
و خشککرده می توانندعرقپیشانیخودشانرا
سوءقصدکنندگان جای آوردند که به را خدا شکر
(وشایدهمقصدسوءقصدکنندگان)اهلآمریکایی
بودند. آورده اسالم تازه و بوده شمالی جنوبی و

میآییم تا آمریکا در بینخودمانباشدولیما
که بگوییم بدهیم و اینها جوش را با رابطهمان
عده خدا به نیستند و مسلمانها تروریست همه
اتفاق یک میکنند کارها این از کلهپوکی قلیل
اولش میشود. سختتر کارمان و میافتد تازه
هواپیما، توی رفت  موکتبری چاقوی  با یارو
گذاشت منفجره مواد کفشش توی یکی بعدش
بمب ساخت محلولهای دیگر کسی هم بعد و
را ما همه کار و کرد رد فرودگاه سکوریتی از را
خودمان با برنده و تیز چیزهای دیگر کرد. خراب
که مو ژل و ادوکلن و شامپو ببریم. نمی توانیم
بیاوریم در باید هم را کفش هایمان بروم. قربانش
سکوریتی جلوی کلی جورابمان سوراخهای از و

فرودگاهخجالتبکشیم.
چه نمیدانم گاز از طریق انفجار این با حاال
گردنمان وبال است قرار جدیدی حفاظتی قانون
خواهند گرفت و خواهند را آیا جلویمان بشود؟
و گاز توالتفرودگاه به تشریفببرید گفت: مستر!
گازیابماسوت خالیکنید تا دستگاه معده تانرا
مسافری چهار که هیچ قانون بگذارند یا نزند؟ و
و بروکلی خوردن لوبیا و از پرواز حق قبل ساعت
می دانم ندارد؟! گاز تولیدکننده مواد سایر و کلم
آنگازفرقمیکند با اگرهمبگوییآقاجاناینگاز
این از خواهندگفت: رفتو بهخرجشاننخواهد

برمیآید! هر چه بگویی بنالدنی ها

بازگشت فیدل کاسترو
کاسترو، فیدل انتظار ماهها از بعد باالخره
تلویزیون صفحه روی بر کوبا مریض و پیر رهبر
عمومیپنهان انظار از کهمدت ها او گردید. ظاهر
انداخته بود که تردید این به را شده بود عدهای
و مرده بیمارستان در کوبا انقالب رهبر شاید

کنند. اعالم مرگ او را نمیخواهند

در ورزشی گرمکن لباس با که کاسترو فیدل
گرفته بود، مقابل خبرنگارانانگشتشماریقرار
به نظر و سالم سرحال ظاهر به تکیده اما الغر و
اوبهخبرنگارانگفتکهکامالسالماست میآمد.
اینکه اثبات و مخالفینش روی کردن کم برای و
کرده، پیشرفت زیادی در کشورش پزشکی علم

است. آمده کنار عزراییل با موقتا
اوگفت: البته برادراحمدینژاد همدر بهبودی
نذر کلی ایشان چون بوده موثر خیلی من وضع
دخیل امام زادههای ایران همه به کرده و نیاز و

پیدا کنم! شفا من تا بسته است

شد آغاز معکوس شمارش
درگذشت سالگرد مراسم در احمدینژاد
بهجمعیت پیش برگزارشد، روز خمینیکهچند
نابودی معکوس شمارش کلید که گفت حاضر

زدهایم. را اسراییل

احمدی نژاد این میگفتم رفقا این به چه هر
بچهشروروخطرناکیاستبهخرجشاننمیرفت.
ترمز اتمیجور کرده، طرفکلیبمب شیمیاییو
شمارش کلید و تازه دور انداخته و کنده هم را
دارید؟ دلیلی الزم چه دیگه هم زده! را معکوس
تک مردم شقیقه تک روی اسلحه اینکه بیاید و

بچکاند؟ را و ماشه دهد قرار دنیا

هفته معمای
در که را زیر جمله  که کسانی  کلیه به
دهنمکی مسعود ساخته  «اخراجی»ها،  فیلم
(پسرخواندهحسینشریعتمداری)،بینیکژنرال
بدل میشود، زمانشاه ویکبسیجیآخوندردو
و جایزه بسیار جالب یک و توجیه نمایند تفسیر

گرفت. تعلقخواهد ارزشمند
برادران این  سر باال ستاره های » ژنرال:
روی که است  ستاره هایی از بیشتر ارزششون 

