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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

»بهار می آید« یعنی چه؟
بعضی از رفقا می پرسند منظور احمدی نژاد 
از تکرار این شعار »بهار می آید« و یا »بهار در راه 
است« چیست؟ آیا سپاه قرار است کودتا کند؟ آیا 
آمریکا و اسراییل قرار است حمله کنند؟ آیا قرار 

است رضا پهلوی برگردد؟
نه آقا! این حرف ها نیست. احمدی نژاد قول 
داده بود که در دوران ریاست جمهوری اش امام 
زمان ظهور خواهد کرد و بعد از هشت سال چون 
دارد کنف می شود و آبرویش می رود تصمیم گرفته 
حرفی بزند که تحقق پیدا کند. مثال توی ماه بهمن 
و اسفند بگوید »بهار می آید« و یا »بهار در راه 
است« و یا »زنده باد بهار«. مسلما این بار حرفش 
درست درمی آید و بهار از راه می رسد؛ برعکس 
آمدن امام زمان. آیا تا حاال دیده یا شنیده اید که 

بهار نیامده باشد؟

گفت و گوی بهار با پرنده
بهار برای پرنده بهاری »اس ام اس« فرستاد و 

گفت: ما داریم می آییم.
جوابی نیامد...

بهار دوباره »اس ام اس« فرستاد: پیغام را 
گرفتی؟ ما داریم می آییم.
باز هم جوابی نیامد.

بهار عصبانی شد و »اس ام اس« فرستاد: پس 
کدوم گوری هستی؟

دو سه دقیقه بعد پیغامی از پرنده بهاری رسید: 
حاال چرا عصبانی میشی؟ چند بار بهت بگم که این 
باال تلفنم آنتن نمیده و درثانی اگر هم آنتن بده 
موقع پرواز تلفنم را جواب نمی دم چون خطرناکه...
بهار پیغام فرستاد: ساری... عیدت مبارک...

G.P.S مذهبی ـ سیاسی
آیت اهلل مصباح یزدی ملقب به »تمساح یزدی« 
در آخرین خطابه خود گفت: این عید نوروز و این 
چرت و پرت ها چیست؟ این ها مال مسلمان ها 

نیست. عید نوروز شعار بهایی ها است.
قابل توجه هموطنان عزیزی که برای درآوردن 
لج  مالها و آیت اهلل های ضد ایرانی به دین زرتشت 
گرویده اند. مثل این که G.P.S سیاسیـ  مذهبی و 
ملی شما کمی قاطی کرده بوده و بهتر است زودتر 
از دین زرتشتی برگشته و بهایی شوید تا لجشان 

بیشتر دربیاید.

باز هم از حقوق بشر در 
ایران

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل، مجددا ایران را به نقض گسترده حقوق بشر 
متهم کرد. او از اعدام ها و شکنجه ها و همچنین 
نقض حقوق زنان و اقلیت های مذهبی مطالب 

فراوانی را عنوان کرده است.
روزنامه »کیهان« به نقل از نماینده ایران در 
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نوشت: گزارش 
احمد شهید با کمک تروریست ها نوشته شده است!
اوال کسی نیست بپرسد از کی تا حاال تروریست ها 
سنگ دانشگاه رفتن زنان و اقلیت های مذهبی را 

به سینه  می زنند؟
و  خواندن  که  بی سواد  تروریست های  دوما 
نوشتن بلد نیستند چطور می توانند در تهیه این 

گزارش کمک کنند؟
خجالت هم خوب چیزی است...

گفت و گوی اولی با دومی
اولی: شنیدی که هوگو هم رفت؟
دومی: ویکتور هوگو را می گویی؟

باالخره  که  را می گویم  بابا هوگو چاوز  نه  ـ 
کله پا شد.

ـ قرار بود فیدل کاسترو اول بره، چی شد؟
ـ احتماال وقتی عزراییل آمده کاسترو این هوگو 
چاوز را به جای خودش قالب کرده و سر عزراییل 

کاله گذاشته.
ـ پس علم پیشرفته سیستم کوبایی که فیدل 

تبلیغ می کند تاثیری نداشت؟
ـ بدبخت چاوز اگر آمده بود آمریکا االن زنده 

بود و سرطانش را کنترل می کردند.
ـ حاال مردم ونزوئال حتما خیلی ناراحتند؟

دولتی  یارانه  که  آن ها  درصد   55 حدود  ـ 
می گیرند، و البته احمدی نژاد خودمون و 45 درصد 

مردم کوبا بله.
ـ احمدی نژاد رفته بود برای تشییع جنازه.

ـ فکر کرده هر جا کسی بمیره بهش خورش 
قیمه و عدس پلو و شله زرد می دهند.

ـ ندادند؟
ـ نه، بیشترش خوک کبابی و لوبیای سیاه 
کوبایی بود. مجبور شد زنگ بزنه از تهران براش 

چلوکباب ببرند.
ـ شنیدم احمدی نژاد برای این کافر بالفرطه 

فاتحه خوانده و تابوتش را کلی ماچ کرده؟
اینقدر  تابوت  بوسیدن  از  بعد  تازه  آره،  ـ 
احساساتی و جو زده شده بود که شروع کرد به 
بوسیدن همه حضار. اول از همه هم یقه مادر چاوز 

را چسبید و کلی ماچ و بوسه کردند.
ـ مادر 8۰ ساله اش را؟

ـ این بچه  مالها با مجسمه های موزه ها هم 
تحریک می شوند چه رسد به مادر چاوز.

