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است؟ چه کسی برنده
پایان حماس شش ماهه مرخصی باالخره
بین این آدمکشی مسابقات جدید دوره گرفت و
بزرگ چند استادیوم در اسراییل دولت گروه و

گردید. میلیونیغزه آغاز
پرتاب کار بازگشتحماسبهسر اولینروز در
هر هم اسراییل و شد آغاز اسراییل به موشکها
بمباران شلیک میشد آنجا موشک از که را کجا
مردم  نفر  ۵۰۰ حدود روز چند عرض در کرد.
دادهاند. دست از را خود جان فلسطینی بیگناه
سازمانهای پاسدار اعتراض جواب اسراییل در
خود را حماس اعضای گفت: بشر حقوق صلح و
چارهای ما و کردهاند قایم بچهها و زن میان در
و مدرسهها مسجدها سوی به که جز این نداریم

بمببفرستیم. خانهها و
سخنگویحماسهمگفت:اسراییلشکست

است. خورده اخیر روز چند این در بزرگی
که: پرسیدند  حماس سخنگوی از وقتی 
و  دارید زخمی نفر هزار دو و کشته ۵۰۰ نفر شما
دست از جان خود را نفر اسراییل فقط چهار در
شکست اسراییل میگویید چگونه دادهاند،
اینطور «کیهان» تهران جواب داد: او خورده؟

گفته است!

انقالب قرن نیم سالگرد
انقالب پیش پنجاهمین سالگرد روز سه دو
در بزرگی مراسم فیدل کاسترو در رهبری به کوبا
رائول کشور برگزار شد. هاوانا پایتخت این شهر
رهبری فعال که کاسترو  فیدل برادر  کاسترو،
دست در کسالت برادرش به خاطر را کشور این
پنجاه سال از انقالب گفت: گرفته، به ملت کوبا
این سال دیگر از پنجاه ما آماده گذشت و ما

انقالب هستیم!
کوبا که مردم حرف این شنیدن این بعد از
دوام سال پنجاه فقط انقالب این میکردند فکر
شانههای ناراحتیوعصبانیتبا خواهدداشتبا
و محقر کلبه های طرف به گریبان در سر و افتاده
می آمد در دهانشان از چه هر و رفتند خود کهنه

کردند! کاسترو رائول نثار

صحنه بوش به جورج
برمیگردد

در آمریکا، خبری موثق منبع گزارش چند به
جمهوری ریاست دوره خاتمه از بعد بوش جورج
سناتوری که مقام برای که گرفته خود تصمیم
به دوباره احتماالسناتوریایالتتکزاسمی باشد
خبرنگاری جواب در او برگردد. سیاست صحنه
خود هشت ساله شما که دولت پرسیده بود: که
میان رییس در درصد محبوبیت با پایینترین را

بسیار کارنامهای با و آمریکا تاریخ در جمهوران
لحاظ سیاسیو نظامیو اقتصادی پشت سیاه از
گفت: افتادید، فکر به این چگونه گذاشتهاید سر
قصدداشتم بازنشستهبشوموحدود بیستسال
فقطماهیگیریکنماما وقتیشنیدمکهمحمود
احمدینژادباهمیناعتباراتیکهدربارهمنگفتید
دیگر یکبار و برگردد کار بهسر ممکناستدوباره
رییسجمهورایرانبشودگفتممگرمنچهچیزی

دارم؟! محمود از کمتر

مردانه! سنگسار
که این برای اسالمی جمهوری بار اولین برای
حقوق دفاع از انجمنهای غرغرهای نفرین ها و
کاهش دهداقدام بهسنگسار سهمردکرد. زنانرا
شهرستان های استان از یکی در که سه مرد این
مورد نه مردم) (و دولتی توسط ماموران خراسان
اعمال انجام به متهم گرفتند قرار سنگ اصابت
متهمان از این سکسی بودند. دو نفر و جنسی
را جان خود بودند در خاک نصفه تا حالی که در
بود افغانی که مردی سوم اما نفر دادند دست از

برد. در به جان سالم کند و فرار توانست
این مردافغانیکهمیگویندبهکابلبرگشته به
خبرنگارانگفت:خدابگماینخانمشیرینعبادی
و زن و مساواتمرد کندکههیحرفاز را چه کار
حقوقخانمهاو اینجورچیزها زد.شوخیشوخی

