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خالی از شوخی
***

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

حکایتهای نوروزی

رفتم از یک فروشگاه که انواع پرنده و ماهی
و سگ و گربه میفروشد ماهی بخرم و سر سفره
هفت سین بگذارم .فروشنده جوان آمریکایی تعجب
زده پرسید :نمیدانم چرا مثل پارسال حدود ۲۰
مارچ که میشه همه ایرانیها میآیند ماهی قرمز
میخرند؟ چه خبر است؟
با لبخندی جواب دادم :این روز ملی
«سوشیخوران» در ایران است.
طرف جوک مرا نگرفت ولی خودم خندیدم.

***

رفیق آمریکاییم میپرسد :چرا روی سفره
هفت سین سبزه میگذارید و مثل ما که درخت
کریسمس میگذاریم ،درخت نمیگذارید؟
گفتم :روز سیزده بدر انداختن درخت به آن
سنگینی به رودخانه واقعا سخت است!

***

رفیق آمریکاییم پرسید :شما با این که هفت
سین را روی سفره میگذارید ،ساعت را هم
میگذارید و این گاهی هفت سین شما را هشت
سین میکند .چرا ساعت میگذارید؟
جوابی نداشتم ولی گفتم :ساعت را میگذاریم
که صدای تیک تاک آن ماهی سفره را به خواب
بیندازد.

دیشب حساب کردم دیدم برای اولین بار در
تاریخ ایران ارزش تخم مرغهای رنگ شده سفره
هفت سین از قیمت سکههای تازه ضرب شده
بانک مرکزی که سر سفره میگذاریم گرانتر است.

***

من تازه فهمی دهام که چرا «سمنو» را روی سفره
میگذارند .سمنو اینقدر بدمزه و بیخاصیت است
ی پلو ماهی و آش رشته و
که اهل خانه اگر سبز 
بقیه غذاهای نوروزی بد از آب در آمد در مقایسه با
مزه سمنو اصال شکایتی نمیکنند .یک نوع تاکتیک
انحرافی پیشدادیان ما باید باشد.

***

صد بار به مادرم گفتهام که سال نو توی آپارتمان
اسفند دود نکند چون آالرم آتشسوزی شروع به
سوت زدن میکند ولی به خرجش نمیرود .دیشب
که رسیدم جلوی خانه دیدم کلی ماشین آتشنشانی
ایستاده و همه با تعجب به زنی که دارد دور خودش
میچرخد و دود میکند خیره شدهاند.

***

رفیق آمریکاییم میپرسد :چرا شما ایرانیها باید
شب سال نو حتما ماهی سفید بخورید؟
گفتم :برای این که گران است و فقط سالی یک
بار وسع خرید آن را داریم.

***

رفیق آمریکاییم درباره فلسفه سنجد روی سفره
هفت سین پرسید .گفتم این میوهای بسیار مقوی
است و مصرف پزشکی دارد.
گفت :چطور؟
گفتم :وقتی که میخوری از گس بودن آن
دهانت جمع میشود .میتوان گفت همه چیز
را کوچکتر میکند .شاید برای این که اهل خانه
بخاطر دهان کوچکتر کمتر غذا بخورند.
گفت :مصرف پزشکیاش چیست؟
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گفتم :به علت همان عملکردش فکر میکنم
که برای بواسیر هم خوب است.
گفت :اتفاقا من بواسیر دارم .بده چندتایش
را بخورم.
گفتم :از طریق خوردن نمیشود .باید از راه
دیگری وارد شوی! خیلی خندیدیم...

***

به فروشنده ماهی گفتم :آقا دوتا ماهی بده یکی
نر باشه یکی ماده.
خندید و گفت :برای چی؟
گفتم :شاید بچهدار شوند و سال آینده بتوانیم
از بچههایشان استفاده کنیم.
گفت :شوخی میکنی؟
گفتم :شوخیام کجا بود؟ سال آینده قیمت
همین ماهی چهار برابر است.

***

رفیق آمریکاییمپرسید :چرا شما ایرانیها باید
شب عید حتما لباس و کفش نو داشته باشید.
گفتم :به جوابم درباره ماهی سفید مراجعه کن.

***

رفیق آمریکاییمپرسید :این درسته که هفت
سین شما اول هفت شین بوده و بعد به هفت
سین تبدیل شده؟
گفتم :هیس ...صداشو در نیار هنوز دعوایمان
سر پرچم تمام نشده تو یک بحث جدید را برای
اختالف بین ما ایرانیها پیش میکشی!

فرهنگ ولش کن!

سرهنگ علی مقواساز که بجای مقواسازی رفته
توی سپاه پاسداران و کلی با کار جدیدش حال
میکند میگوید :دشمن با میلیونها دالر هزینه و
با ترویج فرهنگ غلط غربی یعنی «ولش کن» به
جان جوانان ما افتاده است.
امیدواریم منظور این برادر مقواساز از «ولش
کن» همان  take it easyنباشد چون معنی آن کامال
متفاوت است و بیشتر به سیاستهای جدید دولت
آقای حسن روحانی میخورد تا «خرخره طرف را
بچسب» زمان احمدینژاد.
فکر هم نمیکنیم غربیها میلیونها دالر برای
پروژه «ولش کن یا بچسب» در ایران خرج کنند.
آقای مقواساز ،این چرت و پرتها را ولش کن و برو
به کتک زدن جوانان در خیابانهای تهران بچسب!

روحانی با هنرمندان

حسن روحانی با جمعی از نویسندگان و
هنرمندان دیدار داشت .او به حضار گفت :هرچه
از توان من بربیاید برای اعتالی هنر و فرهنگ
بکار میبرم .چند نفر از حضار با صدای بلند فریاد
کشیدند :آزادی! آزادی! ما آزادی میخواهیم!
حسن روحانی با همان لبخند ملیح و قیافه
خونسرد گفت :من خودم آزادی ندارم ،چطور به
شما آزادی بدهم؟
حضار کف زدند و چند نفر صلوات بلند
فرستادند و استغفراهلل گفتند.

