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خالی از شوخی
خالقیت ایرانی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

یارانه و آزمون رژیم اسالمی

باز هم جمهوری اسالمی در مقابل مردم
خودش و جهان شرمنده شد .بعد از ماهها تبلیغات
در رسانهها و مسجدها و خیابانها برای این که
اگر پول الزم ندارند یاران ه خود را نگیرند و به دولت
ورشکسته کمک کنند طبق آمار خودشان فقط دو
میلیون و  ۴۰۰هزار نفر در سطح کشوربا نگرفتن
یارانه دولتی موافقت کردهاند.
حدود  ۷۲میلیون یارانه بگیر نشان میدهد که
یا وضع مردم آنقدر خراب است که از همین  ۴۰هزار
و خردهای تومان هم نمیگذرند و یا میخواهند با
هرچه حکومت بگوید و از آنها بخواهد مخالفت
نشان بدهند.
همچنین این موضوع نشان میدهد که در
ایران امروز  ۷۲میلیون نفر زیر خط فقر و یا حداکثر
روی خط فقر قرار دارند و محتاج  ۴۰هزار تومان
در ماه هستند.
این آمار همچنین نشان میدهد که  ۳۵سال
زندگی در زیر رژیم اسالمی که جامعهای سالم و
صادق و راستگو و معنوی را مرتب تبلیغ کرده
اخالقیات مردم را نه بهتر بلکه بدتر کرده است.
دو میلیون و  ۴۰۰هزار نفری که انصراف دادهاند
را میتوان اینگونه توجیه کرد که همه وابسته به
رژیم و مافیای اقتصادی آن وصل هستند و وقتی
که ماهی  ۴۰۰میلیون تومان عایدی دارند خجالت
میکشنداز حکومت گدایی  ۴۰هزار تومان بکنند.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسالمی به
خبرنگاران گفت :در بند  ۳۵۰زندان اوین کشف
مشروبات الکلی توسط ماموران حقیقت دارد و
در حال تحقیق و بررسی علت این امر هستیم .او
گفت :مطمئن هستم که مشروبات داخل زندان
قاچاق نشده است چون تمام امور قاچاق در ایران
در کنترل دولت است!
وی گفت :مدتی بود که همه زندانیان این بند
تقاضای کشمش و جو و گندم و میوه میکردند و
میگفتند که رژیم دارند و خورش قیمه زندان را
نمیخورند .فهمیدیم که آنها با استفاده از این
میوهها و غالت یواشکی مشروب ساختهاند.
وی گفت :وقتی که همه نخبهها و کارشناسان
علمی و دانشجویان مقطع دکترای شیمی به زندان
بیفتند بیشتر از این از آنها نمیتوان انتظار داشت.
چه خوب که فقط مشروب درست کردند و بمب
اتم نساختند!

گذرنامه ایرانی

اعالم شد که پاسپورت ایرانی از لحاظ ارزش
و تسهیالت مسافرت در بین کشورهای دنیا به
مقام  ۸۶رسیده است .این به این معنی است
که ایرانیها نمیتوانند به نیمی از کشورهای دنیا
مسافرت کنند .از سوی مقامات دولتی ایران اعالم
شد ایرانیها ملت نجیب و صبوری هستند و با این
آمار از کوره به در نمیروند .درست هم میگویند,
اگر ایرانیها بتوانند با این پاسپورت بیارزش خود به
جز کشورهای کره شمالی ،کوبا ،زیمبابوه ،سومالی
و سودان حتی به یک کشور دیگر هم مسافرت کنند
خدا را شکر میکنند و کالهشان را باال میاندازند.
کشورهای فنالند و سوئد و انگلیس باالترین
رتبه ارزش گذرنامه در جهان را دارند و میتوانند
به  ۱۷۳کشور دنیا بدون کسب ویزا وارد شوند.
کاش میتوانستیم رییس جمهور فنالند را حتی
برای یک سال (بجای هشت سال احمدینژاد
سر کار میگذاشتیم و احمدینژاد را به فنالند

میفرستادیم تا آنها همیشه در سرزمین یخزده
بمانند و نتوانند به هیچ کجای دنیا مسافرت
کنند...

نوشته فیس بوکی!