میشدیم! بشر حقوق فدای داشتیم

قبرستان و دانشگاه
و ایران جنگ کشته چند اجساد دفن
اعتراض با  تهران دانشگاه محوطه در  عراق
آنها شد. روبرو دانشگاه این دانشجویان شدید
میخواهد ترتیب این به دولت که کردند ادعا
این به فاتحه خوانی برای که را بسیجیهایی
مستقر دانشگاه محیط اطراف در میروند نقطه
کردن قبرستانی با که گفتند دانشجویان نماید.
یکی هستند. مخالف مرده پروری جو و دانشگاه

به داشت دانشگاه قبال گفت: از نمایندگان آنها
را آن دارند اینک قصد میشد و تبدیل مسجد
متعلق دانشگاه خاک گفت: او کنند. گورستان

است. دانشجویان به
قول دولت دانشجویان، اعتراض پی در
در که گمنامی جای هر شهید به که است داده
بهشت به خاک میکند یک دانشجو را دانشگاه
زمین های غصب قهری اتهام تا از بفرستد زهرا

باشد. مبرا دانشگاه

اخالقیات جدید آمار
ایران در

یکیازنهادهایجمهوریاسالمیکهآمارهای
منتشر میکند و جمعآوری را شهری اجتماعی و
از  ۲۵ درصد که کرد اعالم خود گزارش در آخرین
چند یا یک ازدواج ایران قبل از پسران و دختران
دوختن پرده که آنجا از داشتهاند. رابطه جنسی
ایرانبالمانع بکارتتوسطچندین مرجعتقلید در
گفت یقین است میتوان به اعالم شده شرعی و
حرفها این از بیشتر خیلی باید موارد این که
امروز که کرده تحقیقاتیاشاره همیننهاد باشد.
آشنایی دختر  که می کشد ۴۸ ساعت طول فقط
رختخوابکشیدهشود (گویا تهرانبه پسری در و
اینمدتتا چند سال قبل چیزیحدود۶۰ یا ۷۲ 

است). بوده ساعت
ایران وضع میگویند که دوستانی توجه قابل

نشده! و هیچ چیز بهتر است خراب

در تحصن از گزارشی
فرودگاه مهرآباد

(که مسکونی غزه مناطق دنبال بمباران به
گروه جنگجویان پناهگاه و مقر اسراییل گفته به
و زخمیشاملزنها هزاران کشته حماساست)

ایران وبچههای غیرنظامیبهجایماندهاست. در
سپاه که با نهادهایی و مذهبی گروههای افراطی
خواهان بزرگی تظاهرات در هستند ایاغ بسیج و
چندین شدند. اسراییل تنبیه و بمباران ها توقف
مصر مختلف دیگر در شهرهای بزرگ تظاهرات
در آنها کشتارهای و برگزار و سوریه نیز لبنان و

گردید. اسراییلمحکوم
پرشوری خواستار نطق در آیتاهللا خامنهای
عرب مسلمانان ویژه به مسلمانان همه همکاری
و گردید استشهاد و جهاد صورت به مبارزه برای
گفت: بر همهواجباست کهبرخاستهو به جنگ
این کهسکوتکاملجهان بعد از اسراییلبروند.
عربرافراگرفتتعدادزیادیبسیجیوطلبهجان
تهران مهرآباد در فرودگاه شهادت آماده و کف بر
به را آن ها که خواستند دولت از و شده متحصن

شوند. آنجا شهید در بفرستد تا غزه
در و روزنامهها در  را  داستان  اینجای تا
از را داستان بقیه حاال و خوانده اید هم اینترنت
مهرآباد فرودگاه در ما مخصوص خبرنگار زبان

بشنوید:
گرفتم تصمیم گزارش بودن کامل برای
که مهرآباد فرودگاه در متحصنین از بعضی با
اعالمکردهاند را برایشهادت در غزه آمادگیخود

باشم. مصاحبهایداشته
(۱)

سالم. ـ

سالم. ـ
میکنید؟ اینجا چکار بپرسم شما ممکنه ـ

خبره. چه ببینم آمدم شلوغه دیدم ـ
ببینید باشدمی روید جلو جا شلوع هر شما ـ

است؟ خبر چه
ایران در که مدتهاست  شما  معلومه ـ

نبودهاید!
(۲)

