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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

چهارشنبه سیاه پاریس
()۱

خودمانیم این مسلما نهای افراطی یا
افراطیهای مسلمان واقعا در پاریس سنگ تمام
گذاشتند و یک ذره آبرویی که از اسالم آنها مانده
بود را هم بر باد دادند!

()۲

چرا باید کسی را که کاریکاتور میکشد با گلوله
کشت؟ آقا شما هم برو کاریکاتور عیسی و موسی
را بکش! مگر شما نمیگویید چشم در برابر چشم،
مشت در برابر مشت؟ چرا قانون کاریکاتور بر علیه
کاریکاتور را رعایت نمیکنید؟ گلوله در مقابل
کاریکاتور نامردی نیست؟

()۳

دلم به حال پدر این دو تا مزغل سعید و شریف
کواشی که این همه انسان بیگناه را کشتند خیلی
میسوزد .میدانم در دلش به خودش فحش
میدهد که چرا این دو برادر را وقتی که شش ساله
بودند به زور به مسجد فرستاد تا پای حرفهای امام
جمعه بنشینند و به این روز سیاه بیفتند.

()۴

برای همدردی و همدلی بعد از فاجعه کشتار
پاریس ،حدود یک میلیون نفر به خیابانهای پاریس
آمدند و با روشن کردن شمع و دعا کردن یادبود
قربانیان را دسته جمعی برگزار کردند.
در هر گوشه پاریس خیابانها از جمعیت موج
میزد؛ صحنهای شده بود مثل زیارت کعبه!

()۵

روزنامههای تهران عکسالعملهای متفاوت
اما در عین حال مشابهی نسبت به حادثه پاریس
داشتند:
یکی نوشت :تقصیر همین آزادی بیان است که
غرب تبلیغ آن را میکند!
دومی نوشت :تقصیر «شارلی ابدو» است که
این کایکاتورها را چاپ کرد!
سومی نوشت :تقصیر فرانسه است؛ که با اسالم
سر جنگ دارد!
چهارمی نوشت :کار خود فرانسه است ،مثل
 ۱۱سپتامبر که کار خود آمریکا بود!

()۶

()۱۰

مطمئن هستم بسیاری از مردم فرانسه امروز به
خودشان فحش میدهند و توی سرشان میزنند
که چرا در سال  ۱۹۷۸خمینی را به کشورشان
پناه دادند تا اولین حرکت اسالم سیاسی را در
دنیا آغاز کند.

()۱۱

یکی از تجربههای واقعه تروریستی فرانسه این
است که قبول کنیم نه تنها این فناتیکهای مذهبی
 sence of humanityندارند بلکه حتی sence of
 humorهم ندارند.

()۱۲

واقعا دم پلیس فرانسه گرم که بعد از چند
ساعت رد پای این قاتلین دیوانه را در شهر
عظیم و بزرگ پاریس پیدا کرد و حقشان را کف
دستشان گذاشت .ما فکر میکردیم فقط نیروی
انتظامی ما در ایران سریع است که جوانان را بعد
از خواندن و رقصیدن آهنگ  happyشناسایی و
دستگیر میکنند!

این روزها روزهای سیاه و تاریکی برای آزادی در
دنیاست .برای این  ۱۲شهید راه آزادی در «شارلی
ابدو» نباید سیاه بپوشیم بلکه باید قلمهایمان را
از جوهر سیاه پر کنیم و به جنگ کاغذهای سفید
و نانوشته برویم.
این هم دوازده شمع من که برای آنها روشن
کردم.

روزنامه فکاهی و طنز «شارلی ابدو» که تیراژی
معمولیاش حدود  ۶۰هزار نسخه است در این
هفته شده با کمک نشریه معتبر «لوموند» در سه
میلیون نسخه منتشر شد! کاش میشد حدود ۱۰
هزار نسخه از این شماره را هم برای امام جمعههای
پاریس پست میکردند تا آنجایشان حسابی بسوزد.

همهپرسی از مردم

()۷

()۸

یکی از سه نفر تروریستهای اسالمیست
جهادیست در آخرین مکالمه تلفنی با دوست
دخترش (که به ترکیه و سوریه فرار کرده) گفته
بود :انشااهلل بعد از این که اینجا کارمان تمام شد به
آلمان میرویم و همه آن صد هزار نفری که تظاهرات
ضد اسالم به راه انداختهاند را به گلوله میبندیم!

