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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

شوخی با اخبار

* جدیدترین خبر از هواپیمای «ناپدید شده»
مالزی.
ـ هنوز هم ناپدید است که نشد خبر!
* روحانی میگوید مسائل را بیان کنم خیلیها
خجل میشوند.
» احمدینژاد است؟
ـ ترجمه جمله «بگم بگم 
* خارکوف بعد از کریمه در شرق اوکراین اعالم
استقالل کرد.
ـ مثل این که یکی دارد قطعات شوروی
فروپاشیده را جمعآوری کرده و با چسب درست
به هم میچسباند!
ق تا هفت
* برای دستکاری در کنتور و سرقت بر 
سال حبس تعیین میشود.
ـ باز جای شکرش باقی است که طرف را با
صندلی الکتریکی نمیکشند!
* بانک مرکزی :تورم مناطق شهری به ۳۲
ممیز یک درصد رسید!
ـ همین یک دهم درصد حال ملت را گرفته
نه آن  ۳۲درصد!
* چرا سفر برنامهریزی شده حسن روحانی به
قم منتفی شد؟
ـ احتماال حضرت هنوز طلب نکرده بوده!
* استاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد :تا
 ۱۰سال دیگر شالیزاری در شمال نداریم.
ـ میتوانیم برنج را در کنار رود خشک شده
زاینده رود بکاریم!
* هواپیمای بوئینگ  ۷۷۷مالزی چطور
ناپدید شد؟
ـ اینجوری (صدای بشکن دست)

* سه سرپرست با فرزند خواندههای خود
ازدواج کردند.
ـ به این میگویند «شهروندان قانونمند» که
فورا قانون را اجرا میکنند.
* در افغانستان پیروزی عبداهلل عبداهلل
پیشبینی میشود.
ـ کدام عبداهلل؟ عبداهلل؟ یا عبداهلل؟

طنزهای سیزده بدری

در مورد سیزده بدر و علت وجود آن تئوریهای
زیادی وجود دارد و مقاالت فراوانی نوشته شده
که همه یکسان نیستند .این نشان میدهد که ما
ایرانیها حتی بر سر این سیزده بدر کوفتی که یکی
از اسلحههای مهم ما علیه مالیان ضد ایرانی حاکم
بر کشورمان است توافق نداریم.
ما ایرانیها امروز فقط چهار پدیده را جشن
میگیریم :نوروز ،مهرگان ،چهارشنبه سوری
و سیزده بدر .مالیان جشنی ندارند اما حدود
 ۵۰۰مورد عزاداری را در مقابل این جشنها علم
کردهاند تا به نوعی این جشنها را با مقارن شدن
با ایام عزاداری خودشان خنثی کنند .ما ایرانیها
احساسی مثل لشکر امام حسین داریم در مقابل
لشکر کافران.
مالها و امام جمعهها میگویند پریدن از روی
آتش و قاشق زنی مسخره است اما خودشان به
مقبره امامان پارچه میبندند .میگویند سیزده
بدر خرافات است اما عمارات و فروشگاههای چاه
جمکران خودشان را باشکوهتر از پیش برپا کردهاند.
میگویند سیزده بدر روز پایانی جشنهای
نوروزی است .در این روز مردمان ایران به دشت و
صحرا میروند و رقص و پایکوبی و شادی میکنند.
علت این که چرا مردمی که باید روز چهاردهم دوباره
به سر کار و کسب خود برگردند خوشحال هستند
هنوز مشخص نشده است.
میگویند علت نحسی سیزده به ایرانیان
برنمیگردد و این روز اصال نحس نبوده است.
میگویند این نحوست را مسیحیان که به جشن
ایرانی ما حسادت میکردهاند به میان ما آوردهاند

مخصوصا مسیحیانی که در کار ساختن آسانسورها
یا باالبر برقی بودهاند و عمدا طبقه سیزده
ساختمانها را حذف کردهاند.
میتوان گفت سیزده بدر با همه شایعات روز
پیوند انسان با طبیعت است .روزی که میتوان به
دور از جارو و جنجال و نور و صدا و تقال به دامن
طبیعت رفت و با دم و بازدم هوای زیبای بهاری
به آرامش رسید .البته به جز آنهایی که به گرده
افشانی بهار (که معموال در همین روز سیزده به
اوج میرسد) حساسیت دارند و تا بعد از ظهر
روز چهارده فروردین عطسه میکنند و اشک
میریزند...

