
همانهایی پیشرفتهتریدارد. بهترینراه حلها،
هستند کهخودبهآندستمییابید.شاید موفق

به آنها تاکنون شوید که کسی کشف راههایی به
است. نکرده فکر

کوچک سلول های شوید، کار به دست پس
را دیگر خودتان بار و اندازید کار را به خاکستری

غافلگیرکنید!
کنید خونسردی خود و سعی موفق باشید

کنید! حفظ را

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

شنیدم ناظری آهنگ اعتراض صدای با
همزمان را آستر فرد رقص

باعکسهایگلشیفته
را سوری کودک کشتن

دیدم یک زمان در الهور در زنی سنگسار با
ضمندیدن عکسهای غیراخالقی

خواندم یونان اخالق از دید کتاب چند
گرفتم دوستان داریوش و کورش از نامه و پیام چند

چندپیامکطنزآمیز
گرفتم شوش و تجریش از

فرستاد: ایمیل ایران از رفیقی
باد برق و سرعت تو با ای

آزاد کشور نشسته در یک شما ای
دارید ماهواره و اینترنت

دیگر کوفت صد و «یوتیوب»
دارید؟ مجادله سر ما با

ما هنوز نطق امام را
حقه صد فیلترشکن و سی سال از بعد

دیدیم تازه
«سیما» سانسور با را شکیرا رقص

دیدیم چاقچور و چادر با
هم ندیدم ماژیک سانسور را با نانسی لبنانی

دیدیم... را بی پرده محمود کفش ولی
خوشنشینان ایشما
که آزادید بر شما مرگ

چنان آن و چنین فرستادم این عکسی برایش
کند بازش طول میکشد تا سالی دو

کند زمین درازش لذت بر از تا
است... اینترنت عجب جایی این

۷۶
۱۷

۲بج۳
۸۳۱د

آ۹۸
۵۷۹

۶

۶
۷

۷ ۸
۲ ۸۵

۵
۴

۴ ۵ ۶
۴

۱

۶۱۸
۱۲۴۷

۶۹۳۵
۳۱۵۴۲

۵۷۹۸
۹ ۲۳۷۵

۹۳۶۵
۳ ۱ ۲ ۵

۵ ۴