ـ حاال مادر چاوز چرا احمدی نژاد را ماچ کرد 
و بغل گرفت؟

ـ می گویند مشکل بینایی دارد و فکر می کرد 
رییس جمهور خوش تیپ مکزیک را دارد می بوسد.

ـ جالبه، رییس جمهوری که با روسای زن 
کشورها دست نمی دهد چنین کاری می کند.

ـ آخه اون دست دادن ایجاد تعهد می کند ولی 
این ماچ و بوسه ها نوعی عدم تعهد ایجاد می کند.
ـ شاید هم مادر چاوز احساس تعهد کنه و بره 

دنبال احمدی نژاد توی ایران.
ـ فکر نمی کنم. رییس جمهورهای آمریکای 
توی  هستند.  احمدی نژاد  از  خوشگل تر  التین 
آمریکای التین تو سر سگ بزنی چند تا دیکتاتور 

خوش تیپ می ریزه پایین.
ـ حاال چی میشه ؟

ـ احتماال وقتی احمدی نژاد برسه ایران یک 
کتک مفصل از دار و دسته الریجانی می خوره!

ـ چون رفته مادر چاوز را ماچ کرده؟
ـ نه، چون دار و دسته احمدی نژاد می خواستند 

الریجانی را کتک بزنند و آن ها باید تالفی کنند.
ـ تو چقدر آدم چیز فهمی هستی. همه اخبار 

و اطالعات پیش توست.
ـ برای همین به من میگن اولی و به تو میگن 

دومی...

عزای ملی در غم چاوز
آقا چه خوب شد این هوگو چاوز چند روز قبل 
از عید مرد و عزای عمومی افتاد به ماه اسفند. دو 
سه سال بود که با این محرم و رمضان که می افتادند 
توی ایام عید مشکل داشتیم و اصال منتظر مرگ 
و میر در کشورهای خارج نبودیم و چقدر عالی شد 
که جا خالی دادیم و شاید هم خدا کمک کرد که 

زودتر برود و عید مان را خراب نکند. 
برگرفته از وبالگ یک ملی ـ  مذهبی ایرانی

علل مرگ و میـر در ایران 
ورژن جدید

بهداشت  و  بهداری  وزارت  از سوی  باالخره 
جدیدترین علل مرگ و میر در ایران اعالم شد:

1۰ـ  گرمازدگی یا سرمازدگی در اثر ایستادن در 
صف مرغ و نان و برنج!

9 ـ سکته قلبی در اثر خوشحالی از گرفتن 
یارانه های دولتی )در پایین شهر تهران بیشتر است(
ـ پارگی روده در اثر خنده های بیش از حد بعد   8

از دیدن و شنیدن نطق های احمدی نژاد!
۷ـ  مننژیت مزمن در اثر استفاده از قرص های 
با  مبارزه  جهت  هندوستان  از  سپاه  وارداتی 

سرماخوردگی ساده!
6ـ  دق مرگ در اثر دیدن عکس سواحل زیبای 

اروپا و آمریکا که زن و مرد قاطی هستند!
5ـ  کشته شدن در تصادفات اتومبیل به علت 

استفاده زیاده از حد مشروب و شیشه!
4ـ  برق  گرفتگی در اثر بی تجربگی برای وصل 
سیم برق خانه به دکل تیر چراغ برق کوچه و 

خیابان!
کانا ل های  تماشای  علت  به  سرطان  ـ   3
قدرت  تشدید  نتیجه  در  و  ماهواره ای  غیرمجاز 

پارازیت های دولتی بر روی ماهواره ها!
روی  متوالی  نشستن  اثر  در  پروستات  ـ   2
صندلی در جلوی کامپیوتر و دانلود کردن با اینترنت 

الک پشتی ایران!
و دلیل و علت اول مرگ و میر در ایران:

پیچیده  اثر محاسبات  در  1 ـ سکته مغزی 
خرید و فروش ارز و سکه و این که چه وقت بخریم 
با  نرخ صرافان  مقایسه  و  بفروشیم  وقت  و چه 

بانک مرکزی!

فوتبال مخلصانه!
بسیج  سازمان  برنامه ریزی  و  اداری  معاون 
مستضعفین که بودجه اش به اندازه اسمش کت و 
کلفت است گفت: در حال حاضر در بین بچه های 
بسیجی فوتبال بدون داور برگزار می کنیم، چنانچه 
بازیکنی خطایی کرد می گوید »من فول کردم« و 

این فرهنگ باید در ورزش کشور نهادینه شود!
من فکر نمی کنم این نوع فوتبال مخلصانه در 
کشور جا بیفتد. سر همین که طرف می گوید »من 
خطا کردم« احتماال بحث پیش می آید و بازیکن 
حریف می گوید »نه خطای تو نبود، خطای من 
بود« و بعد بینشان دعوا می شود و بعد بسیجی ها 
می ریزند تو و هر دو تایشان را کتک می زنند و از 

زمین بیرون می کنند.
به قول یکی از رفقا اصال بهتر است فوتبال را 
بدون توپ برگزار کنیم. یکی میگه من شوت کردم 
و رفت توی دروازه و بقیه هم باید قبول کنند. بعد 

هم روی هم را می بوسند و صلوات می فرستند 
و می روند به خیابان ها و دانشگاه ها که مردم را 

مخلصانه کتک بزنند!

