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خالی از شوخی
آنها ارزیابی شود و ببینند چه کسی «مستحقتر»
برای ریاست جمهوری است!

()۴

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

طنزهای انتخابات
()۱

محمدباقر قالیباف فرمانده سابق نیروی
انتظامی تهران که کاندیدای ریاست جمهوری
شده گفته است :از من عکسی دارند که روی
موتورسیکلت بودم و چوبی برای کتک زدن
معترضان در دست دارم .او گفت :اگر کسی مانند
دوره قبل به نتیجه انتخابات و برنده شدن من
مشکوک باشد و اعتراض کند من خودم شخصا
حساب او را خواهم رسید!

()۲

باالخره هاشمی رفسنجانی سنگ روی یخ
شد .هی گفت :ممکن است بیایم ،شاید بیایم ،اگر
بخواهند میآیم ،ممکن هم هست نیایم .باالخره
آنقدر سابید و مالید که ...آمد ...ولی چه آمدنی
که اگر نمیآمد با آبروتر بود« .آقا» چه پشتپایی
زد در آخرین لحظه!

()۳

آیتاهلل جنتی که برخالف نامش در جهنم
جوابگوی دروغهایی که گفته و ضررهایی که به
مردم و کشور ایران زده خواهد بود ،گفت :کاندیدای
ریاست جمهوری نباید بنز سوار شود!
اشاره او به هاشمی رفسنجانی بود که بنز سوار
میشود .طرفداران رفسنجانی هم گفتهاند :ماشین
پژوی آقای جنتی ارزانتر از بنز هاشمی نیست!
قرار است به جای مناظره رقبای انتخاباتی رد
شده از سوی «شورای نگهبان» و بررسی برنامههای
اقتصادی و سیاست خارجی آنها قیمت اتومبیل

علیرضا زاکانی یک کاندیدای رد صالحیت شده
دیگر پتهاش روی آب افتاد .روزنامه «ایران» سندی
را چاپ کرد که طی آن این آقا مبلغ پنج میلیارد
ریال یعنی  ۵۰۰هزار دالر (به دالر چند وقت پیش
یعنی سال  )۱۳۹۰از سازمان تبلیغات اسالمی برای
فعالیتهای دینی و فرهنگی و «بصیرتافزایی»
مردم گرفته است .میگویند این مبلغ به غیر از
مبالغ دیگری است که وزارت ارشاد به این آقا
داده بوده است .این مبلغ پنج میلیارد ریال به
هیچ دردی نخورده و گویا فقط طرف پول را باال
کشیده چون اگر فعالیتی کرده بود و بصیرت مردم
را افزایش داده بود هیچگاه نمیتوانست کاندیدای
ریاست جمهوری آنها بشود چون بصیرت مردم
اجازه این کار را نمیداد!

()۵

آمدن رفسنجانی به صحنه جالب بود .آمدن او
بسیاری از مردم را به گیجی کشاند و نمیدانستند
چکار کنند؟ طرفداری از او از سوی بسیاری به
این خاطر بود که کسانی مانند مصباح یزدیها
و قالیبافها و جلیلیها را نمیخواهند و عده
دیگر دالر ارزانتر میخواهند .سوابق هاشمی را
مردم فراموش نمیکنند مخصوصا واقع ه قتلهای
زنجیرهای زمان او را و با این وجود اگر رد صالحیت
نمیشد ممکن بود خیلی راحت تصمیم بگیرند که
به جای احمدینژاد کاپشن پاره پوش دوباره به
عالیجناب سرخپوش برگردند!

()۶

سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات اتمی از
کاندیداهای اصلی است .او نکات برجسته تبلیغاتی
خود را بر روی دست ندادن با خانمها متمرکز کرده
و گفته اگر انتخاب شود با هیچ رهبر مونث جهان
دست نخواهد داد و چون علم مذاکره و تقیه را
خوب بلد است حتی با وجود دست دادن با سران
مذکر جهان همه آنها را خواهد پیچاند!

()۷

صالحیت کلیه زنان کاندیدای ریاست جمهوری

رد شد و اعالم کردند که زنان حق رییس
جمهور شدن ندارند! یکی از آیتاهللها گفته:
ریاست جمهوری مال «رجال سیاسی» است نه
«رجاله»ها!


