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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

شوخی با اخبار
* درخواست حکم اعدام برای پسر رفسنجانی.
ـ حاال مردی برو از این بحران عبور کن مهدی 

خان!
* سفر یوکیا آمانو به تهران به چه علت بود؟

ـ حتما رفته سفته فعالیت های اتمی را به 
اجرا بگذارد!

رییس  تولد  احمر: شهر  مدیرعامل هالل   *
جمهور سابق را سیل برده است.

ـ کاش سیل خودش را می برد!
* رییس سازمان پزشکی قانونی: خودکشی 

بیشتر از چهار هزار ایرانی در سال ۹۲
ـ دمت گرم روحانی )مچکریم!(

برای  ایرانیان  جدید  مقصد  ارمنستان   *
گردشگری.

چطور  نداشتیم  را  ارمنی ها  این  ما  اگر  ـ 
می توانستیم این انقالب لعنتی را تحمل کنیم؟!

* در خراسان مردی زنش را به علت »پیامک 
بازی« خفه کرد.

ـ مهم نیست، دو سه تا زن دیگر هم دارد 
برای روز مبادا!

* وزیر نفت جمهوری اسالمی فرق بشکه و 
تن را نمی داند.

ـ عوضش فرق تسبیح و مهر نماز را می داند!
* رییس کمیسیون فرهنگی مجلس: بیش از 

۳0 هزار مسجد فاقد روحانی هستند.
ـ زنگ بزنید »داعش« برایتان بفرستد!

* معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان: 
زایمان در توالت بیمارستان امام خمینی واقعیت 

دارد.
سال ۵۷  انقالب  تولد  یاد  چرا  نمی دانم  ـ 

افتادم...
* »فارسی نیوز«: افزایش خارق العاده واردات 

خودروهای لوکس و گرانقیمت.
تومانی  هزار  یارانه های ۴0  این  تاثیر  باید  ـ 

دولت باشد!
* معاون سازمان حفاظت محیط زیست فارس: 

زیستگاه خرس قهوه ای کجاست؟
ـ احمد خاتمی را می گویید؟ در نماز جمعه 

تهران!
* شهرداری تهران: حریق گسترده در ساختمان 

شرکت دخانیات ایران.
ـ کارکنان اداره آتش نشانی چه حالی کردند با 

آن همه دود سیگار مجانی!
* نوری المالکی برکنار شد.

ـ رهبر معظم جام دوم زهر را باال کشید!
* نایب رییس مجلس از ادبیات روحانی به خاطر 
گفتن آن ها که مذاکرات را دوست ندارند به جهنم 

که ندارند! انتقاد کرد.
ـ گفته: این مرتیکه پررو غلط میکنه حرف »آقا« 

را رد می کنه و زر زیادی می زنه!
* دادگاه در ایالت مریلند یک ایرانی به نام علی 
صابونچی را متهم به نقض قانون تحریم علیه ایران 

کرد و او را گناهکار شناخت.
ـ با این نام خانوادگی صابونچی »پولشویی« را 

می توان از فاصله ۱0 مایلی تشخیص داد.
* با هر هفت مسجدی که در ایران ساخته 

می شود یک سینما بسته می شود.
ـ به این می گویند هنر هفتم جمهوری اسالمی!
* خبرگزار میراث فرهنگی: سرقت صلیب های 

قبرستان مسیحیان در اهواز.
از  نبوده، خون آشام ها  دولت  کار  احتماال  ـ 

صلیب خوششان نمی آید!

افتخاری برای ایرانیان
خبر دارید که هموطن ایرانی مریم میرزاخانی 
استاد دانشگاه معتبر و معروف استنفورد برنده جایزه 

جهانی ریاضیات شده است.

جایزه مریم میرزاخانی شبیه جایزه نوبل ریاضی 
است. مریم بعنوان یکی از ۱0 نفر نابغه مقیم آمریکای 
شمالی از سوی نشریات علمی انتخاب شده است.
غیرقابل  افتخار  و  فراوان  با خوشحالی  من 
توصیف نامه ای به مریم میرزاخانی نوشتم و طی 
آن ضمن گفتن تبریک از ایشان پرسیدم: حاال که 
شما ریاضیدان نابغه ای هستید می توانید حساب 
کنید این آخوندها دقیقا چه روزی خواهند رفت؟

امیدوارم به زودی جواب مرا بفرستد.