تبریک نوروزی 
فرا رسیدن نوروز باستانی را به نیمی از ملی ـ  
مذهبی ها تبریک گفته و به نیمه دیگر آن ها تسلیت 

عرض می کنیم.

تسلیت
مرگ شهید راه سوسیالیسم، آقای هوگو چاوز، 
را به 55 درصد مردم ونزوئال و 45 درصد مردم کوبا 

تسلیت عرض می نماییم.
انجمن بزرگداشت رهبران فقید

تبریک نوروزی
به رسم هر سال فرا رسیدن نوروز باستانی و 
به ویژه امسال »آمدن بهار« را به کلیه کارکنان و 
مدیران و نویسندگان روزنامه »کیهان« تسلیت 

عرض می نماییم.
انجمن بسیج جشن های ملی ایرانی

 دلیل پیدایش نوروز 
و هفت سین

دلیل پیدایش نوروز به گفته مورخین معتبر، به 
غیر از هرودت یونانی که با ایرانیان و تاریخ آ نها زیاد 
حال نمی کرد و می خواست نوروز یونانی را ترویج و 
تشویق کند، در تاریخ آن هایی که جنگ ها را برده 

بودند به این شرح آمده است:
گفته شده در زمان ساسانیان مردم ایران در 
روز اول سال چون سال مالی قبل تمام شده بود 
و مالیات و عوارض خود را به شاهان داده بودند 
معموال یک مهمانی به راه می انداختند و از این که 

به دولت بدهکار نیستند جشن می گرفتند.

ساسانیان برای این که مردم این کار را نکنند 
گفتند که اولین روز بهار عید نوروز باشد و مردم 
هفت چیز مختلف را که با حرف »سین« شروع 
می شود به الهام از نام ساسانیان که با حرف سین 
بر سر سفره ای بگذارند و جشن  شروع می شود 

بگیرند. بسیاری از مردم ایران که با حکومت مخالف 
بودند به جای هفت سین، سفره هفت شین برپا 
می کردند. آن ها بر روی سفره خود شمع و شیرینی 
و شراب و شله زرد و شلغم و شربت و نقش شاهان 
قبلی را قرار می داند. چون در آن زمان عکس و 
عکاسی وجود نداشت. آن ها عکس شاهان را بر 

روی تخم  مرغ ها می کشیدند.
بعد از حمله اعراب به ایران سفره هفت سین 
ایرانیان به جای هفت شین به هفت سین تبدیل 
شد و علت آن این بود که ایرانیان بر سر سفره خود 
گیاه و یا سبزه ای به رنگ سبز که بر ضد رنگ سیاه 

و قهوه ای و سرمه ای عرب ها بود می گذاشتند.
بسیاری نوروزهای بعد از حمله اسالم را جنبش 
سبز و یا بهار ایرانی در تاریخ گنجانده اند. می گویند 
کاوه آهنگر، ابومسلم خراسانی و آرش کمانگیر از 

طرفداران این جنبش بودند.
که  نداشتند  آینه  مردم  قدیم  زمان های  در 
بر سر سفره هفت سین بگذارند و معموال سفره 
هفت سین را در نزدیکی چشمه ها قرار می دادند 
تا انعکاس اجزاء سفره هفت سین در آب بیفتد و 
قشنگ تر باشد. تا مدت ها بسیاری در ایران هنوز 
شراب بر سر سفره می گذاشتند و بعضی آن را سراب 
می خواندند تا حرف سین داشته باشد. اعراب به 
ایرانیان سکه دادند تا به جای شراب بر سفره خود 
سرکه بگذارند و بسیاری این رشوه را قبول کردند. 
هفت سین  که  گفته اند  تاریخ نویسان  از  برخی 
»هفت چین« بوده و هفت چیز مختلف، حاال 
هر چه می خواهد باشد، بر روی سفره ها گذاشته 

می شده است.

گرانی... گرانی
بچه ها دیروز از ایران زنگ زدند و گفتند که 

چغاله بادام شده کیلویی 9۰ هزار تومان!
که  است  این چغاله  ببین  گفتم:  بی اختیار 
اینقدره... اگر یک روزی بادوم بشه چقدر میشه؟!

***
ایران  در  گوشت  قیمت  می گویند  بچه ها 
قیمت  به  است. گوشت  گران شده  وحشتناک 

نجومی کیلویی 18 تا 2۰ هزار تومان رسیده...
می گویند بعضی چلوکبابی ها آگهی کرده اند که 
فقط برنج و چلو می فروشند و مشتریان باید کباب 
خودشان را با خود بیاورند تا صاحب چلوکبابی 

شرمنده قیمت ها نباشد!

***
راز لبخندهای هاشمی رفسنجانی، که بعد 
از انتخابات اخیر زیاد نمی خندید و این روزها در 
سخنرانی هایش قهقهه می زند، معلوم شد. قیمت 

پسته بدمصب رفته باال!

***
نو دولت اعالم کرد  برای شب سال  امسال 
که سنجد را مثل سکه بهار آزادی پیش فروش 
می کند. باز هم دمشان گرم که با کنترل قیمت ها 

نمی خواهند عید نوروز کوفت مردم ایران بشه!

***
عید نوروز امسال:

پسته خندان!
خریدار گریان!

***
همشهری عزیز، شب سال نو امسال دو چیز 

یادت نره:
اول: تبدیل نصف چک حقوقت به دالر.

