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خالی اﺯ شوخی

مﺴﻌود ناﺻری
ﺁﺗﻼنﺘا ،ﺟﻮﺭﺟیا

بجای ﺗﻔﺴیر سیاسی ﻫﻔته

ﻏزﻩ و اﺳراﯾیﻞ

بعد از رقابتهای جام جهانی فوتبال در برزیل
چشممان به جنگ غزه و اسراییل روشن!
باز هم این عربها و اسراییلیها مثل سگ و
گربه به جان هم افتادند و حاال نزن کی بزن!
این فیلمی تکراری است که هر دو سه یا چهار
سال یکبار اکران میشود .درست شده مثل دور
مسابقات جام جهانی فوتبال که هر چهار سال
یکبار انجام میگیرد .همه مردم دنیا هم در حالت
بیتفاوتی و سکوت فقط اخبار این که چند نفر از
این طرف کشته شد و چند نفر از آن طرف را دنبال
میکنند و صدایی ازشان درنمیآید.
حدود دو هزار و  5۰۰نفر فلسطینی بیگناه
در غزه کشته شدهاند که  ۸۰درصد آنها زن و
بچه بودهاند( .نه این که آن  2۰درصد بقیه که
مردان هستند را فراموش کنیم چون آنها هم
آدم هستند)
یاد قدیمها بخیر که ارتشها و سربازها در یک
صحرای فراخ و عظیم به جان هم میافتادند و
همدیگر را میکشتند و آخرین نفر زنده برنده مسابقه
جنگ قلمداد میشد .زنها و بچهها هم در خانهها
و قصرها و کاخها میماندند و به انتظار سردار و
جنگجویشان ساعت شماری میکردند.
تقصیر این کشت و کشتارها با چه کسی است؟
اگر خدا را در این قضیه معاف اعالم کنیم که
تقصیرش میتواند فروختن یک زمین به دو نفر و
با دو قباله محضری قالبی باشد چه کسی چه کسی
را میکشد؟ ضامن موشکها را چه کسی میکشد؟

«حماس» میگوید این جنگ را اسراییل شروع کرد
و موشک اول را او زد .اسراییل میگوید «حماس»
شروع کرد و موشک اول از غزه شلیک شد .حاال
چه فرقی میکند چه کسی اول زده است؟ آنها
زدند ،شما نزن! برو سازمان ملل بگو آقا زدند،
مسئولین رسیدگی کنند!
بهتر نبود این جنگ مثل مسابقه فوتبال یک
داور داشت؟ شیر یا خط می انداختند که چه کسی
زمین را بردارد و چه کسی اول توﭖ را بزند؟ همه
وزیران امور خارجه خاورمیانه و آمریکا و فرانسه
میآیند وسط و میگویند :آقا ،بسه! و پیشنهاد
آتشبس میدهند .هر دو طرف قبول میکنند
و ضمن امضای قرارداد آتشبس به سالمتی این
آشتی دو سه تا موشک دیگر را هم به طرف دیگر
میفرستند.
میگویند بیاییم  ۳6ساعت برای امدادهای
انسانی و پزشکی صلح کنیم .برای چه؟ که زمین
را تر و تمیز کنند و کشته و زخمیها را بردارند و
موشکها دوباره شلیک شوند؟ که شمردن جسدها
سادهتر باشد؟
از غربیها میپرسند این بچه بیگناه فلسطینی
چه گناهی کرده که باید کشته شود و آنها جواب
میدهند :تقصیر خودش است که در فلسطین به
دنیا آمد باید در سوییس یا بلﮋیک یا آمریکا و کانادا
به دنیا میآمد که جنگ و خونریزی در آنها نیست.
هرچند روز یکبار هم آتشبس میدهند؛ درست
مثل مسابقه بوکس که حریفها را به کنار رینگ
میبرند و صورت زخمی و خونین آنها را میشویند
و بزک میکنند تا آمادهتر به مبارزه برگردند.
بر سر آتشبسها هم جر میزنند و کلی کلک
و حقه در آن میگنجانند .مثال میگویند از ساعت
 ۱۰صبح تا چهار بعد از ﻇهر آتشبس است که مردم
بیرون بیایند و غذا و دارو و آب و غیره تهیه کنند
و به دنبال گمشدگان خود بگردند .ساعت  ۱۰و دو
دقیقه یک موشک اسراییلی از راه میرسد و عدهای
را میکشد .اسراییل میگوید :ساعت سرباز ما پنج
دقیقه عقب بود و زمان را قاطی کرده بود! با یک
ببخشید ،اشتباه شد ،قضیه را ماستمالی میکند.
«حماس» را سرزنش میکنند که موشکهایش
را از مدارس ،مسجدها و بیمارستانها که پر از

