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مجمع عمومی اعضاء کانون

گزارش هیات مدیره و کمیته حقیقت یاب

دوشنبه 16 جون )26 خرداد(

مجمع عمومی اعضاء کانون
انتخابات و بررسی پیشنهادات ارسال شده

دوشنبه 2۳ جون )2 تیر(

بوسه تاریخی
با  واتیکان  در  تاریخی  دیدار  یک  در  اخیرا 
کشور  و  یهودیان  نماینده  اعظم  پاپ  وساطت 
شیمون پرز  رییس جمهور اسراییل، با محمود 
روبوسی  فلسطین،  وزیر کشور  نخست  عباس، 
کردند. این اولین بار بود که چنین بوسه ای بین 
این دو دشمن قدیمی رد و بدل می شد. مفسران 
سیاسی و هنری می گویند بوسه لیال حاتمی از 
رییس فستیوال سینمایی »کن« در این روبوسی 

دوم زیاد هم بی تاثیر نبوده است.

بشار االسد بازمی گردد
انتخابات سوریه پایان یافت و همان طور که 
شرط بندی کنندگان الس وگاس اعالم کرده بودند 
برنده نهایی باز هم بشار االسد بود. او با نتیجه 88 
درصد آراء موافق به پیروزی رسید. یک جای این 
قضیه خراب است و عدد 88 درصد کمی به قول 
آمریکایی ها بوی ماهی می دهد. درست است که از 
۹6 درصد دوره های قبل منطقی تر به نظر می آید 
ولی اگر به حساب ریاضی ساده حساب کنیم که 
باالخره یک اپوزیسیون در سوریه وجود دارد که 
سه سال با رژیم بشار االسد در حال جنگ بوده 
و تعداد آن ها حداقل 20 درصد جمعیت است و 
آن دو میلیونی که در خارج از سوریه آواره شده اند 
حتی با احتساب تمام افراد ارسالی از ایران از سپاه 
قدس و حزب اللهی های دیگر که همه شناسنامه 
سوریه ای دارند و تمام دستکاری های تیم متخصص 

آراء ساختگی ارسالی دولت ایران این 88 درصد به 
نظر من باید حدود 86 یا 8۵ درصد باشد و ملت 

سوریه دو تا سه درصد سرش کاله رفته است!
البته قالبی بودن این هم به انتخابات مصر به 
در چون آنجا هم ژنرال السیسی ۹6 درصد آراء را 

آورد و صدای کسی هم در نیامد...

ظهور 
ایران  در  اسالم ستیزی  قضیه  بودن  جالب 
می تواند این باشد که جوانان ایرانی امروز بیشتر 
در هیجان و اشتیاق آمدن »آی فون« و »ایکس 
باکس« جدید به بازار هستند تا ظهور امام زمان!

تانگوی تخم مرغ داغ!
تهران  در  داغ«  مرغ  تخم  »تانگوی  نمایش 

توقیف و اجرای آن برای چند روز متوقف شد. 
به  تهران  دادستان  عمومی  روابط  مسئول 
خبرنگاران گفت: توقیف این نمایش به چند دلیل 
بوده است. اوال تانگو یک پدیده غربی است و با 
استاندارهای اسالمی ما جور در نمی آید. دوم »تخم 
مرغ« مساله حساس روز است چون مردم در مورد 
گرانی آن حساسیت بخرج می دهند. سوم این قضیه 
»داغ بودن« گرایش های ضد دولتی و جنبش های 

ناسیونالیستی کشور را تحریک می کند. 
اگر  مثال  نمایشنامه  نام  برای  گفت:  وی 
می گذاشتند »بابا کرم یک تخم مرغ آب پز« شاید 

توقیف نمی شد.
وی اضافه کرد: البته مشکل بزرگ این تئاتر 
اختالف مردان و زنان بود که طبق قوانین جاری 
مملکت حتی برای تولیدهای هنری محدود است.
این مسئول گفت: مخالفت ما با لحن کالم 
سه  نداریم چون  مشکلی  مرغ  تخم  با  و  است 
نمایشنامه پیشنهادی از سوی مسعود ده نمکی 
برای مقابله با این حقه های هنری اپوزیسیون ارائه 
شد که »نیمرو  در جبهه« و »تخم مرغ عسلی برای 
شهیدان« و »خاگینه در دمشق« از جمله آن ها 

هستند و همه جواز نمایش و اکران عمومی گرفته اند 
اما بنا به خواست نویسنده روی صحنه نرفته اند!