قیمت بنزین در ایران به لیتری هزار تومان
رسید .اگر اشتباه نکنم این قیمت در آمریکا به گالن
میشود سه هزار تومان .جمهوری اسالمی هم که
کاله گشادی بر سر ملت گذاشته و با نگه داشتن
قیمت دالر روی سه هزار تومان با افتخار میگوید
قیمت بنزین در ایران یک دالر است و در آمریکا به
آن بزرگی سه دالر!
ملت هم صلوات میفرستند و مدیریت
جمهوری اسالمی را در کنترل قیمت بنزین نوعی
معجزه میپندارند .ما فکر میکردیم همه ایرانیها
ریاضیاتشان خوب است ولی مثل این که اشتباه
میکردیم!

آگهی تجاری

آژانس مسافرتی ایران فردا

با توجه به فرا رسیدن هفته رحلت امام آژانس
ایران فردا هم اکنون سرویس صدور بلیت ،پکیج
هتل ،کرایه اتومبیل ،غذا و سایر سرویسهای
مخصوص این ایام را اعالم مینماید .به برخی از
تورهای ما توجه بفرمایید:
اسپشیال امام :سه روز در کریمه اوکراین ،و
سواحل زیبای روسیه و یا چهار روز در آنتالیا و
دوبی در هتل چهار ستاره شامل بلیت هواپیمای
غیرروسی با کلیه هزینههای پرداختی فرودگاه از
جمله اضافه بار و رشوه ،فقط هشت میلیون تومان
برای هر نفر.
اسپشیال امام ( :)۲دو روز و دو شب در دوبی،
هتل شش ستاره ،غذای ایرانی ،تاکسی ،استفاده
مکرر دیسکوهای ایرانی فقط شش میلیون تومان.
لطفا قبل از شلوغیهای هفته رحلت امام
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همین امروز با دفتر ما تماس بگیرید و بلیت و پکیج
خود را انتخاب کنید.

سئوال ریاضی عقیدتی
حوزه علمیه قم

اگر کشورمان زیر تحریم غرب باشد و دالر سه
هزار تومان باشد و این دالر بعد از برداشتن نیمی
از تحریمها به سه هزار و  ۳۰۰تومان برسد تعیین
کنید اگر همه تحریمها برداشته شود قیمت دالر
چقدر خواهد بود؟

حکایتهای ایرانی

زنگ زدم به دوست دخترم و پرسیدم :داری
چکار میکنی؟ بیکاری؟
گفت :نه فردا امتحان دارم ،دارم درس
میخونم.
گفتم :ولش کن بابا ،پاشو بیا آپارتمان من با
هم فرم قرعهکشی گرین کارت آمریکا را پر کنیم.
درس خوندن به چه دردی میخوره؟ آخرش چی؟
نیم ساعت بعد زنگ آپارتمان را زد و پیدایش
شد .باید یک کالس آموزش مخزنی باز کنم...

***

رفتم سبزی فروشی از فروشنده پرسیدم :این
تربچهها تازه است؟
گفت :امسال سال اعتماد ملی نیست ولی
اگر حتی یک باد هم ازت در رفت پس بیار و
پولت را بگیر!

***

بعضی دالکهای حمامهای عمومی این روزها
یک جوری ما را مشت و مال میدهند که انگار ما
مقصر این انقالب اسالمی بودیم!

***

بچهها میگویند بهترین شراب را زندانیان
اوین درست میکنند .درست هم باید باشد چون
باید شش یا هفت سال حداقل برای رسیدنش
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صبر کنند.
به زودی برای زندانیان خویشاوند خودمان باید
کمپوت و سیگار ببریم و مشروب برگردانیم به خانه!

***

رفتیم اداره گذرنامه بگیریم مسئول صدور
گذرنامه خیلی جدی پرسید :کجا قراره مسافرت
کنید؟
جواب دادم :آنتالیای ترکیه و چند تا ساحل
نزدیک به آنجا...
بلند شد و در اتاق دفترش را بست و زد زیر گریه.
هق هق کنان فریاد کشید :تو را به عزیزت قسم
میدهم ،میتونی منو با خودت ببری؟

***

دختره پیام داده که میخواد توی «فیس بوک»
با من دوست بشه!
جواب دادم :عکس پروفایل نداری .عکست رو
بفرست تا بررسی کنم.
جواب داد :چه پر رو! «فیس بوک» داری یا
جلسه خواستگاری؟
واقعا بعضیها چقدر کم جنبه هستند!