بز بیاری و اظهار تاسف

بز بیاری این است که برای فرار از ایران
پاسپورت قالبی بخری ،موهایت را رنگ کنی که
شکل اروپاییها بشوی و بعد زبان بلژیکی و نروژی
و ایتالیایی هم یاد بگیری که گیر نیفتی .ولی از بز
بیاری سوار هواپیمای بوئینگ مالزی بشوی که چند
ساعت بعد از پرواز سقوط کند! آن هم در جایی که
سالی حتی یک کشتی و هواپیما رد نمیشود تا ترا
زود پیدا کنند و از آب بیرون بکشند.
برادر ،سا دهتر نبود که چادر بپوشی و مثل
بنیصدر از ایران از طریق خشکی فرار کنی؟

گزارشی از خوزستان

محمود احمدینژاد در سفر اخیر خود به
خوزستان که احتماال برای تعطیالت و خوشگذرانی
نبوده در جمع گروهی از حزباللهیهای این استان
گفت :بزودی برمیگردیم!
خودمانیم این احمدینژاد هم مثل قهرمان
فیلم  Terminatorاست که هرچه او را میکشی و
حتی منفجر میکنی از بین نمیرود و اعضای بدنش
دوباره زنده میشود.
او گفت :من و دولتم تا آخر سرباز آقا بودیم و
در مقابل ایشان نبودیم.
او سپس دستمال سفیدی از جیبش در آورد
و شروع به خواندن آهنگ «آمنه ،آمنه ،دستمال
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من سفیده» آغاسی کرد.
کارشناسان سیاسی میگویند «دستمال نماد
سمبولیک دوستداران آقا شده و احمدینژاد
ح میداده و
داشته به رهبر عالمت اطاعت و صل 
در عین حال به مردم خوزستان هم با این آهنگ
بندری حال میداده است تا آنها احساس کنند
احمدینژاد سرباز آنها هم هست.

اولین جوک ۱۳۹۳

اگر در کربال و یا در یکی از فاحش ه خانههای
تایلند بمب بگذارند حتما یکی از کشتهها ایرانی
خواهد بود .این که میگویند امت اسالمی همیشه
در صحنه حضور دارند الکی نیست!

ماهی قرمز سفره هفت سین

دیروز ماهی قرمز سفره هفت سین را برداشتم و
به رسم هر سال به سوی دریاچهای کوچک نزدیک
خانهمان بردم تا او را به آبهای آنجا بسپارم.
این ماهیهای عید را تا زمان معینی میتوان
در تنگ شیشهای نگه داشت و معموال آنها بعد
از گذشت سیزده بدر در اثر بدی شرایط ،تنهایی و
افسردگی و ناامیدی از آینده جان خود را از دست
میدهند.
وقتی به دریاچه کوچک پارک نزدیک خانه
رسیدم باران شدیدی آغاز شد .دریاچه در اثر ریزش
باران از زیبایی و آرامش خود بیرون آمده بود و به
منجالبی گلآلود تبدیل شده بود.
نگاهی به تنگ ماهی کردم و نگاهی دیگر به
دریاچه گلآلود ترسناک .چارهای نبود .ماهی را
به آب انداختم و ظرف ماهی را انداختم در سطل
آشغال پارک .نمیدانم چرا یکباره دلم برای این
ماهی که دو هفته مهمان من بود تنگ شد.
وقتی به خانه برمیگشتم حالت مادری را
داشتم که فرزندنش مسافر هواپیمای مالزی با
پاسپورت ساختگی میخواست از ایران فرار کند و
هواپیمایش در آبهای گلآلود و ترسناک اقیانوس
هند سقوط کرد .لحظه ورود ماهی هفت سین من