()۸

اسفندیار رحیممشایی دوست نزدیک و
مشاور احمدینژاد تا وقتی رد صالحیت نشده
بود میگفت :کارهای خوب احمدینژاد را به من
بچسبانید نه کارهای بد او را!
رحیممشایی میگفت :من  ۵۰درصد مشاوره با
رییس جمهور داشتم و نیمی از تصمیمات ایشان
سرخود بود .او میگفت :معنی این این حرف
این است که تقصیر من در گران شدن دو هزار
و  ۵۰۰تومانی دالر فقط تا حد هزار و  ۲۵۰تومان
آن میباشد!

()۹

غالمعلی حداد عادل یکی دیگر از کاندیداها در
جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت :در کشور
ما هم آزادی بیان وجود دارد و هم آزادی بعد از
بیان! این سخن او باعث شد که دانشجویان همه
دستهجمعی برای چند دقیقه بخندند .حداد عادل
گفت :من هنوز رییس جمهور نشده شما دارید به
من میخندید پس اگر رییس جمهور بشوم پوستم
کنده است .پس بهتر است انصراف بدهم .این حرف
او با کف زدن شدید حضار مواجه شد!
حداد عادل گفت :آزادی اگر نبود شما از ترس
سرکوب به این سالن نمیآمدید .او اضافه کرد:
البته من با عملکرد آقای قالیباف در سرکوب شما
دانشجویان موافق هستم!
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()۱۰

مصطفی کواکبیان یک کاندیدای دیگر رد
صالحیت شده گفته بود :در عصر غیبت امام
زمان کارشناسان و علمای دین و متخصصین و
دانشمندان به عنوان جانشین آقا عمل خواهند
کرد .او گفته بود :من یکی از جانشینان هستم و
همین االن به شما میگویم که نرخ تورم را به زیر
 ۲۰درصد میرسانم .اگر خود آقا آمده بود حتما
تورم را به صفر میرساندند!
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افتخار کوروش

از طریق ایمیل ،یکی از رفقا برایم عکسهای
مراسم نوروزی مردم ایران بر سر مقبره کوروش کبیر
را برایم فرستاده بود (برای بار سوم)
نوشته بود :احتماال کوروش به آمدن مردم بر
سر قبرش افتخار میکند.
در جوابش نوشتم :فکر نمیکنم! با این همه
روسری و چادر احتماال نه تنها «آسوده نمیخوابد»
بلکه مثل این که بهش دریل برقی وصل کرده باشی
دارد در قبرش دور خودش میچرخد!

عبور از بحران؟

علی اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای خط
خورده ریاست جمهوری ایران قبل از رد صالحیتش
گفت :همانطور که در کتابم «عبور از بحران»
نوشتم کار ما ،تخصص ما در این بوده که از بحران
عبور کنیم .او گفت :بعد از این که در زمان حکومت
من دیدیم که نمیتوانیم از روی مین عراقیها عبور
کنیم و جریان سر کشیدن جام زهر توسط امام
پیش آمد در هر بحرانی عبور از آن برای من آسان
شد! او گفت :برخیها باید دکترای افتخاری برای
ایجاد بحران بگیرند ولی برای من لیسانس عبور از
بحران کافی است.
رفسنجانی همچنین گفت :ما را متهم میکنند
که مال مردم را خوردهایم .به زندگی فائزه نگاه
کنید .اصال به او میآید که مال کسی را خورده
باشد؟ رفسنجانی اضافه کرد :حاال به فرض که ما
خوردیم .ولی نبردیم! کار این آقایون در عرض هشت
سال اخیر مثل مشتری بوفه «یک پولی بده و مثل
خر بخور» بود که نه تنها تا آنجا که میتوانستند
خوردند بلکه غذاها را با خودشان تا کانادا هم بردند!

لباس با اسکناس

یک دختر جوان از عربستان سعودی به منظور
گرامیداشت روز ملی عربستان لباسی زنانه با دوخت
هزاران اسکناس بر روی آن طراحی کرد.
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راینا غمراوی گفت :برای دوخت این لباس از
یک میلیون ریال سعودی شامل اسکناسهای ۵۰۰
ریالی یعنی حدود دو هزار اسکناس استفاده کردم.
او گفت :کار بسیار سختی بود مخصوصا در
کشوری که حفظ حجاب زنها مهم است و همه
از پارچههای زیاد استفاده میکنند .او اضافه کرد:
اگر در یک کشور غربی بودم شاید به جای این همه
زحمت میتوانستم با  ۱۰۰یا  ۲۰۰اسکناس لباس را
طراحی کنم!

تفاوت شعارها

جان اف کندی کاندیدای ریاست جمهوری
آمریکا:

Don't ask what your country can do for you.
Ask what you can do for your country.