طوفان دوم تهران
گویا بعد از طوفان سهمگین شن چند هفته 
پیش دوباره یک طوفان دیگر که نام آن را مردم 
تهران بچه طوفان گذاشته اند به پایتخت هجوم 
می گویند  است.  کرده  وارد  خساراتی  و  آورده 
طوفان های دیگری هم در راه هستند. یکی از بچه ها 
در تهران می گفت: قبال اینجا با دو فاجعه طبیعی 
بزرگ سر و کار داشتیم یکی زلزله بود و یکی این 
آخوندها و حاال این طوفان ها هم اضافه شده است!

نکته
آیا می دانستید که اگر گفتن کلمه »دشمن« 
در نطق های آیت اهلل خامنه ای ممنوع می شد این 
بابا دیگر حرفی برای گفتن نداشت و خطبه هایش 

را قطع می کرد؟

جوک  قدیمی برای این 
روزها

پدرش  از  بچه ای  امام  »ارتحال«  هفته  در 
می پرسد: بابا، امام خمینی توی دریا غرق شد؟

پدر جواب می دهد: نه پسرم!
پسر می گوید: پس چرا در هفته ارتحال ایشون 

همه مردم میرن شمال؟

تعطیالت ارتحال امام
این ایام سالگرد »ارتحال« امام خمینی هم 
آن  انتظامی  نیروی  و  اسالمی  جمهوری  برای 

دردسری شده است. 
در این هفته که سه یا چهار روز تعطیل است با 
اضافه کردن یکی دو روز آخر هفته و مرخصی های 

به مسافرت  ایرانی  استفاده نشده، خانواده های 
محبوب خود یعنی شمال ایران می روند. می گویند 
این تنها ایامی است که ملت ایران از آمدن خمینی 

به ایران خوشحال هستند!
نیروی انتظامی و پلیس دریا به زن ها اخطار 
داده است که اگر بیشتر از شش سانتی متر مربع 
از پوست خود را نشان دهند و یا بصورت مختلط 
با مردان باشند )حتی مردان محرم خانواده( آن ها 
را جریمه و حتی  ممنوع الشنا خواهند کرد! نیروی 
انتظامی می گوید: اگر کسی را که قانون شکنی کرده 
دستگیر کنیم او را به کویر لوت تبعید خواهیم کرد 
تا از بی آبی و تشنگی بمیرد و دیگر هوس آب  تنی 

در دریای خزر نکند.
پلیس دریایی روسیه می گوید هر سال در این 
ایام اجسام سیاه رنگ باد کرده ای توسط ماموران ما 
شناسایی می شوند که شبیه ماهی ها و دلفین های 
بزرگ هستند و بعدا متوجه می شویم که زنان چادر 
سیاه پوش ایرانی دریای خزر هستند که ضمن شنا 

کردن از سواحل ایران دور شده و گم شده اند.

اگر غم و غصه مردم ایران از مرگ امام خمینی 
در این ایام »ارتحال« زیاد باشد می توان گفت که 

غم و غصه زن های ایرانی در ایران دو برابر است!

ایران غمگین ترین   
کشور دنیا

موسسه آمارگیری »گالوپ« آمار امسال خود 
را در مورد خوشحال ترین و غمگین ترین ملت ها در 
جهان منتشر کرد. ایران در این جدول در مقام اول 
در بین ۱۳8 کشور دنیا که آمارگیری شده اند قرار 
گرفته است؛ البته نه بعنوان خوشحال ترین ملت 
بلکه بعنوان غمگین ترین ملت! البته این موسسه 
روضه خوانی و سینه زنی و گریه زاری و گل مالی و 
قمه زنی مراسم مذهبی را در این آمارگیری منظور 
نکرده است چون ایران دیگر واجد شرایط غم و 

شادی این موسسه نمی شد.
سخنگوی این موسسه می گوید: 60 درصد مردم 
ایران دچار افسردگی عمیق هستند و ۴0 درصد بقیه 
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شوخی عکسی

NEED TO START YOUR 
OWN BUSINESS?  CALL US

Who Qualifies?
• Legal Residents (Asylees/Refugees, Permanent 
Residents or Citizens)
• ITIN Holders
• Residents of DC Metro Area (MD, DC, VA)

About the Loan:
• Requires 20% - 30% equity
• Average credit score or a co-signer
• Loan repayment term up to 4 years
• From $500 to $50,000
• Competitive Interest Rate

► Taxi      ► Truck      ► Cafe      ► Convenience Store      ► Child Care Business
or Other Business

For further information please contact Abnet A. Tessema (Program Specialist)

ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP IS A PRIVATE NON-PROFIT 
ORGANIZATION OPERATING IN THE DC METROPOLITAN AREA

آیا به دنبال شروع کسب و کار خود هستید و نیاز به وام دارید؟  با ما تماس بگیرید

We Also Provide Business Counselling

Tel: 703.685.0510      Atessema@ecdcus.org
Enterprise Development Group

901 South Highland Street, Arlington, VA 22204
www.EntDevGroup.org

روحانی: آقای خبرنگار عکس مرا بگیر برای  پروفایل »فیس بوکم« الزم دارم!