دوم: تبدیل نصفه دوم به یورو.

ببرمش؟؟؟عزراییل: فیدل کجاست 

فیدل : اینجاست!!!
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بابا ولش کنید مگر این مادر هوگو چاوزه؟

نقدی بر آهنگ های 
نوروزی

این جشن کریسمس غربی ها را ببینید، وسط 
بدترین فصل سال در اوج سرما و یخبندان و برف از 
این جشن  با آهنگ های قشنگ سرشار از ملودی و 
ریتم مثل: »جینگل بل، جینگل بل« و یا »من در 
رویای یک کریسمس سفید هستم« و یا »سانتا کالز  
)بابانوئل( دارد به شهر می آید« و یا از همه مهم تر 
»این بهترین اوقات سال است« برای این جشن  

چه کارها که نمی  کنند.
حاال ما ایرانی ها را بگو. بهترین فصل و بهترین 
روز سال را برای حلول سال نو برگزیده ایم؛ روز اول 
بهار، روز روییدن، روز بلند شدن روزها و کوتاه شدن 
شب ها؛ روزهایی پر از گل و شکوفه و آواز پرنده ها...
و حاال ما این آهنگ را برای سال نو خود داریم:

ارباب خودم بز بز قندی!
ارباب خودم چرا نمی خندی؟

ارباب خودم سر تو باال کن!
ارباب خودم منو نگاه کن!

که ترجمه انگلیسی آن می شود
My master, you sweet goat!
My master, why don't you laugh?
My master, turn your head up
My master, look at me...
آیا این ترانه سراهای ایرانی و حتی لوس آنجلسی 
نمی توانستند یک آهنگ بهتر برای نوروز ایرانی 

ما بسازند؟

آرام آرام... یواش یواش
بنزین 1۰۰ تومن بود بعد شد 2۰۰ تومن و بعد 

رسید به ۷۰۰ تومن.
لواش 3۰ تومنی شد ۰ 1۰ تومن، سنگک 2۰۰ 

تومنی شد 8۰۰ تومن.
مرغ 2 هزار تومنی شد 4 هزار تومن و بعد 8 

هزار تومن.
پسته 4 هزار تومنی شد 8 هزار تومن و بعد 

25 هزار تومن.
دالر هزار تومنی شد 2 هزار تومن و بعد 3 هزار 

و 5۰۰ تومن.
این  کارها را آرام آرام کردند... یواش یواش، و 
برای همین درد را حس نکردیم چون یواش یواش 

و آرام آرام عادت کردیم.
نفت  بشکه  به جای  روزها  اگر همین  مثال 
لوله نفت را از وزارت نفت مستقیما به ما وصل 
کنند چون عادت کرده ایم باز هم دردش را حس 

نخواهیم کرد.

اصراف حرام است
آیا می دانید که با سبزه هایی که مردم ایران برای 
سال نو می کارند و بعد آن ها را در روز سیزده بدر 
دور می اندازند می توان تمام کشور بنگالدش را از 

قحطی و گرسنگی نجات داد؟
کمیته اجرایی صدور انقالب اسالمی به جهان

رابطه تلویزیون با اسپرم!
پژوهشگران دانشگاه روچستر نیویورک اعالم 
باعث  تلویزیون  از حد  بیش  تماشای  که  کردند 
کاهش اسپرم مردان می شود. البته این پژوهشگران 
روحشان خبر ندارد که دیدن یا ندیدن تلویزیون 
با وجود پارازیت های دولت بر روی ماهواره ها با 
مردان ایرانی چه کرده است و آیا اصال مردی باقی 

مانده یا نه؟
درست  این ها  فکر می کنی  پرسیدم:  زنم  از 

می گویند؟
خندید و گفت: با توجه به این که تو همیشه 
جلوی تلویزیون هستی و من هر سال دارم حامله 
میشم، یا این ها دارند دروغ می گویند و یا این که 
من مثل مریم مقدس یک جور دیگه از جای دیگری 

بچه دار میشم!

افکار عمیق )۱(
با  برقی  پلوپز  از  غیر  به  ایرانی ها  این  چرا 
شعار تبلیغاتی »آب بریز، برنج بریز، نمک بریز، 
دوشاخه اش را بزن به پریز« به فکر درست کردن 

»خورش پز برقی« نیفتاده اند؟
می دانید چقدر جالب می شد اگر می گفتند: 
آب بریز، گوشت بریز، لوبیا بریز، سبزی بریز، لیمو 
عمانی بریز، نمک و فلفل بریز، دوشاخه اش را بزن 

به پریز؟...

نکته فنی ادبی
ایران  اسالمی  انقالب  دستآوردهای  از  یکی 
این بود که قهقهه را سر و ته کردیم و به هق هق 

رسیدیم. 
کشف دکتر شریعتی ضمن حل جدول کلمات 

متقاطع

شغل جدید برای جهادیست ها
رییس اداره بهداشت و نظارت بر مواد غذایی 
ژاپن گفت: بعد از سونامی عظیم ژاپن و انفجار 
از  ژاپن  مردم  از  بسیاری  نیروگاه های هسته ای 

دارد )24 میلیون تقسیم بر 144 هزار در سال(.
این بشار االسد فکر نمی کند که 166 سال دیگر 
عمر نخواهد کرد؟ من فکر می کنم برای این که او 
این مشکل را در طول زندگی خودش حل کند باید 
کمی فشار را زیاد کند. هم بیشتر آدم بکشد و هم 
با ترکیه و اردن و عراق صحبت کند که پناهنده 

بیشتری را قبول کنند...