مبارزه با »داعش« 
با ظهور هیوالی وحشتناکی که »داعش« نام 
دارد تمام کشورهای دنیا به وحشت افتاده اند و به 
دنبال راهی هستند که پیشرفت آن ها را متوقف 
کنند. مبارزه با افرادی که حاضرند از جان خود 
بگذرند اما جان بقیه را به صورت انتحاری بگیرند 
بسیار سخت است. معموال در جنگ های قدیم 
رسم بر این بود که سرباز کشته نشود و بتواند سرباز 
دشمن را از بین ببرد. برای سربازی که مردن برایش 
اهمیتی ندارد چگونه می توان استراتژی و تاکتیک 

به کار برد و او را شکست داد؟
غرب در نهایت ناچاری به دست و پای کردها و 
پیشمرگه  های آن ها افتاده است. تنها آن ها هستند 
که حاضرند جان خود را فدا کنند و به مصاف 

دشمن بروند.
چرا غربی ها به این فکر نیفتادند که به سراغ 
بخواهند؟  کمک  آن ها  از  و  بروند  ایرانی  زنان 
ایرانی ۳۵ سال جلوی  مگر همین زنان شجاع 
پیشرفت »داعش« جمهوری اسالمی کشورشان 
را نگرفته اند؟ بجای این که توپ و تانک و خمپاره 
هزار  سه  دو  بدهند  پیشمرگه ها  به  موشک  و 
موهای مش زده  با  کم حجاب، چکمه پوش  زن 
طالیی و عینک آفتابی به مرکز عملیات »داعش« 
می فرستادند تا همه آن ها با ترس و وحشت به هر 
سویی فرار کنند و گسترش دولت اسالمی خود را 

به آینده موکول کنند...
گاهی سر برهنه و ماتیک و عطر از گلوله و 

خمپاره کاربرد بیشتری دارد.

دختر ناصرالدین شاه
یکی از رفقا عکس عصمت الدوله دختر تاج الدوله 
دومین زن عقدی ناصرالدینشاه را برایم فرستاده 
بود. چشمتان روز بد نبیند. من می دانستم که 
زنان ایرانی کمی پشمالو تر از بقیه زن های دنیا 
خلق شده اند اما هرچه زور زدم نتوانستم هیچ نوع 
زنانگی در این خانم، هم به خاطر سبیل کم پشت 
او و هم وزن باالی ۱00 کیلوی او پیدا کنم. باز هم 
صد رحمت به نوه مظفرالدینشاه که االن یکی از 

مدل های سکسی و جذاب هالیوود شده است.
فکر می کنم علت ترور ناصرالدینشاه همین دختر 

زشت او بوده که میرزا رضای کرمانی مثل من از 
دیدن عکس او واقعا عصبانی شده و او را به قتل 

وا داشته است.

اطالعیه
با خبر شدیم که سیمین بهبهانی شاعر مبارز 
و وطن پرست و مدافع حقوق زنان در ایران پس از 
چندین ماه مبارز با مرض العالجی بنام »جمهوری 
اسالمی« جان خود را از دست داده است. بدین 
وسیله مراتب تسلیت خود را به همه آزاد اندیشان و 
آزادی خواهان دنیا تقدیم کرده از شرکت کنندگان 

نماینده و عامل حرفه ای باتجربه و قابل اعتماد شما در کلیه 
مراحل خرید، فروش و سرمایه گذاری در امالک و مستغالت

CRS, GRI ABR, e-Pro, SFR, CDPE, SRES, ASP                      REALTOR
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شوخی عکسی

عضو شورای شهر تهران:
ـ این یارویی که این را روی دیوار نوشته احتماال شیشه زده بوده!