کاندیدای ریاست جمهوری ایران:

Don't ask what your country can do for you.
!Ask what I can do to your country

افکار عمیق

یکی از علتهای دینگریزی در ایران ،مخصوصا
از سوی طبقه جوان ،این است که آنها دیگر یک
پیغمبر بتشکن نمیخواهند بلکه به یک پیغمبر
فیلترشکن نیاز دارند!

«مطالعات زنان» مالیده!

اعالم شد که رشته «مطالعات زنان» از فهرست
رشتههای کارشناسی ارشد دانشگاه تهران حذف
خواهد شد (رشته «مطالعات زنان» مسلما تماشای
مجلههای آنجوری نظیر «پلیبوی» نیست و منظور
آن نوع مطالعه نمیباشد)
رشته مطالعات زنان که به بررسی خانواده
و حقوق زن در اسالم میپردازد به دستور رهبر
معظم انقالب که از کیفیت رشتههای علوم انسانی
ناراضی بودند قبال هم از رشتههای دانشگاه عالمه
طباطبایی حذف شده بود.

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  ۲۷می ( ۶خرداد)
نمایش فیلم سینمایی:

«فصل کرگدن»

کارگردان :بهمن قبادی
محل نمایش :رستوران نیبرز

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

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

Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................

Phone ........................................................
Email ................................................................

Washington Iranians Media, Inc.

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

دوشنبه  ۳جون ( ۱۳خرداد)
تغییـر و تحوالت ایران و وظایف ما
سخنران :یدی شیشوانی
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org

33

ایرانیان ،سال هفدهم ،شماره  ،634جمعه  3خرداد 139۲

قرار است این دو دانشگاه به زودی به جای
رشته مطالعات زنان مدارکی چون «مطالعه
آشپزخانه» را جایگزین کنند و یا مدرک کارشناسی
ارشد در زمینه «عوض کردن پوشک نوزادان» به
خانمهای ایرانی ـ اسالمی که فکر میکنند حقوق
مساوی با مردان دارند عرضه نمایند!

حقایق تاریخی درباره نوح

وقتی حضرت نوح کشتی خود را به دریا انداخت
صدای برخورد کشتی با آب یعنی «شتلپ» آنقدر
بلند بود که خدا را که داشت چرت بعد از ظهر
خودش را میزد از خواب پراند .خدا عصبانی شد
و گفت که فرشتههای مسئول کارهای بد یعنی
فجایع طبیعی کره زمین طوفانی عظیم بسازند و
نوح را تنبیه کنند تا او باشد دیگر خدا را از خواب
نپراند .همین شد که کشتی نوح در دریا غرق شد
و بیشتر حیوانات مردند.
اگر دقت کرده باشید از آن به بعد بود که به
توصیه چند فرشته عاقل خدا پیغمبران خود را از
میان کسانی که در صحرا و بیابان زندگی میکردند
و اهل کشتی و آب نبودند انتخاب کرد تا خواب
بعد از ظهرش خراب نشود.

نکتههای انتخاباتی
()۱

بحث بر سر اتومبیل کاندیداها باال گرفته است.
میگویند که رییس جمهور باید مردمی باشد و از
تجمالت و داشتن اتومبیلهای گرانقیمت به
دور باشد.
به عبارت ساده کاندیداهایی که پیاده به سر کار
میروند و حداکثر اتوبوس سوار میشوند صالحیت
بیشتری دارند چون به مردم نزدیکترند!

()۲

حدود  ۶۵۰نفر برای کاندیداتوری ریاست
جمهوری امسال ثبت نام کردهبودند.
این رقمی بسیاری تاریخی است چون برای
اولین بار تعداد داوطلبین از تعداد رایدهندگان
بیشتر است!

()۳

شایع شده که صالحیت رضا پهلوی از سوی
شورای نگهبان تایید شده است!
آنها گفتهاند از میان این همه کور و کچل او
بیشتر از همه واجد شرایط میباشد.
بدی قضیه این است که شورای نگهبان و
تشخیص مصلحت با هم توافق کردهاند که او
کماکان ممنوعالورود باشد!

()۴

گزارشگر از یارو توی تلویزیون میپرسید :شما
کدامیک از کاندیداها را ترجیح میدهید؟
طرف جواب داد :برای من فرقی نمیکند.
هر کدامشان که زودتر بتواند قیمت دالر را پایین
بیاورد من نوکرشم! من منتظرم خونه زندگیام را
بفروشم و مهاجرت کنم به کانادا یا آمریکا و چهار
سال آینده اینجا نباشم!