کریمه زیر پوتینهای پوتین
بجای تفسیر سیاسی هفته

کریمه را روسها روی هوا زدند و بردند.
وقتی جماهیر شوروی از هم پاشید ،اوکراین برای
خودش کشوری مستقل شد و منطقه کریمه را
هم با خودش برد.
وقتی اوکراین خواست کشوری آزاد و اروپایی
شود رییس جمهورشان که هنوز دلش برای روزهای
سیاه دوران کمونیستی روسیه تنگ بود خودش
را به روسیه و والدیمیر پوتین چسباند .وقتی که
صدای اعتراض مردم بلند شد پوتین گفت که بهتر
است حداقل این منطقه زیبا و توریستی را از حلقوم
اینها بیرون بکشم.
او آمد و گفت :رفراندم میگذاریم که این
منطقه چون به زبان روسی و نه اوکراینی صحبت
میکنند حق ماست یا حق آنها؟ درست مثل این
که آذربایجان شوروی بیاید بگوید چون آذریهای
ایران ترکی حرف میزنند رفراندم میگذاریم که به
ما ملحق شوند و یا در ایران بمانند ،و یا ترکیه بگوید
چون در آذربایجان مردم ترکی حرف میزنند بپرسیم
که میخواهند در ایران بمانند یا با ما باشند!
کشورهای غربی هم که از پوتین حساب
میبرند .او رییس سابق سازمان جاسوسی «ک
جی بی» بوده و پرونده همه را دارد .تازه کمربند

سیاه جودو هم دارد و کسی حریف او نمیشود .بهر
حال رفراندم به نفع روسیه بوده و حدود  ۹۰و نیم
درصد خواستهاند به روسیه ملحق شوند .دلشان
شاید برای صدقهها و کمکهای دولتی تنگ شده
و نمیخواهند روی پای خودشان بایستند.
حاال آمریکا و اروپا هم کلی تحریم گذاشتهاند
تا روسیه حساب کار خودش را بکند غافل از این
که این تحریمها کشور گالبی و کوچک ایران را هم
از جای خود تکان نداد چه رسد به کشور ثروتمند
و بزرگی چون روسیه با دو سه هزار هاشمی
رفسنجانی روسی که بلدند چطور تحریمها را
دور بزنند.
دلم برای مردم اوکراین میسوزد که تکهای از
بدن آنها را کندند و بردند و آنها کاری نمیتوانند
بکنند .کاش حداقل برای مدتی از ودکای روسی
نمیخوردند تا آنها هم در کنار غربیها نارضایتی
خودشان را نشان دهند .البته در غم از دست دادن
بخشی از کشورت خوردن ودکا و مست کردن
منطقیترین کار است...

دروغگویی و خشکسالی

وقتی که بهار میآید و عید نوروز از راه میرسد
رفقای سوپر ناسیونالیست ما بجای مهرورزی و
مهربانی که از خصیصه نوروز باستانی ماست به
احساسات نژادپرستی و ضد عربی خود نزدیکتر
شده و به انسانهای زشتی تبدیل میشوند.
همانهایی که حتی وقتی مشغول تماشای
ویدیوی ترانه قشنگی از نانسی عجرم لبنانی سوپر
سکسی هستند و به به و چهچه میکنند به عربها
و عرب بودن فحش و لعنت میفرستند.
دیشب یک رفیق ما باز هم با این احساسات
ناسیونالیستی خود مست کرده بود.
بعد از کوبیدن اعراب گفت :ببین این جشن
نوروز چقدر زیباست!
و اضافه کرد :ما بعد از این که اعراب به ما حمله
کردند هویت خودمان را از دست دادیم و به وضع
امروز افتادیم .گفتار نیک ،پندار نیک ،کردار نیک
ما با تقیه و دروغگویی و حقه بازی و کالهبرداری
که عربهای چادرنشین آورده بودند جایگزین شد.
به او گفتم :منظورت اینه که قبل از عربها ما
ایرانیان بیعیب و نقص بودیم؟
گفت :صد در صد!
گفتم :پس این که داریوش میگوید اهورا مزدا،
کشور مرا از دروغگویی و خشکسالی دور نگه دار از
کجا آمده؟ اگر ثابت کنی که آن زمان خشکسالی
نبوده من هم قبول میکنم که دروغگویی هم نبوده
و نتیجه حمله اعراب است.

به یاد قدیمها

یادش بخیر که زمان شاه شلوار جین اصل
آمریکایی میپوشیدیم نه مثل امروز که باید شلوار
بنجل چینی بخریم.
تازه آن زمان این شلوارها را از کشوری که
مردمش «اهل کتاب» بودند میخریدیم نه از یک
کشور کافر و مرتد و المذهب!