در مراسم یادبود او می خواهیم که حتی المقدور 
از پوشیدن لباس های به رنگ سیاه خودداری و 
لباس هایی به رنگ سبز بپوشند تا روح او شادان 

و راه او باقی بماند.
انجمن برگزاری مراسم غیرمذهبی ایران

تسلیت 
درگذشت سیمین بهبهانی شاعر بزرگ ایران را 
ـ مذهبی ها تسلیت گفته و به نیمه  به نیمی از ملی  

دیگر چیزی نمی گوییم.
انجمن شاعران ملی ایران
انجمن مادران پارک الله

شورای عالی پیوند!
حسین سید هاشمی وزیر بهداشت جمهوری 
از  یکی  را  پیوند  شورایعالی  مصوبه  اسالمی 
کشور  اخیر  سال های  تصمیمات  پرافتخارترین 
دانست. طبق این مصوبه کلیه پیوند اعضاء بدن در 
بیمارستان های خصوصی ممنوع اعالم شده و غیر 
از آن پیوند اعضاء برای اتباع غیرایرانی غیرقانونی 

خواهد بود.
کامال مشخص است که مصوبه اصال ربطی به 
پزشکی و بهداشت ندارد و تصمیمی کامال اقتصادی 
و سیاسی است. خرید و فروش کلیه و قلب و چشم 
و بقیه اعضاء بدن به دست دولت می افتد تا مانند 
خرید و فروش دالر نوعی درآمد برای دولت ایجاد 
کند و بخش خصوصی نتواند به رقابت برخیزد. 
خواهران و برادران افغان و تاجیک و غیره هم چون 
منبع مهم درآمدشان یعنی خرید و فروش کلیه از 
بین می رود مجبور می شوند خاک ایران را ترک 

کنند و به کشور خودشان برگردند!
اگر دیدید همین روزها یک پلیس پیوند یا یک 
پلیس مبارزه با قاچاق اعضاء بدن در ایران درست 

کردند زیاد تعجب نکنید...

اطالعیه مهم
بعلت پیشرفت و هجوم نیروهای »داعش« 
به قصد تخریب قبور و اماکن متبرکه شیعیان و 
احتمال رسیدن آن ها به مرزهای ایران به اطالع 

کلیه هموطنان مسلمان ایران می رساند که هرچه 
زودتر دعا و عریضه خود را در چاه جمکران انداخته 
و ضمن پرداخت صدقه معمول دریافت عریضه خود 

را توسط آن امام گارانتی نمایند.
تاخیر موجب پشیمانی است. از سوی داوطلبان 
»دعای  کامل  سرویس  معینی  تاریخ  تا  شیعه 
وحشت«  در این محل و سایر قبور ارائه می شود.

سازمان حفظ درآمد اماکن متبرکه ایران

پیش بینی وضع هوا
هوای کشورهای خاورمیانه برای هفته آینده به 

شرح زیر پیش بینی می شود:
ریاض، عربستان: آفتابی و گرم.

کراچی، پاکستان: نیمه ابری بدون احتمال 
باران.

احتمال  با  آفتابی  نیمه  افغانستان:  کابل، 
باران خون.

موصل، عراق: رگبار گلوله و سیل پناهندگان.
دمشق، سوریه: طوفانی همراه با رگبارهای 

پراکنده.
فلسطین: نیمه ابری با رگبار موشک و گرد و 

غبار ناشی از تخریب تونل ها.
تل آویو، اسراییل: مهتابی، به علت استفاده از 
عینک های »نایت  ویژن« برای شلیک موشک ها.

اطالعیه
ضمن امید به این که اظهارات رییس جمهور 
سابق کشورمان در مورد بازگشت مجدد به صحنه 
سیاست خالی بندی و دروغ نباشد آرزو می کنیم که 
ایشان بجای حسن روحانی مجددا به مقام ریاست 

جمهوری کشورمان دست یابد.
انجمن طنزنویسان سابق کشور

استیضاح وزیر علوم
اسالمی  علوم جموری  وزیر  فرجی دانا،  رضا 
که طرح استیضاح او در مجلس مطرح است، به 
خبرنگاران گفت: در صورت این که استیضاح رای 

مثبت بیاورد از ایران خارج می شوم.

بورسیه  هزاران  که  است  متهم  فرجی دانا 
نمایندگان  آشنایان  و  به خویشاوندان  غیرمجاز 
مجلس، سپاهیان و دار و دسته نزدیک به مقام 
رهبری داده تا آن ها به خرج دولت در کشورهای 
خارج تحصیل کنند. وی در جواب خبرنگاری که 
پرسیده بود: شما چطور از ایران خارج خواهید 
شد؟ گفت: قرار است بورسیه بگیرم و در کانادا 

ادامه تحصیل بدهم!