مشکل ایراندوستی

ریچارد فرای ایرانشناس و ایراندوست
آمریکایی درگذشت .او عاشق ایران بود و وصیت
کرده بود که بعد از مرگش جنازه او را در کنار زاینده
رود دفن کنند.
این دانشمند و محقق ایرانشناس بیچاره که
میخواست در کنار رودخانه زیبا و پر آب زاینده رود
بیاساید نمیدانست که این رودخانه روزی خشک
خواهد شد .این حقیقت را در پایان زندگیاش یعنی
در  ۹۴سالگی از او پنهان کرده بودند.
جسد این دانشمند در فریزر مخصوصی در ایالت
ماساچوست و شهر واترتاون نگهداری شده و همسر
او اصرار دارد که وصیت شوهرش برآورده شود .دفتر
حفاظت از منافع جمهوری اسالمی در آمریکا در
حال بررسی این مساله است اما برخی از طرفداران
احمدینژاد و حسین شریعتمداری نمیخواهند که
پیکر او به ایران فرستاده شود .دلیل آنها هم همان
دلیل همیشگی است :این بابا جاسوس آمریکاست!
فکر میکنم بهتر است بجای دفن او در
خشکیهای زاینده رود این عاشق ایران را در همان
ن (به معنی شهر آب) ماساچوست دفن
شهر واترتاو 
کنند تا روحش شادتر و تازهتر بماند.

گزارش سیزده بدر ما
در آتالنتا

خب ،عید نوروز آمد و رفت و پشت سر آن
نوبت سیزده بدر شد .سیزده بدرهای قدیم در ایران
یادش بخیر که به دشت و صحرا میرفتیم .پتو پهن
میکردیم و با خانواده غذایی را که مادر و مادر بزرگ
پخته بودند میخوردیم .از سماور پدر بزرگ چایی
میگرفتیم و چغاله بادام و تخمه میخوردیم تا به
خواب کوتاه بعد از ناهار برسیم.

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  14آپریل ( 25فروردین)
«عباس کیارستمی :یک گزارش»
فیلم مستند ساخته بهمن مقصودلو

ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

YES! Please enter a
one year, six months subscription
to IRANIANS in the following name

به آبهای گلآلود دریاچه و لحظه برخورد هواپیما
به آبهای سیاه و ترسناک اقیانوس در آن شب
نقطه مشترکشان «آزادی» بود.

کانون دوستداران فرهنگ ایران

با حضور سازنده فیلم
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من از جاهای دیگر آمریکا خبر ندارم ولی در
اینجا ،یعنی در آتالنتا که من زندگی میکنم سیزده
بدر ما فرق میکند .ما در اینجا به جای دشت و
صحرا به پارکهای عظیم جنگلی میرویم .بعد از
ساعتها دنبال جای پارک گشتن ناامید دو سه
مایل آنطرفتر ماشینمان را پارک میکنیم و هن
هن کنان پتو و هندوانه و یخدان و منقل خودمان
را به سوی مرکز تجمع ایرانیان میکشانیم.
در این محل تجمع همه نوع ایرانی را میتوان
دید .تازه واردها و کهنه واردها در کنار هم .دیدن
دوستان قدیم از دور معموال با بیان جمله «وای
ببین طرف چقدر پیر شده» و یا «نگاه کن این
خانم چقدر داغون شده» همراه است .معموال
دو سه هزار کودک دو سه زبانه ایرانی ـ آمریکایی
ـ اسپانیایی توی دست و پا میدوند و در پارک
آشغال میریزند.
بعد از این که دود کباب در پارک پیچید به
فکر غذا خوردن میافتی .در صفهای چند مایلی
غرفههای غذا میایستی و از این که باز هم هنوز
ملت توی صف میزنند و یا ژتون غذای خودشان را
به آشنایانشان در جلوتر صف خود میرسانند ایرانی
بودن خودت را حس میکنی.
در سیزده بدر اینجا دعای بخصوصی وجود
ندارد که خوانده شود فقط یک دعا هست و آن این
که« :خدایا کاری کن که غذایشان تمام نشود!»
معموال هم غذا در این پیک نیکهای سیزده
بدر که با سیستم مدیریت احمدینژادی اداره
میشوند زود تمام میشود .این را هم چقدر با
افتخار اعالم میکنند!
در این سیزده بدر باید کباب را که مثل کمربند
رستم سفت است بدون سماق و سبزی و دوغ
بخوری و آش رشته را بدون کشک .سماق و کشک
در این مراس م مثل «آبشن» خرید اتومبیل است و
جنبه لوس و تشریفاتی دارد!
در روز سیزده بدر میتوانی آنهایی را که سالها
میخواستی ببینی در میان جمعیت پیدا نکنی و
آنهایی را که نمیخواهی ببینی چپ و راست جلوی
رویت ظاهر شوند و یا از کنارت رد شوند.
در این روز دخترها سبزه گره نمیزنند چون
شوهر دارند و یا از شوهرشان جدا شدهاند.
جوانترها هم ترس دارند که سبزه گره بزنند و
یکی از آنهایی که همه را در صف هل میدهد و
یا کباب را با دست میخورد و سبزی را نشخوار