()۹

مردم فرانسه با شعار «ما همه شارلی هستیم»
به خیابانها آمدند و خشونت علیه آزادی بیان و
گفتار را محکوم کردند .درست بر عکس ما در ایران
که وقتی روزنامهای تهدید میشود و صدایش را خفه
میکنند میگوییم :شارلی کیه؟

پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری یک
رفراندم ملی در مورد مسائل اقتصادی کشور جار
و جنجال بزرگی برپا کرده است .تقریبا  ۸۰درصد از
مسئولین جمهوری اسالمی با طرح حسن روحانی
مخالف هستند و البته حق هم دارند .اگر سئوال
اول این همهپرسی این باشد که :به نظر شما دالر
آمریکا باید امروز چقدر باشد؟ و مردم جواب بدهند:
هفت تومان ،دولت چه خاکی بر سرش بریزد؟

انزوای عمیقتر ایران

بعد از شکست مذاکرات با غرب ،ایران به خانه
برگشت و در نهایت تاسف دریافت که در غیاب او
رفقای قدیمی همه پراکنده و بی وفا شدهاند؛ مانند
سربازی که بعد از دو سال به خانه برگردد و زنش
بگوید :تبریک ،وقتی نبودی حامله شدم!

کوبا به پابوسی آمریکا افتاده است ،ونزوئال که
بخاطر وضع بد اقتصادی حتی دستمال توالت هم
ندارد کوبا را کنار زده و آماده هر نوع مذاکرهای
با غربیهاست .پوتین با افت اقتصادی شدید و
بیارزش شدن روبل درها را بسته و با ژنرالهای
کمونیست ـ ناسیونالیست خود جلسههای مناظره
و بحث براه انداخته است .کره شمالی از طریق کره
جنوبی به جلسه خواستگاری آمریکا و اروپا آمده
است .سوریه و عراق و ترکیه بخاطر جنگهای
مذهبی و اقلیتی و نژادی فرصت سر خاراندان ندارند
و تلفنهای ایران را جواب نمیدهند.
برای ایران چند کشور کور و کچل آفریقایی
باقی مانده که بعد از هزینه کردن بیلیونها دالر
برای ایجاد مسجد و مدارس اسالمی به جمهوری
اسالمی بیالخ دادهاند و اسالم مارک جدید
خودشان را ساختهاند.
این هم یک جوک روزنامه «کیهان»ی برای
تفهیم فاجعه انزوای ایران:
اولی از دومی پرسید :دوست داری فردا شب
بیایی پای چهارم پوکر ما شوی؟
دومی گفت :باشه!
اولی گفت :پس بشین اینجا من برم دو تا پای
دیگر پیدا کنم!

«کیـهان» ،آلمان و فرانسه

این هفته حسین شریعتمداری دو تا سیلی
محکم خورد .منظورم این نیست که مردم به
او سیلی زدند چون با وجود محافظان شخصی
او کسی جرات نمیکند تا شعاع پنج کیلومتری
دفتر روزنامه پیدایش شود .منظور این بود که
شریعتمداری با تظاهرات ضد اسالمی یا ضد
اسالمیزه شدن اروپا در آلمان روبرو شد و سیلی
اول را خورد .صدایش را در نیاورد و حتی یک سطر
هم درباره آن ننوشت و آن را تظاهرات نژادپرستان
جلوه داد .هنوز داشت صورتش میسوخت که
حوادث فرانسه اتفاق افتاد و قریب یک میلیون نفر
به خیابانها آمدند و اسالم سیاسی و افراطی که
شریعتمداری از شاگردان آن است را محکوم کردند.

شریعتمداری مجبور شد خبری در این باره
بنویسد اما طبق معمول نه همه خبر را و نه
بصورت واقعی.
او نوشت« :اعتراض به حضور جنایتکاران
جنگی در مراسم همدردی مردم فرانسه» و البته
منظورش سران و نمایندگان کشورهایی بود که
«کیهان» آنها را دوست ندارد .دوست دارم بدانم
شریعتمداری برای نحوه نوشتن این خبرها چند
بار سرش را به دیوار دفترش میکوبد و موهایش
را میکشد؟

«داعش» در مرز ایران

ی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به
احمد 
خبرنگاران گفت« :داعش» چند وقت پیش تا ۴۰
کیلومتری مرز ایران پیش آمده بود.
او گفت :با تدبیر نیروی انتظامی موفق شدیم
کاری کنیم که این گروه از آمدن به ایران منصرف
شود و برگردد .او در جواب خبرنگاری که پرسیده
بود :این تدبیر چه بود؟ گفت :تابلویی که روی
آن نوشته شده بود «تا مرز ایران  ۴۰کیلومتر» را
عوض کردیم و زدیم «تا مرز ایران  ۴۰۰کیلومتر» و
»یهای احمق فکر کردند راه خیلی
ش
این «داع 
طوالنی است و برگشتند!
او در جواب خبرنگار دیگری که پرسیده بود:
پس شایعه این که شما عکس آقای فیروزآبادی
(چاقترین و مهیبترین عضو سپاه) را پوستر
»یها
کرده و سر مرز قرار داده بودید تا «داعش 
بترسند درست نیست؟ گفت :نه! ولی به فکرش
افتاده بودیم.