فروپاشی اخالق و اقتصاد
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مجموع 
چک های برگشتی سال گذشته حدود پنج میلیون 
فقره بود و امسال تاکنون بیشتر از یک و نیم میلیون 

چک برگشتی داشته ایم.
وی گفت: پرداخت یارانه های ۴0 تا ۸0 هزار 
تومانی در کاهش چک های برگشتی موثر نبوده 
چون بیشتر این چک ها مبالغ هنگفتی دارند. وی 
نشانه شکست  برگشتی  تعداد چک های  گفت: 
اقتصادی جمهوری اسالمی و یا از هم پاشیدن 
اصول اخالق اسالمی نیست و مسئولین مشغول 

بررسی آن ها هستند.

بهداشت و سالمت

ریزش مو را جدی بگیـرید
ریزش مو یکی از مشکالت مهم کنونی امروزه 
بشر است. علت ریزش مو را کسی نمی داند ولی 
می گویند بخاطر کمبود ویتامین های مختلف است. 
 A، B، C، D، F، G تا می توانید از ویتامین های
استفاده کنید؛ مخصوصا ویتامین D که از نور 
خورشید بدست می آید. برای آن که کچل نشوید 
روزی چهار یا پنج ساعت زیر نور خورشید بنشینید. 
البته باید بین سرطان پوست گرفتن و موهای 

پرپشت داشتن یکی را انتخاب کنید.
آهن و مس به رشد مو و نریختن آن کمک 
می کنند. اگر اهل میوه و سبزی نیستید می توانید 
روزی دو سه دقیقه یک میله آهنی یا مسی را لیس 

بزنید تا جذب بدن شما شود.
دانشمندان می گویند ریزش ۵0 تا ۷۵ مو در روز 
بسیار طبیعی است ولی اگر موهای ریخته را شمرده 
و عدد ۷6 را بدست آوردید فورا به فکر چاره باشید. 

یک علت دیگر ریزش مو بد کار کردن کلیه 
است. اگر فکر می کنید کلیه شما باعث ریختن 
موی سر شما می شود می توانید با یک عمل جراحی 
ساده کلیه خود را در آورده یک کلیه سالم در بازار 

آزاد بخرید و کلیه خود را عوض کنید.
همچنین دانشمندان می گویند که فشارهای 
عصبی و افسردگی باعث ریزش مو می شود. برای 
خودتان  به  روز  هر  عصبی  فشارهای  با  مبارزه 
جلوی آینه بگویید که کچل ها خوش تیپ هستند 
و بیشتر از مودارها شانس دارند. برای مبارزه با 
افسردگی از کشوری که زیر حکومت دیکتاتوری 
اداره می شود خارج شوید و به دنیای آزاد مسافرت 
کنید. می توانید برای مبارزه با افسردگی روزی یک 
ساعت جلوی آینه حمام خانه با موسیقی تند و 

شاد برقصید.
عامل آخر ریزش مو به ژن شما مربوط می شود 
و این که آن را از پدر و گاهی از مادرتان به ارث 
برده اید. شما می توانید پدر یا مادرتان را به دادگاه 
بکشانید و از آن ها برای کچلی و کم مویی خود 
شکایت حقوقی بکنید و با پولی که به عنوان غرامت 

می گیرید روی سرتان مقداری مو بکارید...

در دنیای میـوه ها
من اصال فلسفه درستی در پیوند سیب و گالبی 
که به آن گالبی چینی یا گالبی آسیایی می گویند 
نمی بینم. یک چیز بدمزه که نه مزه ۱00 درصد سیب 
می دهد و نه مزه ۱00 درصد گالبی. پوستش شکل 
گالبی است ولی شکلش مثل سیب. خوردن این 
میوه درست مثل این است که داری یک مرد زن نما 
یا یک زن مردنما را ماچ می کنی و هرچه زور می زنی 

نمی توانی آن لذت واقعی را ببری...

***
می گویند روزی یک سیب بخور تا سر و کارت 
به دندانپزشکی نیفتد. مطمئنا این پیشنهاد را 
دندانپزشکان نداده اند. شاید چشم پزشکان که 
به دندانپزشکان حسودی کنند چنین پیشنهادی 
کرده اند. چقدر خوب بود وقتی برای معاینه به 
و  آن شکالت ها  بجای  می رفتیم  دندانپزشکی 
آب نبات های روی میز خانم سکرتر چند تا سیب 

می گذاشتند.