خواب جنیفر لوپز

نمیدانم چرا االن حدود یک هفته است که
شبها نمیتوانم بخوابم .تا کله سحر توی تختخواب
پهلو به پهلو میچرخم و خواب به چشمانم نمیآید؟
رفیق روانشناسم میگوید علت آن ترس از زنم
است که فهمیده بعضی شبها جنیفر لوپز به خوابم
میآید و من توی خواب قران صدقهاش میروم!
او تجویز کرده که برای این که زنم حسن نکند
که من روی جنیفر لوپز حساسیت دارم مدتی خواب
دیگران مخصوصا آدمهای زشت و بدریخت را ببینم
تا او فکر کند خوابهایم عمدی نیست .برای شروع
هم پیشنهاد کرده که خواب احمدینژاد را ببینم!
ای داد و بیداد! فکر میکنم چارهای نیست برای
دوباره دیدن خواب جنیفر کمی فداکاری کنم و
به توصیه این روانشناس گوش کنم.

اخبار علمی

شرکت «گوگل» برای اولین بار در تاریخ
تکنولوژی کامپیوتر عینکی خود را به نام Google
 Glassبه بازار آورد .این عینکها شخص را قادر
میکند که با دیدن صفحه کامپیوتر در شیشه یا
لنز عینک خود تمام عملیات کامپیوتری و اینترنتی
خود را با صدای خود کنترل کند.
بعد از زدن این عینک شما میتوانید با چشمان
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خود یک تابلوی عظیم کنار جادهای و یا بیلبورد
تبلیغاتی را که همانا مانیتور شما است ببینید
و با آن کار کنید .برخی از این عینکها به بازار
ایران هم رسیدهاند و بسیاری از آقازادهها به آن
دسترسی پیدا کردهاند .فرق عینکهای گوگل در
ایران با عینکهای خارج این است که شما به علت
فیلترهای دولتی به جای دیدن تابلوی قشنگ و
براق کنار جادهای یک تکه سنگ سیاه (مثل سنگ
سیاه کعبه) را خواهید دید.
توصیه به کاربران این عینکها در ایران این
است که فعال این عینکها را به جای کامپیوتر
به عنوان عینک آفتابی استفاده کنند تا دلشان از
پولی که برایش سلفیدهاند نسوزد .حداقل با شکل
و شمایل عینک میتوانند چند خواهر را به عنوان
دوست دختر به تور بزنند.

حکایتهای ایرانی!

زنگ زدیم پیتزایی سفارش پیتزا دادیم که
تحویل بدهند.
طرف پرسید :به نام؟
خواستیم سر به سرش بگذاریم ،گفتیم:
ببخشید ...به نام خدا! یادم رفت اول بگم...
خندید و گفت :این جوک لوس را قبال هم
شنیده بودیم .بعد پرسید :به اسم؟
خندیدم و گفتم :باز هم ببخشید ...بسمه
تعالی! شرط میبندم این را نشنیده بودی!
طرف خیلی خندید و یک پیتزای کوچک مجانی
هم برایمان فرستاد.

***

از یارو که بغل خیابان گوجه سبز میفروخت
پرسیدم :کاسبی چطوره؟
با لبخندی جواب داد :خیلی خوبه! اینقدری
که ملت منتظر آمدن گوجه سبز بودند منتظر و
مشتاق انتخابات نیستند.
گفتم :نمیخواهی خودتو کاندیدا کنی؟
خندید و گفت :من گوجه سبز میفروشم و
یک جوری مرا به فتنه سبز وصل میکنند پس
بهتر است که شرکت نکنم.
به خودم گفتم :واقعا جای اینجور آدمهای
عمیق و متفکر توی دولت ما خالی است...

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺒﺎﺏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﮐﺒﺎﺏ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ،ﺟﻮﺟﻪﮐﺒﺎﺏ
)ﺳﯿﻨﻪﻣﺮﻍ( ،ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﺮﻍ ،ﺑﺮﮒ ،ﮐﺒﺎﺏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺵﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ،ﻗﯿﻤﻪ ،ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ،
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﺯﺑﺎﻥ ،ﻣﻐﺰ ،ﮐﺘﻠﺖ ،ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﻟﻮﯾﻪ

ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ :ﺣﻠﯿﻢ ،ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ،ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ،ﺣﻠﻮﺍ ،ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ

703.212.9529

***

برای قبولی در کنکور امسال پدرم یک میلیون

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﯿـﺰ
ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
)  (Dine-Inﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ )(Carry-Out
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻭ ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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حاج آقا ،پاشو که گندش در آمد! رد صالحیت شدی!