میکنید؟ اینجا چکار بپرسم شما ممکنه ـ
بسمه تعالی. ـ
بفرمایید. بله ـ

این برنامه... مجریان همه تشکر از با ـ
نیستم. ماهوار خبرنگار من ـ
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میشم! صیغهش مجانی هفته یک من بقاپه هوا تو رو کفش این کی هر ـ

 بقیه در صفحه ۳۰   
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کرده ای؟! مسخره را ما پس ـ
(۳)

میکنید؟ اینجا چکار بپرسم شما ممکنه ـ
متحصن شدهام. ـ

چی؟ یعنی ـ
که... این یعنی متحصن ـ

کردهاید؟ اعتصاب ـ
ـمتحصنیعنیاین کهروی زمینبنشینیم...

راستشمطمئننیستم!
(۴)

میکنید؟ اینجا چکار بپرسم شما ممکنه ـ
میدهند. ویزا شنیدم ـ

ویزا؟ ـ
غزه. برای ـ

میخواهید که کجاست غزه میدانید شما ـ
بگیرید؟ برایشویزا

بهتر است! اینجا باشد از هرچه نه، ولی ـ
میشود؟ نمی شود؛ پخش که صدایم

(۵)
نام ثبت غزه جنگ برای آمدهاید شما ـ

کنید؟
و جنگ باید هستم. صلح طرفدار من نه، ـ

شود. قطع فورا بمباران
میکنید؟ چکار اینجا پس ـ

ـرفتم دفتر خانمشیرینعبادی دیدم تعطیل
اینجا! بیام شدم مجبور شده

(۶)
شهادت آماده  هم  شما خانم،  سالم  ـ

شدهاید؟
شوهرم دنبال چیه؟ چی شهادت ـ

میگردم!
شوهرتان؟ ـ

خیانت من به و میزنه زیرآبی داره وقت هر ـ
میگیرم! را توی این جور جاها مچش میکنه

(۷)
می کنید؟ چکار اینجا شما ـ

شهادت. برویم که آمدهایم آقا دستور به ـ
چی؟ برای ـ

فلسطین. مظلوم ملت رهایی برای ـ
ـفکرمیکنید باشهادتشما اوضاعفلسطین

می شود؟ درست
بپرسید. از آقا من می پرسید؛ از چرا ـ

(۸)
میکنید؟ اینجا چکار بپرسم شما ممکنه ـ

مردم در کنار فلسطین به میخواهم بروم ـ
جنگکنم. قهرمانآنجا

دارید؟ و پاسپورت خروج اجازه ـ
میخواهد؟ پاسپورت هم فلسطین مگر ـ

که معلومه کشوره؛ یک هم آنجا حال هر به ـ
پاسپورتمیخواد.

نداره مرز آقا میگفت اسالم که این پس ـ
درستنیست؟

اجازه پاسپورت و مساله درسته؛ منهای ـ
خروج...

(۹)
میکنید؟ اینجا چکار بپرسم شما ممکنه ـ

این گفتم داشت تاخیر معمول طبق پروازم ـ
بگذرانم. انتظار سالن از بیرون را ساعت سه دو
نمیروید؟ به غزه برای شهادت شما پس ـ

هستم مسافر سوئد من بگیر. را گاز زبانت ـ
شهادت نیستم! اهل اصال هم و

(۱۰)
دارید؟ اینجا چکار شما ـ

خسته زندگی از شهادت. برای میروم دارم ـ
شدهام.

فدا را خودتان جان فلسطین ملت برای ـ
میکنید؟

دیروز با دوست که مخصوصا چرا که نه؟ ـ
زندگی به امیدی دیگه  و کردم  تموم دخترم

ندارم!
بودم دیگر نفر چند با مصاحبه آماده پانویس:
جمعیت بین بیت رهبری از دفتر اطالعیه ای که
و جهاد که بود شده گفته آن در که شد پخش
فقط برای آقا نطق و شده منتفی فعال شهادت
چند به آن. کردن عمل نه و کردن بوده گوش
از استشهادیونکامال فرودگاه مهرآباد ساعتبعد

خالی شده بود.