زن و بچه هستند به سوی اسراییل میفرستد.
«حماس» میگوید :چکار کنیم؟ پادگان نظامی
نداریم و غیر از آن میخواهیم به بچههایمان طرز
فرستادن موشک را یاد دهیم« .حماس» ،در
ضمن ،میگوید :اسراییل بچههای ما را زمانی که
در ساحل داشتند فوتبال بازی میکردند مورد هدف
بمب و موشک قرار داده.
اسراییل جواب میدهد :در زمان جنگ بچهها
باید در خانه بمانند و در ساحل فوتبال بازی نکنند!
کاش کسی میتوانست این قضیه را یک جوری
حل کند .آیا بهتر نبود که بجای این همه پول که
صرف «حماس» خرید و شلیک موشک میکند
(منهای کمکهای بالعوض ایران) این پول را
برای خرید سرزمینهای اشغالی به خود اسراییل
میدادند و آنها چون اهل معامله و در کار امالک و
مستغالت هستند زمینها را پس میدادند و خون
از دماغ کسی هم نمیریخت.

ﺑاﺯیهای کاﻣﭙیـوتری و
دنیای ﺳیاﺳﺖ

مقامات کشور تایلند فروش و پخش و استفاده
از ویدیو گیم جدید «تراپیکال  »5را ممنوع اعالم
کردند .این ویدیو گیم بازی هیجانانگیزی دارد .در
آن شورشیان و نیروهای مردمی علیه دیکتاتور این
جزیره حارهای به پا برمیخیزند و با کوشش زیاد در
طول مسابقه ویدیوگیم نیروهای دولتی را از بین
میبرند و دیکتاتور را از جزیره بیرون میاندازند.
کشور تایلند چندی قبل حکومت مردمی خود را
در اﺛر کودتای نظامی از دست داد و اکنون توسط
نظامیان و زیر یک حکومت دیکتاتوری اداره میشد.
چقدر خوب بود بچههای ذبل و باهوش دانشجو
در ایران که در رشته کامﭙیوتر و گرافیک فعال
هستند ویدیو گیم مشابهی را درست میکردند.
چقدر هیجانانگیز میشد .مجسم کنید .مثال
مردم به خیابان میآمدند و بسیج و پاسدار و لباس
شخصیها هم از سوی دیگر میآمدند .بازی شروع
میشد .با حذف هر پاسدار  ۱۰امتیاز میگرفتی و
با حذف یک بسیجی  5۰امتیاز و اگر میخواستی

ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﻬﻮﻩﺟﻮﺵ ﻓﻨﺠﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ .ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﯿﺰ ﺟﻤﻊ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺋﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻝ ،ﺑﻮﻫﻤﯽ ،ﺑﻠﻮﺭ ،ﭼﯿﻨﯽ
ﺩﺍﻟﺘﻮﻥ ،ﭼﯿﻨﯽ ﮔﻞﺳﺮﺧﯽ ﻣﺴﻌﻮﺩ ،ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ ﻣﯿﮑﺎﺳﺎ ،ﺳﺮﺍﻣﯿﮏ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﭼﻨﺪ
ﺗﺎﺋﯽ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﺋﯽ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﺮﻑ
ﮐﺪﺍﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻣﯽﺭﻭﯾﺪ؟ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺩﻭﻡ ﯾﺎ
ﺳﻮﻡ ﺷﻤﺎ ﮐﺪﺍﻡ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻓﻨﺠﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺰﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ
ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ!
ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭼﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﭼﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ
ﻣﯽﺩﻫﯿﺪ؟ ﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻭﺭﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﻓﺴﻮﺱ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺭﯾﺪ؟ ﺁﯾﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﮐﻨﺪ؟
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﮑﺲﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ؟
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻻﺍﺑﺎﻟﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﺴﯿﺲ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ؟
ﺁﯾﺎ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺪﻩ ﻣﯽﺩﻫﺪ؟ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ
ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ؟
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ.ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺴﺖ
ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪﺍﯼ ﺁﻥ  ۴۰۰ﺩﻻﺭ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ

ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺍﻣﺎﻡﻗﺮﺷﯽ
ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﻭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻣﺮﯾﺎ

202.440.1381
fariemam@hotmail.com

لباش شخصی را حذف کنی  ۱۰۰امتیاز .البته بازی
را میتوان بدون خشونت یعنی بدون گلوله و تانک
و تفنگ طراحی کرد .میتوان برای حذف دشمن
به طرف او یک شاخه گل سرخ پرتاب کرد؛ البته
گل سرخی که پر از خار باشد و به محﺾ خوردن
به دشمن پوست او را بترکاند! وقتی که آنها با
شلنگ آب به تو حمله میکنند با یک مو خشککن
برقی یا سشوار با آنها مبارزه کنی و امتیاز بگیری.
وقتی آنها گاز اشکآور میزنند تو چند دانشجوی
فیضیه قم را جلو بفرستی که گریه کنند و گاز
اشکآور آنها را جذب خودشان کنند .پایان بازی
هم رسیدن به کاخ جماران باشد که با یک چمن
زن تمام علفهای هرز آن را قطع کنی و بجای آن
گل سرخ بکاری...

جاﻡ خﺸم و جاﻡ ﺯهر

سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس
سﭙاه پاسداران ،با انتشار پیامی گفت :حمایت از
مقاومت فلسطین یک وﻇیفه دینی است و فلسطین
یک آتش فشان الهی میباشد .وی گفت :جام
خشممان را به موقع بر اسراییل خالی میکنیم.
سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی دولت
اسراییل هر دو گفتند :جام خشم پاسداران معموال
ترور یهودیان در آرﮊانتین و یا انفجار کودکستانها
و مدارس یهودی توسط گروههای اجیر شده بوده
و در نتیجه جام خشم ایران تهدید مستقیمی برای
اسراییل نیست.
کارشناسان سیاسی میگویند :حرفهای قاسم
سلیمانی خالیبندی است و سﭙاه قدس آنقدر سرش
با جنگ در عراق و سوریه شلوغ است که فلسطین
در رده آخر الویتها قرار گرفته است .آنها میگویند
ایران این جام زهر را سر نخواهد کشید.
کارشناسان سیاسی داخل ایران میگویند :رﮊیم
تهران از درگیری مستقیم در غزه وحشت دارد چون
برای رودررویی با اسراییل چارهای جز استفاده از
سالحهای اتمی خود ندارد و تازه به آﮊانس اتمی و
اتحادیه اروپا قبوالنده که دارای چنین سالحهایی
نیست! این کارشناسان میگویند :به حرفهای
سلیمانی نباید گوش کرد؛ آنها هم مثل وعدههای

تسخیر قدس خمینی و شاید هم مانند آب و برق و
اتوبوس مجانی او که بعد از  ۳5سال عملی نشدهاند
باید هنوز نوعی شوخی و مزاح تلقی شوند.

اخﺒار ﻏزﻩ

متاسفانه به علت این که تعداد کشتهشدگان
نوار غزه به صورت دقیقهای و ساعتی عوض میشود
و باال میرود و چون این نوشتهها به صورت زنده
نوشته و پخش نمیشوند نتوانستیم خبرهای
جنگ این منطقه را به اطالع شما برسانیم و شما
را از تعداد کشتهشدگان بصورت دقیق آگاه کنیم.