است!» من دوش

گرفت: خواهد جوایز زیر تعلق برندگان به
از یکی با عکس و هالیوود به مسافرت ـ

ستارگانسکسیآنمنطقه!
خرید با همراه به دوبی سره دو بلیت یک ـ
و دیسکوهای ایرانی در کنسرتهای شرکت و

وطنی!
اینترنتی آیتاهللا پایگاه برای یکسال آبونه ـ

سیستانی!
محسن فیلمهای از کامل مجموعه یک ـ

مخملباف!
سمیرا مخملباف! با عکس یادگاری یک ـ

با هتل یک بلیتمجانی«تور ویزایترکیه» ـ
باالخره حتی بدون داشتنتقاضانامه ویزا و غذا و
برنده نام نهادنیکیازستارگانکهکشانبه نام ـ

اینمسابقه!

محرمیت جدید طریق
مردان به زنان

یکیازخبرهایبامزهو جالباینترنتدرهفته
«االزهر» استاد دانشگاه که یک بود این گذشته
علمی مرکز این «حدیث» بخش رییس که مصر
مرد میباشد در باب قضیه محرم شدن زن به
موانع خلوت بردن بین از برای که عنوان کرده
به یکدیگر آن ها نمودن محرم و مرد زن و شرعی
به خود شیر دادن با می تواند زمان زن هر در
و استاد زنان که نماید! او گفته محرم را وی مرد
خود شیر دادن با میتوانند دانشگاه این کارمند
قلمداد محرم را آنها خود، مرد همکاران به
موی و چهره اسالمی قوانین بر اساس نموده و
محیطکارشان و در آن ها نمایانسازند به را خود

باشند. راحتتر
با مصری اسالمیست استاد این اظهارات 
عکسالعملهایبسیار تند ونکوهشآمیزجوامع
را دانشگاه وی مقامات و شده اسالمی مواجه
معلق دانشگاه استادی سمت از موقت طور به

نمودهاند.
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هولملند یا ملی حفاظت اداره قبل روز چند
موقع توانستبه کمک«افبیآی» سکوریتیبا
فرودگاه «جان در انفجار تروریستی یک توطئه از

بردارد. پرده نیویورک کندی» اف
می خواستند اسالمیست مسلمان چند گویا
بخش گاز فرودگاه لولههای در شبکه انفجار با
مسافربری هواپیماهای و ترمینالها از عظیمی
که نفر چهار این خوشبختانه بفرستند. هوا به را
ملیت عربیو دستگیرشده اند، آنها فعالسه نفر
خاورمیانه ایندارندومحمدهاوعمرومصطفیها
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 بقیه در صفحه ۳۵   

زیاد هم پرت و برادر این به نظر من اظهارات
شدن باید از محرم مشکل حل برای پال نیست و
دوشیدن ولو مدرن و جدید تکنولوژیهای تمام

نمود. استفاده هم شیر
که استاد این فتوای خواندن از بعد درست
و فقیه ولیهای  از بسیاری از بیشتر احتماال 
نامهای برای چیزسرشمی شود، مراجع تقلیدما
از نوشتهام و و شکیرا آنجلینا جولی و جنیفر لوپز
پست با را خود که مقداری شیر خواستهام آنها
بعد به تا از این کنند برای من ارسال اکسپرس
چشم خواهری را به کمال محرمیت آن ها در
وجود مانعی شرعی  لحاظ  از  و کنم  ورانداز

باشد! نداشته

توضیـح بدون عکسهای
پایگاههایاینترنتیجمهوری وبهویژه رسانهها
درگیریگشتاپوهای عکس هاییاز روز اسالمیهر
زنان ویژه به جوانان با اسالمی جمهوری انتظامی
معموال عکسها زیر میکنند. درج کمحجاب
و اراذل با به درگیری تصویر مربوط که می نویسند
این که نمی نویسند هیچ وقتهم اوباشمیباشد.
میزنند همدیگر کله و سر توی دارند که طرفی دو
ویکدیگرراخونینومالینکردهاندکدامشاناراذل
دست اوباش هستند؟دستچپیتویعکس یا و