کشور وزارت اطالعیه
به بغداد در آمریکا سفارت افتتاح دنبال به
بعد به این از که میرساند هموطنان کلیه اطالع
پاسپورت صدور برای جدیدی محدودیتهای

عراق ایجاد مبارکه در عتبات زیارتی بهویژه برای
سوء وقت یک  برادران و خواهران تا  گردیده
اینموقعیتبرایفرار از نتوانند و نکنند استفاده

کشور استفاده نمایند. از
روابط عمومی
روادید و پاسپورت صدور دفتر

پاسداران سپاه اطالعیه
بدنی تربیت اداره

میرساند خواهران و برادران کلیه اطالع به
آدمک طرف به کفش پرتاب ساالنه مسابقات که
سرتاسر بزودی در و پوسترهای او بوش جورج
بلیط برندگانمسابقه به برگزارخواهدشد. کشور
آزادیو بهار مسافرتزیارتعتباتعالیات،سکه
یکجفتکفش نایکی(برندگاناولتا سوم)تعلق
با این مسابقات در نام ثبت گرفت. برای خواهد

این نهاد تماس حاصل فرمایید. دفتر
کفشپرانی موقت فدراسیون

خبر چه دنیا آن در
است؟

ازدوستانی تا چندشبپیشباکمک یکی دو
چند با هستند توانستیم احضار روح کار توی که
تماس بودند مرده تازه که آشنایانی و اقوام از نفر
کار احضار این دوستان این بیشتر برقرار کنیم.
روحرا برایتفننوسرگرمیانجاممی دهند وفقط
یکیدوتایآنهاچونوضعاقتصادیخرابشده
را بیوه شوهران و زنان روح نیمهوقت صورت به
در پول بتوانند چندرغازی تا هم میکنند احضار

کنند. را خوشحال هم بیوهای و بیاورند
این جلسه چند شب پیش کلی با یکی از در
بود گپ زدیم نزدیکمان دوست ارواح که خاله
دیگر کسب جهان درباره اطالعات کلی او از و

کردیم.
دنیا آن طرف اوضاع که مذکور می گفت روح
اولش نیست. هم بهتر طرف خیلی این اوضاع از
میگفت و داشت شکایت هوا آلودگی از کلی

این باعث جهنم آتش از برخاسته کربن دودهای
است. شده آلودگی

میکنند سرفه همه جهنم در که میگفت او
و تنگی نصف ساکنانآن مرضهایی چونآسم و
اگر و دارند. کشیدن سیگار ممنوع است نفس
پیش اوضاعی چه نیست معلوم نبود ممنوع
بهطور پنهانی جهنمی ها که این از میآمد! او
به را آن دود و یواشکی می کنند روشن سیگار
مشکوک خیلی میفرستند بهشت دیوار طرف

بود.
وجود با بهشت توی مردم میگفت: روح این
به آنها در بهشت باید که بر این شایعات مبنی
حال نمیکنند. صبح بگذرد زیاد خیلی خوش
به صبحانه باید از بعد میشوند، زود بیدار خیلی
شش ساعت بروند. معبدشان و کلیسا و مسجد

می کنند. خاموش را چراغ ها هم ظهر از بعد
اومی گفتکهخیلیازبهشتیهاتوسطپلیس
طرف به بهشت دیوار از پریدن موقع الهی عرش
جهنمدستگیرشدهاندوخوشبختانهبرایاینکه
محل دلخواهشان، یعنی به آنها را تنبیه شوند

آوردهاند. جهنم،

جالبی داستانهای جهنم درباره روح این
بلند از آنجا صدای موسیقی داشت. او میگفت
قطع نمیشود.باآنکه چند نفرازاهالیبهشت به
بعد ازساعتششبعد از خدا شکایتکردهاند که
ظهرصدایموسیقیرا کوتاه نمیکنندخداجواب

نداده است. آنها به حسابی درست و
پارتی بساط شب هر جهنم در میگفت: او
است رایج خیلی قمار است. برقرار سورچرانی و
چاپ بختآزمایی بلیط جدیدا که این جالب و
دیوار، سوی آن مردم به را آن یواشکی و کردهاند

یعنیبهشتی ها،میفروشند.
سوی این این که انسانهای درباره روح این
کلی ندارند تماسی دیوار با هم سوی آن و دیوار
قدیمها وقت مالقات میگفت: ناراحت بود و
و خویشاوندان شوهر و زن مثال که میدادند
و دلدار و عزیز  و بروند  طرف  آن به  بتوانند
او کنند. مالقات ساعتی چند را دوستشان
برای و میگفت این مالقات هاخیلیمحدودشده
رفتنبهآنسوباید ششماه درصفگرفتنویزای