اخبار سینمایی

فیلمهای معتبر امسال

از سوی انجمن تهیهکنندگان فیلم و برخی از
منتقدین فیلم آمریکا برجستهترین فیلمهای سال
که ممکن است شانس راهیابی به «اسکار» را
هم داشته باشند اعالم شد .این فیلمها به قرار
زیر هستند:
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 ۱ـ «مرد پرنده» :داستان یک اختالسکار
حرفهای در جمهوری اسالمی که هر بار میخواهند
او را دستگیر کنند به کشور دیگری پرواز میکند
و با رشوه به دادستان و بقیه به اختالس خود
ادامه میدهد!
 ۲ـ «پسربچگی» :فیلمی درباره زندگی محمود
احمدینژاد در دوران بلوغ و ریاست جمهوری ایران!
 ۳ـ «نظریه همه چیز» :فیلمی درباره دو
ت جالب ایران؛ عباسی و دکتر روایی
شخصی 
که درباره علم سیاست و علم پزشکی همه نوع
نظریهای دارند!
 ۴ـ «دختر گمشده» :داستان دختری ایرانی
که در سن  ۱۴سالگی از ازدواج اجباری فرار میکند
و زن مردی مسنتر نمیشود .او به کشور ترکیه
پناهنده میشود و در سن  ۳۴سالگی با یک پسر ۲۴
ساله ازدواج میکند تا از والدین خود انتقام بگیرد!
 ۵ـ «بازی تقلید» :جنگ پنهانی و نرم بین
چند مرجع تقلید در قم و مشهد بر سر این که
هر کدام چگونه بتوانند مقلدین مذهبی بیشتری
داشته باشند.
 ۶ـ «سلما» :داستان دختری به نام سلیمه که
در تهران خانههای زنجیرهای عفافباز میکند و
بعد با کمک چند دختر خیابانی کسب و کار خود
را گسترش میدهد و نام خود را به «سلما» عوض
میکند .او پاسداری را که میخواسته سر یکی از
دختران زیر دست او کاله بگذارد و پول کمتر بدهد
چاقو میزند و به زندان میافتد.
 ۷ـ «هتل بزرگ بوداپست» :داستان صاحب
هتلی است در بوداپست که بعد از هجوم مهاجران
و پناهندگان ایرانی و سوری و عراقی به هتل ۱۵۰
اتاقه خود دو هزار و  ۵۰۰اتاق دیگر هم اضافه میکند
و بزودی نیمی از شهر بوداپست را دربر میگیرد.
 ۸ـ «تک تیرانداز آمریکایی» :داستان یک مامور
ویژه نظامی آمریکا است که تیر اول را به اسامه
بنالدن میزند و قبل از رسیدن سربازن دیگر
مجلههای لختی او را میدزدد و در دادگاه نظامی
ابتدا محاکمه و بعد تبرئه میشود.

اهلل و اکبر هم مال قدیمها

یادش بخیر زمانی که بچه بودم و غروب صدای
«اهلل اکبر» را از گلدسته محله میشنیدم بیاختیار
لذت میبردم و موهای تنم سیخ میشد .امروز

وقتی که صدای اهلل اکبر را میشنوم ،که معموال
با صدای انفجار و گلوله همراه است ،میترسم و
تنم بیاختیار میلرزد.