***
موز را هیچ کس نمی داند از کجا پوست بکند 

با ۴ مطب  در شهرهای رستون، لیزبرگ، لندزداون و فیرفکس

Michael Reza Banihashemi MD, 
FACC, RPVI

Diplomate, American College of Cardiology
703.481.9191
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RESTON • LEESBURG • LANSDOWNE • FAIRFAX
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www.cardiaccarepc.com

 پزش
برگزیده مجله 
«واشینگتونین»

دکتر کامران اخوان صراف
متخصص دردهای حاد و مزمن

کمر درد
گردن درد

آرتروز
سردرد و میگرن

دردهای مفصلی یا موضعی
مانند شانه، زانو و ران

سیاتیک
اعصاب مچ دست
نوروپاتی دیابت

Now Open 
Olney, Maryland

Kamran A. Saraf, M.D.
Board Certified Anesthesiology & Pain Management

اکثر بیمه های درمانی پذیرفته می شود



410Iranians, Vol. 18, No. 699, Friday, August 22, 2014 ۴۱  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 6۹۹، جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ 

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

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

خالی از شوخی
بقیه از صفحه ۳۷ بقیه از صفحه ۳1

۱ـ  ملقب به خالق المعانی، شاعر و قصیده  سرای قرن 
هفتم و مداح اتابک سعد بن  زنگی.

۲ ـ بزرگترین قاره ـ شاخ میان تهی ـ عالم طبیعی و 
مادی.

۳ـ  گاه جدا بافته می شود!ـ  روستایی در بخش مرکزی 
فیروزه کوهـ  سرهنگ ارتش فرنگ.

۴ـ  میز زیر قرآنـ  یعنی »بس«ـ  سخن اشاره و کنایهـ  
واحد نیروی الکتریسیته.

۵ـ  نوعی تن پوشـ  کرسی سخنرانیـ  موقر و سنگین.
6ـ  واژ ه ای به مفهوم حمل و نقلـ  کار دردمند.

۱ـ  دریاچه ای بزرگ در کشور سوییسـ  استوار و پابرجا.
۲ـ  در مستطیل از ضرب کردن عرض و طول به دست 

می آیدـ  پایه یا دیوار ساختمانـ  از پایتخت های آسیایی.
۳ ـ سمبل شهر پاریس ـ سر و صدا و غلغله ـ راه آهن 

شهری.
۴ ـ آسمون جل ـ عبور کاال از کشوری بدون پرداخت 

حقوق گمرکیـ  بخشی از شهرستان مهاباد.
۵ ـ در مقام تحسین و شادی می کشند ـ بیماری قند 

خونـ  زیر پا مانده.
6 ـ عضوی در صورت ـ نشانه تیراندازی ـ رود اروپایی 

ـ دهان.
۷ـ  زنگ گردن چهارپاـ  ریزه آهن در نتیجه سوهان زدن 

ـ شرح وقایع پیشینیان.
۸ ـ  ظرف غذای سربازیـ  باج و خراج حکومتی.

۹ـ  گوارا و شیرینـ  از شهرهای همسایه در پاکستانـ  
مجرای غذا از گلو تا معده.

۱0ـ  مایه آهنگـ  شکوه گوی جدایی هاـ  همیشه همراه 
آدم استـ  حرف تعجب.

۱۱ـ  رود آفت پیشهـ  در آن خیانت روا نباشدـ  حشره ای 
با زهر کشنده.

۱۲ـ  شیر نخستین مادرـ  از وسایل صعود از پایین کوه 
به باالـ  چندین امت.

۱۳ـ  از بنادر و میدان های نفتی خلیج فارسـ  پول فلزی 
ـ چادر صحرانشینان.

و  اضطراب  ـ  پهلوان  ـ  باستانی  است  ـ کشوری   ۱۴
شوریده حالی.

۱۵ـ  پاره پارهـ  نویسنده مشهور روس خالق »قمارباز«

۷ـ  گفت و گوی در گوشیـ  دوتایش بهتر از یکی 
می رسدـ  بعضی به دل می گیرندـ  طاقت و توان.