در قرعه کشی گرین کارت آمریکا شرکت کرده اند و 
به زندگی بهتر خود کمی امیدوارند!

شاهین نجفی                              
و کنسرت تورنتو

شاهین نجفی خواننده و فعال سیاسی همراه 
گروه موسیقی خود در کنسرت پرفروش تورنتوی 
کانادا  برهنه شد و به اجرای موسیقی پرداخت. این 
کار در حمایت از زندانی های بند ۳۵0 زندان اوین 
انجام شد. تماشاگران بسیار مشوق بودند. چند 
دقیقه بعد از اعالم این خبر کامپیوترهای ایران به 
ویژه در حوزه علمیه قم در جستجوی عکس ها و 
ویدیوهای این کنسرت برآمدند. آن ها فکر می کردند 
که بجای شاهین نجفی شخصی به نام شهین 
نجفی لخت شده و تصور می کردند یک زن این کار 
را انجام داده است و یک داف ایرانی است )داف: 

دختر ایرانیـ  فرنگی(
بعد از دیدن اندام  پشمالوی شاهین نجفی و 
مردان نوازنده عضو ارکستر، کاربران اینترنتی قم به 
مسئولین شکایت کردند تا موتور جستجوی خود 
را کمی »تون آپ« کنند تا نتایج غیراخالقی نظیر 

دیدن مردان لخت در اینترنت ملی ظاهر نشود.
شاهین نجفی استعداد شگرفی است. موسیقی 
خوب دارد و شعر زیبا می سراید و مشوق صدها 
خواننده »رپ« در ایران شده تا حرف خودشان 

را آزادانه بزنند.
کاش به جای شاهین نجفی ما خوانندگان و 
فعاالن سیاسی نظیر جنیفر لوپز و شکیرا و بیانسه 
داشتیم و ظریف تر حرف های خود را بیان می کردیم.
لب مطلب این که اگر حسین شریعتمداری 
رییس روزنامه »کیهان« به حد مرگ از شاهین 
نجفی متنفر است دلیل خوبی است که ما از او آرش 
کمانگیر و فرخی یزدی و باقرخان و ستارخان بسازیم 

و لخت و غیرلختش را دوست داشته باشیم...

برزیل ۲۰۱۴
اخبار ورزشی

تیم فوتبال ایران راهی برزیل شد تا در جام 
همه  شود.  روبرو  دیگر  رقبای  با  جهانی 20۱۴ 
می دانند شانس ایران برای بردن جام و حتی برای 

صعود به مرحله بعدی بسیار کم است. 
طبق پیش بینی شرط بندان الس وگاسی که 
کسب و کار بیلیون دالری برای همین نوع مسابقات 
دارند شانس بردن ایران هزار و ۵00 تا دو هزار به 
یک است. یعنی اگر روی ایران شرط بندی کنید 
و ایران برنده شود پول شما دو هزار برابر می شود.
مشکل تیم ایران نداشتن انگیزه پیروزی است. 
پیروزی برای چه کسی و چه کشوری؟ اگر برنده 
شوند جمهوری اسالمی همه افتخارها را نصیب 
از آن  خودش می کند. برای کشوری که چیزی 
باقی نمانده و تخته چوبی است سرگردان در دریای 
مهیب اسالم من درآوردی جمهوری اسالمی، چرا 

باید توپ زد و ۹0 دقیقه دوید؟
در ایران یکی از این امام  جمعه ها گفته اگر 
بازیکنان ایران قبل از مسابقه و در »هافتایم« دعا 
کنند صد در صد جام جهانی را خواهند برد. پس 
تکلیف این تیم بوسنی چه می شود که آن ها هم 
ملتی تازه اسالم آورده هستند و از این کلک تاکتیکی 
ورزشی یعنی دعا قبل از مسابقه و در وقت استراحت 

استفاده خواهند کرد؟
مربی تیم آرژانتین که تیمش قرار است با تیم 
ایران روبرو شود بعد از شنیدن این که قرار است دعا 
و نماز بازیکنان ایرانی به کمک آن ها بیاید تاکتیک 
بازی را عوض کرده و قرار است بجای 2-۴-۴ 

با صف آرایی 2-2-۴ به مصاف تیم ایران برود!