کرده اند... حسابی گیج ما را خالصه راستی؟

آمریکا روز بحث
مهاجرت جدید قانون

آمریکا در بحث داغترین که است چندی
غیرقانونی گشته مهاجرین  و  مسئله خارجیان
حدود۱۲  خارجیاندیگر از غیر به میگویند است.
وارد قاچاقی و غیرقانونی بهطور مکزیکی میلیون
کار به دور از چشم دولت مشغول شده و آمریکا
که جدیدی قانون که حالی در هستند. زندگی و
مانند توپ کرده تایید و پیشنهاد جورج بوشآنرا
پینگپنگ بیننمایندگانوسناتورهای دموکرات
قرار آن سو میرود، و سو جمهوریخواه به این و

علم  آمریکا جنوب در مایلی  ۷۰۰ دیواری است
مکزیکی گردد. دیگر مهاجران ورود تا مانع شود
فقط  یکسال قریب از بعد ۷۰۰ مایلی دیوار این
جوک و مایه و شده ساخته آن مایل چهار سه تا
خندهبسیاریقرار گرفتهاست. مطمئنااگرساخت
غیرقانونی مهاجر و کارگران کمک را با دیوار این
ساخت تنها نه تاکنون بودند داده انجام مکزیکی
مشغول ساخت آن ها اتماممی رسید بلکه دیوار به
من میبودند! کانادا و آمریکا بین دومی و دیوار
ساخت هیچ بلکه با دیوار این تنها با شخصا نه
دوست ندارم را چین دیوار نیستم. دیواری موافق
و ریزش باعث که بود من نفرین این میکنم فکر

شد. برلین دیوار خرابی
کسینیستبهاین سناتورهای آمریکاییبگوید
میتواند دوازده فوتی (چهار متر) چگونه دیوار یک
به ورود برای را مکزیکی میلیون ها عبور جلوی
که کنید را نگاه طرفتر آن بگیرد؟ کمی آمریکا
تاریکی  ازکوسهدر اقیانوسپر کوباییها۸۰ مایلدر
تازه برسند! آمریکا خاک به تا میکنند شنا شب
است همیشه مکزیکی ها قرار کجا میدانید که از
کوتاه قدبمانند وایندیواربرایشان بلندجلوه کند؟
باپشتکاری زبل و آدمهای آمیگوهای مکزیکی این
راهی پیدا یک حتما ایرانیان ما مثل هستند و
سوی این به بپرند و دیوار این از روی که میکنند
فلفلهای آن از تا چند است کافی بیایند. مرز
مثل تا بیاندازند باال را تند مکزیکی و «هالپینیو»
درآید. پرش و پرواز فضا به در آنها باسن موشک
القاعده از آن گروه که است این از اگر هم ترس
آمریکا خاک به مکزیکیها قاطی را خودش پایین
یادتان است. بازهمبودن ایندیوار مسخره برساند
هواپیمای فروند آن ها با چند آخر دفعه که باشد
ارتفاعبرجهاینیویورک و آمدند جتسریعالسریع

فوت بود! ۱۲ از بیشتر
دیوارها با این نمیکنم من فکر حال هر به
باید این شود. حل غیرقانونی مشکل مهاجران
برای آنها کرد. حل اسراییلیها مانند را مشکل
توانستندازدیواریکه آنها اینکه اگرفلسطینیها
دارندبینخودشانوفلسطینیها هممانندآمریکا
کردهاند. پیدا جالبی راهحل کنند عبور میکشند

شهروند هزاران به آنها دیوار این از غیر به
اگر تا زمینداده اند و خانه نزدیکیمرز اسراییلیدر
شخصی شدمسئله آنها ملک و زمین وارد کسی

حل مشکلمهاجمینمهاجر را آنها و خود باشد
دولت! نه و کنند

راحتی میتوانزمینهایبین به هم آمریکا در
ملت به دالر هکتاری یک به مکزیک را آمریکا و
خوشی از خارجیان دل ویژه آن ها که آمریکایی به
تفنگبه که آنها فروختو مطمئنباشید ندارند
دستجلویتراس خانهشاننشسته ومنتظرعبور

بود! غیرقانونیآمیگوهای مکزیکیخواهند

من گرفتن عینک ماجرای
استندآپ کمدی نوشته برای

کرد راضی مرا زنم دعوا و جنگ با باالخره
و برای خودم چشم پزشک بروم به سراغ یک که
جلوی ایرانی بیجای غرور با کنم. تهیه عینک
هنوز به سال میدادم که توی این سن و همه پز
اینمعتقد خیلیبه عینکزدنمحتاجنشدهام،
که جوانی و کودکی زمان هویجهای آب که بودم
سالم روی زیادی تاثیر بنوشم میکرد اصرار پدرم