سئوال

اگر اینطور که میگویند حسن روحانی اهل
سازش است پس چرا هنوز در ایران نشان دادن
«ساز» در تلویزیون ممنوع است؟

آمار آیتاهلل کنی

آیتاهلل مهدوی کنی که مثل کنه به مردم
و مسائل آنها چسبیده و آنها را ول نمیکند
میگوید ۸۰ :درصد دختران دبیرستانی دوست
پسر دارند!
این آمار را چه کسی به این آیتاهلل میدهد؟
آیا خودش میرود بیرون دبیرستانهای دخترانه
و از دختران تقاضای صیغه شدن میکند و آنها
میگویند «نه مرسی حاج آقا ،من دوست پسر
دارم» و او جوابها را ثبت میکند؟
چرا این آیتاهلل به توصیههای رهبر معظم گوش
نمیکند که میگوید به نیمه خالی لیوان نگاه نکن
و نیمه پر آن را بچسب؟ چرا نمیگوید  ۲۰درصد
دختران دبیرستانی دوست پسر ندارند؟

اعتراض زنان برهنه

زنان مدافع حقوق بشر در استافوردشایر
انگلستان به علت این که زنی به خاطر شیر دادن
به بچهاش در مالء عام و نشان دادن پستانهایش
«هرزه» خطاب شده بود دست به تظاهرات بزرگی
زدند و با سینههای برهنه به خیابانها آمدند و
شعار دادند.
فرق ما با این غربیها این است که در ایران امروز
زنان ما برای نشان دادن اعتراض خود نمیتوانند با
سینه برهنه به خیابانها بیایند و حداکثر میتوانند
خشم خود را با نشان دادن قوزک پای خود که
اخیرا از اندامهای سکسی زنان در ایران اسالمی
به حساب میآید ابراز کنند.
ببین ما ایرانیها چقدر «پایین» هستیم و این
غربیها چقدر «باال»!

ماهی قرمز نوروز

از مجموعه قصههای خیابانی

باد آخر اسفند صورتش را قرمز کرده بود .زیپ
کاپشن نایکی را که داییاش از آمریکا فرستاده بود
باالتر کشید و روسریاش را جلوتر داد و مویش
را پوشاند.
با دستان کوچکش اسکناس دو هزار تومانی را
در جیب کاپشنش لمس کرد تا مطمئن شود هنوز
آنجاست .یک بار یک اسکناس هزار تومانی را که
پدرش برای خرید ماست به او داده بود گم کرده بود
و از بابت آن کلی تنبیه شده بود .با دست دیگرش
تنگ شیشهای کوچکی را نگه داشته بود و مواظب
بود که نیفتد و بشکند .از دور چراغ فروشگاه را دید.
جلوی فروشگاه صدها بشقاب سبزه گذاشته بودند.
روی یک قفسه تنگهای کوچک پر از آب قرار
داشت که در آنها صدها ماهی قرمز شنا میکردند.
بعضی تنگها که بزرگتر بودند دو ماهی در آنها بود
و بعضی تنگها فقط یک ماهی داشتند.
چشمانش از شادی برق زد .مانند کودکی بود
در فروشگاه شکالت و آبنبات.
بیاختیار زیر لب گفت :وای خدا! چقدر
خوشگله...
مردی میانهسال از صندلی پشت مغازه بلند
شد و به سوی او آمد.
ـ چه میخواهی؟ ماهی؟
سرش را به عالمت تصدیق تکان داد.
مرد به تنگها اشاره کرد :ماهی با تنگ آب
هفت هزار تومن .توی کیسه نایلونی سه هزار تومن.
دختر به سرعت تنگ خالی را به مرد نشان داد:
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تنگ دارم .فقط ماهی میخوام.
مرد گفت :چقدر پول داری؟
اسکناس را از جیب کاپشن در آورد و گفت:
اینقدر...
مرد بدون این که به اسکناس او نگاه کند گفت:
ماهیها دو هزار و  ۵۰۰تومنه .چند تا میخوای؟
چشمانش از ترس و تعجب باز ماند .یک قدم
عقبتر رفت و به مرد نگاه کرد.
همانطور که آب دهانش را قورت میداد با
لحنی التماسآمیز گفت :بابام فقط به من دو
هزار تومن داده که ماهی بخرم .چرا دو هزار و
 ۵۰۰تومن؟
مرد خندید و گفت :برو بابا! پارسال دو هزار
تومن بود.
دختر با صدایی ضعیف و ناامید گفت :وای
خدا ...حاال چکار کنم؟
مرد به قد و باالی دخترک نگاه کرد .نگاهش
هیز و چندشآور بود .با آن که دخترک فقط ۱۲
سالش بود اما مدتی بود که متوجه نگاه منظوردار
مردها میشد .دو سه هفته قبل وقتی که با مادرش
به بازار رفته بود آنقدر خودشان را به او مالیدند و به
او نگاه بد کردند که وقتی به خانه رسید بخودش
عطر زد و خوابید تا خاطره آن روز را فراموش کند.
مرد ماهیفروش با لبخندی به او نزدیک شد.
صورت نخراشیده و نتراشیدهای داشت .تسبیح
بزرگی از کیسه کت مشکیاش که برای او بزرگ
بود آویزان بود .یکی از دندانهایش افتاده بود و
بقیه زرد رنگ و کثیف بود .بوی بدی میداد که
بوی ماهی نبود.
مرد یک تور مالقهای بزرگ برداشت و از سطل
پر از ماهی با مهارت ماهی قرمز کوچکی را شکار
کرد .آن را در کاسهای پالستیکی ریخت و به
سرعت روی آن آب ریخت و در تنگ شیشهای
دختر انداخت.
دختر لبخندی زد و گفت :مرسی ،حاج آقا،
دو هزار تومن؟
مرد خندید و گفت :برای شما مجانیه .اگر به
حاج آقا یک بوس بدی .عیده دیگه! دختر هاج و
واج مانده بود .تمام بدنش عرق کرد .چندشآور
بود.
مرد به او نزدیکتر شد و گفت :یک ماچ ...یک
ماچ و لبهایش را غنچه کرد.
در یک لحظه دختر با عصبانیت تنگ ماهی پر از
آب را به صورت مرد پاشید .همان زمانی که دهان
مرد برای گفتن کلمه ماچ باز بود ماهی و مقداری
از آب تنگ به داخل دهان او فرو رفت .دم ماهی را

که داشت تکان میخورد و در گلوی مرد فرو میرفت
را یک لحظه دید .ناگهان چشمان مرد مثل کسی
که گلوله خورده باشد پر از وحشت و سئوال شد.
خواست دختر را بگیرد .دختر روسریاش را عقب
داد و گذاشت موهایش را که عرق کرده بود از باد
زمستانی خنک شود و مثل برق پا به فرار گذاشت.
چند دقیقه بعد ایستاد و صدای خندهاش با همهمه
و بوق اتومبیلهای خیابان مخلوط شد...