خدا و کامپیوتر و اینترنت
* چرا خدا بجای فرستادن ۱2۴ هزار پیامبر 
کره  اهالی  برای  خالی  و  »توییت« خشک  یک 

زمین نفرستاد؟
* آیا این درست است که خدا آدم را از بهشت 
بیرون کرد چون او داشت عکس های لختی حوا 
را روی صفحه کامپیوترش تماشا می کرد و خدا 

مچ او را گرفت؟
* وقتی به درگاه خدا دعا می کنی و دعایت 
برآورده نمی شود درست مثل این است که کسی 
ایمیل های تو را باز نکند و نخواند. خیلی حالت 

گرفته می شود.
* آیا عزراییل دکمه delet خدا برای حذف 

اشتباهات و زباله ها و ناخواسته ها است؟
* چرا خدا برای مذهب های اصلی اش مبلغان 

یهودی و مسیحی و مسلمان را مجبور نمی کرد که 
پایین صفحه »فیس بوک«شان آمار مراجعه کننده 

و تعداد »الیک« را بگذارند؟
* اگر من خدا بودم به حضرت نوح یک »جی پی 
اس« می دادم تا این همه حیوان بدبخت جانشان 
در طوفان تلف نشود و او بتواند طوفان را دور بزند.
* اگر من خدا بودم به ابراهیم ایمیل می زدم 
که بجای ساختن خانه خدا در صحرای خشک 
عربستان آن را در سواحل جزایر کارائیب بسازد تا 

زائران کمی بیشتر حال کنند.
* اگر من خدا بودم فیلم قصد کشت فرزند 
ابراهیم را می گذاشتم توی »یوتیوب« تا مردم حق 

انتخاب بین مذهب و المذهب را داشته باشند.
دارد  زمینه ها  این  در  سئوالی  کسی  اگر   *
God@gmail. مستقیما با ایمیل خدا به آدرس

com تماس بگیرد و مزاحم وقت من نشورد...

درد دل با خوانندگان
شما  که  بخیر  یادش  احمدی نژاد  زمان 
خوانندگان االن در صفحه دوم بودید و داشتید 
مطالب طنز می خواندید. با این حسن روحانی 
بدمصب که پاشو کرده توی کفش ما و چپ و راست 
و مرتب منتقد اسالم جمهوری اسالمی شده کار 

نوشتن خیلی سخت شده است.
را گوش کنید که  مثال همین نطق آخرش 
می گوید:  وقتی خواستند در قم خزینه ها را بردارند 
و دوش بگذارند برخی گفتند »وای اسالم از دست 
رفت« و بعضی دیگر گفتند »نیمی از اسالم رفت!« 
و در قسمت بعدی نطقش می گوید: چه جنجالی 
به پا شد وقتی صحبت از تغییر ساعت شد، یعنی 
ساعت تابستانی و زمستانی! و برخی ها و بعضی ها 
مخالف  برخی های  و  بعضی ها  همان  لزوما  که 
لوله کشی حمام نبودند گفتند که نیمه دوم اسالم 

هم از دست رفت!
درست است که روحانی دارد کارهایی می کند 
که اسالم جمهوری اسالمی را بزک و دوزک کند و 
االغ را به جای کالغ به مردم و یا برعکس بفروشد اما 
با این  حرف هایش کار نوشتن طنز را برای بسیاری 
سخت می کند. مثال همین تمیز بودن احمدی نژاد 
بخاطر دوش گرفتن های متعدد روزانه و یا مخالفت 
او با تغییر ساعت که می پنداشت توطئه غربی هاست 

می توانست صدها مطلب طنز را بیآفریند...

داستان کوتاه 

من و مکانیک من
ماشینم یکهو پت پت کرد و کنار جاده ایستاد. 
البته خودش کنار جاده نایستاد چون اینقدر ماشین 
مودب و باهوشی نیست و من مجبور شدم عرق 
کنان آن را از خط وسط اتوبان به کنار بکشانم تا 
رانندگان دیگر به من نزنند. خدا پدر این تلفن همراه 
یا موبایل را بیامرزد که توانستم بالفاصله به یکی 
از رفقا زنگ بزنم و کمک بخواهم. بدون این تلفن 
زمان قدیم مردم چکار می کردند؟ چندین کیلومتر 
پیاده روی می کردند تا به اولین تلفن عمومی برسند؟ 
آن هم تلفن عمومی که کار نمی کرد و یا سیمش 
را قیچی کرده بودند و گوشی اش را دزدیده بودند؟
بعد از یک ساعت عرق ریختن توی هوای داغ 
تابستان سر و کله یدک کش پیدا شد. وقتی به 
مکانیکی که راننده یدک کش پیشنهاد کرده بود 
رسیدم توی پارکینگ به استقبال من آمد و اولین 
سئوالش این بود: ماشینت خراب شده؟ عصبانی 
بودم و می خواستم جواب بدم: په نه په، آمده ام 
حال مادرت را بپرسم! ولی جلوی خودم را گرفتم. 
همه جای ماشین را معاینه کرد و گفت: همه چیز 

اوکی است! این مکانیک ها وقتی روی یک مورد 
ماشین خارجی کار می کنند انگلیسی شان هم خوب 

می شود و کلمه OK هم همین  مورد را داشت. 
توی دلم گفتم: کاش اتومبیل هم مثل مریض 
می توانست زبانش را در بیاورد و به دکتر مکانیک 
نشان دهد تا او بتواند مرض را بالفاصله هدف گیری 
کند. همان طور که سرش را می خاراند پرسید: چند 

وقته که این مشکل را داشته اید؟ 
گفتم: فقط همین امروز اتفاق افتاد.