***

با دختره رفته بودیم چلوکباب بخوریم .پرسیدم:
مرد رویایی تو چه کسی است؟
فکر کردم جواب میده تو! ولی جواب داد:
کسی که یک پورشه «اس یو وی» داشته باشه ،با
شهرام جزایری دوست باشه ،دماغشو عمل کرده
باشه و هر سال فرم قرعهکشی گرین کارت آمریکا
را پر کرده باشه!
از این همه احساسات چلوکباب کوفتم شد.
پرسید :چرا گریه میکنی؟
گفتم :مال پیاز این چلوکباب باید باشه.

***

 ۳۰نفر را فرستادیم برای مذاکرات اتمی با غرب
و دالرمان  ۳۰تومان باالتر رفت .بهتر نبود  ۳۰نفر
از آنها برای مذاکره با ما به اینجا میآمدند بجای
این که ما به آنجا برویم؟

***

«اس ام اس» امام زمان از جهان باقی:
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تو را به خدا ،اینقدر برای من سکه و طال و غذا
و پفک نمکی و دخیل و خورش قیمه نفرستید.
من دارم توی این چاه جمکران خفه میشوم .بهتر
نیست برای من یک نردبان بفرستید؟

***

رفیقم پرسید :کجا داری میری با این فکل و
کراوات و لباس شیک؟
جواب دادم :دارم میرم با سران فتنه مذاکره
کنم!
با تعجب پرسید :سران فتنه؟ سیاسی شدی؟
گفتم :طرف اسمش فتنه است ،دارم میرم
خواستگاری با پدرش در مورد ازدواج مذاکره کنم!

احمدینژاد برگرد...

به نقل از روزنامه «اعتماد» ،چاپ تهران ،سایت
دولت بهار منتسب به هواداران احمدینژاد برای
ترغیب رییس جمهور سابق برای بازگشت به صحنه
سیاست شعری با این مضمون منتشر کرده است:
ای باز همافر شکاری
باز آ ،مگر وفا نداری؟
برگرد که بی تو نیست دیگر
آن عزت و بزرگواری
چون شما میدانید که اوج عزت و بزرگواری
ملت ایران در طول هشت سال احمدینژاد به
عرش الهی رسید و همه رکوردهای را شکست و
مردم ایران اصال تحقیر نشدند و کتک نخوردند و
به زندان نرفتند و ممنوعالخروج نشدند و در تمام
اجالسهای بینالمللی نمایندگان کشورهای دنیا
انگشت شست خود را به عالمت تایید نطقهای
احمدینژاد باال بردند ،از نوشتن شعری در جواب
این شعر میگذرم و برای این که بدانید طنز در ایران
چقدر پیشرفت داشته شما را به خواندن دوباره این
شعر دعوت میکنم!

ریشه نام محلههای تهران

میخواستم بدانم که نام محلههای تهران از کجا
آمده و چرا این اسمها را دارند .با کمک دوستی که
با چند فرهنگ شناس انگلیسی آشناست تحقیقی
در این باره انجام دادم .میدانید که بیشتر حقایق
تاریخی و اجتماعی ما در ایران توسط خارجیان