گذاشته است. بودن چشمهایش
زنم یک جوری شد که از این جا آغاز ماجرا
روشن وشفافنمیبینم. فهمیدکهمنچیزها را
میگفتم: بهش مرتبا اخیرا که بود خودم تقصیر
میکنم فکر امروز خوشگل شدی! چقدر عزیزم
آرایشروزانه میک آپ و این که قبل از را اینجمله
او به ضعف و دهد گفته بودم خودش را انجام
بود.یکشبخواهرش بیناییمنمشکوکشده
از اینکه و بدون کردم مهمانی ماچ یک در را
بخورمجوابداده بودمکه اعتراضو پرخاشاوجا
تقصیرمن چیستکه تووخواهر دوقلویت اینقدر
بههم شبیههستید؟غافل ازاینکهفراموش کرده
چهار سال آنها حدود اختالف سنی که بودم

نیستند. شبیه هم به اصال و است
مرکز از فراوان برایم اصرار و با زور زنمسرانجام
چشمانم را و بروم تا گرفت وقت چشم پزشکی
معاینهکنموعینکبگیرم.هنوزهمنمیخواستم
پیری و شده اند ضعیف چشمانم که کنم قبول
سن خاطر گفتم به او به است. گریبانگیرم شده
خندیدو احتماال برای شهوت زیاد است! نیست،
کردهام قبول بهانه به این را کچلیات حاال گفت:
این حرف ها با را بودنت کور مثل خفاش ولی

توجیهنکن.
نشستم پزشکی چشم مرکز در بعد روز چند
اتاق انتظار در شدم. مجلهای را منتظر نوبتم و
وضع چشمانم این که یا کردم. نگاه برداشتم و
آنها عمدا یا این که بود و شده حسابی خراب
مجلههاییباحروفبسیارریزبرایاتاقانتظارشان
بزرگتر را ضعف چشم مراجعین تا بودند خریده

دهند. جلوه
را دیگر مشتری و آمد بیرون اتاق از پرستاری
کوری مرد آورد. بیرون خودش با معاینه اتاق از
پرسید: پرستار از او میرفت. راه عصا با که بود
تجویز دکتر که گرانقیمتی آفتابی عینک این آیا
کردهمراخوشتیپ ترکردهاست؟پرستاربالبخند
پرستار این که از بعد البته! داد: جواب ملیحی
انتظار اتاق را از خودش مرد کور که شد مطمئن
صدا مرا بلند صدای با رسانده بیرون به مطب
به گوش شنوایی مشکل برای من که انگار کرد.
هیکل تمیز و بود خوشگلی پرستار آنجا آمده ام.
زیاد بینایی من البته با مشکل مامانی داشت. و

نمیتوانمطمئنبود. هم
نشستم پزشک چشم دکتر جلوی که وقتی

اتاق در که را خودم به مربوط ورقه اطالعات
چه شما و پرسید: کرد نگاه کرده بودم پر انتظار
مشکلی دارید؟ یکلحظهفکرکردم یاطرف دکتر
دکترهای تابلوی من این که یا و نیست خوبی
اشتباهی علت بینایی بدم، را به ساختمان آن
بینی از مطبدکتر گوشو حلقو خواندهامو سر

درآوردهام. بواسیر و گوارشی امراض یا و
طور دادم: به جواب لبخندی با شوخی و به
مثل را دیگه نمیتونم زنهمسایه اینکه خالصه
پشت مرا فورا واضح دید بزنم! و شفاف قدیم ها
بود شبیه تلسکوپ زیردریاییها که دستگاه یک
گفته چیزهایی که همه بخوان! گفت: داد و قرار
بهشگفتم غیر از دو سه خطآخر. به بودخواندم
فقطیکسری و داستانجالبیندارد ایننوشته
آخرمعاینه تا اینراچندبار حروفتکرارمیشوند.
تکرارکردموآخرشعصبانیشدوگفت:میدانم.
او پرسیدم از بکشید. من رخ به احتیاجی نیست
چند عکس و اعداد حروف این همه جای به چرا
چیزی یک مثال که نمیگذارید را دختر خوشگل
مریض و باشد تیشرتهاشان نوشته شده روی

افتاده! شفاف تصویرش خیلی تار ولی و تیره خودش ـ
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«سکوالريسم»،بهجایآنکهبهصورتیتنگاتنگ
قفل به تنها بسازند، و زنند رقم را ما جامعه آينده
اصطالح و در انجاميده يکديگر حرکت  کردن