گفت: ممکن است به خاطر رطوبت هوا باشد 
که زده سر شمع ها. 

می خواستم بگویم مرد حسابی توی این هوای 
خشک رطوبت کجا بوده؟ ولی جلوی خودم را 

گرفتم و چیزی نگفتم. 
نگاهی به تایرها کرد و گفت: تایرهایتان صاف 
شده باید عوض شود. بعد جمله ای را گفت که هر 
کسی را وحشت زده می کند: خانواده شما هم سوار 
این ماشین می شوند؟ باید خیلی مواظب باشید...
با ماشین من ور رفت. ماشینم  دو ساعت 
مثل مریضی به سیم های کامپیوترش وصل شد 
ولی حضرت آقای مکانیک نتوانست علت پت پت 
کردن و متوقف شدن ناگهان اتومبیل را پیدا کند.
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی
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هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی »ایرانیان« پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

و حمله اش را به هر سویی سازمان دهد، 
این بحران سمت و سوی متفاوتی خواهد 
گرفت؛ بحرانی که در صورت عدم دفع 
سریع آن، استعداد تبدیل  شدن به یک 

بحران منطقه ای را دارد.
به گفته جبار یاور، از وزارت پیشمرگ 
کردستان، حدود 80 هزار نیروی ارتش 
عراق در منطقه موصل توانایی مقاومت در 
برابر هزار و  ۵00 عضو »داعش« را نداشته 
است. چنین ارتشی، آیا خواهد توانست 

به راحتی »داعش« را مهار کند؟
برگرفته از پایگاه اینترنتی »بی بی سی«

بقیه از صفحه 15
»داعش« و بحرانی...

دفاع استراتژيک ايران از مرزهای عراق 
انتقال  اسرایيل  مرزهای  و  مديترانه  به 
يافته است. آن ها »دلواپس« پيشرفت 
مذاکرات هسته ای دولت روحانی با آمريکا 
بودند. حاال بايد پرسيد که رهبر جمهوری 
اسالمی که مسئول اصلی سياست های 
به  امنيتی  نگرش  و  مذهبی  تبعيض 
کشور  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت 
است »دلواپس« چيست؟ آيا وظيفه اصلی 
سپاه همچنان سرکوب داخلی است؟ آيا 
سپاه تا خرخره آلوده به رانت های اقتصادی 
که در عراق غافلگير شده توانايی دفاع 
از مرزهای ايران را دارد؟ آيا اساسا برای 
پيش گيری از نفوذ تروريست های جهادی 
به مرزهای ايران به غير از راه های نظامی 
راه ديگری به ذهن مسئوالن جمهوری 

اسالمی خطور می کند؟
برگرفته از پایگاه اینترنتی »خبرنامه گویا«

بقیه از صفحه 15
تکفيـری ها از کجا...

دو سه ساعت بعد به خانه رسیدم. 
کلی پول بابت تعویض پمپ آب، فیلتر 
بنزین و شمع و جعبه تقسیم و چهار تایر نو 
گران قیمت دادم. وقتی خواستم ماشین 
را داخل پارکینگ خانه پارک کنم دوباره 

پت پت کرد و خاموش شد.
معموال مکانیک ها سر زن ها بیشتر از 

مردها کاله می گذارند آن هم مکانیک هایی 
که مانند دکترها صدها تجویز می کنند تا 
یکی از آن تجویزها به هدف بخورد و شفا 
پیدا کنی. من هم یک احساس زنانگی 
بهم دست داده بود که می دانستم حس 
سکسی و فیزیکی نبود بلکه روانی بود... 
خدا را شکر که این ماشین مال زنم بود و 
ماشین خودم سالم و قبراق بود. شاید او 
بتواند زبان این مکانیک ها را بهتر از من 
بفهمد و شاید کمتر سر او کاله بگذارند...