میکند نصیبشان شود.
برگزارکنندگان پیک نیک سیزده بدر هم
درست مثل مسئولین کشور خودمان ایران انگار
نه انگار اتفاقی افتاده و کمبودی بوده؛ از کسی
معذرتخواهیکنند ولی در عوض از این که همه
برای حمایت از جمعآوری پول برای امور خیریه (که
هنوز نمیدانم چیست؟) و رابطه با فرهنگ و سنت
ایرانی خود و شناسایی آن به خارجیان به این محل
آمدهاند تشکر میکنند.
دور و برم را نگاه میکنم .از خارجیها خبری
نیست .احتماال دارند در مکدونالد کنار پارک
همبرگرشان را میخرند و میخورند و مجبور
نیستند با جنگ و دعوا در صف طوالنی زیر هجوم
مگسها و زنبورهای بهاری با فشار و هل بایستند
و ۱۰دالر برای یک بشقاب ناقابل کباب و برنج و یا
دو سه تکه مرغ کبابی و یا یک ساندویچ سرد کتلت
بسلفند و غر بزنند.
هیجان ما قبل از آمدن عید به اوج میرسد
و بابت ایرانی بودن خودمان کلی افتخار میکنیم.
در طول عید در مراسمهای ایرانی شرکت میکنیم
و هیجان ما کمی فروکش میکند و این هیجان
در سیزده بدر به بادکنکی که بادش در رفته باشد
تبدیل میشود .به امید سال آینده...

کاربرد ضربالمثلهای
ایرانی

دیشب بعد از شنیدن چند آهنگ از سیما بینا
نمیدانم چرا یکهو احساسات فولکوریک من تحریک
شد .معموال بعد از شنیدن آهنگهای جنیفر لوپز
نوع دیگری از احساسات من تحریک میشود .به
هر حال تصمیم گرفتم برای آنهایی که زیاد با
ضربالمثلهای قدیمی ایرانی آشنایی ندارند بعضی
از آنها را با مورد کارکردشان بررسی کنم:
* صنار بده آش ،به همین خیال باش!
ـ این مثل موقعی زده میشود که به صراف
سر خیابان زنگ میزنند و میگویند :فکر میکنید
دالر هزار تومانی که سه هزار تومان شده دوباره
پایین میآید و صراف این ضربالمثل را به او
تحویل میدهد.
* هم خدا را میخواهد هم خرما را!
ـ داستان این دخترهای ایرانی است که با
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روسری سیاه ،شلوار تنگ یا «ساپورت» سفید توری
مکش مرگ ما میپوشند و یا با مانتوی بلند سیاه
چکمه سفید و کفش سکسی رو باز به پا میکنند.
* دیگ به دیگ میگه روت سیاه ،سهپایه
میگه صلیعلی!
ـ این مثل اعتراض جمهوری اسالمی به وضع
حقوق بشر و مخصوصا زنان در عربستان سعودی
میتواند باشد.
* خودم کردم که لعنت بر خودم باد!
ـ اصطالحی که همه شرکت کنندگان در
راهپیماییهای انقالب  ۵۷امروز زیرلب زمزمه
میکنند.
* بزک نمیر بهار میاد ،کمبزه با خیار میاد!
ـ مثل وعدههای انتخاباتی حسن روحانی.
* میخواستم قاتق نونم باشه ،قاتل جونم شد!
ـ برمیگردیم به همان بدبختی که در راهپیمایی
انقالب  ۵۷اسالمی شرکت کرده بود.
* گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم!
ـ باز هم برمیگردیم به وعدههای انتخاباتی
حسن روحانی!
* کاسه داغتر از آش!
ـ رابطه ایران و عربستان و این که ایران
میخواهد بجای عربستان پرچم اسالم را در دست
بگیرد و از عربها عربتر شود.
* از کوزه همان برون تراود که در اوست!
ـ پاسخی به آنهایی که میخواهند بگویند
روحانیت جدید در ایران با قدیم فرق کرده است.
* قسمات را باور کنم یا دم خروست را؟
جملهای که هیات مذاکره کننده اروپا و آمریکا
در جلسات مربوط به فعالیتهای هستهای ایران
به تیم مذاکره کننده ایرانی مرتب تحویل میدهد.