میکنند. آچمز فقط همديگر را شطرنجبازان،
میشود چندان صد آنگاه نکته اين اهميت
سکوالر، نيروهای امروزه بخشی از میبينيم که
به زمين، مغرب در چه و اسالم جهان چه در
آن (هر دين حضور نوعی با آمدن کنار وسوسه
نشان عنايت و دولت در حکومت باشد) که دينی
که دينمدارانی اميد میبندند که اين به و داده
غامض مسئله بتوانند میخوانند سکوالر را خود
صورتی را به و دموکراسی سکوالريسم رابطه بين
که است اين جالب و کنند! حل «خداپسندانه»
آزمايشگاهی را ايران که ترکيه نه زمينه اين در

می دانند. مورد اين در نوين
خود برای مفصل مقاله در اديس، مثال، تانر
«دموکراسی نام با «ترومن»، دولتی دانشگاه
اشاره با اسالم»، جهان در عليه سکوالريسم
به و سروش، عبدالکريم دکتر نوشتههای به
در دموکراسی و آزادی «عقل، کتاب خصوص
جنبشهای «خود مینويسد: ،(۴) اسالم»اش
به مبدل مدت، بلند در میتوانند، اسالميستی
که شوند؛ چرا سکوالريسم به گراينده نيروهای
و اگرچه هستند. مدرن زندگی اينها محصول
دموکراتيک احيا در توفيقاسالميستها هرگونه
جامعه، اعماق در کار طريق از هم آن خويش،
عمومی حوزه در بيشتر مذهب حضور معنای به
مقتضيات به توجه با امر، اين اما بود خواهد
آن ها ناچار هست که نيز معنای آن سياسی، به
پذيرفته خواهندبودمشروعيتديگراجتماعاترا
تک زندگی ساختن بر منظم ناظر ادعاهای از و
آن مهم پرسش بردارند. دست جامعه افراد تک
فرهنگهایاسالمیبهسویخرده تر آيا استکه
چرا که کرد؟ حرکت خواهند افراد شدن هويت
و مذهبی خردهتر شود پيوندهای هويت هرچه
قومیرا، بهعنوانعناصریتعيينکننده، آنگونه
من) نظر (به سست میکند. هستند، امروزه که
فشارهایاقتصادمدرنو زندگیشهریمی توانند
ممکن دور، احتمال يک صورت به را، امر اين

.(۵) سازند»
به معتقد  نويسنده يک عنوان به من، 
رها جا همين در را بحث  اين سکوالريسم،

ديگر به توضيح زوايای در فرصتی ديگر تا میکنم
عقيده ممکنشد، اگر و پرداخته اين«گفتمان»

کنم. بيان آن مورد در نيز را خود
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حال، عین برآمدهاند». در وجود ندارد، قرآن در
این کهسیدمحمد غروی،سخنگوی آخرینخبر
با دلخوری تمام قم، علمیه جامعه مدرسین حوزه
مبانی فقهی كه با «كسی است که: اعالم کرده
و زن دیه تساوی خواهان نمیتواند باشد، آشنا
اجماع معتبر و روایات براساس كه باشد چرا مرد
و گفتهاست دیه زنومرد مساوی نیست». فقها،
را خواست قوانین که دلش کسی نمیشود هر که
عوضکند.فعالگویاصحنه،صحنهزورآزماییعلما
از دست آیدو بهصورتالیحه در اگر این فکر است.
آنجا از نمایندگانمجلس بهسالمتبیرونبیاید،
چون پشتیبانی مصلحت تشخیص مجمع در که
زودی به است ممکن ما دارد، رفسنجانی آقای
قانوندیهدرجمهوریاسالمیباشیم شاهدتغییر
هم ایران که در بگوییم بتوانیم اولین بار برای و
آیتاهللاهاییوجوددارندکهمثلبزرگانمذهبیدر
مصر وترکیهقادرندرایبهتغییرقوانینیبدهند که

ایستاده اند. مرد و زن برابری مقابل عمال

یک زن از نگاه
۲۰ صفحه از بقیه

را بخواند؟ کند آن ها سعی
در آنرا گفتکه ایدهامخیلیخوششآمدو از
عنوان آمریکا پزشکان چشم کنگره بعدی نشست
خواهدکرد.بعدازچندمعاینهمختلفازمنپرسید
که بخصوصی محلول از مایع و میخواهم آیا که
میتوان سپس و گنده میکند یا دایلیت را چشم
بهتر را تخم چشم و مردمک میکروسکوپ تمام با