نکته های سیاسی
خالصه سیاست خارجی ایران را می توان در 
عبارت »اصال دلم خواست، به تو چه؟« پیدا کرد!

قصه نوروزی
دو سه ماه بعد از انقالب بود که هر دو غیبشان 
زد. اول ها می آمدند توی خیابان ها و مردم را تماشا 
می کردند که با شادی جست و خیز می کردند و از 
انقالبشان خوشحال بودند اما یواش یواش فهمیدند 
که اوضاع خیلی قرار است خراب شود. خبرهای بد 
پشت سر هم می آمدند. آن ها این خبرها را تعجب 
زده با دهان باز می شنیدند و باورشان نمی شد که 

مملکت به این روز افتاده است.
یک روز در نهایت افسردگی مرد به زنش گفت: 
می رویم به خانه و تا این ها نرفته اند بیرون نمی آییم، 
باشه؟ زنش قبول کرد و آن ها در خانه ماندند و 

هرگز بیرون نیامدند.
مرد یک پزشک بازنشسته بود و زنش یک معلم 
بازنشسته و بعد از 3۰ سال ازدواج بچه ای نصیبشان 

نشده بود و تنها زندگی می کردند. 
باغی در نزدیکی خانه شان داشتند که مرد آن را 
وقتی که رییس بیمارستان شده بود خرید اداره آن 
را به مردی تنها که خانواده و کس و کاری نداشت 
سپرده بودند. آن مرد را کربالیی صدا می کردند و 

هیچ گاه اسم واقعی او را نپرسیده بودند. 
او، یعنی کربالیی، بود که برای زن و مرد خواربار 
و غذا می آورد و کارهای بانکی و غیره را برایشان 
انجام می داد. آن ها الی در خانه را باز می کردند و 
چیزهایی را که به کربالیی گفته بودند بخرد تحویل 

می گرفتند و در را دوباره می بستند. 
و  کردند  قطع  را  تلویزیون  و  رادیو  خانه  در 
هیچ گاه روزنامه نخواندند. گاه گاهی مرد از روی 
کنجکاوی از کربالیی می پرسید که اوضاع آن بیرون 
چطور است و هر بار جواب مختصر کربالیی آن ها 
را بیشتر مصمم می کرد که بر سر قول خودشان 

بایستند و از خانه بیرون نیایند.
به گفته و شهادت همسایه ها، آن ها 3۰ سال 
در خانه ماندند و بیرون نیامدند. کسی نمی توانست 
داخل خانه را ببیند چون پرده ها را کشیده بودند.
معموال مرد که دکتر بود خود و زنش را در مقابل 
امراضی که کهولت سن آن ها ایجاد می کرد مداوا 
می کرد. به کربالیی نسخه می داد که از داروخانه 

بخرد و بیاورد.
یک روز مرد در نهایت وحشت دریافت که زنش 
سرطان گرفته است. با هر دوایی که به مصاف 
این مرض رفت نتیجه ای نداد و تصمیم گرفت از 
کربالیی بخواهد که دکتری را به خانه بیاورد تا شاید 
با پیشرفت علم و دانش این دکتر بتوان زنش را از 

مرگ نجات داد.
کربالیی دکتر را به خانه آورد. او بعد از دیدن زن 
و مرد می خواست از ترس سکته کند. هر دو موهای 
سفید و بلند داشتند و به سختی راه می رفتند. 

چیزی که دکتر را ترساند رنگ پوست آن ها بود.
پوست صورت و بدن آن ها سبز شده بود. انگار 

که جلبک و قارچ روی بدن آن ها روییده باشد. 
دکتر به آن ها گفت: شما باید از خانه بیرون 
بیایید و کمی هوای تازه و آفتاب بخورید چون 
با این وضع عمری برای شما باقی نخواهد ماند. 

بیرون  خانه  از  و  اعتصاب  جریان  کربالیی 
نیامدن را به دکتر گفت. دکتر قطره اشکی روی 
صورتش ظاهر شد و گفت: درد شما را می فهمم 
ولی اینجا مساله مرگ و زندگی است نه دنیای 

کثیف سیاست. 
و  می مانم  خانه  همین  در  من  گفت:  مرد 

خواهم مرد.
زنش دستش را روی دست او گذاشت و خیره 

کنان به دکتر گفت: من هم همین طور.
دکتر با آن ها چند ساعت حرف زد و قانعشان 
از  کرد که حتی برای چند دقیقه هم که شده 
خانه بیرون بیایند و ببینند که اوضاع آنقدرها هم 

بد نیست. 
زن به مرد گفت: اگر تو قبول کنی من هم 
بیرون می آیم. می توانیم مثل یک زندانی باشیم که 
به مرخصی می رود و دوباره به سلولش برمی گردد. 
مرد قبول کرد. دکتر دست مرد را و کربالیی 
دست زن را گرفتند و بدن لرزان و سالخورده آن ها 
را که به سختی یک تکه مانده بود و مثل فنر تکان 
تکان می خورد از خانه بیرون آوردند. نور خورشید در 
همان ثانیه اول چشمان آن ها را زد و یکی دو دقیقه 
نمی توانستند چیزی ببینند. وقتی که چشمشان را 

اگر علم در ایران پیشرفت کرده در عوض علم ترجمه چند سال عقب تر رفته!