مخصوصایستاد.
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۲۵ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۸ صفحه از بقیه

خبـر کمان رنگیـن

خالی از شوخی

تسلیت

تسلیت

تسلیت

تسلیت

بهرامیان بهرام دکتر آقای گرامی دوست

شما، گرامی همسر نابهنگام  گذشت در
(یزدانپرست)، بهرامیان افسر زندهیاد
کرد. فراهم نیز  را ما  تالم  و تاثر  موجبات
دوست آن به را جبرانناپذیر ضایعه این
بازماندگان و خانواده اعضای دیگر و گرامی
صبر و برای شما گفته آن شادروان تسلیت

آرزومندیم. بهروزی و سالمت و تحمل

مختار تقی و شهره

سرهنگ ما فراوان، دوست نازنین اندوه با
بزرگوار، آزاده و انسان آن غفاری ، زردشت
سی از بیش که مهربان انسانی درگذشت؛
و دیار در این خود خدمت هموطنان در سال
خود ما بود. غمخوار همگان و یار همیشه
و فرزندان فداکار و مهربان غم همسر در را

وی شریک می دانیم. شایسته

هاشمی، مهدی شهاب، فرخ آزادی، امیرحسین
بلدری ایرج خلعتبری، عادلفر

برایتان باارزش که میبرید لذت همان چیزی از
شما برای میتواند هنری اثر یک چطور و است
اگر نیست؟ لذتبخش که حالی در باشد، جدی
نیست جدی برایتان که میبرید لذت چیزی از
دروغ خودتان به دارید جایش یک بالعکس، یا
جلوههای واالترین  معموال اتفاقا و میگویید.
پیوندهای که میشود یافت آثاری میان در هنر
است همین دارند. عامهپسند هنر با ناگسستنی
می گوید، بد هیچکاک از آقای اصالنی اگر که
هیچکاک فیلمهای که نیست این مشکلش
پیچیده ظاهرا عمیق و اندازه «آتش سبز» به
اینجاستکهدرک«بدنام» نیست.مشکلاتفاقا
همانطور است. سختتری کار عوضی» «مرد و
فرویدی ارجاعهای  از میشود قرار وقتی  که
استورهای «بیل مفاهیم و فینچر «هفت» دیوید
تجاری فیلمهای عنوان به دوم» جلد بکش؛ رو
کار حرف بزنیم دنیا، روز اصلی سینمای جریان
را سینما که میزنند انگ ما به میشود. دشوار
اما بهعنوانیکعنصرسرگرمیسازمیشناسیم.
سختی کار چه سرگرمی این درک بدانند کاش
اتفاقا آشناییاستکه تفکر اینهمانطرز است.
لین دیوید پنهان «دکتر ژیواگو» چون الیههای
عامهپسند و سینمای انگ آن به را نمیفهمد

بحث به میرسیم تازه بعد میزند. سرگرمیساز
ـ ـ اتفاقا از چطور مدعیانی چنین این که اصلی.
از «اعماق» مجبورند آنها ظاهر ناتوانند. درک
فرق درک چون بزنند، حرف «پیچیدگیها» و
شدن وارد کردن و روشن چراغ کردن و باز در
سکانسهای از یکی اتاق در به بوگارت همفری
دیگر فرق موارد با چرا مالت» مثال «شاهین
که اتفاقا است سخت است؟ قشنگ تر چرا دارد؟
این اصال ببریم و لذت ظاهر از یاد بگیریم چطور
درک از شاید این ببریم. لذت ظاهری چه از که
درک باشد. سخت تری کار هم اعماق و نمادها
کامل«سرقتالماس»استادویلیامگلدمنوپیتر
ییتز همانقدر کارسختیاستکه مثالدرکحفره
«زابریسکی پوینت» در موجود و نادیدنی پنهان
میکل آنجلوآنتونیونی.اینجورتقسیمبندیها بین
هنرواالوپست،بینسینمایعامهپسندوجدی،
ناتوانی.کاش فرصتی از اتفاقا ازکمسوادیمیآید.
گاهی«تماشاگر این بارهحرف بزنیمکه در تا باشد
ظاهرا ما آدمهای برای هم شدن سینما عادی»
و است. البته ارزشمندی سخت و کار چه آگاه،
هنر «ناخودآگاه» این نکته که برسیم به وقت آن
جلوه هنر، اشکال عالیترین از یکی عنوان به
عامهپسندسرگرمیساز همینآثار در اصلیاشرا