کنم؟ استفاده کرد معاینه
و هر هستم خوشبینی و مثبت چون آدم
زندگیامبشود انبساطدر باعثبزرگیو چیزیکه
در را محلول که دادم اجازه او به دارم، دوست را
این محلول میکنمسازنده فکر چشمانم بچکاند.
برایکمکبهدکترهایچشم کشفواختراعشرا
در حالت عادی نمیتوانند چشم که پزشک کرده
به کمک به جای و ببینند را خوب خود مریض
افزایشقدرتبیناییآنها،سعیکرده اندکهچشم
ببینند! بهتر آنها گنده تر کنند تا پزشکان برای را
استفاده را چشم کردن بزرگ ماده که کردم قبول
رویبرگنسخه را معاینه نتیجه او کمیبعد کند.
به دقتکردمو دیدمکههمه نمرههاییکه نوشت.
چشمانمندادهمنفیهستند!معلومبودکهمثل
رفوزه هم زماندبیرستانباز امتحان هایتک ماده

گرفتهام. یک رقمی اعشاری نمره و شدهام
عینک انتخاب قاب مشغول دقیقه بعد چند
بسازند همانجا عینکم را این که لنز منتظر شدمو
وبهمن تحویلبدهند.علمپزشکیخیلی پیشرفت
و بعد واردمحلی میشوی نابینا کور و کرده است.
میاییبیرون. دیدچشمفوقالعاده با ازچنددقیقه
یکلحظهدلمبهحالانسانهایغارنشینسوخت
نداشتند و زمانها آن در را امکاناتی که چنین
و زرافه کرگدن اشتباها گاو و شتر جای شکار به

میکردند. شکار
روی داشتم را عینک قابهای که همان طور
مرا یکی کدام که  می کردم امتحان  چشمانم
کردم. نگاه آینه در خودم به میکند خوشتیپتر
داشتند چشم کردن بزرگ محلول اثر در چشمانم
بیرن میزدند. درستمثل موقعیکهسر حدقه از
چشم و مرکز فروشگاه تمام زور میزدم. توالت
کارکنان روشن شده بودند. همه نورانی و پزشکی

به مرگ از بعد که بودند فرشتههایی مثل آنجا
جای آیا به پرسیدم خودم از آدم میآیند. سرغ
چشم کردن بزرگ این محلول از میتوان ویسکی
لمس قابل و نورانی و را بزرگ همه چیز و نوشید

دید؟ شفافیت مطلق در
معاینه صورتحساب شد، تمام کارم وقتی
گذاشتند. جلویم را لنز و عینک قاب خرید چشم،
کمی بودند زده بیرون حدقه از که چشمانم
که نداشتم آینه ای زدند. بیرون حدقه از بیشتر
سرسام آور قیمت از میکنم فکر ولی کنم نگاه
فوتبال یک توپ طبیام اندازه آنها مثل عینک

بودند. شده
قاب این پول با گفتم: فروشنده و پرستار به
نهارخوری میز و تلویزیون یک میتوانم من عینک
ریشتراشبرقیبخرم. تا دو برقو ویکترانسفورتر
گرمپالستیکبیشتر  ارزشاین۱۰۰ خندیدوگفت:
دالر  انگار۲۰۰ ازآنهاست.یکجوری نگاهمکردکه
براییکعینکپولی نیستو منخیلیگداگشنه
وقتیبهخانهرسیدمعینکجدیدطبیام هستم.
زشت مسن و خانم خانه شدم. یک وارد زدم و را
او فهمیدمهمانزنمناستکه بودکهبعدا آنجا
راخوشگلهصدامی کردم.همهچیزروشنوشفاف
ببینم. میتوانستم را تصاویر جزییات تمام و بود
جلویپنجرهنشستموبیرونرانگاهکردم.طبیعت
برگ های و شکوفه از درخت ها پر بود. زیبا چقدر
سبزبودند.دختر همسایهباشورت کوتاهوتیشرت
سگش مشغول ما با خانه در خیابان جلوی تنگ
زشته! چقدر این دختره زنم گفتم: به بود. دویدن
نبوده و مالی طرف که فهمیدم تازه عینک با این

