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الئیسیته

سخنران: علی اشرف شادپور

دوشنبه ۲۰ می )۳۰ اردیبهشت(

روانشناسی گذشت و بخشش

سخنران: ماکان فردیس

دوشنبه  1۳ می )۲۳ اردیبهشت(

انگلولک به اخبار
* رفسنجانی: می خواستم نامزد بشوم اما آقا 

نپذیرفت.
ـ خب، می خواستی به جای نامزدی صیغه بشی 

تا ایشان قبول کنند!
* معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی: 

سهم ما در دریای خزر کمتر از روسیه نیست.
ـ البته اگر دریاچه رضاییه را هم به حساب 

خودتان بگذارید!
* دو ایرانی در کنیا به حبس ابد محکوم شدند.
ـ خود رفتن به کنیا حبس ابد حساب می شود 

چه رسد به حبس ابد در کنیا!
* محمد خاتمی: فضای امنیتی نفس گیری بر 

کشور حاکم است.
ـ نفس گیر یا نفس کش؟!

* تظاهرات ده ها هزار نفری علیه پوتین در 
مسکو.

ـ احتماال همه کفش کتانی و پاشنه بلند و 
دمپایی پوشیده  بودند!

دارویی  مواد  قیمت  برابری  افزایش هفت   *
دندانپزشکی در ایران.

ـ همین روزها به جای آمپول بی حسی مجبورند 
با چکش مریض را بخوابانند تا درد را حس نکند!

پرندگان  باغ  به  را  غازهای صدام حسین   *
تهران آورده اند.

ـ چه قفسی بهتر از آنجا؟! در جهان بی نظیر است!
* نامزد ایده آل رهبری چه کسی است؟

ـ بهتر است جنیفر لوپز نباشد چون ناموسی 
می شوم!

دادگاه:  از  بعد  رفسنجانی  هاشمی  پسر   *
حرف ها دارم!

ـ حرف را ولش کن! نوار چی داری؟
در  و سکه  ارز  قیمت  * خبرگزاری »مهر«: 

بازار تهران.
ـ صبر کن برم قرص فشار خونم را بخورم بعد 

اعالم کن.
* محمد مرسی شکایت خود را از رسانه های 

مصری پس گرفت.
ـ و آن ها هم گفتند: مرسی!

ایران:  * رییس انجمن مددکاران اجتماعی 
نگرانی از بابت کاهش آمار ازدواج در کشور.

ـ وقتی که تک شماره )صیغه( ارزان تر از آبونه 
)ازدواج( شده واقعا هم جای نگرانی پیش می آید!

ریاست جمهوری:  کاندیدای  پورمحمدی   *
دخالتم در اعدام های دهه 60 دروغ است.

ـ دهه ۵0 یا ۷0 چی؟
* سگ های تهران را از صاحبان آن ها گرفته و 

به کهریزک می برند.
ـ حاال بروند آنجا بفهمند زندگی سگی واقعی 

یعنی چه!
* احمدی نژاد فردا به مجلس می رود.

ـ مجلس به کجا می رود؟
* تعداد ساندویچ  فروشان در نمایشگاه کتاب 

امسال بیشتر از تعداد ناشران بود.
ـ در مملکتی که نان و آبمیوه ساندیس خدا 

است بیشتر از این انتظاری نیست!
* شرکت ارتباطات ایران علت کندی اینترنت 
در ایران را ساخت کابل های بین المللی در کانال 

سوئز عنوان کرد.
ـ باز هم »کیهان« شریعتمداری را خوانده ای؟ 

یک چیزی بگو که بگنجه!
* محسن رضایی: احمدی نژاد حیثیت ما را 

به باد داد.
ـ یعنی 3۵ سال آبروی شما ظرف هشت سال 

از بین می رود؟
* ضرغامی مدیر عامل »صدا و سیما«: پرتاب 

ماهواره »صدا و سیما« در آینده نزدیک.
ـ به امید پرتاب خود »صدا و سیما« در آینده 

نزدیک!