اگر میکروفن را جلوی چشمت بگذاری صدا خیلی بهتر پخش میشه!

خوردن غذاهای دریایی شامل میگو و ماهی و غذای 
محبوب ژاپنی ها یعنی سوشی می ترسند و به دولت 
اعتماد ندارند که این نوع غذاها سالم و بدون مواد 
رادیو اکتیو هستند یا نه. او گفت: بسیاری از مردم 
پولدار ژاپن به بخش خصوصی رو آورده اند تا این 
نوع ماهی و میگو ها را آزمایش کنند و بعد از این 
که این شرکت های خصوصی ایمنی غذا را تایید 

می کنند آن ها را می خورند.
وی گفت: در فکر این هستیم که از طالبان و 

»القاعده« برای مشکل خودمان استفاده کنیم!
او در توضیح بیشتر گفت: آگهی کرده ایم که این 
جهادیست ها و کسانی که حمله انتحاری می کنند 
و زن و بچه و مردم بی گناه را می کشند واقعا کار 
خیری بکنند و بیایند کمی از فالن محموله ماهی 
و میگو را با خوردن امتحان کنند و اگر زنده ماندند 
پول بگیرند و اگر مردند ما دو برابر پول پاداش 

»القاعده« و طالبان به آن ها پرداخت می کنیم. 
او گفت: ما به همه خانواده های آن ها سالی یک 

تویوتای نو هم بعنوان پاداش خواهیم داد.

ابهامات یک طلبه
ابهام و سئوال من در این است که اگر روزی 
امام زمان عزیز به کره زمین بازگردند و ظهور کنند 

در کجا اقامت خواهند کرد؟
در کعبه و خانه خدا؟ و یا در بیت رهبری اتاق 

خواهند گرفت؟
فکر نمی کنم بخواهند در یکی از هتل های 
جمکران بمانند چون آنجا فساد زیاد و است البته 
ایشان برای دفع فساد می آیند. من فکر می کنم 

همانجا پیش خدا بمانند راحت تر هستند...

ماهی شب سال نو
انقالب  این است که  در  بدبختی یک ملت 
بعلت  می شود  مجبور  بعد  و 35 سال  می کند 
گرانی ها به جای ماهی سفید شب سال نو، ماهی 

قرمز تنگ سفره هفت سین خود را بخورد.
از خواندن گزارش تورم  دکتر شریعتی، بعد 

بانک مرکزی

خودکشی )۱(
مدتی است که می خواهم خودکشی کنم و 
فکر خودکشی و این که باالخره دارم از این زندگی 
راحت میشم اینقدر بهم امید و انرژی مثبت داده 

که ممکن است خودکشی نکنم.

خودکشی )۲(
مدتی است که فکر خودکشی به سرم زده. از 
قبل از تحریم ها شروع شد و وسط تحریم ها این 
میل به اوج خود رسید. بدبختانه اینقدر معطل 
کردم که قیمت برق و گاز و مرگ موش باال رفت. 

ای بخشکی شانس!

درد دل مردم ایران
برگزیده از اینترنت

به جای احمدی نژاد اگر صمد رییس جمهور 
می شد، عین اهلل باقرزاده رییس بانک مرکزی و 
قوچعلی وزیر اقتصاد ایران بود، دالر فوق فوقش 
می رسید به هزار و 4۰۰ تومان نه سه هزار و 4۰۰ 

تومان.

افکار عمیق )۲(
ما باالخره نفهمیدیم که این کتاب »اصول 
کافی« در مورد منطق و فلسفه است یا طرز درست 
کردن قهوه؟ این فکر وقتی که داشتم در کافی شاپ 

قهوه می خوردم به کله ام افتاد.

مشکل سوریه
از سوی سازمان ملل اعالم شد که حدود ده 
هزار نفر از مردم سوریه در ماه از مرزهای مختلف به 
ترکیه و اردن و عراق فرار می کنند تا از بمباران های 
بشار االسد در امان باشند. حدود دو هزار نفر هم 
که تصمیم به فرار نمی گیرند در نبردهای خیابانی 
و زیر موشک و بمب های دولتی جان خودشان را 
از دست می  دهند. اگر جمعیت سوریه حدود 24 
میلیون نفر باشد بشار االسد برای این که همه از 
سوریه فرار کنند و یا کشته شوند تا مشکل شورش 
و انقالب مردم حل گردد حدود 166 سال وقت الزم 

برای پیدا کردن محل جدید مسلما GPS الزم نیست!
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ادبی  مکتب های  از  ـ  و هوشیار  مطلع  ـ   1
جهان که می توان گفت امیل زوال از بنیان گذاران 

آن بوده است.
2 ـ از انواع مرکبات ـ سزاوار و الیق ـ ماهی 

فروش.
3ـ  به هر صورت فلزی است که در سال 18۰۷ 

کشف شد ـ  پروردگار یکتاـ  نوعی سنگ.
باربر کوه پیمای  ـ  پرنده ای دشمن ملخ  ـ   4

هیمالیاـ  نوعی گل گلدانی.
5ـ  اشاره به دورـ  شاداب و باطراوتـ  بالنگ 

و ترنجـ  برجی در فرانسه.
6 ـ کشوری آفریقایی که پایتخت آن لیبرویل 
استـ  مادر زن و مادر شوهر ـ  غذای آبکی بیمار. 
۷ ـ از اشکال هندسی ـ پرنده مردارخوار ـ 

درون و اندرون.
8ـ  نرمی و مهربانیـ  از جمله غنائم جنگی که 
نادرشاه از محمد شاه هندی گرفته بود ولی این 
که در موزه است زمان فتحعلیشاه ساخته شدهـ  

عدل و انصاف.
ـ ریشه موی انسان ـ  شهری در استان کرمان   9

ـ در به در و گریزان.
1۰ـ  بیماری تورم وریدها در ساق پاـ  شهر ارگ 

ـ از میوه های صیفی و درختی هم.