ـ سطل آبکشی از چاه و برج یازدهم  ـ حیله و تزویر   ۸
فلکیـ  بنیان نهادن.

۹ ـ آوای مگس ـ آدم ناشی به کرمان می برد ـ 
تصدیق عمو سامـ  گاه عالمت رضاست.

۱0 ـ پاتیل یا دیگ دهان گشاد ـ واگذاشتن، از 
هم جدا شدن.

۱۱ ـ پشت سر هم قرار گرفتن ـ کشوری در قاره 
اقیانوسیه با 600 کیلومتر مربع مساحت ـ نوعی خط 

کش.
۱۲ـ  جایز و شایستهـ  فال گرفتنـ  کلمه تنبیه و 

نداـ  محفظه متحرک در  میز کار و کمد.
۱۳ ـ کامل تر ـ از قدیسین بنام ـ کشوری آسیایی 

به پایتختی وین تیان.
۱۴ ـ غیرنظامی و شخصی ـ همان فالنی است ـ 

از اسامی فرنگی.
۱۵ـ  معروف ترین خوشنویس عهد سلطان محمد 

خدابنده که از آثار وی مجموعه منشاتی در کتابخانه 
تهران است.
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ریابنبسارفر

و بخورد. همیشه هم باید از دندان برای 
شکافتن پوستش استفاده کرد. از ته باز 
کنی یا از سر خودش برای آن ها که در 
تصمیم گیری ضعیف هستند کلی مشکل 
ایجاد می کند. آیا بهتر نبود خدا روی این 
میوه یک زیپ می گذاشت که باز کنی و 

بخوری؟

***
خربزه  است.  جالبی  میوه  خربزه 
شیرین در مناطق خشک و کم آب مثال 
در حاشیه کویرها رشد می کند. می گویند 
هرچه خربزه کمتر آب بخورد شیرین تر 
از آب در می آید. توصیه من به رفقای 
خشک و عبوس و بداخالق این است که 
از خربزه یاد بگیرند و کمتر آب بخورند تا 

شیرین تر باشند.

***
انار هم میوه جالبی است. خوشمزه 
است ولی خوردنش سخت است. باید 
پوست بکنی، از پوست داخلی دانه در 
بیاری و بعد تازه خود دانه ها هم هسته 

دارند.
پوست  انار  دارم  که  وقت ها  بعضی 
می کنم تا به دانه ها برسم احساس می کنم 
که در قرن ۱۵ یا ۱6 هستم و باید برای 
حدود  دخترم  دوست  لباس  درآوردن 
شصت هفتاد تکه پارچه را کنار بزنم تا 

عشقبازی را شروع کنم.

***
این سنجد را چه کسی جزو میوه ها 
شناخته است؟ یک میوه خشک و بی مزه 
و لوس! خنده دار نیست یک درخت عظیم 
و بزرگ خودش را خفه کند تا میوه های 
نارس و کوچکی مثل سنجد به بار بیاورد؟ 
وقتی یک مشت سنجد می خوری دهانت 
آنقدر جمع می شود که حتی کلمات به زور 
از آنجا در می آیند. چرا از این سنجد برای 
تهیه داروی اسهال استفاده نمی کنند و آن 

را از رده میوه ها خارج نمی کنند؟

***
فلسفه هندوانه بدون هسته چیست؟ 
کاشته اند؟  دانه ای  چه  با  را  هندوانه 
تا  گذاشته اند  کنار  تخم  مقداری  شاید 
بیاورند.  به عمل  را  آینده  هندوانه  های 
و  را گم کردند  این تخم ها  و  آمد  حاال 
نتوانستند هندوانه جدیدی بکارند. یعنی 

نسل هندوانه  منقرض خواهد شد؟

***
میوه هاست.  بهترین  از  یکی  انگور 
برای هر  اندازه های مختلف  و  در رنگ 
سلیقه ای به عمل می آید. چیز زیادی هم 
نمی خواهد. یک داربست می خواهد که 
بتواند شاخه هایش را پخش و پال کند و 
رشد کند. با برگش می توان آشپزی کرد، با 
چوبش می توان کسی را شالق زد. می توان 
خودش را خورد یا آبش را. می توان از آن 
شراب و سرکه درست کرد. می توان در 
وصف آن شعر نوشت بدون آن که گلی 
داشته باشد. یک میوه کامال بی ادعا و 
لوتی و کامال انقالبی. دمش واقعا گرم...