ایران ایرانی
احتمالی  کاندیدای  رحیم مشایی  اسفندیار 
ریاست جمهوری می گوید: »کلیتی به نام "اسالم" 

دیگر جواب نمی دهد.« 
او اضافه کرد: »شناخت مردم دنیا از اسالم 
منفی است و باید تالش کرد اسالمی برآمده از 

مکتب ایرانی را به جهان شناساند!«
بیچاره مردم ایران که 30 سال است در »ایران 
اسالمی«  زندگی کرده اند و حاال باید 30 سال دیگر 
هم زیر »اسالم ایرانی« زجر بکشند و خرگوش 

آزمایشگاهی این ها باشند!
کسی نیست بگوید آقا ما ایران ایرانی می خواهیم 
و اسالم را هم می گذاریم توی قفس برایمان آواز 

بخواند!

مهریه و سکه طال
رفقا می گویند برخی از خانواده های مذهبی 
مهریه  میزان  برای  را  جدیدی  سنت  اصولگرا 
دخترشان بینان گذاشته اند که دارد به سرعت بین 
ایرانیان فوق مذهبی جا می افتد. این سنت در مورد 
تعیین تعداد سکه های مهریه عروس خانم ها است 
که مانند امامان 1۲ عدد سکه بهار آزادی می  باشد. 
اوائل انقالب خانواده های مذهبی 13۵۷ سکه طال 
را میزان مهریه قرار می دادند که با الهام از سال 
ورود امام خمینی بود. بعد که وضع مرتب بد و بدتر 
شد تعداد سکه ها رسید به ۷0 تن امام حسین و 
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به 1۴ سکه 

با الهام از 1۴ معصوم تبدیل شد.
مسلما با این وضع تحریم ها و مدیریت گالبی 
احمدی نژاد در پایان دوره دوم ریاست جمهوریش 
مسلما این تعداد سکه ها به پنج عدد به نیت پنج 

تن خواهد رسید!

آمدن یا نیامدن؟
هاشمی رفسنجانی در مورد کاندیداتوری خود 
به خبرنگاران گفت: مایلم که بیایم ولی شاید هم 
نیایم. او گفت: مردم می گویند بیا ولی حاکمیت 

می گوید برو!
او اضافه کرد: اگر بیایم دوست دارم درست و 

حسابی بیایم وگرنه اصال بهتر است نیایم.
او گفت: فرض کنیم که من آمدم ولی اگر آقا 

پرسید چرا آمدی، جواب نخواهم داشت.
هستند  دیگری  کسان  گفت:  او  خاتمه  در 
که می توانند بیایند و اگر آن ها بیایند انگار که ما 

آمده ایم!

ساعت دیواری اسالمی
یکی از رفقا عکس ساعت ساخت ایران را که با 
الهامات اسالمی ساخته شده برایم فرستاده بود. 
این ساعت به جای اعداد از یک تا دوازده اسامی 
امام های شیعه را نشان می دهد. مثال علی ساعت 
یک است و کاظم ساعت هفت وهمین طور بگیر 

و برو...
ایده جالبی است. کاش این ساعت را زمانی 
که ما درس فقه داشتیم می ساختند تا ما اینقدر 
امام ها را قاطی نکنیم و از معلم بد اخالقمان کتک 
نخوریم. فقط باید پرسید اگر به جای اعداد از اسامی 
امامان استفاده شود تکلیف وقت تعیین کردن و 

گفتن چه می شود؟
مثال می گویند یا علی یا حسین بیا: یعنی بین 

ساعت یک و دو بیا!
یا این که نیم ساعت بعد از باقر! یا کاظم سر 

ساعت کاظم سر و کله اش پیدا شد!
یا ساعت جواد )یعنی ساعت 9 شب( با یک 

پسر جواد قرار گذاشته بودم!
راستی وقت »بعد از نیمه شب« را چه می گویند 
»بعد از مهدی«؟ مگر قرار نیست بعد از مهدی 

کس دیگری نباشد؟

ولش نکن!
یکی از این امام جمعه  ها یا مفتی های مالزی 
فتوا داده که زنان مسلمان این کشور حق ندارند 
در اماکن عمومی در حضور مردان از خودشان آن 
صدای مشکوک را که در اثر جمع شدن گازهای 

معده ایجاد می شود خارج کنند! 
او می گوید حرمت و نجابت زن در اثر این کار در 
خطر خواهد بود. بیچاره زن های مالزی که عالوه بر 
نگه داشتن حجاب خود باید باد معده خود را هم 
نگه دارند! باز هم زنان ایرانی اسالمی خودمان که 

فقط باید نگران حفظ حجاب خود باشند.