دلم میسوزد...

دلم میسوزد برای موشهای کوری که
نمیتوانند خواب گربه ببینند.
حتی اگر گرب ه مهربانی باشد...
دلم میسوزد برای مورچهخواری که عاشق
ملکه مورچهها شده...
دلم میسوزد برای فیلی که نمیتواند در
کنسرتی شرکت کند که پیانوی مورد استفاده در آن
از عاجهای خویشاوندهای نزدیک او درست شده...
دلم به حال جوجهتیغی میسوزد که برای

شوخی عکسی
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تیغهای او هیچ کرم مرطوب کنندهای نساختهاند...
دلم برای گربهای میسوزد که هشت بار مرده و
فقط یک زندگی برای او باقی مانده است...
دلم برای اسب مسابقه میسوزد که سهمی از
جایزه اول که خودش برده است ندارد...
دلم برای پرنده بهاری میسوزد که در پاییز مرض
افسردگی میگیرد...
دلم برای کوسههایی میسوزد که عاشق
زیردریاییها شدهاند...
دلم برای خروسی میسوزد که با ساعت کوکی
خوانده و حقیقت را به مرغش نگفته است...
دلم برای عقاب جوانی میسوزد که از ارتفاع
وحشت دارد ...و از شاهینی که از فصل شکار
متنفر است...
دلم برای پروانهای که بجای چراغ قوه عاشق
شمع شده است میسوزد .حتی پروانهای که قصد
خودکشی دارد...

آدم و حوا

تلفن دستی حوا یکهو صدای زنگش به هوا رفت.
رینگ رینگ ...رینگ رینگ...
حوا دنبال تلفنش گشت تا جواب دهد.

(لطفا نپرسید که حوا تلفنش را با توجه به این که
او کامال لخت و عریان بود کجا گذاشته بود)
ـ الو؟
ـ سالم.
ـ آدم تویی؟
ـ نه په نه! فکر کردی کیه؟ مگر غیر از من کس
دیگری هم بتو زنگ میزنه؟
ـ چطوری؟
ـ خوبم ...کجایی؟
ـ صدات نمیاد .الو؟...
ـ الو؟
ـ بگذار برم باالی این درخت سیب شاید بهتر
آنتن بده .یه دقه صبر کن.
ـ درخت سیب؟
ـ آره...
ـ اونجا چکار میکنی؟ مگر نگفتم نزدیک درخت
سیب نشو؟
ـ چکار کنم ،سیب دوست دارم.
ـ نباید به سیب دست بزنی .دستور از مقامات
باالست.
ـ آخه چرا؟ من سیب دوست دارم .تازه شنیدم
برای دندون هم خوبه.
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ANNANDALE FOOT & ANKLE CENTER

ﺩﮐﺘﺮ ﺁﺗﻮﺳﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

سلمایوسفزی

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﺮﺩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﺎ

مشاورآگاهومورداطمینانشما
دراموربیمه(ویرجینیا،واشنگتن،مریلند)

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﭘﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ،ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ،ﺩﯾﺎﺑﺖ ،ﺯﺧﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺧﻦ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺭﺗﻮﺩﯾﮏ ﻭ ﮐﻔﺶﻫﺎﯼ ﻃﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻄﺐ
Atoosa Kashani DPM

Board Certiﬁed Podiatry Surgeon

Tel: 703 750 1124

7540-I Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

ﺍﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ

www.annandalepodiatry.com

حسن حبیب
Hassan Habib

Expert in All Phases of Mortgage Banking

مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی
Interest rates are
still historically low
making now a great
time to Purchase or
Refinance
Licensed in VA, MD & DC
NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339
hhabib@weichertfinancial.com

5/5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000
30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7/1 ARM, 10/1 ARM at 65%; Interest Only

1 3 1 3 D o l l e y M a d i s o n B l v d , M c L e a n , VA 2 2 1 0 1

Salma
Yousufzai

Servicing: DC, MD, VA

301.983.8500

Auto, Boat & Motorcycle
Home, Renters & Rental Properties
Business Policies & Workers Comp
Fidelity & Surety Bonds
Long Term Care & Life insurance
Education Savings & Retirements

www.salmacanhelpyou.com
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چگونه دردهای...