تنﺒلی ﻣردﻡ اﯾران

کارشناسان اقتصادی در ایران میگویند
یارانههای نقدی دولتی مردم ایران را تنبل کرده
است .در عرض سه سال و نیم گذشته  ۱5۰هزار
میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده
است .پرداخت یارانهها در دوره احمدینﮋاد آغاز شد
و باعﺚ شد که رشد اقتصادی مملکت به منهای
شش درصد و بیکاری و تورم به باالترین حد برسد.
در مجلس شورای اسالمی طرح حذف یارانهها
که توسط حسن روحانی پیشنهاد شده بود با
شکست روبرو شد .نمایندگان حرف حسن روحانی
را که گفته بود «یارانهها آنقدر مردم را تنبل کرده
که حتی حاضر نیستند از جای خودشان بلند شوند
و بروند این یارانه را دریافت کنند» ،قبول نکردند.

گوﯾنﺪﻩ ﺑیﺣجاب در
عرﺑسﺘان

شبکه تلویزیون دولتی عربستان سعودی برای
اولین بار از یک زن بدون حجاب برای قسمت اخبار
خود استفاده کرد .شبکه تلویزیونی عربستان در
بخش تازه از «االخباریه» زنی زیبا و بدون روسری
و حجاب اسالمی را در مقابل دوربین گذاشت تا او
اخبار را اعالم کند .اقدام مسئولین کشور عربستان

بنیاد فرهنگی دماوند
Damavand Cultural Foundation
P.O. Box: 4184 • Rockville, MD. 20849
BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org

برنامه ماه آگوست ( ۲۰۱۴امرداد ماه )۱۳۹۳
بخش نخست

نگاهی بر ادبیات دری و تاثیـر شعر نو فارسی
بر شاعران افغان امروز
سخنرانان :دکتر سیدحسن اخالق ،آقای مجید سیمگر
بخش دوم

اجرای موسیقی سنتی افغانستان
زمان :یکشنبه  1۷آگوست 2014

گردهمائی  :ساعت  ۶:۳0بعد از ظهر

240

(پذیرائی :چای ،قهوه و شیرینی)

شروع سخنرانی:ساعت  ۷بعد از ظهر

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136
51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850

Direction from 355 (Hungerford Drive): Take N. Campus Drive,
)Park at Lot #9 (across from Technial Center

تلفن اطالعات774.326.0983 :
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ایرانیان ،سال هجدهم ،شماره  ،697جمعه  17مرداد ۱۳۹۳

ی کردن جوکها و
سعودی شاید به علت خنث 
طنزهایی که درباره شبکه «ماریا تی وی» (که
تماما توسط زنان محجبه گوینده که فقط چشمان
آنها از سوراخ روبنده آنها پیداست اداره میشود)
ساختهاند ،میباشد.
مسئولین تلویزیون «االخباریه» میگویند از
زمانی که گوینده بیحجاب شده مردم عربستان
عالقه و توجه بیشتری به اخبار پیدا کردهاند و این
عالقه و توجه در میان مردان بسیار زیاد بوده است.

در ترکیه

بلولنت آرنیک ،یکی از موسسان حزب «عدالت
و توسعه» اردوغان در ترکیه ،در جشن عید فطر
اسالمی گفت« :زن باید عفت داشته باشد .زنان
نباید در مالء عام بخندند چون صدای خنده
بلند ارزشهای اخالقی آنها را از بین میبرد!»
(حاال بروید برای مقامات کشور خودمان جوک
درست کنید)
احتماال بلولنت آرنیک بعد از شکمچرانی افطار
مخصوص عید فطر چربیهای غذا به مغزش آسیب
رسانده بود که چنین حرفی را زده است.
مجسم کنید اگر این ایدههای گسترش اصول و
تعلیمات اسالمی که این روزها بصورت من درآوردی
توسط مشتی بیسواد که مغزشان را در آب آهک
مذهب خواباندهاند صادر میشود به کشور ما ایران
سرایت کند ،احمد خاتمی امام جمعه تهران احتماال
اولین کسی خواهد بود که این مشکل بزرگ خنده
زنان در اماکن عمومی را بررسی و برای آن بخشنامه
شرعی ـ اسالمی صادر کند! آنگاه گروهی الت و
بیسر و پا زنانی را که در خیابانها خندیدهاند
مورد آزار و اذیت قرار دهند .حاال بیایید نگاهی
کنیم به جوکها و طنزهای مربوط به خندیدن
زنان در خیابانها:
* اولی به دومی :دیروز یک زن خراب در
خیابان دیدم که داشت با صدای بلند میخندید،
فکر میکنم داشت توی «آی فون» خودش جوک
میخواند! دومی :جلالخالق!
* پسرم ،حاال که قراره بریم خواستگاری این
دختره ،مطمئنی تا حاال توی خیابان نخندیده؟
ـ آره مادر ،مطمئنم .طرف فقط اهل لبخنده!
* اولی به دومی :دیروز با یک دختر نجیب و با
عفت و عصمت آشنا شدم .دومی :از کجا فهمیدی