تومان نذر کرده و مادر بزرگم قرار است سکه طالی
پهلوی خودش را نذر کند .با این نرخ دالر و طال
واقعا دلم نمیآید به خانوادهام صدمه مالی وارد کنم
و شاید اصال در کنکور شرکت نکنم...

***

پدرم هر وقت اخبار «صدا و سیما» شروع
میشود تلویزیون را خاموش میکند .صرفهجویی
در مصرف برق تنها منفعتی بوده که از اخبار «صدا
و سیما» نصیب ما شده .خدا پدرشان را بیامرزد با
این اخبار دروغ و آبکی...

***

معنی «خنده با صدای بلند» میدهد؟
گفتم :پس چکار کنیم؟ بزنیم «خبصب»؟
گفت :نه! چرا نمیزنیم «لول»؟

***

باز هم سخنگوی دولت آمده بود توی تلویزیون
و داشت درباره کثافتکاریهای دوران احمدینژاد
به مردم توضیح میداد و توجیه میکرد.
نمیدانم چرا هر وقت این یارو میاد توی
تلویزیون یاد هواکش توالت خونه میافتم .چه کار
سختی ،چه کار کثیفی داره این هواکش!

***

با این گرونی مواد غذایی فکر میکنم به زودی
به جای مرغ و شیرین پلو و کباب در عروسیها
فقط ساندویج کالباس بدهند و این سالی یکی دو
بار سورچرانی هم کوفتمان بشه!

بچهها میگن وزارت راه قراره تابلو بزنه که مردم
از تعریف مشکالت و گرانی جلوی دوربینهای
ترافیک بزرگراهها جدا خودداری کنند و اینقدر
جلوی این دوربینها به احمدینژاد فحش ندهند!

بهترین راه حالگیری از دختری که تازه بوتاکس
کرده و پوستش را کشیده و لبهایش را کلفت کرده
این است که بهش بگی :سالم حاج خانم!

دزدی یخچال رایگان!

***
***

یک رفیق داریم که مخالف شدید واژههای
خارجی است .البته تمام نمازش را به عربی
میخواند و ما هم اعتراضی نمیکنیم! آمده و میگه:
چرا باید توی این چت کردنها  LOLبگذاریم که

بگذارید اول برایتان داستان خندهداری بگویم که
از نوشتههای معروف اینترنتی است .کسی میگفت:
یک یخچال کهنه داشتیم که از کار افتاد .برای
این که از شرش خالص شویم گذاشتیم سر کوچه
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INTERNATIONAL GROCERY HALAL MEAT

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯼ ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎﻭ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﻍ ،ﭘﺎﭼﻪ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺟﮕﺮ ،ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ،
ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ »ﺁﺭﺯﻭﻣﺎﻥ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺸﮏ ۳۵ ،ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺮﺑﺎﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،
ﺣﻠﻮﺍ ،ﺁﺟﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻮﺍﺷﮏ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ،ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎﯼ ،ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎﺭ ،ﻧﺎﻥﻫﺎﯼ
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« ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ...

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﺪﻑ«» ،ﯾﮏ ﻭ ﯾﮏ«،
»ﭼﯿﻦ ﭼﯿﻦ«» ،ﺯﺭﯾﻦ« ﻭ ...ﺩﺭ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
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ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ

بقیه ﺍﺯ صفحه ۳۸

کمتری دارند .اگر طبع شیرین دارید یکی
از کارهایی که میتوانید انجام دهید این
است که در خانه شیرینی و مربا بپزید .باور
کنید که بسیاری از مواد خوراکی هستند
که میتوانید آنها را جایگزین قند کنید.
برای مثال در پختن یک کیک میزان قند
و شکر مورد نظرتان را به یکسوم برسانید
و به جای آن از مغزها ،غالت ،سیب خرد
شده و کشمش برای طعمدار شدن و
خوشمزه کردن کیکتان استفاده کنید.

کﻠیهﻫاﯾﺘاﻥ رﺍ به ﺯحﻤت
نیندﺍﺯﯾد

براساستحقیقاتموسسهبینالمللی
دیابت ،افزایش قند خون میتواند باعث
افزایش فشار به کلیهها و در نهایت باعث
نارسایی و از کار افتادن آنها شود .خیلی از
افرادی که قند خون آنها در حد نهچندان

اﺻﻐر فرهادی...