نوشته شده و نمیتوان به منابع ایرانی متکی
بود چون همیشه آنها همه چیز را به نفع خود
مینویسند و میدانند اگر اشتباهی هم بکنند یک
روز خارجیها نتیجه تحقیقات آنها را تصحیح
خواهند کرد:
عشرت آباد :این محلهای بود که در زمان قدیم
یعنی قبل از شاه هم وجود داشت و در آنجا زنان
خیابانی بساط کاسبی خود را پهن میکردند .در
همین محله میتوانستی بهترین عرق کشمش دو
آتشه خانگی و شراب خالر شیرازی را تهیه کنی.
میگویند در این محله همه کاره زنی به نام عشرت
بود و از طریق او همه چیز جور میشد.
سیدخندان :محلهای بود در شرق تهران که
روزها مردی خل و چل با عمامه و عبا میایستاد
و با تسبیح در دست مثل دیوانهها میخندید و به
عابران میگفت روزی میرسد که ایران به دست
سیدها و آخوندها اداره میشود .معموال همه
برای این سید خندان بوق میزدند و مسخرهاش
میکردند و از روی ترحم برای این که او شعور عادی
نداشت چند ریالی به او صدقه میدادند .میگویند
او این صدقهها را جمع کرد و خرج خمینی در عراق
را میداد تا او آماده برگشتن شود.
شیرپال (منطقه کوهستانی شمال تهران):
میگویند در این کوهستانها شیرهای وحشی
فراوانی وجود داشتند و نام منطقه ابتدا «شیر
پالس» بود یعنی جایی که شیرها پالس هستند.
بعد از انقراض نسل شیرها در این منطقه این محل
به تفریحگاه مردم تبدیل شد.
نیاوران :منطقهای در شمال تهران با درختان
و بوتههای سبز و زیبا که محل پیک نیک تهرانیها
بود .این محله نام بخصوصی نداشت تا این که
شهرداری تهران مجبور شد برای آنهایی که برای
لذت بیشتر از پیک نیک و هواخوری غروبها با
خودشان مشروب میآوردند تابلویی بزند با عنوان
«نیاور آن را» یعنی آن عرق را با خودت نیار .این
منطقه امروز این تابلو را ندارد اما مرکز بزرگ خرید
و فروش کراک و شیشه و کوکائین و علف است.
آبعلی :منطقهای کوهستانی و سردسیر با برف
زیاد .در این منطقه شخصی به نام علی در کنار
جاده شیشههای آب معدنی چشمههای آنجا را به
مسافران و بازدیدکنندگان میفروخت .این مرد
چندی بعد یکی از سهامداران اصلی شرکت پپسی
کوالی ایران شد.
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زعفرانیه :منطقهای ییالقی در شمال تهران بود
که بیشتر ثروتمندان و کالس باالهای تهرانی در
آنجا زندگی میکردند .چون این خانوادههای پولدار
بیشتر غذاهایشان را با استفاده از زعفران میپختند
و بوی زعفران در این محله همیشه پیچیده بود نام
زعفرانیه را بر آن گذاشتند.
امیرشرفی :یکی از نظامیان که در جریان
حوادث زمان مصدق شرافت به خرج داد و به
آخوندها و روحانیون جواب سرباال داد در این
منطقه زندگی میکرد و بعد از فوتش این محله را
به نام این مرد اسمگذاری کردند.
توپخانه :برعکس این که میگویند در این
منطقه توپهای دولت ناصرالدینشاه قرار داشت،
در این منطقه اصال یک توپ آماده شلیک نبود.
این محله بعلت فروش توپهای بادی ساخت
خارج مثل توپ والیبال و بسکتبال و توپهای
بازی بچهها این نام را گرفت.
جوادیه :محلهای قدیمی که اهالی آن مخصوصا
جوانها بسیار بدلباس و بدسلیقه بودند .ابتدا این
ل آباد یا ازگل آباد نام داشت و بعدا به
محله اسک 
جوادیه تغییر داده شد.

خواب جنیفر لوپز

دیشب باز جنیفر لوپز آمد به خوابم .لباسی
سکسیتر از همیشه پوشیده بود.
پرسیدم :چه خبره؟ داری میری مهمونی؟
خیلی شاعرانه و با عشوه جواب داد :به مهمانی
خوب تو آمدهام! بعد لبهایش را غنچه کرد و
گفت :شنیدی که فتوا دادهاند که همه باید سکس
مضاعف داشته باشند و بچه بیشتر تولید کنند؟
مخصوص امسال...
گفتم :این را چه کسی گفته؟ مگر عقل
نداشته؟
با لهجه بد آمریکایی گفت :ماکام راهبری.
گفتم :منظورت مقام رهبری است؟
خندید و گفت yes :همونه...
بعد به طرف من آمد و شروع کرد به بوسیدن
من .صدای اعتراض من بلند شد و ضمن عقب
راندنش شروع کردم سرش داد کشیدن که چرا دارد
رابطه رویایی ما را خراب میکند و آن را فیزیکی
میکند یکهو از خواب پریدم .زنم با متکا در دستش

شوخی عکسی
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هایل رهبر! هایل رهبر!

باالی سرم نشسته بود و به من که مثل دیوانهها
تکان میخوردم و بد و بیراه میگفتم نگاه میکرد.
پرسید :باز هم با جنیفر لوپز دعوات شد و
داشتی بهش فحش میدادی؟
گفتم :به خدا داشتم به کس دیگری فحش
میدادم که فقط سکس مضاعف و همت در شهوت
داره و حتی توی خواب هم ما را راحت نمیگذاره...
گفت :بگیر بخواب شاید خودش بخوابت بیاد
و مستقیما به خودش فحشها را تحویل بدهی...

بخش ادبیات

(جوابی برای مهتاب آسمانی و شعر زیبایش)

بوی انتظار گرفتهام

پنجره تاریک از تصویر چشمهای من پر است
روی تخت دراز کشیدهام
خود ارضایی چه پروا
بیرضایت از هماغوشی با تو
همه خواب و خیال ،چه در گرما ،چه در سرما
همه یاد توست
بوی بغل کردن و بوسیدن توست
رهایم کن ،انتظار بس است

این حال زار من بس است
نبوسیده ،نبوییده ،نه هم آغوش تو
از بس نیامدی
باردار
نیامدنت شدهام

مسائل فقهی حیاتی!