چالش

اگر کسی توانست به من نشان دهد که کجای
قرآن آمده که خوردن مشروبات الکلی حرام است
من به عنوان جایزه برای او یک بطر شراب میخرم.

تسلیت نوروزی

فرا رسیدن نوروز باستانی را به کلیه کارکنان
روزنامه «کیهان» تسلیت عرض نموده و از این که
آنها از نیفتادن ماه محرم به ایام نوروز ناراحت
هستند مراتب شادی خود را اعالم مینماییم.

انجمن حفظ جشنهای ملی ایران

کهکشان جدید

دانشمندان دیروز گفتند که مجددا یک
کهکشان جدید را در آن دورها پیدا کردهاند که به
اندازه کهکشان راه شیری ما بزرگ است .بدی این
تلسکوپهای قوی جدید این است که اینها هر روز
دنیا را برای ما بزرگتر و بزرگتر میکنند و وقتی کسی
را از ایام قدیم مالقات میکنیم و میگوییم «دنیا
عجب جای کوچکی است» ،اصطالح مسخرهای
به نظر میآید .البته کشف این کهکشانهای جدید
مرتب احساس تنهایی من در این جهان را کمتر
و کمتر میکند.

اینترنت ملی

آخرین گزارش «دیدهبان حقوق بشر» سازمان
ملل اعالم میکند که ایران از کشورهایی است که
امروزه دشمن شماره یک اینترنت به حساب میآید.
تازه این بعد از افتتاح و راهاندازی اینترنت ملی یا به
اصطالح «حالل» است .بین خودمان باشد ،تنها
چیز ملی که برای ما مانده بود همین اینترنت ملی
بود که آن هم توزرد از آب در آمد!

دو سیخ جگر و یک سیخ گوجه!

زن :خدا بگم این احمدینژاد رو چکار کنه با این بشکه نفتش!
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نسبیت داریم تا نسبیت

آیتاهلل مهدوی کنی ادعا میکند انیشتن
فیزیکدان و مخترع معروف (که یهودی بود) گفته
که من مسلمان شیعه شدهام و از هواداران مکتب
امام جعفر صادق هستم!
این آیتاهلل مزغل که احتماال ختنه بودن
انیشتن را به حساب مسلمانی او گذاشته و نمیداند
که او یهودیاالصل بوده نمیفهمد که تفکرات و آثار
امام جعفر صادق درباره مسائل و مشکالت نزدیکی
با «منسوبین» اصال ربطی به تئوری «نسبیت»
انیشتن ندارد!

شوخی عکسی

530

نکته

«مرغ» تنها جنس مونثی است در ایران که
اگر لخت و عور در مالء عام و اماکن عمومی ظاهر
شود ماموران انتظامی با او کاری ندارند و به او
گیر نمیدهند!

طنزهای مذهبی

جلسه توجیهی فرشتگان و مقربان جهان باقی
با ایرانیان قبل از ورود به آنجا:
برای ساکنین بهشت:
* پرندگان بهشتی برای کباب کردن نیستند،
آنها را نکشید چون به جهنم برمیگردید!
* حوری برای همه به اندازه کافی است،
همدیگر را در صف هل ندهید!
* از موسی نخواهید با عصایش برای شما برنامه
شعبدهبازی بگذارد!
* با ایوب شوخی بیشتر از حد نکنید ،صبر
او حدی دارد!
* در جوی عسل ادرار نکنید!
* در بهشت کشیدن سیگار ممنوع نیست و
میتوانید فندک تهیه کنید.
* تماشای ویدیوی قربانی کردن فرزند ابراهیم
فقط برای افراد باالی  ۱۸سال است.
* شما با اقامت در بهشت نمیتوانید برای
خانواده خود روی زمین تقاضای ویزای مهاجرت
کنید.
* از فرشتگان درخواست نشستن روی بال آنها
و پرواز بر روی بهشت را نکنید.
* اگر به گلهای بهشت حساسیت دارید از
مسئولین قرصهای ضد آسم درخواست کنید.
* خواندن نماز و نیایش و غیره اصال ضروری
نیست.
* نوشیدن مشروبات الکلی در جهنم ممنوع
است .لطفا آنها را از اهالی بهشت بصورت قاچاق
خریداری نفرمایید.
برای ساکنین جهنم:
* با درجه حرارت جهنم ور نروید و سعی نکنید
هوا را روی درجه خنکتر قرار دهید!
* تماشای زنان و مردان لخت بهشت با دوربین
ممنوع است.
* در مرحله مجازات قیر ریختن به دهان اگر
به مواد پتروشیمی حساسیت دارید مسئول را آگاه
نمایید تا نوع دیگری از مجازات را بکار بندد.
* وقت مالقات با خویشاوندان بهشتی هر ماه
یک روز است و قابل تمدید نیست.
* پختن انواع کباب با آتش جهنم مجاز است.
* برای رفتن به پارتیهای شبانه شیطان
پوشیدن لباس مناسب و رسمی توصیه میشود.
* سرعت اینترنت در جهنم عمدا پایین است تا
شما زجر بکشید .کامپیوترها را دستکاری نفرمایید.