بقیه ﺍﺯ صفحه ۲۸

و نمیخواهم آن را با کسی دیگر شریک
شوم اما در دوران تمرین با بازیگران،
کامال به آنها احساس آزادی میدهم و این
حس بداهه و آزاد در کار من وجود دارد و
نمیخواهم آن را پنهان کنم».
اصغر فرهادی در پاسخ به این پرسش
که چرا از موسیقی در فیلمهایش استفاده
نمیکند ،توضیح داد« :این که از موسیقی
در فیلم هایم استفاده نمیکنم به این
معنی نیست که موسیقی را دوست ندارم
بلکه اعتقاد دارم که حضور موسیقی
برخالف خصلت واقعگرایانه و مستندگونه
فیلم های من است و بنابراین در این فیلم
مثال ترجیح دادم به جای موسیقی ،از
افکتهای صوتی مثل صدای رفت و آمد
قطار ،صدای خشکشویی و لرزش لوسترها
استفاده کنم».
فرهادی در پایان این نشست گفت:
هیچ بهانه ای برای این که «گذشته» فیلم
بدی شود ،نداشتم .همه چیز آن گونه که
میخواستم برایم فراهم بود.

نوشﺘه :پرﻭﯾﺰ ﺟاﻫد
برگرﻓﺘه ﺍﺯ پاﯾﮕاﻩ ﺍﯾنﺘرنﺘﯽ »بﯽ بﯽ ﺳﯽ«

زیاد باال رفته (و اصطالحا در مرحله پره
دیابتیک قرار دارند) از وضعیت خود
مطلع نیستند .کلیهها در نقش فیلتر
و صافی محافظتکننده از بدن عمل
کرده و سمها را از بدن تصفیه میکنند
اما هرقدر فشار روی کلیهها بیشتر شود
احتمال پدید آمدن مشکل در آنها بیشتر
است .مطالعات انجام شده در سالهای
 ۲۰11و  ۲۰1۲در کانادا نشان داد افرادی
که فروکتوز و گلوکز بیشتری وارد بدن
خود میکردند بیشتر به نارسایی کلیه،
پیوند کلیه و کبد چرب مبتال میشدند.

Iranians, Vol. 17, No. 634, Friday, May 24, 2013

خالی از شوخی

بقیه ﺍﺯ صفحه ۳۳

و رویش نوشتیم :مجانی ببرید .یک ماه
گذشت و هیچ کس آن را نبرد .به توصیه
پدر پیرمان که حس روانشناسی خوبی از
روحیه ایرانیان بعد از انقالب دارد روی
یخچال یک نوشته زدیم با عنوان یخچال
برقی برای فروش دو هزار تومان .همان شب
یخچال را دزدیدند و بردند و مشکل ما حل
شد! از این داستان چه نتیجهای میگیرید و
چه برداشتی دارید؟ گزینهها اینها هستند:
 1۰ـ شاید همان شب کسی یخچالش از
کار افتاده بود و یخچال دیگری میخواسته

نگاه منتقدان سرشناس جﻬان به تازهتریﻦ...

بقیه ﺍﺯ صفحه ۲۹

او یکی از اصلیترین عوامل تنشزا در این
وضعیت پیچیده است».

ﺍﻓﺸاگری پﺸت ﺍﻓﺸاگری

کوین جاگرناﺙ منتقد ایندی وایر هم
چند ساعت بعد از اولین نمایش گذشته
در نقدی مفصل به بررسی فیلم فرهادی
پرداخته است .ایندی وایر هم به ستایش
این اثر پرداخته است ،منتقد این رسانه
نوشته است« :شروع گذشته با نمایش
رابطه زوجی از پشت شیشههای مات
فرودگاه است .دو نفری که هریک در یک
سوی شیشه هستند و نمیتوانند صدای
همدیگر را بشنوند .آنها با اشاره دست
و صورت ،بیآنکه صدای هم را بشنوند،
باید بفهمند منظور دیگری چیست و این
بهترین استعارهای است که میشد برای
یک آغاز بصری به کار بست .فرهادی
چهار زندگی آشفته را در یک مرکز ثقل
به نمایش میگذارد و احساسات پنهان
و آشفته هر یک از شخصیتها داستان
را پیش میبرد ».ایندی وایر داستان این
فیلم را افشاگری پشت افشاگری لقب
داده است« :ماجرای این فیلم در واقع به
شکل فشردهای روایت میشود و تماشاگر
در طول دو ساعت با داستانی روبهرواست
که میشد با آن حتی یک مینیسریال
ساخت .همه این چهار زندگی که در
فیلم به نمایش درآمدهاند هنوز در گذشته