خالی از شوخی
بقیه از صفحه 31

بر این بودند که تحول در سینمای فارسی 
مدیون فردین است زیرا او بود که با توسل 
به شهرت جهانی در کشتی، وقتی بر پرده 
سینما ظاهر شد، نسبت به گذشته فیلم 
فارسی بیشتر مورد توجه عالقه مندان به 
سینما قرار گرفت که در گذشته بیشتر 
به فیلم های خارجی توجه داشتند و از 
سینمای ایران چندان استقبالی نمی شد. 
بدین ترتیب بود که با پیدایش بازیگران 
سرشناس و ظهور کارگردان های صاحب 

سبک سینمای ایران دگرگون شد.
و  نویسندگان  از  یکی  توصیف 
ـ  »ر  ایران  برجسته مطبوعات  مدیران 
اعتمادی« درباره فردین خواندنی است. 
او در مصاحبه ای بیان داشت که بعلت 
پر  بهتر مجله  نشر هرچه  و  مسئولیت 
مخاطب »جوانان« که اغلب تا ساعت 
ده شب بطول می انجامید، هرگز فرصتی 
برای رفتن به سینما نداشته تا بعد از 
انقالب این فرصت برای او فراهم می شود 
تا چند فیلم فارسی را تماشا کند. وقتی 
فیلمی از فردین را می بیند و در آن دقت 
می کند با خودش می گوید  »این که پل 
نیومن است!« زیرا به نظر او فردین در 
نقش آفرینی ها خود همان نرمشی را داشت 
که پل نیومن در جلوی دوربین داشت. 
او اضافه کرده است دلم می خواهد یک 
بار دیگر منتقدان بنشینند و بازی این 
مرد را فارغ از سوژه های فیلم ببینند. 
فردین خیلی نرم بازی می کرد، نقش را 
راحت  دوربین  و جلوی  هم می فهمید 
بود. صورت خوب، خنده های شیرین، 
بازی طبیعی و... همه چیز کنار هم. من 
در سینمای فارسی هیچ کس را ندیدم که 

به روانی فردین بازی کند.
تهران  معروف  سینماهای  از  یکی 
)سینما نیاگارا( به فردین تعلق داشت 
و در سال هایی که او همچنان یکی از 
و مطرح ترین چهره های  سرشناس ترین 

ایران بود، انقالب اسالمی پرونده دوران 
شکوفایی فیلم فارسی را مختومه کرد. 
از کشور  از هنرمندان به خارج  عده ای 
کوچ کردند، بقیه هم خانه نشین شدند. 
تنی چند از آنان درگیر دادگاه های انقالب 
شدند. ناصر ملک مطیعی به پخت و عرضه 
شیرینی در پارکینگ منزل خود پرداخت 
و تنی چند نیز به مشاغل غیرسینمایی 
رو کردند. اما شرایط فردین مشکل تر بود 
زیرا سنیما و خانه اش را مصادره کردند  و 
بعلت آن که خانه  دیگری برای سکونت 
نداشت، اجازه دادند فقط از یکی دو اتاق 

آن استفاده کند!
متاسفانه من پس از خروج از ایران 
برای سا ل ها از او بی اطالع بودم تا شنیدم 
پس از رفع مشکالت در خیابان شیراز 
ونک به فرش فروشی پرداخته است. در 
سفرهایی که به تهران داشتم آنچنان سریع 
باید باز می گشتم که بسیاری از برنامه ها 
ناتمام می ماند. با این همه تصمیم گرفته 
بودم چنانچه سفری میسر شود یکی از 
برنامه های اصلی ام تجدید دیدار با این 
باشد. ولی روز  پرآوازه  قهرمان هنرمند 
جمعه ای که طبق معمول برای برداشتن 
مارکتی  سوپر  به  »ایرانیان«  هفته نامه 
ایرانی در شهرمان رفتم، با دیدن تصویر 
تاسفی  نشریه  در  او  درگذشت  خبر  و 
عمیق و فراموش نشدنی اعماق وجودم 
تصمیم  علت  همین  به  گرفت.  فرا  را 
گرفتم در سفر به تهران سایر دوستان و 
نام آوران مورد عالقه ام را در اسرع زمان 

مالقات کنم.
پرواز ابدی فردین چقدر راحت بود. 
او عادت داشت پس از نهار حدود یک 
ساعت استراحت کند ولی در روزی که 
آن حادثه ناگوار رخ داد استراحتش به 
بیش از دو ساعت رسید وقتی همسرش 
برای بیدار کردن او رفت با خواب ملکوتی 
فردین روبرو شد. او با ایست قلبی نه فقط 
خانواده و دوستان بلکه ملتی را عزادار کرد 
ولی یاد ها و خاطر ه های شیرین او هرگز 

فراموش نخواهد شد.

بقیه از صفحه 32

پرواز از سکوی افتخار...