زندگی و خانواده
وضعیت  بارداری  دوران  در  مادران 
بسیار سختی دارند و دستخوش تغییرات 
زیادی می شوند. شکل و شمایل و رفتار 
آن ها در دوران حاملگی عوض می شود. 

پزشکان و مشاوران خانواده می گویند 
شما نباید هفت چیز را به یک زن باردار 

بگویید تا او از دست شما ناراحت شود:
ـ وای خاک عالم! چقدر چاق شدی!  ۱

۲ـ  قراره دوقلو بزایی؟!
۳ ـ تا بچه نیامده از زندگی ات لذت 

ببر!
۴ ـ تا می تونی بخواب چون بچه که 
به دنیا بیاید باید با خوابیدن خداحافظی 

کنی!
احتماال  شدی،  زشت  چقدر  ـ   ۵

بچه ات دختر است!
6ـ  چقدر غذا و هله هوله می خوری، 

بچه ات چاق در میاد!
و سئوال ممنوعه آخر:
۷ـ  حاال پدرش کیه؟

گفت و گوهای من 
با زنم

کنترل  ریموت  که  شد  )چطور 
تلویزیون بسوی من پرتاب شد؟(

وقت  می کنم  فکر  گفتم:  زنم  به 
اون رسیده که مثل رفقای دیگرم فکر 
تجدید فراش باشم، یک صیغه ای چیزی 

جور کنم.
همان طور که ریموت را به طرفم پرواز 
می داد گفت: باز هم دو تا آگهی قرص 

وایاگرا دیدی روت زیاد شد؟

***

زنم آمد و گفت: خاک عالم! قیمت 
بلیت هواپیما از ایران به آمریکا چقدر 

گران شده!
چون  نیست  بد  هم  زیاد  گفتم: 
مادرت نمی تونه بلیت بخره و اینجا لنگر 

بندازه! )ریموت تلویزیون و آخ!(

***

زنم آمد و گفت: این کاناپه خیلی 
باید یک  کهنه و درب و داغون شده 

نو بخریم.
گفتم: مگر چشه؟ همین پارسال 

خریدیم. هنوز خوبه و کار می کنه.
گفت: نه باید عوض بشه!

گفتم: اگر قرار بود هر چیزی کهنه و 
درب و داغون میشه عوض کرد من هم 
باید تو رو ده سال پیش عوض می کردم 
و یک نو تر می گرفتم! )ریموت تلویزیون. 

چشمتون روز بد نبینه!(

***

زنم آمد و پرسید: یادته دفعه اولی که 
با هم مالقات کردیم؟

گفتم: آره، اصال نمی تونم فراموش 
کنم، خیلی هم زور می زنم ولی نمی تونم 
فراموش کنم! )برخورد ریموت تلویزیون 

و کله!(

***

زنم آمد و آه کشان گفت: خوش به 
حال این زن همسایه روبرویی!

پرسیدم: چطور مگه؟
گفت: شوهرش مرتب بغلش می کنه 

و او را غرق بوسه می کنه.
گفتم: خب، که چی؟

گفت: تو چرا این کار را نمی کنی؟
گفتم: طرف شوهرش همیشه خونه 
است، کی می تونم ماچش کنم؟ )ریموت 

تلویزیون با سرعت موشک(

***

زنم زنگ زد و گفت: از سر کار زود بیا 
خونه می خوام خوشحالت کنم؟

گفتم: سورپرایزه؟
گفت: آره، قراره خوشحال ترین شوهر 
منظورم  می دونی  باشی؟  محله  این 

چیه دیگه؟
با  هم  باز  قراره  جون!  آخ  گفتم: 

دوستات برین بیرون شام بخورین؟ 
بطرفم  را  ریموت  برگشتم  )وقتی 

نشانه رفته بود(

***

از حمام برگشتم و دیدم زنم دارد با 
عصبانیت به من نگاه می کند.

پرسیدم: چی شده؟
گفت: این missed call دیگه کیه؟

گفتم: حتما یکی به من زنگ زده و 
جواب ندادم؛ معلومه دیگه!