لنز چشم حرام است!؟

از سوی شیخ عبدالعزیز آل شیخ ،مفتی یا مرجع
تقلید عربستان سعودی ،استفاده از لنز چشم یا
کانتکت لنز در جلسههای خواستگاری حرام و
ممنوع اعالم شد.
این مفتی که پول مفت مردم را میگیرد و
فقط برای آنها دردسر تولید میکند و زندگی را
برای آنها سختتر میکند ،میگوید :خانمهایی
که لنزهای رنگی روی چشم خود میگذارند به
نوعی شوهر آینده خود را فریب میدهند .انگار که
در عربستان زنها را زنهای فامیل خواستگار در
حمام نمیبینند و مثل ایران خودمان نیست که
بفهمیم طرف لنز میزند یا نه و مچ طرف را در
حمام (چون باید لنز چشمش را در بیاورد) بگیرند.
این مفتی میگوید :چون اسالم دین مساوات
بین زن و مرد است من لنز چشم آقایان را هم
حرام اعالم میکنم و آنها هم نباید در مراسم
خواستگاری از آنها استفاده کنند.
او در توجیه این فتوای دوم میگوید :چون این
دسته از آقایان ممکن است زن آینده خود را با تصویر
شفاف و واضح نبینند و به دالیل کوچکی چون
آبلهرو بودن زن یا داشتن ریش و سبیل خواستگاری
بدون نتیجه بماند!

سئواالت

گزیده از ستون خوانندگان روزنامه «کیهان»
* حاال که مذاکرات هستهای شکست خورده
آیا مسئولین باالخره به توصیه امام معظم گوش
میکنند و آب و برق و گاز ما را مجانی خواهند کرد
یا نه؟ حق مسلم ما را روشن کنید.
* به نظر من آقای ظریف در مذاکره با غربیها
کمی ظرافت و انعطاف به خرج داد .بهتر بود از
زمختی و عدم انعطاف رهبر پیروی میکرد.
* ماهواره و بشقاب آن را از پشتبام منزلم به
خیابان انداختند .حاال همین ماهواره را که تعمیر
شده و برای آن  ۵۰۰هزار تومن داده بودم میخواهند
نزدیک یک میلیون به من بفروشند! مسئولین چرا
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رسیدگی نمیکنند؟
* چرا با طرح خانههای عفاف مخالفت کردند؟
پس من با این همه قرص وایگرا که رفقا از آمریکا
فرستادهاند چکار کنم؟ تاریخ مصرفشان دارد
میگذرد...
* چرا وقتی از روزنامه فروش محله سراغ
روزنامه «کیهان» را میگیرم به من میخندند و
میگویند :مطمئنی؟
* عکسهای گلشیفته فراهانی را در اینترنت
دیدم و اصال تحریک نشدم .این فتنه سبز حتی
زنهای خوش هیکل ندارد که به خارج بفرستد.
* چرا بعضیها یکشبه محاکمه و اعدام
میشوند ولی کار این اختالسها اینقدر طول
میکشد؟ آیا کاغذ بازی است یا داور پلیسی گرفته؟
* ادعای جناب رییس جمهور که کلید دارد و
قفلها را باز میکند اصال واقعیت ندارد .این قفلها
کلید ندارند و با رمز و شماره باز میشوند و این رمز
هم نزد امام غایب است.
* مرد عائلهمندی هستم با خانواده  ۱۴نفری
ولی شهرداری آشغال ما را هفتهای یک بار میبرد
که اصال مناسب با میزان تولید آشغال و زباله ما
نیست .مسئولین چرا رسیدگی نمیکنند؟

آیا میدانستید؟

آیا میدانستید که نام اصلی ابوریحان بیرونی،
ابوریحان محمدی بود؟ او چون مرتب بیرون
میرفت و در کوچه محلهشان منتظر آمدن بابا طاهر
عریان میشد تا بخاطر لخت بودنش او را دست
بیندازد به ابوریحان بیرونی معروف شد.

افکار انقالبی عمیق

شوخی عکسی

حداد عادل :الحمداهلل مثل این که یارانههای ما حسابی به شما ساخته ،مگه نه؟!

هیچ انقالبی که توسط پابرهنهها آغاز شده
باشد به تاسیس کارخانههای کفشسازی منتهی
نشده است.

***
***

انقالب پابرهنهها ممکن است نتیجه بدهد اما
انقالب بی سر و پاها هرگز.

میـرزا قاسمی

***

از سری داستانهای من و پلیس محله

یکی از معدود حسنهای انقالب این است که
برای تیم جوخه اعدام ،جالدان ،زندانبانان و قبر
فروشان اشتغال مضاعف ایجاد میکند.

انقالب را نباید به انقالبیون سپرد بلکه باید کمی
بعد از شروع به دست ضد انقالبیون داد تا شاید آن
را به هدف برسانند.
آنهایی که با مشت گره کرده برای انقالب به
خیابانها میآیند چندی بعد در خانههای اربابان
جدید خود را با مشت میکوبند تا لقمه نانی
گدایی کنند.