ـ نویسنده نامدار قرن 18 روسیه خالق »دختر   1
سروان« و »دوبرفسکی«.

2 ـ استان سرسبز و بارانی ـ قاره ای مرکب از 
چندین جزیره و کشور بزرگ و کوچک.

3 ـ نسبت زن به شوهر و برعکس ـ از آالت 
موسیقیـ  بر جوانان عیب نیست!

4 ـ حرف پیروزی ـ تیره و کدر ـ  زینت آالت ـ 
پسوند جمع.

ـ نوعی پارچه  ـ مانند هم و نظیر یکدیگر بودن   5
نازک ابریشمی.

6 ـ نوعی غذای سنتی  ـ شهری در استان 
همدانـ  انکراالصواتـ  ادب و رفتار پسندیده.

از  شده  جدا  آسیایی  کشوری  پایتخت  ـ   ۷
سرزمین چینـ  نوشتنـ  وصله ناپیدا.

8ـ  رویدادـ  دماغ فیلـ  فروشنده دوره  گرد.
وسایل  از  ـ  هویدا  و  عیان  ـ   جوانمرد  ـ   9

نقشه کشی.
1۰ ـ توبه و بازگشت به سوی خدا ـ  روشنایی 

اندکـ  پسندیده و نیکوـ  واحدی در وزن.
11 ـ نظر کردن ـ گردی تهیه شده از روی و 

چیزهای دیگر مورد مصرف نقاشی. 
12ـ  تصدیق عمو سامـ  هستیـ  عقیده و نظر 

ـ اصطالحی در زمین ورزش فوتبال.
13 ـ چاق و فربه ـ از وسایل ردیابی ـ حمام 

الغری.
ـ اختراع ساوری دانشمند انگلیسی در سال   14

11ـ  سنگ ریزهـ  بچه کامیون!ـ  ژرفاـ  حرارت 
باالی 3۷ درجه.

12ـ  سنگی به نام در کوهیـ  درختی است در 
بهشتـ  بی خردی و گستاخی.

ـ این هم درختی است زیبا  ـ درخت تسبیح   13

ـ مامور بهداشتی در روستاها.
14ـ  از آالت ورزشی میدانی و ابزار جنگی قدیم 

ـ کافی بودن  ـ می گویند دار مکافات است.
15ـ  رمانی از ایرین شاو نویسنده آمریکایی ـ  از 

غزوات حضرت محمد)ص(. 

1 ـ ظن و گمان ـ شاعر و نمایشنامه نویس 
انگلیسی قرن 1۷ و 18 خالق »دکتر فاستوس«. 

فروریختن  ـ محصول  پرنده ای شکاری  ـ   2
ساختمانـ  منصوب به آسمان، آسمانی.

3ـ  کادر و سینی صفحه بندی در چاپخانه هاـ  
سینه آویز افتخارآفرینـ  قاطر.

4 ـ صمغ درخت گون ـ زراعت به امید خدا 

از مختاری غزنوی  ـ منظومه ای حماسی   1
بر وزن و سبک شاهنامه ـ درخشان است و از 

صنایع شعری.
2 ـ حاکم و مرزبان ـ فن اداره امور کشور و 

پلتیکـ  آبراه باریک بین دو دریا.
3ـ  کلم خردشده!ـ  واحد سنجش نیروی برق 

ـ جزیره ای متعلق به ایتالیا در دریای مدیترانه.
4ـ  گیاه جیدارـ  سودجوییـ  پدربزرگ.

5ـ  طایفه و عشیرهـ  روزگاری پایتخت ویتنام 
جنوبی بودـ  گنده و ستبر.

6ـ  حرف آخرـ  بیخ ریواسـ  مستخدمه خانه 
است و با تلفظی دیگر به معنی درشت و زمخت.

۷ ـ حمام الغری ـ مال بعضی ها کور است! 
ـ بزغاله.

8 ـ دوست و یار ـ از نازل  شدنی ها ـ غربال ـ 
از عناصر اربعه.

9ـ  نمازی که به تنهایی اقامه شودـ  دیوار قلعه 
ـ  قسمتی از وقت و زمان.

1۰ ـ گریه و فغان ـ زمین بایر و بی آب نزدیک 
آبادیـ  آب منجمد.

11 ـ فلز هادی ـ دوی استقامت ـ دو مصرع 
از شعر.

ـ پسر به گویش محلی  ـ کلمه تردید و دودلی   12
ـ کشوری کوچک و پرنش نشین در دامنه کوه های 

پیرنه و نمایشنامه ای از »مارکس فریش«.
13ـ  حقیقی و واقعیـ  مردارـ  کشتی جنگی.
14 ـ زبان من درآوردی ـ از شهرهای مشهور 

ژاپنـ  خویشاوندی.
15ـ  باهوشـ  پایتخت جمهوری اسلوواکی.