آیتاهلل جواد آملی در کتاب جدید خود به نام
«مفاتیح الحیات» با اشاره به فرمایشات امام موسی
کاظم مینویسد :سه گروه زیر سایه عرش خداوند و
توجه او قرار میگیرند :کسی که زمینه ازدواج برادر
مسلمان را فراهم آورد ،یا به او خدمت کند و یا
راز او را بپوشاند .برای آنها که به مسائل پیچیده
فقهی آشنا نیستند منظور آیتاهلل این است که این
سه گروه به شرح زیر تقسیم میشوند :اول آنهایی
که زنی را برای مردی و یا مردی را برای زنی جور
میکنند که البته اسم قانونی است و با اسم زشت
غیرقانونیاش بسیار تفاوت دارد.
دوم این که اگر این شخص نخواست با جنس
مخالف وصلت کند خود این شخص خدمت! خود را
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خﺒرهای سیاسی...

ﭼﮕونه جوان بمانیم ؟

و گو بین اقلیتها و زبانهای گوناگون
برقرار شود.خبرگزاری «آسوشیتدپرس»
درباره این تماس تلفنی مینویسد که خانم
مرکل از رییس جمهوری روسیه خواسته
تا از تاثیرگذاری خود در اوکراین برای بهتر
شدن وضعیت استفاده کند.
انجال مرکل درست پیش از سفر روز
پنجشنبه خود به واشنگتن این تماس
تلفنی را برقرار کرده است.
خبرگزاری فرانسه نیز چهارشنبه۱0 ،
اردیبهشت ،از دستگیری کاردار نظامی
روسیه در شهر کییف به اتهام جاسوسی
خبر داده است .در یک بیانیه دولتی در
این باره آمده است «کاردار نظامی روسیه
دیگر حق ورود به خاک اوکراین را ندارد».
در این بیانیه گفته شده که این شخص که
نامش فاش نشده در حین ارتکاب جرم
«دستگیر» شده است.

دیگر اثرهای بد سیگار پیری قلب و آلودگی
ششها و ضعیفشدن جدارهرگهاست.
در هر صورت سیگاریها بدانند اگر دست
از سیگار بر ندارند زودتر میمیرند!

بقیه اﺯ صفحه ۹

بﻦ کینﮕزلی در...

بقیه اﺯ صفحه ۲۶

این اقدامات به شهرت برسد ،به بدنامی
رسید .همین باعﺚ شده است تا زمه
کیس به این پروژه عالقه مند شود و نشان
دهد چگونه شد که کار پتی جنبهای
غیرقانونی و نامحبوب به خود گرفت .در
این بین نباید نگاه نو و جدید زمه کیس
به داستان را نیز نادیده گرفت.
در فیلم «زمه کیس» ،گوردون لوی
نقش پتی را بازی می کند .دال نقش
دوست او را دارد و کینگزلی هم همان
طور که اصو ً
ال به تیﭗ و شخصیت او
می خورد ،نقش مربی و مرشد پتی را
ایفا میکند.

خالی از شوخی

بقیه اﺯ صفحه ۳1
در اختیار آن خواهر و یا برادر قرار دهد .در
مورد سوم اگر ازدواج جور نشد و شخص
نخواست از سرویس رایگان جور کردن و
برده بودن استفاده کند و کارهای خالف
شرع انجام دهد حداقل باید راز او را حفﻆ
کرد و صدایش را درنیاورد!

اخﺒار جالﺐ و عﺠیﺐ
از دور دنیا

در هندوستان بلندقدترین مرد دنیا
با کوتاهترین زن این کشور ازدواج کرد.
خبرنگاران از این مرد پرسیدند که آیا
از زندگی زناشویی خود راضی است؟ او
جواب داد :بسیار راضی هستم به غیر
از این که باید برای کارهای خانه مرتب
زنم را بلند کنم تا دستش به قفسههای
آشپزخانه برسد و این موضوع کمی اﺫیت
کننده شده است!

***

دانشمندان امور زیست شناسی
اسکلت یک بچه دایناسور را در کشور
شیلی پیدا کردند .آنها میگویند که این
بچه دایناسو احتماال یتیم و بیسرپرست
بوده چون روی بدنش آثار نوازش و محبت
پدری وجود ندارد!