گذاشتی  را  آکله  این  اسم  گفت: 
missed call توی حافظه تلفن خودت؟

گفتم: نه بخدا! یعنی این که جواب 
ندادم و نتونستیم حرف بزنیم.

گفت: اتفاقا من جواب دادم و با این 
دختره پنج دقیقه هم صحبت کردم!

واقعا  پس  میگی؟  راست  گفتم: 
missed call نبود؟

)همزمان تلفن من و ریموت تلویزیون 
را به طرفم پرتاب کرد و دو تا بلبل به 
شکل استریوفونیک توی کله ام چهچه 

زدند(

مدتی که نیاز دارند از خانه بازدید کنند 
و وجود شما را در خانه ندیده بگیرند.

برای  که  ساعت هایی  و  روزها  ـ 
اعالم  کامپیوتر  در  بازدیدکنندگان 

می کنید خیلی محدود نباشد.
ـ هرگز از بازدیدکنندگان راجع به 
مذهب، ملیت، شغل آن ها و وضعیت 
تاهل و دیگر پرسش های مشابه نکنید.

ـ هر چند روز از مشاور خود بخواهید 

اگر رقبای شما تاکتیک جدیدی برای 
فروش در پیش گرفته اند شما را مطلع 

کند.

وضعیت بازار امالک...

برداشتن آن وجود ندارد. حتی بسیاری 
گرفتن  قرار  که  می کنند  تصور  افراد 
خال های اکتسابی در معرض ساییدگی 
با لباس یا وسایل ریش تراشی به سرطانی 
که  در حالی  آن منجر می شود،  شدن 

چنین باوری کامال اشتباه است.

خال های سرطانی
اما بسیاری از خال های بدخیم دارای 
مشخصات ظاهری خاصی هستند که 
از سوی متخصص پوست، حتی قبل از 
نمونه برداری قابل تشخیص اند. معموال 
ابعاد خال های اکتسابی بدخیم بیش از 
نوع  این  شش میلی متر است. حاشیه 
ضایعات نامنظم و موج دار است و دارای 
رنگ بندی یکنواختی نیست. همچنین 
گاهی این نوع ضایعات بدخیم به طور 
مکرر زخم و دوباره بهبودی پیدا می کند. 
کامل خوب  به طور  زخم ها  نیز  گاهی 
نمی شود و با خارش و ترشحات خونی 
همراه است. بعالوه هر نوع تغییری که 
در ظاهر یک خال در عرض چند روز یا 
چند هفته بروز پیدا کند، قابل بررسی و 

پیگیری است.

برداشتن خال، همیشه بدون 
درد نیست

خال ها حتی اگر سرطانی نباشند، 
ولی به دلیل اثراتی که بر زیبایی شخص 
افراد  برخی  برای  می توانند  می گذارند، 
شرایطی  چنین  در  باشند.  آزار دهنده 
برداشتن خال و انتخاب روشی موثر و کم 
عارضه برای این منظور و مهم تر از آن باقی 
نماندن اثر یا جای زخم پس از برداشتن 

خال، بسیار پر اهمیت است.
خال ها را می توان از طریق دو روش 
خال های  برداشت؛  جراحی  و  لیزر 
مسطح را که دارای اختالف رنگ زیادی 
با پوست اطرافش باشد، می توان با لیزر 
برداشت، ولی خال های عمیق، بویژه اگر 
روی آن مو وجود داشته باشد با روش 
برداشتن  قابل  بخیه  زدن  و  جراحی 
است. البته گاهی امکان آن که جای 
بماند  باقی  ناحیه  در  برداشتن خال 
زیاد است که در چنین شرایطی توصیه 
معموال  می شود.  خال  برنداشتن  به 
بازوها  شانه،  کتف،  ناحیه  خال های 
و سینه با خطر بیشتری از نظر ایجاد 
گوشت اضافه، پس از برداشتن خال 

همراه است.
شانس باقی ماندن جای خال پس از 
برداشتن در افراد مختلف بسته به رنگ 
و سطح ترمیم پوست شان متفاوت است. 
بعالوه در کسانی که در نقاط مختلف 
پوست خود خال های متعدد دارند خطر 
عود مجدد خال های برداشته شده نیز 

وجود دارد.

بقیه از صفحه ۳۸
تشخیص و درمان...