افکار عمیق

مخصوص نوروز

* آیا دراکوال اگر یهودی بود باز هم از صلیب
میترسید یا از ستاره داوود؟
* چرا «سوپرمن» شورتش را بیرون از لباسش
میپوشد؟ برای جلب توجه است یا سرعتش
بیشتر میشود.
* چرا چسب پاکت پستی را با طعم میوه یا
شکالت درست نکردهاند؟
* آیا وقتی که از خواب بیدار میشویم اول
چشمهایمان باز میشود و بعد بیدار میشویم یا
اول بیدار میشویم بعد چشمانمان باز میشود؟
* اگر کسی در سرمای آالسکا یا قطب شمال
حباب صابون به هوا بفرستد این حباب یخ میزند؟
* آیا کسانی که چشمانشان لوچ یا چپ است
اشکهایشان هم کج و کوله میریزد؟
* آیا رانندگان مسابقه اتومبیلرانی باید با
خودشان تصدیق رانندگی داشته باشند؟
* چرا پرندهها جیش نمیکنند؟

بچهها کدام االغی میگه انقالب برای ما ثمری نداشته؟

روحانی :چقدر خوشحالم که در ماه محرم به ایران نیامدید چون مردم شما را با این
لباس قرمز تکه تکه میکردند! شانس آوردی!

* پلیس به کسی که یک دست دارد چگونه
دستبند میزند؟
* اگر درجه هوا امروز صفر باشد و بگویند فردا
هوا دو برابر سردتر است آیا باز هم درجه صفر است؟
* اگر دو گوسفند خودشان را بهم بمالند آیا در
اثر اصطکاک پشمهایشان جرقه ایجاد میشود؟
* خو نآشا مهای مسلمان چگونه روزه
میگیرند؟ آنها که روزها چیزی نمیخورند.
* آیا در چین هم مردم بشقاب چینی دارند؟
* آیا دختران اسکیمو هم از خجالت آب
میشوند؟
* آیا کسانی که نابینا هستند هم خواب
میبینند؟
* چرا میگوییم یک تاکسی گرفتم ولی
نمیگوییم یک اتوبوس یا هواپیما گرفتم؟
* اگر حق عضویت در اتاق اصناف گران باشد
آیا باید به خود آنها شکایت کرد؟
* چگونه میتوانیم آب را رقیق کنیم؟ آیا باید
یکی از هیدروژنهایش را برداریم؟

عدالت اسالمی

بابا یکی بگه این بابک زنجانی باالخره مفسد
فیاالرض است یا نه؟
این انصاف است که یکی را با یک کیلو تریاک
میگیرند و دو سه روزه به دارش میزنند و این آقا
که دو سه تن پول مملکت را باال کشیده هنوز دارد با
قاضی و زندانبان و رییس قوه قضاییه و بقیه مقامات
الس خشکه میزند؟ انصاف هم خوب چیزی است.

یاد قدیمها ()۲

زمان شاه مشروب خوردن آزاد بود .یک گیالس
میزدی و شنگول میشدی .حاال مشروب خوردن
ممنوعه و باید یواشکی بخوری .بعد هم با غم و
غصه و ترسی که داری آنقدر میخوری تا مجبور
شوی به دستآوردهای انقالب اسالمی شکوفه بزنی!

از آیتاهلل فاکر چه خبر؟

بعد از سالها که آیتاهلل فاکر مرده و دیگر
فعالیتی زیادی ندارد مادر او به خبرنگاران گفت:
وقتی به یاد اون میافتم جیگرم کباب میشود.
مادر فاکر گفت :پسرم آرزوهای بزرگی داشت
و میگفت دوست دارم یک روزی رهبر فقیه این
مملکت بشوم و همه را به راه راست هدایت کنم.
او میگفت :روزی میرسد که مردم فریاد بکشند:

این فاکر رهبر ماست ،این تاج سر ماست! او رویای
رهبریت داشت.
مادر فاکر اضافه کرد :پسرم به مشهد رفت تا
رهبریت خودش را از آنجا شروع کند .شایع کردند
که او از دختران تلفنی مشهد مرض ایدز گرفته
ولی من شخصا فکر میکنم آنجا یکی از این فتنه
سبزیها بهش انگور سمی داده تا جوان مرگ شود.
مادر فاکر گفت :او دو برادر دیگر دارد که در
قید حیات هستند اما در خط انقالب نیستند و
من از آنها شرمنده میشوم .این فاکرها کجا و
آن فاکر کجا!

میـرحسین موسوی

دختر میرحسین موسوی به خبرنگاران گفت:
در اثر فشارهایی که به پدرم آمده تمام موهای او
سفید شده است .با توجه به دوستی و آشنایی با
دوستان جنبش سبز به دختر موسوی زنگ زدم و
گفتم :خانم موسوی ،فکر نمیکنم اداره مهاجرت
آمریکا بخاطر سفیدی موی سر پدر شما به ایشان
پناهندگی سیاسی و گرین کارت بدهد .بهانه
خوبی نیست.
پرسید :چرا؟
گفتم :من سر این انقالب اسالمی کچل شدم و
کلی برای گرفتن پناهندگی مشکل داشتم.
گفت :پس چکار کنیم؟
گفتم :یا باید ایشان از طریق ویزای دانشجوی
بیاید که به سن ایشان نمیخورد و یا یک پولی از
رفسنجانی قرض کند تا ویزای بیزنس یا کسب و
کار بگیرد.
گفت :بعنوان ویزای مغز نخبه یا علمی چطور؟
گفتم :اصال حرفش را نزن!