***
اقیانوس شناسان استرالیا نوعی خیار
را پیدا کردهاند که در اعماق اقیانوس رشد
میکند و مزه خیار خودمان را میدهد.
اگر کسی بتواند به اندازه کافی در
اقیانوس ماست بریزد میشود یک آبدوﻍ
خیار حسابی درست کرد.

***
یک دانشمند ژاپنی موفق شد با
استفاده از دنبه خوک مواد سوختی
درست کند که میتواند جایگزین بنزین
اتومبیلها شود.
این دانشمند گفت :مشکل کوچکی
وجود دارد و آن بوی این نوع بنزین است
که ضمن استفاده از آن همه جا بوی

بقیه اﺯ صفحه ۳۸

به هاﻟیوﻭدیها ﻓﮑر نﮑﻨیﺪ

جراحیپالستیکپیرشدنهنرپیشهها
بخصوص هنرپیشههای زن را پنهان
کرده است .االن دیگر خیلی عادی شده
است که برای خالصشدن از شر چین
و چروکها دست به جراحی پالستیک
بزنیم ،اما اگر روش زندگی خود را
عوض کنیم میبینیم که شادابی طبیعی
احساس جوانی را با ظاهر همراه میکند.
یادمان نرود اشکالی ندارد که سن ما
پنجاه سال باشد ،اما نباید پنجاه ساله
به نظر برسیم یا خود را پنجاه ساله تصور
کنیم .تصور ما سن ما را میسازد بنابراین
اولین جایی که باید تغییرها را بررسی
کرد ،درونمان است .باید دیدگاهمان را
درمورد پیرشدن به طور کلی تغییر دهیم.
اگر بتوانیم لذت و شور جوانی را دوباره به
خودمان برگردانیم و زندگی خود را سرشار
از ممکنها ،فرصتها و هیجان ببینیم آن
وقت دوباره جوان میشویم؟

ﺷیریﻨی ﺧواﺏ را اﺣساﺱ ﮐﻨیﺪ

خوابیدن را فراموش نکنید ،اگر کمتر
از  8ساعت بخوابید نه تنها احساس
خستگی میکنید بلکه به استقبال دیابت،
حمالت قلبی و سکته رفتهاید .کمبود
خواب موجب افزایش هورمون گرین
میشود که اشتها را افزایش میدهد.
فقدان خواب همچنین سبب سرکوب
هورمون لپتین میشود که موجب ایجاد
بیکن و ژامبون میگیرد که البته خیلی
بهتر از بوی دود گازوئیل است .مشکل
دوم این است که بازاریابی این نوع سوخت
در کشورهای مسلمان بسیار مشکل
خواهد بود!

***
یک خانم فیلیپینی دکتر جراح
زیبایی خود را به دادگاه کشانده و از او
شکایت کرده که در عمل جراحی سینه او
سهلانگاری انجام شده است .او میگوید:
یکی از سینههایش باالتر و سینه دیگر
پایینتر قرار دارد .دادگاه بعد از دیدن دکتر
که چشمانش چﭗ بود و میگفت که به
نظر او سینهها هم تراز هستند شکایت زن
را قبول نکرد و برای دکتر رای بیگناهی
صادر کرد.

***
در پاکستان یک مرد ادعا میکند که
شرابی ساخته که الکل ندارد .او میگوید
این شراب در عین حال مزه سرکه هم
نمیدهد .از سوی شرابنوشان و شراب
دوستان دنیا گویا برای این مرد کلی نامه
و تلفن و پیام رسیده و به او کلی فحش
و بد و بیراه دادهاند که کار او حرام کردن
انگور است و فایده دیگری ندارد!

***
در کانادا یک راننده تریلی  ۱8چرﺥ
که همه چرﺥهایش با هم در آن واحد
پنچر شده بودند بعنوان بزبیارترین و
بدشانسترین مرد سال انتخاب شد.
این مرد گفت :دو روز طول کشید تا
پنچری این  ۱8تایر را گرفتم!