حافظ و شکسپیـر
که  کردند  اعالم  اخیرا  ادبی  علوم  محققان 
و  ویلیام شکسپیر  کوتاه  در شعرهای  تشابهاتی 
غزل های حافظ پیدا کرده اند. آن ها نگفته اند که 
همین جمله »بودن یا نبودن، مساله این است« 
نوعی فال حافظ گرفتن توسط شکسپیر بوده یا 
نه؟ اما با بهره وری از چند غزل حافظ و سانت های 
)کوتاه نوشته( شکسپیر ثابت کرده اند که همان طور 
که شمس و موالنا با هم حال می کرده اند ویلیام 
شکسپیر انگلیسی هم با حافظ ما سر و سری 

داشته است.
اگر به زودی دیدید که عارف قزوینی با گارسیا 
مارکز و پروین اعتصامی با جان میلتون و فردوسی 
با امیلی برونته روابطی داشته اند و شعرهای مشابه 
هم می نوشته اند زیاد تعجب نکنید... دنیا جای 

کوچکی است.

ماست بندی و کشک سایی!
آقای حمدی اولوکایا مدیر و موسس شرکت 
ماست  کننده  تولید  بزرگترین  امروز  »چبانی« 
سبک یونانی در آمریکا است. فروش شرکت او در 
سال چیزی در حدود نیم  بیلیون دالر است که 
نزدیک به درآمد سرانه کشورهای فقیر خاورمیانه 

و آفریقا می باشد! 
آقای حمدی اولوکایا یک کرد ترکیه ای است که 
مقیم آمریکا شده است. ماست سبک یونانی حدود 
پنج سال است که در آمریکا جا افتاده و ایرانیان 
مهاجر ماست خور آمریکا نتوانستند بعد از 3۵ سال 
اقامت در آمریکا ماست ایرانی یا پرشین به بازار 
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قلوه،  و  زبان، جگر، دل  پاچه،  انواع گوشت های حالل گوسفند، گاو، گوساله، مرغ،   *
   مغز و کالباس «آرزومان».

* انواع میوه ها، سبزیجات تازه و خشک، ۳۵ نوع شیرینی تر و خشک، مرباهای گوناگون، 
   حلوا، آجیل های مختلف، لواشک، بستنی، فالوده. 

* انواع لبنیات، مواد خوراکی یخ زده، برنج، چای، زعفران، همه گونه خشکبار، نان های 
   بربری، لواش و تافتون باضافه نان تافتون پخت نانوایی «افغان مارکت».

* انواع لوازم خانگی نظیر پلوپز برقی، سماور برقی، کتری، قوری، استکان و نعلبکی، فنجان، 
   قلیان، تنباکو، ذغال، «سی دی» ترانه ها و فیلم های ایرانی، افغانی و...

یک»،  و  «یک  «صدف»،  نظیر  ایرانی  تولیدکننده  شرکت های  غذایی  محصوالت  انواع   *
   «چین چین»، «زرین» و... در  «افغان مارکت» موجود است.

5713 Edsall Road • Alexandria, VA 22034       703.212.9529

INTERNATIONAL GROCERY HALAL MEAT

انواع خوراک ایرانی و افغانی 
در بخش رستوران «افغان مارکت»

انواع کباب ها شامل: 
کباب کوبیده، جوجه کباب 

(سینه مرغ)، کوبیده مرغ، برگ، کباب 
گوسفندی

انواع خورش ها شامل: 
 فسنجان، قیمه، قیمه بادمجان، 

قورمه سبزی.

انواع ساندویچ ها شامل: 
 زبان، مغز، کتلت، کوکو سبزی و ساالد الویه

باضافه: حلیم، کله پاچه، کشک بادمجان، حلوا، شله زرد

بخش  که  می رساند  اطالع  به 
رستوران «افغان مارکت» عالوه 
اکنون  هم  افغانی  غذاهای   بر 
ایرانی  باتجربه  آشپز  داشتن  با 
غذاهای خوشمزه ایرانی را نیـز 
رستوران  محل  در  صرف  جهت 
به  بردن  و  تهیه  یا   (Dine-In )

 (Carry-Out) کار  دفاتر  یا  منازل 
عرضه نموده و هفت روز هفته از 

ساعت ۱۱ و نیم صبح تا ۹ شب در خدمت مشتریان عزیز می باشد.