ماهی قرمز نوروز
از مجموعه داستانهای
سورئالیستی

نشسته بودم که صدای در آمد .کسی داشت
آرام روی در خانه تق تق میکرد .در را باز کردم.
اول چیزی ندیدم .فکر کردم باز بچههای همسایه
ما را سر کار گذاشتهاند و فرار کردهاند.
صدای میو میو توجهم را به پایین جلب کرد.
گربهای روی زمین نشسته بود و مرا نگاه میکرد.
با حالت شوخی گفتم :سالم علیکم! از این
ورها؟
ناگهان گربه به صدا در آمد و گفت :سالم
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تماس بگیرید تا کارمند  IRSشما را
راهنمایی کند.
ـ اگر بدهی مالیاتی ندارید و تصور
هم نمیکنید که بدهی داشته باشید و
صورتحسابی هم از سوی  IRSدریافت
نکردهاید ]بدانید[ چنین تلفنهایی از شیادان
است و در این صورت با شماره تلفن
 1.800.366.4484در دفتر زیر تماس بگیرید.

غالبا تلفن را قطع میکنند ولی در فاصله
کوتاهی تلفن کننده دیگری که خود را مامور
پلیس و یا مامور اداره راهنمایی و رانندگی
) (DMVمعرفی میکند روی خط میآید
و میگوید ما برای دستگیری شما عازم
خانهتان هستیم .بازرس کل خزانهداری در
پی این هشدارها اضافه میکند:
اگر با چنین تلفنهایی مواجه شدید،
چه باید بکنید؟
ـ چنانچه مطمئن هستید که بدهی
مالیاتی دارید و یا احتمال دارد که داشته
باشید با شماره تلفن )(1.800.829.1040

تماس بگیرید.

اکسید هیدروژن میشود .این مولکول
در ترکیب آبهای اکسیژنه نیز وجود
دارد .بررسیها نشان داد که این مولکول
روی سلولهای سرطانی اثرات مختلفی
میگذارند .در واقع این مولکولها باعث
ترمیم آسیبهای وارده به  DNAشده
و همچنین متابولیسم بدن را فعالتر
میکند و مانع از رشد سلولهای سرطانی
میشوند.
محققان تﺄثیر پر اکسید هیدروژن
را مانند «یورش انرژی به سلولهای
سرطانی» تعبیر میکنند .مهمتر اینکه
خوشبختانه پرواکسیدهیدروژن اثر مخربی
روی سلولهای سالم و غیر سرطانی
ندارد و فقط روی سلولهای سرطانزا
تﺄثیر میگذارد.

در بخش دوم این پژوهش ،محققان
روی  27بیمار مبتال به سرطان تخمدان
که در حین شیمیدرمانی ویتامین C
بیشتری نیز دریافت میکردند بررسیهایی
انجام دادند .این بیماران که میزان زیادی
ویتامین  Cدریافت میکردند مشکل
کلیوی نداشتند .محققان مشاهده کردند
این افراد ،تحمل زیادی در برابر مشکالت
شیمیدرمانی نشان میدهد .در واقع
این افراد نسبت به کسانی که ویتامین C
دریافت نمیکردند حالت تهوع و استفراغ
کمتری داشته و پرانرژیتر بودهاند.
محققان به این نتیجه رسیدهاند
که تزریق وریدی ویتامین  Cدر حین
انجام شیمیدرمانی باعث جلوگیری
از رشد سرطان تخمدان در موشهای
آزمایشگاهی شده و حالت مسمومیت و
عوارض جانبی شیمیدرمانی را در بیماران
سرطانی کاهش میدهد.

با رفتن او به آمریکا به جای دیدارها و
مکالمات تلفنی کارمان به مکاتبه کشید و
مرتبا برای یکدیگر نامه مینوشتیم و یکی
از مسائل مطرح که پیوسته در نامهها
تکرار میکرد این بود که علیرغم توافق
طرفین برای ازدواج گویا در خانواده ژاله
صحبتهایی است که قدری او را نگران
میکند و همیشه درخواست میکرد که
از دوستم (داماد خانواده) خواهش کنم
اگر ابهامی در این رابطه هست نسبت به
رفع آن اقدام نماید.
ژاله فارغالتحصیل رشته ادبیات
فرانسه بود و قبال از پدر قول گرفته بود
که اجازه دهد برای ادامه تحصیل در این
رشته به پاریس برود که چند ماه بعد از
رفتن بیژن به آمریکا او هم روانه فرانسه
شد .تقریبا از همین زمانها بود که
مکاتبات بیژن قطع گردید و چند ماهی
از او بیخبر ماندم تا آن که روزی در

بین نامههای پستی به یک کارت پستال
برخوردم که تصویر زیبایی از غروب آفتاب
فلوریدا داشت و مهر تمبر آن نشان میداد
که از شهر میامی پست شده است .فقط
در چند جمله کوتاه که در یک کارت
پستال مقدور است آمده بود که با پوزش
از تاخیر نامه ،ژاله به واشنگتن آمد و با
یکدیگر ازدواج کردیم و اکنون برای ماه
عسل به میامی آمدهایم و به این مناسبت
یک دو بیتی سرودهام که اختصاصا برای
تو میفرستم.
ما خیمه به ساحل میامی زدهایم
با جام وفا رطل پیاپی زدهایم
با شیخ بگو که ما ز هستی شادیم
در خانه ما میا میا می زدهایم!
و بدین ترتیب عشقی که در ایام
نوروز و بهار پرشکوه شیراز آغاز شده بود
در پاییزی زیباتر (بنا بر نظر بسیاری از
هنرمندان) در پایتخت آمریکا سرانجام
سعادتمندانهای یافت.

سرطان و مﻌﺠزﻩ...

بقیه از صفحه ۶۶

Treasury Inspector General For
Tax Administration

ـ اگر شما هدف این شیادی قرار

گرفتهاید ،همچنین باید با Federal

 Trade Commissionدر FTC.GOV

بهار است و عید است و عشق و جوانی...