بقیه از صفحه 34

که از خودتان بدتان میآید و با اضطراب
و رنج از ترس خودتان را تنبیه میکنید؟
آیا خود را ناالیق میدانید و درد و انزوا را
علت ناالیقی خود میدانید؟
روانشناسان و مشاورین دارای تجربه
در کنترل درد میتوانند به شما کمک
کنند تا با درد کهنه خود کنار بیایید ،خود
را دوست داشته باشید و برای جسم و
سالمت خودتان ارزش قائل شوید.

 ۳ـ خود را بشناسید .اصوال
عکسالعمل شما در برابر درد چیست؟
آیا درد شما را بیحوصله و منزوی
میکند؟ به مرگ و ناتوانی دائم فکر
میکنید؟ در مغزتان تصویرسازی منفی از
ط ناراحت کننده میکنید؟ افسوس
شرای 
میخورید که چرا سالمت نیستید؟ خود
را سرزنش میکنید؟ یا همسر خود را
سرزنش میکنید که چرا از شما مراقبت
نکرده و نمیکند؟ از دکتر پرهیز میکنید؟
بدون تجویز پزشک بدن خود را خودسرانه
با قرصهای مسکن مسموم میکنید؟
به همه چیز اهمیت میدهید جز بدن
خودتان؟ آیا جزو آن دسته از افراد هستید

Phone: 202-440-1381

میز قهرمانی جهان یک کاپ مخصوص و
چند ساعت به برجستهترین بازیکنان این
مسابقات اهداء گردید که کاپ مخصوص
در دستهای توانای امیر احتشامزاده قرار
گرفت که افتخاری بزرگ برای او و تیم ایران
محسوب میشد.
آغاز تحصیل من در دبیرستان «قریب»
با فعالیتهای بیشتری در ورزش توام
بود .در هیچ یک از سالهای قبل از آن
اینقدر درگیر مسابقات انتخابی و سپس
حضور در مسابقات آموزشگاهها نبودم.
مسابقات انتخابی کشتی در محل باشگاه
دارایی برگزار شد که من ستاره مسابقات
لقب گرفتم زیرا کلیه حریفان  ۵۲کیلویی
را با ضربه فنی شکست دادم به همین
علت پیشنهاد شد چنانچه به وزن ۴۸
کیلو بروم نه تنها در تهران بلکه موفقیتم
در قهرمانی کشور تضمین است .مدت
دو ماه مرارت فراوان تحمل کردم .در آن
زمان تهران همچنان فاقد یک سونا بود و
برای کم کردن وزن از یک گرمابه واقع در
خیابان ایرانشهر و یک حمام عمومی (دارای
خزینه بسیار گرم) در بازار آهنگرها استفاده
میکردم! ضمن آن که یک ماه تمام فقط
روزی یک وعده غذا ،آن هم یک سیخ
کباب با قدری نان ،میخوردم (این شیوه را
سال قبل از عباس زندی آموخته بودم) ولی
ن کشی
متاسفانه تا آخرین دقایق زمان وز 
که در دبیرستان دارالفنون انجام گردید به
خاطر  ۱۵۰گرم اضافه وزن از شرکت در
مسابقات محروم ماندم.
نکته جالب این که در دبیرستان
دارالفنون برای اولین بار یک سونای وطنی!
مشاهده کردم بدین ترتیب که زیر پله طبقه

اول به دوم را دیوار کشیده و در کوچکی
هم نصب کرده بودند که فضای آن به یک
انباری بسیار کوچک بیشتر شباهت داشت.
یک بخاری دیواری سیستم زغال سنگ که
در کلیه کالسهای مدارس مرسوم بود در
آنجا قرار داده بودند بطوری که به سختی
یک نفر میتوانست از بقیه فضای باقیمانده
استفاده کند که صد البته مسموم شدن
هوا بر اثر سوخت زغال سنگ و احتمال
سوختن در آن مکان کوچک خطرات جدی
برای استفاده کننده بوجود میآورد که
خوشبختانه این سونا خاموش بود! و شاید
از کار افتاده .البد همانطور که دارالفنون
در زمان امیرکبیر ساخته شده و اکنون از
آثار تاریخی بشمار میرود آن سونا هم به
همین منظور حفظ شده بود.
در مسابقات دو و میدانی آموزشگاهها
در رشته صدمتر انتخاب شده بودم
که در روز مسابقه مشاهده شد تعداد
زیادی حضور دارند و چند نفری دارای
رکوردهای برتر هستند و شانسی برای
موفقیت وجود نداشت .در یک بررسی
معلوم شد در رشته  ۱۱۰متر با مانع تعداد
کمتری ثبت نام کردهاند لذا با مشورت
دبیر ورزش زحمتکش اصغر لیاقتی ،که
از فوتبالیستهای سابق و معروف تهران
بود ،به این رشته رفتم در حالی که نه
تمرین در آن کرده بودم و نه از مقررات آن
آگاهی داشتم! بر این تصور بودم چنانچه
پایم به موانع برخورد کند و آن را بیاندازم
خطا محسوب شده و از دور مسابقه اخراج
میشوم! بدین علت با پرشهای بلند از
روی موانع عبور میکردم که پایم به آنها
اصابت نکند و بهر حال به مقام چهارم
رسیدم .در پایان یکی از داوران که از دبیران