بیاورند تا با این پدیده ماستی جدید رقابت کند.
من حدس می زنم که »چبانی« کلمه ای است 
که از »چوپانی« می آید و احتماال یونانیان چوپان 
را »چبان« تلفظ می کنند و »پ« آن را به »ب« 

تبدیل کرده اند تا شیک تر باشد.
وقتی که آقای حمدی اولوکایا دو هزار کارمند 
در شرکت خود دارد باید به خالقیت چوپانی او 
آفرین فرستاد که به جای چوپان بودن و پاییدن 
چند گله گوسفند در ترکیه دو هزار آدم را در آمریکا 

زیر نظر خود دارد.
از موفقیت  این انسان یاد بگیرید که اگر کسی به 
شما گفت »برو کشکت را بساب« به دنبال تولید 
کشک و پیدا کردن بازار کشک در آمریکا باشید و 
از حرف او عصبانی نشوید و فکر نکنید او دارد توی 

ذوق شما می زند.
به امید موفقیت برای همه چوپانان جهان...

راه حل
یکی از راه هایی که می توان نام خلیج فارس را 
حفظ کرد و آن را به عرب ها قبوالند این است که 
تمام ایرانیان مقیم دوبی و کویت و دمشق و بغداد 
و بقیه شهرهای عربی اطراف که زن عرب دارند نام 
بچه اولشان را »خلیج فارس« بگذارند. حاال که ما 
در ایران اینقدر محمد داریم بگذار اون ها هم »خلیج 

فارس « داشته باشند!

هذیان های شبانه
چقدر خوب است که مگس ها نمی توانند از دست 
من به سازمان حقوق بشر حیوانات شکایت کنند. اگر 
می توانستند این کار را بکنند باید این مگس کش که 
یک نوع سالح کشتار جمعی است را یک جایی قایم 
می کردم تا بازرس های آژانس نتوانند آن را پیدا کنند.

***
1۴ روزه که داره مرتب بارون می باره. هوا اینقدر 
مرطوب شده که از سوراخ دماغ و گوشم علف های 
کوچک هرز سبز شده و بیرون زده. البته تقصیر 
خودمه که دو سه روز پیش روی چمن های خیس 

غلت زدم و کلی تخم چمن به هم چسبید.

***
یک پشه آمده روبروی من نشسته و به من زل 
زده. می دانم چه می خواهد. بدجوری به گردن من 

خیره شده. کاش می شد پشه ها را هم مثل دراکوال 
با سیر تازه فراری داد. خنجر زدن به وسط قلب پشه 

کار سختی است.

***
من فکر می کنم کسانی که درهای شیشه ای را 
که رویش نوشته فشار دهید، می کشند و درهایی را 
که رویش نوشته بکشید، فشار می دهند هیچ گاه در 

زندگی آدم موفقی نخواهند بود.

***
فکر می کنم اگر خرگوش ها مسلمان می شدند 
کتاب آسمانی آن ها خوردن آب هویج را یک جوری 
برای آن ها حرام می کرد تا زندگی شان خراب شود...

***
یک پشه سمج آمده بود توی خانه و ول هم 
نمی کرد. فکر کردم به جای کشتنش از منطق و 
بحث استفاده کنم. گذاشتم روی تقویم رومیزی ام 
راه برود و بعد یک دماسنج جلوی چشمش گرفتم 
تا ببیند وسط چله زمستان است و هوا هوای پشه 
داشتن نیست. حرفم را قبول کرد و پروازکنان زد به 
چاک. کاش می شد با بعضی آدم ها اینجوری بحث 

کرد و از شرشان خالص شد.

***
دو سه هفته است که خانه ام پر شده از موش های 
آزمایشگاهی. توی این فکرم که برایشان تله نگذارم و 
بهشان مرگ موش ندهم و مدتی آن ها را نگه دارم. 

شاید از درس شیمی از استاد نمره خوبی بگیرم.

***
ما از پوست  مار کمربند درست می کنیم، از 
پوست تمساح و کروکدیل چمدان و از پوست گاو 
کفش درست می کنیم. با پوست گوسفند مشک و 
قمقمه و پالتو درست می کنیم. به این فکر می کنم 
که اگر برعکس بود حیوانات با پوست ما انسان ها 

چه چیزهایی می ساختند؟

***
فکر می کنم یک دلیلی که خدا خوردن مشروب 
را برای نیمی از مردم جهان آزاد کرد و برای نیمه 
دیگر ممنوع این بود که فکر نمی کرد بشر بتواند 
برای همه مردم کره زمین شراب و عرق و ویسکی 
تولید کند. این را از روی مهربانی و عدالت تعیین 
کرده بود نه برای این که نیمی حال کنند ونیمی 

دیگر حسرت بخورند.