روزهای سیاه نفت سیاه

***

حرف شاه را که میخواست بشکه  ۱۰دالری نفت
را  ۲۰دالر بفروشد قبول کنند!
حاال آقای جمهوری اسالمی که  ۸۰درصد
درآمدت (منهای اون  ۱۰درصدی که احمدینژاد
و رهبر و رفقایش میخورند) از فروش نفت است
چکار میخواهی بکنی؟ حاال برو تسبیح بفروش و
نفت وارد کن!

انقالبی که مردم حسرت دوران قبل از انقالب
را بخورند اتالف وقت انقالبیون و مردم است.

***

***
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این پلیس محله ما هم مرا کچل کرده و دست
از سرم برنمیدارد .انگار تنها ماشیندار توی خیابان
من هستم و همیشه کمین میکند تا یکجوری مرا
بگیرد و جریمه کند.
دیروز داشتم با سرعت کمی بیشتر از حد مجاز
در خیابان نزدیک خانه رانندگی میکردم .یکهو یک
ماشین طرف چپ من پیدایش شد .فکر کردم
سعی دارد از من سبقت بگیرد .کمی گاز دادم و
سرعتم را چند مایلی باال بردم تا رویش کم شود.
از رو نمیرفت باز آمد کنار من و از پنجره با دست

انقالبی واقعی کسی است که وقتی دید انقالبش
شکست خورده ،فروتنانه آن را قبول کند.

نفت به بشکهای  ۴۷دالر رسید .مثل این که
باالخره ممکن است آمریکاییها بعد از  ۳۵سال
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ﻏرﺏ از کودتا و انقالﺏهای...

بقیه از صفحه ۱۱

ایرانی بهترین وسیله است .روحانیت و
قدرت سیاسیاش هرگز نفی ارزشهای
برآمده از ادبیات عهد اسالم نکرده است
زیرا حذف بزرگان ادب ایران ساییدن و نرم
و قابل قبول داشتن استبداد سالطین و
خلفای اسالمی بوده است.
این پنجره تنها راه نظام است برای
خروج از بنبست فعلی .در جمهوری
اسالمی حتی امام خمینی منکر
ارزشهای تاریخی و فرهنگساز ایران
نشد .این سخن بظاهر رجعت به اصل
است اما در واقع بازبینی ساده و دیروزین
برای جهش فرداییهاست .و این ستون
بیش از این گنجایش گنجاندنیهای
میراثمان را ندارد.

نتیﺠه:

غرب در هیچ کجای جهان در صدد
کودتا و انقالبات استراتژیک نیست .بنا بر

این ،ما در شرایط فکری سالهای ۱۹۸0
تا  ۱۹۹0از بابت خلق اپوزیسیونهای
وابسته به بیگانه نیستیم .غرب خود را
در سه زمینه امنیت ،تجارت و فناوری
باز میسازد.
اما غرب هرگز با تروریسم آرمانی کنار
نخواهد آمد و دیر یا زود جبهه جهانی
ضد تروریسم آرمانی تاسیس خواهد شد.
و این محکی است تا هر قدرت سیاسی
جای خود را در خانواده ملل باز شناساند.

***

آن سه میلیون و هفتصد هزار نفری
که در جوار سران  ۴۴کشور ضد تروریسم
آرمانی روز یازده ژانویه  20۱۵در پاریس و
فرانسه به راهپیمایی بیسابقهای اقدام
کردند بذر فردای بهتری را کاشتند .حرکت
حرکتی نیمه جهانی شد .این حرکت نیمه
دوم جهان را عازم بازبینیها خواهد کرد،
تا آدمی به آدمیت برگردد.

عوامﻞ خارﺵ آزاردهنده در ﮔوﺵ کدامند؟

بقیه از صفحه ۳۰

نیست .بر این اساس ،هیچ وسیلهای
را نباید برای خاراندن وارد گوش کرد.
فقط در صورتی که خارش گوش همراه با
کمشنوایی ،سنگینی ،ترشح یا خونریزی از
گوش باشد حتما نیاز به معاینه تخصصی
دارد .به بیان دیگر ،وقتی درد در گوش
احساس شود ،خارش آن بیش از یک
هفته ادامه پیدا کند ،همراه با ترشح چرکی
بدبو از گوش باشد یا ناحیه دور گوش قرمز
شده باشد ،باید به متخصﺺ مراجعه کرد.