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenceﻭ Insurance

خودشان گرفتارند و به عقب نگاه میکنند.
ماری جوان زندگیاش را به شکل ثابت در
دورههای مختلف با سه مرد تقسیم کرده
است و حاصل این ازدواج یک خانواده
است با دو فرزند ،او با فرزندانش درگیر
زندگی گذشتهاش است ،از سوی دیگر
سمیر که در تدارک ازدواج با ماری است
هنوز باید به رتقوفتق مسایل همسرش
بپردازد که بیشتر از هشت ماه در کما به
سر میبرد ،پسرش فواد به زندگی با ماری
عالقه دارد ،اما او همچنان درگیر گذشته
است .این فیلم یک قطعه فوقالعاده با
بازیهایی است که نمایشی فوقالعاده را
رقم میزنند ».کوین جاگرناﺙ درباره بازی
برنیس بژو نوشته است« :برخی ممکن
است هنوز به نظرشان برسد که نقش
ماری برای ماریان کوتیار نوشته شده
است و جایگزینی برنیس بژو در این قالب
سخت است .اما بازی متفاوت برنیس بژو

و این کامال تصادفی بوده است!
 9ـ چون قیمت یخچال را زیاد زده
بودیم ملت آن را بعنوان اعتراض به گرانی
با خود بردهاند!
 ۸ـ کسی فکر کرده که یخچال ممکن
است کامال خالی نشده باشد و هنوز چند
آبجوی خنک در آن باشد!
 ۷ـ شخصی میخواسته از قطعات
یدکی این یخچال برای تعمیر یخچال از
کار افتاده خود استفاده کند!
 6ـ شخصی میخواسته این یخچال را
یک ماه قبل ببرد ولی چون وانت و وسیله
حمل و نقل نداشته  3۰روز کار برداشتن
یخچال طول کشیده است!
تصویری متفاوت از بازی او در هنرمند ارائه
میکند و بژو در نمایشی عالی همهچیز را
به زیبایی ارائه میکند .علی مصفا نیز یک
صلحطلب است که نقشی شبیه قربانی را
میخواهد بازی کند ،اما در چارچوب فیلم
اینطور نمیشود .با همه اینها بازی رحیم
که بهشدت درونی و جذاب شده است در
پایان فیلم برمال میشود».

 ۵ـ این اتفاق ممکن است در هر
کشوری رخ دهد اما نو بودن و کهنه بودن
یخچال هم مهم است!
 4ـ شاید در عرض آن  3۰روز قبل از
دزدیده شدن یخچال هوا سرد و یخبندان
بوده و کسی به فکر تابستان گرم و داشتن
یخچال نبوده است و اگر بخاری بود همان
روز اول برادشته میشد!
 3ـ این یخچال توسط جاسوسان
خارجی دزدیده شده تا ایران و ایرانیان را
در جوامع بینالمللی دزد و متقلب و تبهکار
جلوه دهند!
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افقی
 1ـ مرد اول فوتبال اروپا در سالهای 19۸9 ،19۸۸
و  199۲میالدی.
 ۲ـ فلزی مرکب از آهن ،زغال و درصدی کربن ـ هم
انگور آن هست هم انجیر ـ آبگوشت روسی.
 3ـ عزیز عرب ـ واحدی در زمان ـ درون دهان ـ
خالص و بیغش.
 4ـ واحد پولی است ـ از خونخواران تاریخ ـ وسیلهای
برای روشن کردن اتومبیل.
 ۵ـ از قهرمانان افسانهای یونان ـ در کشتی میزنند
ـ نوعی چاشنی غذا ـ کنیز و پرستار.
 6ـ یک لحظه ـ آتش آﺫری ـ ماهی از سال فرنگی ـ
چهره شطرنج آشیان.
 ۷ـ گالبی ـ زمان مرﮒ ـ پیشوای آیین مهرپرستی ـ
از مردم شبه قاره.
 ۸ـ از سلسلههایی که به مدت  1۲۰سال در بخشی
از ایران فرمانروایی کردند و آخرین آن آبش خاتون بود.
 9ـ حریص و آزمند ـ آببند ـ همان دواست ـ
تنپوشی است اغلب برای مردان.
 1۰ـ قومی از ترکان آسیای مرکزی که به ایران تاختند
ـ نوعی ظرف ساخته شده از چوب و تخته ـ ملک رازی
ـ مرغ میرود.
 11ـ خو گرفتن ـ تصدیق آلمانی ـ اثر آب ـ کاری را
به عهده کسی گذاشتن.
 1۲ـ عجز و زاری ـ آن که نمیداند و نمیپرسد ـ
پوسیده و کهنه.
 13ـ عقیده و نظر ـ این هم درون دهان است ـ آب
دهان ـ اسم ترکی.
 14ـ آهسته خودمانی ـ کوهی است مقدس از نظر
هموطن ارمنی ـ خانه.
 1۵ـ کتابی است از امیر علیشیر نوایی وزیر دانشمند
سلطان حسین بایقرا.