که طرف نجیب و عفیف است؟
ن بجای خنده داشت گریه
اولی :توی خیابا 
میکرد!
* تیتر روزنامههای ترکیه :دیروز عفیفترین و
نجیبترین دختر ترکیه توسط یک دوربین مخفی
که توسط حزب «عدالت و توسعه» در خیابان نصب
شده بود انتخاب شد.
این دختر خانم وقتی که یک عابر روی پوست
موز لیز خورد و افتاد با صبر و استقامت کامل از
خندیدن در مالء عام خودداری کرد!

نانسی جون!

دیشب تا پاسی از نیمه شب داشتم ویدیو
کلیپهای نانسی عجرم خواننده سوپر سکسی
لبنانی را در «یوتیوب» تماشا میکردم؛ همان
خوانندهای که لبهایش مثل دو تا سوسیس سرخ
شده است .بعد از تماشای این ویدیوها تمام نظرگاه
سیاسی من راجع به اوضاع خاورمیانه و جنگ و
غیره عوض شد .من حاال طرفدار شعار «نه غزه،
نه ایران ،جانم فدای لبنان» هستم.

در دنیای علم و دانش

دانشمندان اعالم کردند بعد از سالها مطالعه
بر روی ساختار جنسی زن و مرد به این نتیجه
رسیدهاند که در زن دو کروموزون  XXوجود دارد
و در مرد دو کروموزون  YYو برای همین است
که تفاوت رفتاری و جنسی آنها آشکار میشود
و میتوان تفاوت آنها را به علت وجود دو نوع
متفاوت کروموزون تشخیص داد.
اگر حرف این دانشمندان درست باشد
احتماال زنان یا مردانی که همجنسگرا میشوند
کروموزونهای قاطی پاتی دارند .مثال زنان بجای
 XXدارای  YYهستند و مردان بجای YY
کروموزون  XXدارند .در مورد آنهایی که هر
دو جنس را دوست دارند باید کروموزون آنها
 XYباشد.
غیر از آن میتوان نتیجه گرفت که مردان زن
بهزور یا زن ذلیل کرموزونی شبیه  XXYدارند.
زنانی که هورمون مردانه در آنها قوی است و
گاهی ریش و سبیل درمیآورند احتماال کروموزون
 YYXدارند .این دانشمندان توضیحی درباره این
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که چرا مردان فیلمهای  XXXرا دوست دارند ارائه
ندادهاند و گفتهاند این اصال ربطی به تحقیقات
عملی آنها ندارد.