میآورد. دست به

آقای واکنشهای از شما خالف بر البته من
ما ملی فرهنگ پاسدار یک عنوان به اصالنی
تهمت که نبود عجیب برایم اصال تعجب نکردم.
درباره فیلمش بزندو بگویدازش پولخواسته ایم تا
مثبتبنویسیم.همانطورکهتعجبنکردموقتی
سبز» «آتش از به این دلیل «فیلم» مجله گفت
زیاددفاعنکردهکه باجعفری جلوهمشکلدارد،و
اینکه مظلومنماییکند،دشمنبتراشدو هشدار
سبز» ساخته «آتش فیلمهایی مثل که اگر دهد
اینجور ما روی هواست. از فرهنگ ملی نشود،
وبرخوردها،ازچنینتفکری وتهمتها واکنشها
کهخودشراپشتچنینظاهرپرطمطراقیپنهان
را ایرانی روشنفکری کهن بیماریهای اما کرده،
ظاهر این اگر چون دیدهایم. زیاد می کند، ویترین
البته حمایتهای و پیچیده عمیق و و جدی
زنده دیگر بدهد، دست از را دولتی و رسمی
نمیماند.اینفرقسینمایملیعلیحاتمیاست

سبز». «آتش مثل فیلمی با مثال
برنارد از جورج جوانی روزیروزگاری نویسنده
برایچیمی نویسیداستاد؟» پرسید؛«شما شاو
نان.»پسره برناردشاوجوابداد «برای یکلقمه
برخالف «متاسفم. که توپید پس برخورد. بهش
شاو و برنارد مینویسیم.» برای فرهنگ ما شما
برای ما از کدام هر پسرم. ندارد «عیبی گفت

نداریم.» چیزیمینویسیمکه
اینترنتی «سینما» پایگاه برگرفته از

نه یا میگیـرم نوشتن پول مثبت برای نقد که این درباره

دو اوخوشحالبودکهخودشوشوهرشهر
حس را یکدیگر دوری افتادهاند و طرف یک در
نمیکنند. هرچهپرسیدیمبهشتیاست یاجهنمی
فکرمی کنیمبرزخی ما جوابندادوفقطخندید.
دو دنیای بین است منطقهای که می گویند بود

بهشتوجهنم.
این اقتصادی بد وضع که میگفت روح این
دنیابیشتر ازاینحرفهاجهانیشدهو حتیبهآن
سویدنیا همرسیدهاست.اومیگفت: خدانصف
فرشتهها را بهعلتبدیوضعاقتصادی یا اخراجو
جهنم گاز سوخت چون است. کرده بازنشست یا
جای به آن باال رفته قیمت است و گاز طبیعی با

ریختن آتشدر حلقومجهنمیها مدیریت جهنم
از ارزانتر که تصمیمگرفتهسسهای خیلیتند را

بریزد. آن ها دهان در هستند طبیعی گاز
اوهمچنینمیگفتکهتعدادباکره هایوعده
نصفشدهاندو حتی بهشتیانمذکر به داده شده
افتاده دیدهشده کهزنهایسالمندو ازکار جدیدا
میگفت او کرده اند! استخدام آنها جای به را
بهشتی هرچه برای اوضاع را بودجه کاهش که
مثال است جهنمی کرده یک سان به جهنمی و
له گرما از همه بردهاند و باال بهشت را کولر درجه
بجای بهشتیها میگفت همینطور می زنند. له
و کوکاکوال شراب بجای خرما، شیره باید عسل

بایدشیرخشکمصرفکنند. بجایشیر
بود. وقتی خالصه روحمذکوردلش حسابیپر

کهکاراحضارشتمامشدوغیبشزدمنورفقایم
خیلی خوشحال کشیدیم. راحتی از روی نفسی
هستیم! دنیا این هنوز در نمردهایم و که بودیم

آشپزخانه کاریکاتورهای
با طویلسبکآمریکایی چندیقبلیکبحر
که نوشتم که...» بود بدی آشپز «آن قدر عنوان
آقایانی مخصوصا خوانندگان، توجه مورد خیلی
شکار خانم هاشان آشپزی دست از حسابی که
این با اجازه خانمهای ایرانی قرار گرفت. بودند،
(بهامیدروزیکههمه خانمها سلسلهاز مطالبرا