ـ دیوار قلعه.
5 ـ سنگ آسیاب ـ عهده دار امور دیگران ـ 

ناحیه ای صنعتی در آلمان.
6 ـ باالترین ها ـ پارچه ای به لطافت خیال ـ 

بانگ مهیب جانور درنده.
ـ جانوری دانه خوار با  ـ نی سست و میان تهی   ۷

پوست قیمتیـ  عیب و نقصـ  آب شرعی.
8 ـ رییس جمهور مخلوع فیلیپین که متهم 
به فساد مالی شدـ  کشوری است به شکل چکمه 

و اروپایی.
ـ گنجدار افسانه ای  ـ حرف ندا  ـ متر شکسته!   9

ـ ماه خارج.
1۰ـ  از انواع نانـ  با نشاط و سرمستـ  صلح 

و سازش.
11ـ  از آیین های دنیای مسیحیتـ  فرزند تازی 

ـ کافی، بس.
12ـ  خزنده خوش خط و خالـ  سود و فایده 

ـ حالجی پنبه یا پشم.
اوراق بهادار ـ  از  انگلستان ـ  13 ـ پایتخت 

قادر و زورمند.

ـ سست و بی بنیان  ـ از پایتخت های آسیایی   14
ـ نویسنده و جامعه شناس فرانسوی خالق »امیل«
15ـ  بزرگترین گنجینه لغت و اعالم کشورمان 

از این ادیب و دانشمند نامدار باقی استـ  آش. 

1698 میالدیـ  شادی و شادمانی.
15 ـ معروف به هراتی از نقاشان به نام عهد 
سلطان حسین بایقرا و اوایل سلطنت شاه اسمعیل 

صفوی.

باز کردند اولین نگاه به پوست بدنشان بود. سبزی 
پوست بدنشان زیر نور خورشید آرام آرام به رنگ 
واقعی پوست تبدیل شد و صورتشان از حرکت 
خون گلگون و قرمز به نظر می آمد. کمی جلوتر 

رفتند تا از کوچه به خیابان برسند. 
کربالیی و دکتر دست زن و مرد را که اینک 
می توانستند بدون کمک راه بروند رها کردند. 
مرد دست زنش را در دستش فشرد و هر دو به 
خیابان خیره شدند. در خیابان هیچ رنگی نبود. 

همه آدم ها سیاه و سفید بودند. 
لباسشان سیاه بود و بلند. موهایشان را با 
روسری و کاله سیاه پوشانده بودند. همه مثل 

اسکلت و آدم آهنی راه می رفتند.
مرد به زنش نگاه کرد. با سر انگشتش قطره 
اشکی را که روی صورت او پایین ریخته بود پاک 

کرد و هر دو به سوی خانه بازگشتند...

خالی از شوخی
بقیه از صفحه 69

ضمن این که گاز زدن و جویدن آن ها باعث تحریک 
ترشح بزاق می شود. بزاق حاوی موادی است که از 
تشکیل پالک های دندانی و پوسیده شده دندان ها 

جلوگیری می کنند. 
در کنار همه توصیه های تغذیه ای ذکر شده 
برای داشتن دندان هایی سالم و سفید، استفاده از 
مسواک، نخ دندان و دهان شویه را فراموش نکنید.
نوشته: مازیار مهدوی فر 
برگرفته از پایگاه اینترنتی »رادیو زمانه«

بقیه از صفحه 77
چگونه دندان های...

دراز کشیدن با شکم پر باعث ناراحتی تان خواهد 
شد زیرا دستگاه گوارش وقتی می خوابید کندتر 
می شود. همچنین غذاهای ادویه دار ممکن است 
باعث سوزش معده شوند. دقت کنید که غذاهای 
سنگین را حداقل 4 ساعت قبل از خواب به اتمام 

رسانده باشید.
حداقل  به  را  پروتئین  مصرف  خواب  موقع 
برسانید ـ با این که بسیاری از رژیم های غذایی 
شب ها مصرف پروتئین را توصیه می کنند و با این 
که پروتئین بخش مهمی از برنامه  غذایی روزانه 
را تشکیل می دهد اما برای شب ها اصال انتخاب 
خوبی نیست. هضم و گوارش مواد غذایی سرشار از 
پروتئین سخت تر است. از اینرو بهتر است از مصرف 
این غذاها قبل از خواب خودداری کنید و به جای 
آن یک لیوان شیر گرم یا کمی از کربوهیدارات هایی 
بیسکویت،  به خواب کمک می کنند، مثل  که 

استفاده کنید.
مصرف مایعات را از 8 شب به بعد قطع کنید 
ـ بله، آبرسانی به بدن در طول روز اهمیت زیادی 
دارد اما مصرف مایعات را قبل از خواب قطع کنید. 
مطمئنا اگر مجبور شوید مرتبا برای توالت رفتن 

بیدار شوید، خواب خوبی نخواهید داشت.
ـ  نخورید  فریب  آرامش بخش  با یک سیگار 
نیکوتین یک محرک است و تاثیراتی مشابه کافئین 
دارد. از سیگار کشیدن قبل از خواب خودداری 
کنید، در غیر اینصورت نیمه شب از خواب بیدارتان 

خواهد کرد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی »سالمت نیوز«

بقیه از صفحه 77
بخور و نخورها...