بقیه از صفحه ۵۸

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۵۳

علیکم .میشه بیام تو؟
سرم را با تعجب خاراندم و با دهان
باز به گربه اشاره کردم که بیاید تو .آمد تو
و پرید روی کاناپه.
پرسیدم :تو حرف میزنی؟
گفت :آره .چطور مگه؟
گفتم :تا حاال ندیده بودم گربه حرف
بزند .فکر میکردم فقط میو میو میکند.
خیلی جالبه.
گفت :بعضی از نژاد ما هستند که فقط
میو میو بلد هستند ولی ما اهلیهای اصل
زبان بلدیم.
گفتم :حاال فرمایش؟
گفت :من دنبال ماهی قرمز توی تنگ
سر سفره هفت سین تو هستم.
گفتم :بله؟
گفت :سه چهار روزه بیرون مغازه
ماهی فروش این ماهی خوشگل و کوچولو
را دیدهام .امروز وقتی که آن را خریدی
و به خانهات آوردی تصمیم گرفتم ترا
دنبال کنم.
خندیدم و گفتم :عاشق ماهی شدی؟
گفت :نه .میخوام بخورمش .خیلی
نازه .دهنم آب افتاد .هوس ماهی کردم.
گفتم :احتماال بخاطر عید نوروز است.
ما خودمان هم هوس ماهی خوردن
میکنیم.

گفت :بده بخورمش! دارم دیوونه
میشم!
گفتم :نمیشه .سفره هفت سین ما
خراب میشه .با یک مقدار ماهی سفید
و خوشمزه سرﺥ شده چطوری؟ از ماهی
قرمز خیلی خوشمزهتره...
قبول نمیکرد ولی آنقدر درباره این که
ماهی سفید کلسترول کمتری از ماهی
قرمز سفره هفت سین دارد با او بحث
کردم که قبول کرد.
رفتم به آشپزخانه .استخوانها و
تیﻎهای ماهی سفید نوروز را جدا کرده
بودیم و گوشتهای ریز آن را در ظرفی در
یخچال گذاشته بودیم .به سرعت تیﻎها
و استخوانهای ماهی را جمع کردم و
توی یک پاکت کاغذی ریختم و به اتاق
پذیرایی آوردم.
هنوز روی کاناپه نشسته بود .پاکت را
جلوی صورتش چرخاندم .از بوی ماهی
داشت دیوانه میشد .یکهو پاکت را قاپ
زد .من هم در را باز کردم و او به سرعت با
پاکت ماهی از در خانه به بیرون فرار کرد.
چند روز است که یک گربه روی بالکن
خانهها راه میرود .میو میو میکند و
انگار که چیزی مثل تیﻎ و استخوان
توی گلویش گیر کرده باشد مرتب سرفه
میکند.
حقش است .تا او باشد به گربه قرمز
سفره من نظر بد نداشته باشد...
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پوتین خﻂ داد؛ روحانی بیرمق ـ اﺻالحگران دمﻎ
بقیه از صفحه ۲۳

اما مردم ایران خوب دریافتهاند که
با این برود و آن دیگر بیاید کار اصالح
نمیشود .اتفاقا یک امام مسجد در کریمه
به روزنامهنگار مجله ماهانه «لوموند» گفته
است« :برای من مهم نیست کریمه زیر
کدام پرچم باشد .یا این که جنگ بشود
یا نشود .و نیز برایم مهم نیست چه کسی
حکومت کند .این را میدانم که مردم
درس میخوانند و کار میکنند ».حرف
پرمعنایی است .یادگیریها به آگاهی
میرسانند مردم را.
برای همین محققان توصیه میکنند
که بیماران سرطانی در حین شیمیدرمانی
ویتامین  Cنیز دریافت کنند .توجه داشته
باشید که نتایج بررسیها پیش از این نیز
نشان داده است که ویتامین  Cدر درمان
و بهبودی دیابت نوع  2تﺄثیر دارد .به
خاطر اینکه این افراد نیاز بیشتری به این
ویتامین دارند.
محققان معتقدند که مصرف این
ویتامین بدون ایجاد عوارض جانبی و با
هزینه کمتری به درمان این بیماران کمک
میکند.از این گذشته این ویتامین در
پیشگیری از فشارخون باال نیز نقش مهمی
ایفا میکند .بر اساس نتایج پژوهشی
که در روزنامه  Hypertensionبه چاپ
رسیده است ،افرادی که میزان ویتامین
 Cبدنشان باالست در مقایسه با افرادی که
میزان این ویتامین در بدنشان کم است،
فشارخون پایینتری دارند.
برای همین توصیه میکنیم تا جایی
که میتوانید میوهها و سبزیجات تازه میل
کنید تا میزان ویتامین  Cبدنتان باال برود
و سیستم ایمنیتان تقویت شود.

نتیجه:

پوتین ناامنی تازهای در پهنه اروپا
آفرید .زیرا غرب را در برابر خود در عمق
سرافکندگیهای ناشی از اشغالهای عراق
و افغانستان دید.
اما پوتین به رهبر که در چنگ
توافقنامه بود خط داد .رهبر برتافت و به
بهانه «اقتصاد مقاومتی» کل برنامههای
روحانی را از سکه انداخت و دولت بیرمق
شد .رهبر اراده خود را به بشار اسد و
«حزب اهلل» منتقل کرد تا این دو متفقا
به فتح شهرکهای از دست رفته سوریه
اسد موفق شوند.
چنین است تحقق قانون ظروف
مرتبطه در جو ژئوپلتیک هم امروز.