***
یاد قدیم ها بخیر که کلسترول نبود و می توانستیم 

هر چیز چرب و چیلی و سرخ شده را با خیال راحت 
بخوریم.

مال و موالنا و کوروش
مزار  اصلی  قبر  سنگ  که  کرده اند  گزارش 
مالنصرالدین در ترکیه در شهر »اسکی شهیر« 

پیدا شده است. 
شهر »اسکی شهیر« )که اصال معنی اسکی باز 
مشهور به فارسی را نمی دهد( در نزدیکی قونیه که 

می گویند مزار موالنا در آنجاست قرار دارد.
مالنصرالدین در شهری نامعلوم در خراسان به 
دنیا آمد و بعد از این که فهمید شهر آناتولی )آناتولیا( 
ترکیه کعبه توریست های آن زمان شده تصمیم به 
مهاجرت به آنجا گرفت. او در آنجا جوک های ترکی 
نمی نوشت اما نوشته های طنز آلود او مورد توجه 

تمام مردم منطقه قرار گرفت.
موالنا شاعر دیگر ایرانی را افغان ها به نام شاعر 
ملی خودشان عنوان کرده اند. گویا موالنا ویزای 
ترکیه را نتوانست بگیرد و مجبور شد برای تعطیالت 
به افغانستان برود و می گویند در همانجا زندگی 
کرد و از جهان رفت. او همیشه به مالنصرالدین 

حسادت می کرد.
خودمانیم این ایران چه مملکت بدی شده 
که مالنصرالدین آن به ترکیه می رود و موالنا به 
افغانستان!  من جدیدا به مزار حافظ در شیراز و 
فرودسی در توس هم مشکوک شده ام؛ مخصوصا 
بعد از این که شنیدم حتی استوانه منشور حقوق 
بشر کوروش که سر از آمریکا در آورده از این کشور 

تقاضای پناهندگی سیاسی کرده است!

افکار عمیق
اگر من جای خدا بودم همه این حیواناتی را که 
خوردن آن ها از سوی مراجع مذهبی ممنوع اعالم 
شده اصال خلق نمی کردم تا اینقدر وقت بشر بر سر 

بحث حالل و حرام بودن گوشت ها تلف نشود.

ابهامات مذهبی
شیعه های متعصب و مذهبی می گویند که امام 
زمان روزی که تمام جهان را ظلم و ستم فرا گیرد 

ظهور خواهد کرد. یعنی اگر تا زمانی که بر روی کره 
زمین صلح و صفا و آرامش و عشق و دوستی باشد 

ایشان نخواهند آمد. 
آن ها می گویند بعد از آمدن امام مهدی تمام 
جهان پر از صلح و صفا و آرامش و عشق و دوستی 

خواهد شد!
آیا بهتر نیست که جهان را همیشه پر از صلح و 
صفا و آرامش و عشق و دوستی نگه داریم تا برای 

ایشان ایجاد زحمت نکرده باشیم؟

بخش ادبیات
دلم می سوزد و گاهی نمی سوزد...
دلم برای پرنده های ایرانی می سوزد

که هیچ فرودگاهی به آن ها حق فرود نمی دهد
دلم برای خزندگان ایرانی می سوزد

که پوستشان هنگام عبور از سیم خاردار مرزها

پر از زخم و کبودی می شود
دلم برای چرندگان ایرانی می سوزد

که در حسرت کاه و یونجه
گیاهان مصنوعی ساخت چین را می جوند

اما دلم برای درندگان ایرانی نمی سوزد
چون شکمشان سیر است حتی اگر در ایران 

نباشند
دلم برای دو زیستان ایرانی نمی سوزد

چون ریشخندزنان به قانون جهانی آزادند و 
بی خیال

آن ها می پرند...
آن ها می خزند...
آن ها می چرند...
آن ها می درند...

آن ها در خشکی شنا می کنند
و در آبمیوه ساندیس

حمام آفتاب می گیرند...