شوخی عکسی
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آگهیهای تجاری

سایت اینترنتی «صیغه دات کام» به مناسبت
پایان ماه مبارک رمضان و فرا رسیدن عید سعید
فطر حراج استثنایی خود را اعالم میدارد .تا
مدت محدودی از قیمتهای استثنایی سرویس
ما بهرهمند شوید:
حراج شماره  ۱ـ یک صیغه بکن ،یک صیغه
نصف قیمت بگیر!
حراج شماره  ۲ـ ماه عسل مجانی برای
صیغههای باالی سه نفر شامل هتل ،غذا و بلیت
هواپیما.
حراج شماره  ۳ـ یک صیغه باالی  ۵۰سال با
هر صیغه زن  ۲۵ساله بصورت رایگان.
سرویسهای استثنایی ما بیرقیب است:
* دریافت رضایت از همسر یا همسران فعلی
شما بصورت کتبی و شرعی برای گرفتن صیغه.
* دریافت رضایت والدین جهت صیغه دختران
زیر  ۱۵سال بصورت کتبی و شفاهی و شرعی.
* پرداخت هزینه کامل دفاتر ازدواج و طالق.
* کمک برای اخذ وامهای ازدواج دولتی
* و در خاتمه با توجه به دستورات رهبر معظم
در مورد همت مضاعف برای ازدیاد نفوس کشور به
کلیه فرزندان متولد شده مبلغ یک میلیون تومان
جایزه تولد تعلق میگیرد.
همین امروز با دفتر ما با شماره تلفن ...تماس
حاصل نمایید.
در صورت شرکت در همهپرسی در مورد
خدمات ما از طریق سایت اینترنتی ما مصرف
یکسال آبمیوه ساندیس و دو سال آبونمان روزنامه
«کیهان» را به رایگان دریافت مینمایید.

بخش بهداشت و سالمتی

شب ادارای

کنترل ادرار کودکان گاه برای والدین به کابوس
تبدیل میشود و آنها را به شدت نگران میکند.
الزم به توضیح است که با بررسی و تحقیق پزشکان

فیروزآبادی به الریجانی :حال میکنی نیم کیلو الغر شدم؟!

شب ادرادی کودکان تا پنج سال امری طبیعی و
عادی میباشد .اگر کودک شما این کار را تا  ۱۴یا
 ۱۵سالگی انجام داد آنگاه باید واقعا نگران باشید.
پزشکان میگویند بعضی از کودکان مثانه بزرگی
دارند و تحمل نگه داشتن ادرار خود را تا پنج یا
شش روز دارند .بعضی از کودکان مثانه کوچکتری
دارند و بعد از خوردن یک لیوان دوغ یا دو سه قاچ
هندوانه احتیاج به دستشویی پیدا میکنند .این
پزشکان در مورد کودکانی که دارای مثانه نمیباشند
توضیحی ندادهاند.
شب ادراری در میان کودکان بچه ننه و سوسول
بیشتر معمول است .اگر مادرها کودکان لوس خود
را به توالت ببرند ،کودکان به کمک والدین عادت
میکنند تا آنها را در حل مسائل ادراری حمایت
کنند .مادرانی که برای فرزندان خود در حال جیش
کردن قصه و داستان میگویند و آواز میخوانند،
واقعا بد عمل میکنند و باید فورا این کار را متوقف
کنند .اصطالح شب ادراری اصطالح درستی نیست
چون بیشتر کودکان کار خود را در رختخواب بعد
از نیمه شب انجام میدهند که دیگر شب نیست
و روز است و باید اصطالح روزادراری را استفاده
کرد .بسیاری از والدین مشکل شب ادراری فرزندان

خود را بعد از این که توالت را به فرزند خود نشان
دهند حل خواهند کرد چون بسیاری فراموش
میکنند که به کودکان خود بگویند کجا باید کار
خود را انجام دهند.

خواب جنیفر لوپز

دیشب بعد از مدتها جنیفر لوپز باز هم آمد
به خوابم.
پرسیدم :کجا بودی؟ از زمان مسابقات جام
جهانی برزیل غیبت زده بود؟
گفت :میدونم .با این برزیلیها دعوای حقوقی
داریم .اینها میگویند چون تیم کشورشان برنده
نشده نصف دستمزد خوانندگی مرا نمیدهند!
گفتم :این چه ربطی به شقیقه داره؟
گفت :منم همین را گفتم ولی آنها چون
فارسی نمیدانند متوجه این اصطالح نشدند.
گفتم :حاال اگر در دادگاه برنده شدی باز هم
به خواب من میایی؟
خندید و گفت :اگر برنده شوم که قراره برم توی
خواب مسی و رونالدو و روبین ،اگر پولم را نگرفتم
منتظرم باش!
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