میزدم. سوت برایش روز هر بیخود
قشر دادن قرار مشغول که همانطوری زنم
سرش را بود صورتش روی آرایش و سوم میک آپ
بهچپوراستتکاندادوگفت:اگرعینکداشتی
بوده خودش از خوشگل تر سگش که میفهمیدی

میزدی!      سوت باید سگه برای و

آشپزی بخش
بخش دنبالاستقبالشدیدخوانندگاناز به
درشمارههای را پختغذا آشپزیکهچنددستور
هم چند این شماره شما نوشتیم در قبلی برای

میکنیم. عرضه شما به را جدید آشپزی دستور
عرضهایندستورهای آشپزی تاچاپکتابجدید

یافت: ادامه خواهد برای بدغذایان» «آشپزی

پر تو بوقلمون
سوپر از را شده تمیز و لخت بوقلمون یک
قلب و جگر که مطمئن شوید بخرید. مارکت
خارج و کنده آن داخلی  قسمتهای  کلیه و
خیانت خدمت و «در کتاب است. یک شده
شکم در و کرده کارد ساطوری با را روشنفکران»
بدن به تمام این که از  بعد  جای دهید. پرنده
در را آن مالیدید آب شده کره مقداری بوقلمون
از ۲۸  بعد و داده قرار حرارت۴۵۱ درجه با اجاقی
شد) بریان و برنزه اینکه کامال از یا بعد سال (و
و نموده تزیین درسته هویج مقداری با و درآورده

جان! نوش دهید. قرار میز روی

استروگانوف بیف
ران مغز قسمت گاو و از گوشت کیلو یک
پیازی در و بریده کوچک ورقههای صورت به را
میدهیم. غلت شده طالیی داغ روغن در که
در (سرکه شراب و آرد کمی گوشت مخلوط به
میزنیم. هم و به اسالمی) میزنیم کشورهای
آبکشصاف در و آبپخته در مقداریماکارونیرا
هنگام کرده و قاطی هم با را مواد میکنیم. همه

می کنیم. غذا اضافه خامه به کمی کشیدن
توپولف هواپیماهای سقوط دلیل به توضیح:
روسیبهعلتنقصهایمکررفنیمواظبباشید
آشپزخانه از روی اجاق روی زمین شما غذای که
نیافتد.موقعهمزدناین غذا قابلمهرامیتوانیدبا

جان! نوش ببندید. گاز اجاق به ایمنی کمربند

گوشفیل (نوعی شیرینی)
چندتروریستاستخدامکردهتادرجنگلهای
مقابلدوربین مقداریگوشفیلدر آفریقا و هند
فیل گوش بیاورند. شما برای و بریده کند کارد با
(شبیهگوشموش) بریده به قطعاتکوچکتر را
سرخ شده گوشهای نمایید. سرخ در روغن و
نرمهقند آن روی قرار داده و سینی یک در را
تزیین چسفیل مقداری با و پاشیده دارچین و

نوشجان! نمایید.

۳۱ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

از طریق تلفن یا ارسال فکس غذای خود را سفارش دهید، 
ما بالفاصله آن را در محل کار یا خانه شما 

(تا فاصله سه مایلی رستوران) حتویل می دهیم

رستوران معروف و قدیمی «نان و کباب» در فالس چرچ، ویرجینیا، 
پس از اجنام تعمیرات، تغییرات و تزئینات اساسی، با متنوع ترین 

غذا های خوشمزه ایرانی در خدمت هموطنان گرامی است

برای نوش جان کردن خوشمزه ترین چلوکباب سلطانی 
(با گوشت گاو  یا گوسفند)، چلوکباب کوبیده، 

جوجه کباب سلطانی، چلومرغ، کباب ماهی و کباب 
سبزیجات (غیرگوشتی) سری به «نان و کباب» بزنید

کله پاچه، دیزی، دل و جگر گوسفند و نان داغ تنوری 
هر روز در رستوران «نان و کباب» موجود است

همراه با «غذای مخصوص روز» که در هر روز هفته 
شامل یک نوع خورش سنتی و خوشمزه ایرانی است 

تهیه انواع خوراک مورد عالقه خود برای پذیرائی در مهمانی  ها، جشن ها 
و مراسم عروسی را به ما بسپارید و رضایت خاطر داشته باشید

رستوران «نان و کباب» از ۱۱ صبح تا ۱۱ شب برای سرو ناهار و شام باز است
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