میدهم. ادامه باشند) داشته خوبی دستپخت
که: بود آشپز بدی آنقدر

از  گازش اجاق آشپزخانه میشد وارد * وقتی
می شد. قایم آنجا و یخچال توی می رفت ترس

خالل  الیش نرود وا برنجش که این برای *
نپاشد! هم از تا میگذاشت دندان

از  شده پنچر تبریزیاش مثل توپ * کوفته
میآمد! در آب

بدقیافه بود  بی مزه و آن قدر او * سوپ جوی
کرد و استفاده از آن بجای کتیرا فقط که میشد

موی سر مالید! به
در مراسم  میتوان فقط را * شیرین پلویش
پخش مردم بین عروسی) جای (به عزاداری

کرد!
بچههایش  که بود بد آنقدر او ساک * آش

 It sucks! مرتب میگفتند میخوردند و

هم  خروسها حتی را مرغش سوپ  *
نمیتوانستندلببزنند!

به  همه فسنجان خورش خوردن * موقع
و فسنجون!) وزن (بر جون آخ میگویند شوخی
تنها را میخوردند او مهمانان خورش که وقتی

آخ! بود: این میگفتند که کلمهای
اصال  می کرد درست فصل ساالد که وقتی *

است! سال فصل کدام مال گفت نمیشد
مزه  * آنقدر آبگوشت بدیدرست میکرد که
نوشابههای پرتغالیبهتر از آنبود(نخود ولوبیایش

نکردهایم!) حساب را
از  گازش اجاق بدی بود که آشپز * آن قدر
قفل خودش روی به داخل از را فر در خجالت

کرده بود!

هوایی اورژانس  خدمات بخش مقامات 
کشور، این در چاق شمار افراد افزایش با استرالیا
درخواست دولت به خود پیشنهادی طرح در
برایعملیات بالگردهایبزرگتر و تهیههواپیماها
نشانمیدهدکه بررسیها هواییاورژانسکردند.
استرالیاییها جزوچاقترینافراد جهانهستندو
هستند چاقی مبتال بیماری به افرادی که شمار
گفته است.به افزایش حال در محسوسی بهطور
اینمقامات هواپیماهاوبالگردهایویژه جدیدباید
را  ۲۶۰ کیلوگرم باالی وزن با افراد حمل توانایی
و بالگردهایی باشند درحالیکههواپیماها داشته
می گیرند برای قرار استفاده مورد هم اکنون که
وزنحداکثر۱۴۰ کیلوگرمساخته  حملافرادیبا

شدهاند.

لندن مترو در زایمان
 ۱۴۶ که در شد مادری دومین زنی لهستانی
یکی از در را خود فرزند لندن مترو سال تاریخ

است. آورده دنیا به شهر آن مترو ایستگاههای
دارد همراه جولیا کاوالسکا نام زن که این
بود شهری در مترو بین سفر خود در حال خواهر

از رسیدن و بعد آمد سراغش درد زایمان به که
کینگزبریدرشمالشرقیلندننوزاد ایستگاه به
آورد. باسالمت کامل به دنیا مترو در دخترخودرا
بیمارستان به بالفاصله با آمبوالنس نوزاد و مادر
به خانه هر دو از چهار روز و بعد منتقل شده

فرستادهشدند.
مترو ایستگاههای از یکی در پیشین زایمان
۱۹۲۴ است که زنی به نام  به سال لندن مربوط

شد. مادر کوردری ماری

با دزد دادن فراری
آب فشار

یک به نیوجرسی در داشت قصد که مردی
این کارگر موقع اقدام به بزند با دستبرد کارواش
 ۴۰ حدود که دزد این گذاشت. فرار به پا مکان
بود زده صورت به نقاب که حالی در داشت، سال
با واردکارواششدو اسلحهایدردستداشت، و
تهدیداسلحه ازصندوقدارخواست همهموجودی

بدهد. او به را صندوق
را ازشدتترس پولها حالیکه صندوقدار در
در که ساکی داخل و میکشید بیرون صندوق از
شلنگ کارگران از میریخت، یکی بود دزد دست
کرد و باز را آب مخصوصشست وشویخودروها

کرد. بیرون کارواش از را دزد این آب، فشار با