دیگر  و  ماهی  مورد  در  می باشد. 
فرآورده های دریایی نیز، حرارت دادن 
آنها ابتدا به منظور بهبود کیفیت خوراکی 
و در مرحله بعد جهت متوقف ساختن 
فعالیت های میکروبی و شیمیایی انجام 
ماهی  در  حرارتی  فرآیند  می گیرد. 
سبب نرم شدن بافت  ها، تغییر کیفیت 
پروتئین ها و تغییرات دیگر می شود و از 
طرفی ماندگاری آن را بهبود می بخشد. 
که  است  فرآورده ای  ماهی  کنسرو 
پس از پخت اولیه و ُپر شدن در قوطی 
و افزودن روغن و نمک به آن به دست 
باشید که قوطی  می آید. دقت داشته 
این فرآورده باید عاری از زنگ زدگی، باد 
کردگی و ضرب دیدگی باشد و همچنین 
بافت گوشت ماهی در فرآورده باید سفت 

و محکم بوده و متالشی نشده باشد.
از لحاظ ارزش غذایی کنسرو ماهی 
در مقایسه با ماهی تازه، ارزش آنها به 
شرایطی که ماهی در آن فراوری شده 
است، بستگی دارد ولی تفاوت چندانی 
ماهی  و  تازه  ماهی  غذایی  ارزش  بین 

کنسروی وجود ندارد.
توجه داشته باشید که کنسروهایی که 
ماهی به همراه استخوان آن کنسرو شده 
است مانند کنسرو ساردین، کیلکا و تن به 
همراه استخوان آن، دارای کلسیم و فسفر 
در سالمت  بنابراین  می باشند  فراوان 
استخوان های بدن نقش مهمی را ایفا 
می نمایند. همچنین در کنسرو ماهی، 

استفاده  چرب  ماهی های  از  معموال 
می شود که منابع غنی از امگا۳ هستند. 
اما باید گفت که ماهی کنسرو شده در 
روغن نسبت به ماهی کنسرو شده به 
شکل طبیعی، مقادیر کمتری امگا ۳ 
دارد زیرا همان طور که گفته شد در این 
صورت امگا۳ در روغن باقی می ماند که 
معموال نیز مصرف نمی شود. پس توصیه 
می شود انواع بدون روغن را انتخاب کنید 
و تا حد امکان محصولی را که دارای نمک 

کمتری می باشد انتخاب نمایید.

ماهی دودی
ماهی دودی با استفاده از شور کردن 
ماهی به روش مخلوط و سپس دود سرد 
تهیه می شود. دود دادن ماهی نه تنها 
جهت افزایش زمان ماندگاری بلکه سبب 

بهبود طعم و دلپذیری ماهی می گردد.
اگر برای دودی کردن از مواد سوختنی 
خوب استفاده کنیم، مواد رنگی داخل 
مواد سوختنی نباشد یا از چوب هایی که 
طعم و اسانس زیادی دارند مانند چوب 
درخت کاج استفاده نشود، دودی  کردن 
ضرر چندانی برای مصرف  کننده نخواهد 
داشت اما استفاده از چوب  های رنگ  شده 
یا چوب های  یا چوب  های اسانس  دار و 

آغشته به مواد نفتی مضر است. 
سوختن  اثر  در  بدانید  است  الزم 
تولید  که  دودی  نامناسب،  چوب های 
می شود حاوی ترکیبات سرطان  زا است که 
وارد غذا شده و در طوالنی  مدت می  تواند 

سبب بروز سرطان شود.

سالمترین و مضرترین روش های پخت ماهی
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۱ ـ کشوری است آفریقایی با ۵8۷ هزار کیلومتر مربع 
مساحت و ۱۳ و نیم میلیون جمعیتـ  سخن چین.

2ـ  آبزی بازیگوش و تیزهوشـ  مجلس یادبود متوفیـ  
رشته های باریک فلزی.

۳ ـ استوار و پابرجا ـ  از چهار انجیل معتبر ـ مجموع 
ثروت و دارایی.

۴ـ  یک حرف و سه حرفـ  یک و یکـ  از پایتخت های 
آسیاییـ  چراغ آسمان.

ـ شبیه و نظیر. ـ نوعی قایق  ـ از پرندگان حالل گوشت   ۵

۱ ـ از بناهای تاریخی در کرمان بجا مانده از قرن ۱۳ 
هجری.

2ـ  بعضی ها این طوری هم خوش هستندـ  شاعره زیبا 
و مشهور یونان باستان ـ هیوالی قاتل درآمد برای خانه به 

دوش.
۳ ـ گنج پنهان در زیر خاک ـ کهنه و پاره ـ مجلس 

شورای روسیه.
۴ـ  اشاره به نزدیکـ  حرف تعجبـ  بخشی از رودخانه 

که عمق آب بسیار کم استـ  دوست محبوب.
۵ـ  شکم بندـ  نیکوکارانـ  ظرفی برای نوشیدن.

6ـ  شهری بندری در فرانسهـ  آن که از موطن خود در 
کشور دیگری مقیم شود.