عمودی
 1ـ کاغذ فشرده شده در دست ـ معروفترین مثنوی
عرفانی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری.
 ۲ـ صاحب منصبی در نیروی دریایی فرنگ ـ شهری
است در مسیر راه آهن جنوب در استان لرستان.
 3ـ رودی اروپایی ـ پایه و اساس ـ عزیز عرب ـ
روزنه و منفذ.
 4ـ غفلت و فراموشی ـ همسر موقتی ـ از اسامی
عرب به معنی خرد کننده نان در شیر.
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 ۲ـ این یخچال دزدیده نشده و آنهایی
که آن را بردهاند میخواهند با گرفتن
جایزه و مژدگانی برای پیدا کردن آن از
صاحب یخچال پولی بگیرند تا بتوانند برای
خودشان یک یخچال نو بخرند!
 1ـ این داستان جعلی است و درست
آن این است که روی آن یخچال  3۰روز
اول برچسب و عالمت دو هزار تومان برای
فروش بوده و  3۰روز بعد این نوشته به
مجانی تبدیل میشود و یخچال را میبرند.
شما کدام گزینه را میپسندید و به کدام
گروه متعلق هستید؟

جدول سو دکو ایﻦ شماره
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جدول ایﻦ شماره
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 ۵ـ از بیماریهای خطرناک و همهگیر ـ پیشوای
 1۵ـ بخشی از استان اصفهان ـ و این هم استانی
روحانی بودیسم ـ تصدیق ماتادور.
است در کشورمان و شهری تاریخی.
 6ـ فدراسیون جهانی کشتی ـ اینک در میان آن
هستیم ـ سودای ناله کند.
 ۷ـ دوستی ـ گرمی و حرارت ـ دلتنگ شدن ـ از
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ن م و
 1ا د و ا ر د ب ر و ا ن
پایتختهای آفریقایی.
 2ن ا ی چ م ب ر ا چ ر و م ا ن ی
تیمی.
های
ورزش
 ۸ـ روشندل ـ از
 3گ ر و ه چ ه ی ک ل چ ح ک و م ت
م
م
و
انداختن
دام
به
وسیله
ـ
دردنخور
به
 9ـ اشیاﺀ وازده و
ی
ی
و
س
ن
چ
د
ل
4
ا
ا
 5چ ی ن چ ر ه چ ی ر ق ا ن چ ک ل
بعضی چهارپایان ـ ضمیر جمع ـ پایتختی اروپایی.
ع ل ی
 6پ ن
ا ن ج ل و چ ر ل
 1۰ـ گاه از نهاد برآید ـ توبه و طلب آمرزش ـ از
 7ا ی ا ی گ و ا ن ا چ پ ا د ا ش
شیرینیها.
بست ر
 8غ ا ل ی
م غ
ل گ
پیروزی.
ـ
تاریخ
اقوام
از
ـ
نفرین
و
دشنام
 11ـ
ر
ر
ا ه ش ی ر ی
ا ن ت
ب
 9ب
ا و
 1۲ـ مهتابی و پشت بام ـ سالک است و طی طریق  1 0ا د م ی ا ل ی س ی ا ه ی
د و
ت م چ
 11ن ه
ب ر و د ت
میکند ـ تنگی و فشار.
 12ز
گ ل ش چ ر ی ک
د ی ک ت ه
 13ـ فنا شده ـ گرداگرد دهان ـ ظرف قهرمانی و
س ا ح ر
 13ی ا س ی ن ش م ص ا ف
معروفترینش متعلق به جم است ـ از القاب اروپایی.
ی ا م
 14ب ی س ت و ن
ا ی ن ک
ع د ا ل ت ا ن س ا ن ی
 14ـ واحد در طول ـ مرکز جزیره ساردنی در ایتالیا 1 5 .ا س ت

حﻞ جدول شماره ﻗبﻞ