***
چین موفق شد که باالخره سفینهای
را با سرنشینی یک روبات یا آدم آهنی بر
سطح کره ماه بنشاند .سخنگوی مرکز
تحقیقات فضایی چین گفت :همه اجزاﺀ
و قطعات این سفینه در کشور خودمان
ساخته شده بود به غیر از پرچمی که
روی خاک کره ماه نصب کردیم .او گفت:
پرچمهای ما بسیار بیدوام هستند و
چون ترسیدیم این پرچم پاره شود و رنگ
و رویش چند روزه بپرد پرچم را از آمریکا
سفارش دادیم!
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احساس سیری میشود .مطالعات نشان
میدهد افرادی که کمتر از  8ساعت
میخوابند بیشتر دچار چاقی و اضافهوزن
میشوند.
اما ،یادتان نرود اگر همیشه احساس
خستگی میکنید ،حتما با پزشک خود
مشورت کنید .غده تیروئید شما سیستم
متابولیکی شما را تنظیم میکند وقتی این
غده به خوبی عمل نکند شما دچار افزایش
وزن میشوید و همیشه احساس خستگی
میکنید و میل جنسی خود را از دست
میدهید .انجام آزمونهای تیروئیدی
میتواند عملکرد تیروئیدتان را مشخص
کند و داروها میتواند به شما کمک کند
تا احساس بهتری داشته باشید.

آﻓﺘاﺏ نﮕیریﺪ

شاید ندانید که بزرگترین عاملی که
پوست شما را تخریب میکند ،افزایش
سن نیست بلکه ،نورآفتاب است .طی
سالها و به مرور زمان تابش نورخورشید
باعﺚ چروک های سطحی و عمیق
درپوست میشود ،پوست را شل و متورم
کرده ،رنگ کدر و زردی به آن میدهد.
آفتاب احتمال ایجاد سرطان پوست را
هم میافزاید .نورآفتاب کالژن را کم کرده
و باعﺚ ایجاد و افزایش بعضی خالها و
لکهای پوستی میشود.
البته این روزها که برنزهشدن مد
شده میتوانید از کرمهای برنز استفاده
کنید ،اما از سوالریم استفاده نکنید که
دست کمی از نور آفتاب ندارد .به یاد
داشته باشید در برابر آفتاب قرار نگرفتن
و مصرف کرم ضدآفتاب با  ،SPFخطر
سرطان پوست و نیز چروک انداختن
پوست را دستکم تا  ۱۵درصد کاهش
میدهد.

خودمان را به فرزندانمان...
بقیه اﺯ صفحه ۳۵

خواهیم کرد .اگر سطحی قضاوت نکنیم
به زیر پوست اهمیت خواهیم داد نه رنگ
پوست .اگر ارزشهای خودمان را بدانیم
و حقیقتا باور داشته باشیم زندگی آرامتر
و زیباتر میشود .قضاوتها انسانی و
معنوی میشوند .در خانهها عشق گرمی
میآورد ،اعتماد و امنیت در خانواده فوران
میکند .صدای بلند ،فریادها ،خشونت،
قهر و سیاستبازیها از احساس بیارزشی
و ناالیقی تغذیه میکنند .احساساتی که
در کودکی به ما آموختهاند که بچههای
دیگر زرنگ هستند ،تمیز هستند ،مودب
هستند و کودک ترجمه کرده که او هیچ
کدام از این خصوصیتها را ندارد .روز به
روز در بازی مقایسه با دیگر همسنها در
کفه ترازو سبکها قرار گرفته نفهمیده
است که با مقایسه کردنش خواستهاند او را
تشویق کنند که بهتر شود هرچند که نتیجه
ناامیدی او بوده و اینطور فهمیده است
که او کسی نیست ،در معنویت و انسانیت
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افقی
 ۱ـ مجموعهایی تلویزیونی در زمینه استعمارستیزی
مردم خطه جنوب علیه انگلیس بود.
 2ـ پدر آﺫری ـ دریچه حساس قلب ـ در آﺫری به
معنی دنباله و همراه است.
 ۳ـ آهسته آهسته ـ نقاش پروییاالصل فرانسه خالق
«پیکر عریان» ـ به جوش و خروش آمدن.
 ۴ـ رنگ گیاهی ـ فراوانی ـ تکیه کالم درویش.
 ۵ـ زمین به گویش آﺫری ـ ابرقدرتی که تکه تکه شد
ـ کار اهللبختکی!
 6ـ کشوری است آسیایی ـ آموخته لقمان ـ پروردگار.
 ۷ـ ظروف ساخته شده از گل و خاک رس ـ گروه
اسبان ـ نویسنده کتاب اقتباس شده.
 8ـ نگهبانی و محفوظ شده ـ دریغ و افسوس ـ
تمرین جنگ و دفاع.
 ۹ـ راوی را گویند ـ گاوآهن ـ بخشی است در استان
زنجان.
 ۱0ـ عزیز عرب ـ حیثیت و آبرو ـ شکوه و شکایت.
 ۱۱ـ اسب بارکش ـ همه و مجموعه ـ جوی خون.
 ۱2ـ «آهی» کم از آگاهی ـ کر ـ خو گرفته.
 ۱۳ـ از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ـ
ساخته شده از مادر فلزات ـ شب انگلیسی.
 ۱۴ـ صلح و سازش ـ از اسامی آقایان است و بخشی
در سقز ـ آزاد شده.
 ۱۵ـ ادیب فرانسوی نویسنده کتابهایی چون
«نامههای ایرانی» و «روحالقوانین»