خارﺵ ﺁزاردهندﻩ در ﮔوﺵ

پیشگیری از بروز خارش گوش با
رعایت بهداشت فردی ،خشک نگهداشتن
گوش پس از استحمام ،خودداری از تماس

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۲۷

به من عالمت داد که بزنم کنار .محلش
نگذاشتم .دوباره آمد کنار من و از من
جلو زد .اینجا بود که عالمت بغل ماشین
را دیدم که نوشته بود :پلیس! ای داد و
بیداد .معموال چراغهای چشمکزن آبی
پلیس برای توقف راننده مجرم روشن
میشوند اما این ماشین اصال چراغهایش
روشن نبود و من فکر میکردم که از این
تاکسیهای مکزیکی است که معموال
ماشینهای قدیمی اداره راهنمایی را
میخرند تا دوست دخترشان را تحت تاثیر
قرار دهند .دستم را توی جیب کاپشنم
فرو کردم تا تصدیقم را پیدا کنم و بیرون
بکشم .نصف سیگاری که میکشیدم هنوز
تمام نشده بود .با عجله آن را از پنجره به
بیرون پرت کردم .بعد کنار جاده کشیدم
و ایستادم .مثل جن و پری دم شیشه
ماشین پیدایش شد .با لبخندی تصدیقم
را به طرف او دراز کردم .آن را با عصبانیت
قاپید و گفت :راستش را بگو چند تا آبجو
خوردی؟
گفتم :دو تا!
پرسید :چه وقتی بود؟
لبخند زنان جواب دادم :دیشب با
بچهها پوکر میزدیم چند تا آبجو خوردم؛
دقیقا وقتش یادم نیست.
با عصبانیت فریاد کشید :بیا پایین!
در را باز کردم و بیرون آمدم.
گفت :ها کن!
گفتم :بله؟
گفت :میخواهم نفست را بو کنم.
یک های محکم به طرف او کردم .کمی
عقب رفت و دماغش را گرفت .بعد پرسید:
سیر خوردی؟
گفتم :آره!
گفت :سیر خام؟
گفتم :نه توی میرزا قاسمی پخته بود.
سرش را خاراند و پرسید :توی چی؟
گفتم :میرزا قاسمی (بجای قاف از
کاف استفاده کردم چون فکر کردم ممکن
است نفهمد چه غذایی است) .داشت مرا
بربر نگاه میکرد.
گفتم :مخلوطی از بادمجان و گوجه
و تخم مرغ و سیر.

گوش با مواد شیمیایی و محرک بخصوص
مواد آرایشی و از همه مهمتر دستکاری
نکردن گوش و استفاده نکردن از گوش
پاککن ممکن است.
دستکاری گوش منجر به آن میشود
که بتدریج پوست کانال گوش ،نازک شده و
ترشحات طبیعی چرب و نرمکننده مجرای
گوش کاهش یابد و خارش آن افزایش پیدا
کند و در نتیجه عفونتهای مختلف به آن
افزوده شود .دستکاری گوش باعث تشدید

خارش گوش میشود .پس باید از خاراندن
گوش به کمک هر وسیله خارجی پرهیز
کرد .در واقع ،عامل خارش گوش فقط باید
با انجام معاینه از سوی متخصﺺ گوش و
حلق و بینی مشخﺺ شده و راه درمانی
مناسب برای رفع آن تجویز شود.

پرسید :پس این بوی بد که از داخل
ماشین تو میاد از فرآوردههای تخم مرغ
است؟
گفتم :نه .کفشم را در آورده بودم .مال
بوی جورابها باید باشد.
نگاهی به پاهای بدون کفش من کرد و
گفت :جورابت سوراخ شده ،میدونستی؟
پرسیدم :مگر جوراب سوراخ هم مثل
چراغ سوخته راهنمایی جریمه دارد؟
همانطور که داشت اطالعات تصدیقم
را توی کامپیوتر دستیاش وارد میکرد
پرسید :چرا بهت عالمت دادم ایست
نکردی؟
گفتم :چراغ نزدی.
گفت :باطری ماشین و آلترناتور خراب
شده ،مجبور شدم چراغها را خاموش
کنم .کولر را هم خاموش کرده بودم و
برای همین پنجرههایم باز بود.
گفتم :من تا چراغ چشمکزن آبی
نبینم توقف نمی کنم .ممکن است
خطرناک باشد .سرش را به عالمت
تصدیق تکان داد و گفت :درسته ،ولی...
حرفش تمام نشده بود که در یک
ثانیه هر دو به طرف اتومبیل پلیس او
نگاه کردیم .از داخل ماشین دود سیاه
و غلیظی بلند بود و توی شیشه جلوی
میشد تصویر چند شعله آتش را به وضوح
دید .رنگ و رویش پرید .رنگ و روی من
هم پرید .حدس زدم که سیگار روشنم
که از پنجره بیرون انداخته بودم به داخل
ماشین او افتاده و آتشسوزی را شروع
کرده است! با عجله قبﺾ جریمه را توی
جیبش گذاشت و تصدیق مرا به طرف
من انداخت و گفت :برو ،این دفعه بهت
اخطار میدهم .بعد دوان دوان به طرف
ماشین رفت.
فریاد کشیدم :کپسول آتشنشانی
دارم ،الزم داری؟
با عصبانیت از همان دور فریاد
کشید :خودم هم دارم ،کپسولت را برای
خاموش کردن بوی سیر آن میرزا کاسمی
استفاده کن!
لبخندی زدم و بعد از این که سیگاری
روشن کردم آرام آرام به طرف وسط جاده
کشیدم و پایم را روی گاز گذاشتم و به
سرعت از محل حادثه دور شدم.
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پاسﺦ به چهار پرسش...