9

7

6

1

9

2

5

3

2

8

5

8

4

7

2

5

1

2

4

6

9

1

7

5

3

3

4

9

7

8 3

6

4

9

4

1

3

7

2

5

5

2

4 3

8

6

4

3

8
1
7

2

9

3 5

افﻘی
 ۱ـ فیلسوف آلمانی قرن  ۱۹خالق «چنین گفت
زرتشت» ـ پایتختی اروپایی.
 2ـ نزدیکتر ـ وصله ناپیدا ـ با هم آمد و شد داشتن.
 ۳ـ استوار و محکم کردن ـ از وسایل منجمباشی ـ
فیلمی است به کارگردانی کامبوزیا پرتوی.
 ۴ـ نوعی قند و انگور جدا شده از خوشه ـ نفی تازی
ـ ناامیدی ـ قرض و دین.
 5ـ از «ته» ته شده! ـ آزاد شده ـ شاهزاده اروپایی.
 6ـ ضمیر جمع ـ دل آزار کهنه ـ از نوشیدنیهای
وارداتی ـ عدد آذری.
 7ـ مرکز استان تبت ـ زندانبان روح ـ سود پول.
 ۸ـ گیاهی است بیابانی با برگهای معطر ـ روزگاری
رییس پلیس شهر بود.
 ۹ـ از میوههای درختی ـ مسابقه نهایی ـ ناشایسته.
 ۱۰ـ یک لحظه ـ پر از هیچی! ـ دریای عرب ـ لقب
شاهان بعد از پیشدادیان.
 ۱۱ـ خوراکی کودکانه ـ ماهی از سال ـ پهلوان.
 ۱2ـ بدان و آگاه باش ـ مظهر شیرینی ـ از طوایف
خودمان ـ این را هم خرید و فروش میکنند.
 ۱۳ـ ابر درخشنده ـ بوسه خودمانی ـ شنیده شده.
 ۱۴ـ دندانها روی آن قرار میگیرند ـ گاو آهن ـ پدر
بزرگ و خدمتکار سالخورده.
 ۱5ـ رختکن حمام ـ نویسنده و شاعر انگلیسی قرن
 ۱۸و  ۱۹خالق رمان معروف «آیوانهو»

عمودی
 ۱ـ سوره اول قرآن مجید ـ دروازه.
 2ـ اگر سالم باشد موجب پیشرفت است ـ وسیلهای
برای کوفتن ـ بیماری سگی.
 ۳ـ روزگاری از ییالقهای تهران بود ـ ساختمان
مقوایی ـ گنجدار معروف.
 ۴ـ پروردگارا ـ موش خرما ـ عبادتگاه درویشان.
 5ـ جانوری گوشتخوار شبیه سمور ـ همراه و سازگار
شدن ـ آقای آلمانی.
 6ـ ناشنوا ـ اشاره به نزدیک ـ محل سکونت تابستانی
ـ تکیه کالم درویش.
 7ـ واحد شمارش شتر ـ هم بر چرﺥ نخریسی است
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جدول این شمارﻩ
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روز یا هفته برای ورزشکردن برای کاهش
اثرات تخریبی ناشی از پشت میزنشینی،
چند راهکار ساده وجود دارد :اول اینکه
بیش از دو ساعت پشت میز ننشینید و
هر دو ساعت یکبار به مدت پنج دقیقه
راه بروید.
دوم آنکه هنگام کار پشت میز یا
کامپیوتر ،به طور یکنواخت در یک وضع
قرار نگیرید و سرانجام آنکه به استاندارد
بودن میز و صندلی خود توجه داشته
باشید.
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بقیه از صفحه ۶۶

جدول سو دکو این شمارﻩ

منابﻊ و توﺿیحاﺕ:

3 8

رهایی کارمندان از...

از جامعترین بود.
 2ـ بیاد آورید هزینه  ۳7میلیارد
دالری سوچی را.
 ۳ـ صدور کاال از فرانسه به روسیه
در افزایش است .پوتین در آرزوی اقتصاد
متنوع فرانسه است و این را گفته است.
فرانسه در روسیه سرمایهنهی میکند و نیز
فنآوری به روسیه صادر میکند .آلمان 5۰
درصد گاز مورد نیاز را از روسیه میخرد.
 ۴ـ برگرفته از مقاله نویسنده اوکراینی
بانو سوتالنا الکسیویﭻ« ،لوموند» ۱7
مارچ  2۰۱۴میالدی.
 5ـ  ۱2 ،La croixمارچ  2۰۱۴میالدی.

 ۱ـ با بهرهمندی از گزارشهای اقتصاد
روسیه در مراجع؛ از جمله آمار گمرکات
روسیه .و نیز بررسیهای روزنامه La
 ، Croixمورﺥ  ۱۰مارچ  2۰۱۴میالدی که

حﻞ سودکو شمارﻩ قبﻞ
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و هم از القاب اروپایی ـ شکوهگوی جداییها ـ اثر آب.
 ۸ـ روزانه ـ پدر آذری  -درآمد.
 ۹ـ دو تایش بهتر از یکی میرسد ـ عرب گوید بگو
ـ واحد پولی است ـ نوعی پارچه.
 ۱۰ـ تالش و جدیت ـ افسر ارشدی در ارتش ایران
ـ نمونه و الگو ـ بدی و فساد.
 ۱۱ـ جوی خون ـ از شهرهای هرمزگان ـ باغ
بهشت.
 ۱2ـ کفگیر سوراﺥدار یا آبکش ـ در یک جا ایستاده
و متوقف ـ یک ششم چیزی.
 ۱۳ـ از گیاهان مورد مصرف رنگرزی ـ تند و
بیدرنگ ـ ماهی فروش.
 ۱۴ـ تلفﻆ نام ابوالبشر به زبانهای اروپایی ـ شاﺥ
میان تهی یا بوق ـ حواری خائن.
 ۱5ـ اسب سرﺥ ،مایل به سیاه ـ کتابی است از
عبدالرحمن جامی.
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