عمودی
 ۱ـ مخترع انگلیسی «کورههای بلند» که به نام
خودش مشهور است ـ پولی که سر عروس و داماد
میریزند.
 2ـ قتل با نقشه قبلی ـ مفهوم سخن ـ از اسامی
آقایان.
 ۳ـ نوعی تنپوش زنانه ـ از قهرمانان داستان سه
تفنگدار ـ زه کمان.
 ۴ـ ماهی عنبر ـ از کتب آسمانی.
 ۵ـ دریای تازی ـ کشور ساعت ـ چوپان گله.
 6ـ به ته کفش رنود دیده میشود! ـ سبب و علت ـ
بانگ و فریاد خشم و غضب ـ عادت و روش.
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آسیبرسان به زندگی و خانواده را تصحیح
کنیم تا برای فرزندان و نوههایمان خوب
آموزی داشته باشیم .با کارمندان و دوستان
و همکاران خود عاقالنه برخورد کنیم و نه
از روی ترس ...ترس از شناخته شدن.

فقیر است و دیگران همیشه بیشتر از او
و بهتر از او هستند .لذا دست به سرزنش
میزند و مرتبا عیب میگیرد که به آنان
ثابت کند آنها نیز کسی نیستند هرچند
که واقعا حرف خود را باور ندارد و روز به
روز رفتار عیبگیر و شماتتگر او با صدای
بلند ،فریاد ،فحاشی ،خشونت رفتاری،
قهر ،تمسخر ،توهین ،تهمت و به ظلم و
ستیزهگری آلوده میشود.
بیایید بیاموزیم که عقاید و رفتارهای

هرگونه ﭘرﺳﺸی در ﺯمیﻨه بهﺪاﺷﺖ رﻭانی،
مﺸﮑﻼت رﻭﺣی ﻭ اﺧﺘﻼﻓات ﺧانوادگی داریﺪ
ﻭ ﻓﮑر میﮐﻨیﺪ ﮐه نیاﺯ به ﭘاﺳﺦ ﮐارﺷﻨاﺳانه
یا معاﻟجه رﻭﺣی ـ رﻭانی دارد اﺯ ﻃریﻖ
ﺷﻤارﻩ تﻠفﻦ ﺯیر با ﺧانﻢ ﻓریفﺘه اماﻡﻗرﺷی
تﻤاﺱ بﮕیریﺪ.
Phone: 202-440-1381

جدول سو دکو ایﻦ شماره
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حل سودکو شماره قﺒل
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جدول ایﻦ شماره
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 ۷ـ از وسایل حمل و نقل جمعی ـ پایتخت
لذتبخش! ـ پشیمان.
 8ـ خوراکی است از اسفناج و تخم مرﻍ و خرما ـ
شهری در سیستان و بلوچستان ـ سوغات قم.
 ۹ـ درنگ و آهستگی در کار ـ آمادگی زمین برای
کشت و زرع ـ نوعی سنگ.
 ۱0ـ برجی در فرانسه ـ شهری در استان چهارمحال
و بختیاری ـ جای خالی از هوا ـ نومیدی.
 ۱۱ـ بیگانه دور از وطن ـ عادتها و روشها ـ
صریحاللهجه.
 ۱2ـ جسمی است جامد و سخت که به صورت
عقیق و سنگ آتشزنه یافت میشود ـ گیاهی است
از نوع زردچوبه با برگهای شبیه لبالب.
 ۱۳ـ از انواع خواهر و برادر ـ درختی است شبیه
درخت لیمو با میوهای به اندازه عناب ـ خدعه و
نیرنگ.
 ۱۴ـ مطلع و واقف ـ نوعی شیشه ضخیم ـ روش
و سیره.

 ۱۵ـ پایتخت آشور ـ انجمن بزرگان علم و ادب و
دانش.
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