 ۵راهکار برای...

پاسخ :در بیشتر مناطق واشنگتن بزرگ
اجاره ماهانه پمپ بنزینها بطور متوسط
 20هزار دالر میباشد و قراردادهای
اجاره اکثرا بین پنج تا ده سال میباشد
و باید انتظار داشت که در هنگام تجدید
قرارداد میزان اجاره ماهانه نیز بیشتر
شود .شکی نیست در صورتی که قادر
به خرید ملک باشید و فرضا برای خرید
آن از وام بانکی نیز استفاده کنید نه تنها
میزان اقساﻁ ماهانه کمتر از  20هزار دالر
خواهد بود بلکه این مبلغ را بابت اقساﻁ
وام میپردازید و در عین حال ملک شما
رشد قیمت خواهد داشت که در نهایت به
سود شما است .البته در نظر گرفتن خرید
ملک پمپ بنزین فقط یکی از فاکتورها
میباشد که باید در نظر گرفت .قبل از
هر اقدامی باید کلیه درآمدها و هزینههای
حداقل دو تا سه سال گذشته را در اختیار
یک مشاور اقتصادی قرار دهید تا شما
را راهنمایی کند که آیا اصوال تصمیم
عاقالنهای است که آن پمپ بنزین مورد
نظر را خریداری کنید یا خیر .در ضمن
اکثر پمپ بنزینهای موجود برای فروش
فقط سرقفلی را میفروشند و معموال
قرارداد اجاره آن مستقیما بنام صاحب
سرقفلی نیست.

استفاده کنیم و تفریح و سرگرمیهایی
مثل ساختن یک اسباببازی برای بچهها
یا درست کردن یک باغچه کوچک با
گلهای رنگارنگ یا خواندن شعر یا گوش
دادن به یک موسیقی شاد یا رفتن به یک
مکان خوش آب و هوا و از این قبیل،
برای خود ترتیب دهیم؛ زیرا بیشتر مردم
ترجیح میدهند در اوقات فراغتشان فقط
بخوابند ،اما همین کارهای ساده ،سبب
آرامش ،رفع خستگی و نیز بازگشت انرژی
غیرقابل تصوری به ما میشود.

بقیه از صفحه ۳۷
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بقیه از صفحه ۳۰