۷ ـ دشوار و مشکل ـ پسوند جمع ـ عدد نفس کش ـ 
قدم یکپاـ  ظرف زمان و مکان.

8 ـ  دوست دانشمند و خاموش ـ نوعی زغال سنگ ـ 
شهری در خراسان بزرگ.

ـ  توان  و  طاقت  ـ  و طمع  ـ حرص  عرب  عزیز  ـ   ۹
صریح اللهجهـ  رود مرزی.

۱0 ـ رودی معروف در آسیا ـ هدیه ای برای کاری خوب 
و شایسته.

ـ ناخن چهارپا. ـ سنجیده شده و هم آهنگ  ـ پشت سر   ۱۱
ـ گشوده  ـ قبل از جنایت شایسته نیست!  ـ دور کردن   ۱2

در لفظ عامـ  خودروی جنگی.
۱۳ـ  ضمیمه تکمیلیـ  از اسامی آقایانـ  غذای نیمروز.
۱۴ـ  حالل زاده اش به خالو می رود!ـ  محصول فروریختن 

ساختمانـ  غار و شکاف کوه.
۱۵ـ  کتاب قصه ای برای کودکان از هنریستون به ترجمه 

شیده جاللی فر.

6 ـ شالوده و بنیاد ـ گسیل داشتن و فرستادن 
ـ اندرزگو.

۷ ـ پرندگان دارند ـ حرف ندا ـ رسم و آیین ـ 
محبوب سلطان محمود.

ـ  مفرح  ورزش های  از  ـ  شهر  نظافتچی  ـ   8
آسیب دیده.

ـ  از غالت  ـ  روش  و  راه  ـ  پیکار  و  ـ جنگ   ۹
سال هاست با برهمن همداستان است.

۱0ـ  خرمن ماهـ  وسیله توزینـ  رود اروپایی.
۱۱ ـ حرف آخر ـ واحد پولی است ـ از سیارات 

منظومه شمسی.
۱2ـ  عظمت و شوکتـ  زیباروـ  از اجناس دوگانه 

ـ با اصول در آورند.
۱۳ ـ مروارید سیاه دریای خزر ـ از وسایل ارتباط 

جمعیـ  گیتی.
۱۴ ـ آرزوی بزرگ ـ چراغ دریایی ـ از بخش های 

استان هرمزگان.
۱۵ـ  روز تازیـ  از جمله مشهورترین تنیسورهای 

جهان که بارها عنوان مرد اول تنیس را به خود اختصاص 
داده است.

گروه  و  تجربه  عدم  علت  به  که  کسانی 
دوم کسانی هستند که با علم و آگاهی 
بودن قیمت عنوان شده  از غیرمنطقی 
از طرف فروشنده وارد قرارداد می شوند. 
این  معموال ۵۴ درصد فروشندگانی که 
مسیر را می روند به مروز زمان با پایین 
بدین  و  موافقت می کنند  قیمت  آوردن 
مشاورین  از  گروه  این  که  است  جهت 
فروش  شانس  که  می دانند  پیشاپیش 
دیگر  درصد   ۴6 ولی  است  درصد   ۵۴
فروشنده ها هرگز قیمت را پایین نمی آورند و 
البته همیشه این  دسته از مشاورین امالک 
مقصر اصلی شناخته می شوند که توانایی 

فروش ملک را نداشته اند. 
واقعا  اگر  که  است  این  من  توصیه 
تصمیم به فروش ملک خود دارید و در 
امالک خود  نظر مشاور  قیمت  با  مورد 
ارزیابی  کارشناس  یک  نیستید  موافق 
)appraisor( که مورد تایید یک بانک 
باشد  بی طرف  حال  عین  در  که  معتبر 

استخدام کنید. زیرا ماندن در بازار بصورت 
طویل المدت نه تنها باعث تقلیل قیمت 
می شود بلکه با گذشت زمان خریداران 
بازار می شوند خواهند  وارد  جدیدی که 
دید که ملک شما به مدت طوالنی در بازار 
مانده و خریداری نداشته در صورتی که دیگر 
امالک در منطقه به سرعت بفروش رفته اند 
و به احتمال ۹۹ درصد اولین حدس آن ها 
این خواهد بود که آن ملک دارای اشکال 
است. این گروه از فروشندگان باید بدانند 
دارای  آن ها  مثل  درست  خریداران  که 
چشم و عقل هستند و با مشاور امالکی 

کار می کنند که همه اطالعات دقیق منطقه 
را در اختیارشان می گذارد. خالصه مطلب 
این که قیمت را وضعیت بازار منطقه تعیین 

می کند و نه فروشنده.

بقیه از صفحه 37
پاسخ به  دو پرسش...