حفﻆ ﺁرامﺶ

یک راه عالی برای رفع خستگی این
است که آرام و صبور باشیم .حتما تا
حاال شنیدهاید که میگویند ،کسی از کار
زیاد نمرده است ،بلکه برعکس کار زیاد،
هم جسم و هم روح انسان را خسته و
افسرده میکند.
باید زمانی هم به جسم و روح خود
استراحت دهیم .برای مثال ،هر چند وقت
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افقی
 ۱ـ استعمارگر اسپانیایی قرن  ۱۵و  ۱6که موجب انهدام
تمدن دو هزار ساله اینکاها شد.
 2ـ پسر به گویش محلی ـ از درختان ـ بخشی است در
استان هرمزگان.
 ۳ـ پوستین دوز ـ سخن زشت و ناپسند ـ آنچه از گله
زاییده شود.
 ۴ـ از صفات باریتعالی ـ کاشف الکل ـ رها و آزاد.
 ۵ـ درخت تسبیح ـ مایه و اصل هر چیز ـ نامها.
 6ـ کافی است ـ کشور سالوادور آلنده ـ آهو ـ از القاب
اروپایی.
 7ـ گوارا و خوشایند ـ از ادات پرسش ـ بویی که به
مشام رسد.
 ۸ـ پاک و منزه ـ از اسالمی بانوان ـ و این هم دخت
گرامی حضرت مرتبت.
 ۹ـ کلمهای در مقام تحسین ـ نقش تئﺂتری ـ با نامی
دیگر منطقه مورد اختالف هند و پاکستان است.
 ۱0ـ مته بودن ته! ـ بزرگوارتر است و نام سابق بهشهر ـ
جنون رانندگی نزد بعضیها! ـ شامهنواز.
 ۱۱ـ بالکن و ایوان ـ نام پدر انوشیروان ساسانی ـ سالح
گزندگان.
 ۱2ـ ضمیر متکلم وحده ـ پرنده سخنگو ـ سترون.
 ۱۳ـ سیم گردن کلفت! ـ حالل و جایز ـ دستگاهی در
موسیقی خودمان.
 ۱۴ـ نورها ـ از اقسام جمله ـ از انواع مسابقات
اتومبیلرانی.
 ۱۵ـ کتابی است از دکتر رضازاده شفق استاد درگذشته
دانشگاه.

عمودی
 ۱ـ از شعرا و عرفای قرن  ۱۳مداح فتحعلیشاه قاجار ـ
برنج شوشتر.
 2ـ تزویر و نیرنگ ـ نوعی چاشنی غذا ـ به محصول زند
ـ شبیه و نظیر.
 ۳ـ هنرپیشه مرد ـ ماه محبت ـ از آالت موسیقی.
 ۴ـ بیموقع و بیخبر ـ بخشی است در استان تهران و
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یکبار میان طبیعت برویم و در محیطی
سبز و سرشار از آرامش قدم بزنیم و نفس
عمیق بکشیم ،زیرا آرامش فکری برای
افرادی که زیاد کار میکنند از نان شب هم
الزمتر است.این نکته حائز اهمیت است
که مردم وقت ،نیرو و توان خود را صرف
مقابله با استرس و نگرانیهایی میکنند که
در آنها وجود دارد .مثل خشم ،ترس ،حزن
و اندوه ،وسواس و ...اگر بخواهیم بهخاطر
هر مسالهای زود عصبانی شویم یا بخواهیم
تا نیمههای شب بیدار بمانیم و مدام فکر
و خیال کنیم که مثال آیندهام چه میشود
و ...خوب طبیعی است که احساس

خستگی خواهیم کرد و این احساس
را نمیتوانیم با قرص خواب خوردن
برطرف کنیم ،بلکه راهش این است که
آرامش خود را حفﻆ کنیم .برای نمونه،
یک پیادهروی یا دوچرخهسواری بیست
دقیقهای به مدت سه روز در هفته راه بسیار
مناسبی برای غلبه بر خستگی است ،زیرا
ورزش باعث افزایش جریان خون در تمام
نقاﻁ بدن و باز گشت انرژی به ما میشود؛
بعالوه ورزش احساس آرامشی به انسان
میدهد که به کمک آن میتوان در برابر
مشکالت زندگی ،خونسردی و انعطاف
بیشتری از خود نشان داد.
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شاعری از خطه آذربایجان ـ تهنشین مایعات.
 ۵ـ از عشاق ـ شادی و خوشحالی ـ چهره شطرنج
جایگاه.
 6ـ حرف آخر ـ شاه تیر ـ سقف ـ روشها و عادات.
 7ـ میگویند مرد را آبدیده کند ـ روز گذشته ـ
مظهر سفیدی ـ آشپز.
 ۸ـ نوعی پرده ـ میوه نارس ـ روز بازپسین.
 ۹ـ جایز و شایسته ـ عالم ناپیدا ـ دشنام و نفرین
ـ آزمندی.
 ۱0ـ از بیماریهای بسیار خطرناک ـ دوری و فراق
ـ زمین به گویش آذری.
 ۱۱ـ تصدیق آلمانی ـ طرف چپ ـ قتل با مجوز.
 ۱2ـ پاالن اسب! ـ همراه و در خدمت کسی بودن
ـ گریه و شیون.
 ۱۳ـ خطی فرضی دور کره زمین ـ ناگهان خودمانی
ـ غذای نیمروز.
 ۱۴ـ واحد پولی است ـ جادو و افسون ـ پیشاوند

نفی کلمه ـ محبت و دوستی.
 ۱۵ـ گنجشک ـ منظومهای از وصال شیرازی.
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