هرگونه پرسشی در زمینه بهداشت روانی،
مشکالت روحی و اختالفات خانوادگی دارید
و فکر میکنید که نیاز به پاسخ کارشناسانه
یا معالجه روحی ـ روانی دارد از طریق
شماره تلفن زیر با خانم فریفته امامقرشی
تماس بگیرید.

رویدادهای خاطرهانگیـز...
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پاسخ به سه پرسش مهم دیگر درباره معامالت امالک
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برگشت میخورد که طبعا تاثیر مثبتی
بر فروشنده نخواهد داشت و این پرسش
برای فروشنده پیش میآید که آیا خریدار
قادر خواهد بود که به محضر برود یا نه؟
اگر شما آنطرف قضیه بودید نیز چنین
میاندیشدید .به هر حال این پیشآمد رخ
داده و باید به دنبال چارهجویی بود .اگر
خانه را بصورت نقد خریداری میکنید
با ارائه گواهی بانکی که نشان دهد به
اندازه کافی پول جهت خرید خانه و
هزینههای دیگر در حساب شما موجود
است میتوانید این اطمینان را به خریدار
بدهید .در صورتی که به دنبال دریافت وام
هستید از مشاور امالک فروشنده بخواهید
که هر گونه پرسش مالی در این خصوص را
با مشاور بانکی ( )loan officeشما مطرح
کند زیرا شما همه اطالعات مالی خود
را در اختیار او قرار دادهاید و به احتمال
زیاد مشاور امالک شما از همه وضعیت
درآمد و موجودی شما مطلع نیست .در
موارد بسیار استثنایی خریدار و فروشنده
به توافق میرسند که چک پیش پرداخت
برای مدتی به حساب گذاشته نشود که
در آن صورت این توافق باید بصورت
کتبی و بخشی از قرارداد باشد .برای
اطالع چنانچه چک پیش پرداخت طی
پنج روز کاری در ایالت ویرجینا به حساب
مخصوص  Escrowواریز نشود سرپرست

شرکت مشاور امالک شما موظف است
این سهلانگاری را به هیات مدیره صنف
مشاورین امالک گزارش دهد که در نتیجه
این عمل عالوه بر اخطار جریمهای به مبلغ
 ۶۵۰دالر برای مشاور امالک شما به همراه
خواهد داشت.
نکتهای را که شاهد آن هستیم این
است که برخی از خریداران وقتی آمادگی
خرید دارند ،پس از انتخاب مشاور امالک
بالفاصله شروع به بازدید از امالک در نظر
گرفته شده میکنند و طی پروسه خرید با
مراحل خرید امالک آشنا میشوند .توصیه
میکنم کلیه خریداران و فروشندگان قبل
از هر اقدامی از مشاورین خود بخواهند
تا کلیه مراحل را قدم به قدم با جزییات
برایشان توضیح بدهند زیرا از این طریق از
مطالب زیادی آگاه میشوند .سعی کنید
از این نکات یادداشت بردارید در غیر
اینصورت احتمال فراموش کردن آنها و
یا درک اشتباه آنها وجود دارد که میتواند
مشکلساز باشد.
هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک
دارید و فکر میکنید که نیاز به پاسخ حقوقی
و یا مالیاتی ندارد ،از طریق ایمیل یا شماره
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق
تلفن با من تماس بگیرید تا در شمارههای
بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (630) 491 - 2151
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720
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ـ ولم کن بابا ...میزنم دندوناتو خرد
میکنم ها.
ـ چی گفتی؟ مثل آدم حرف بزن! منو
تهدید نکن...
ـ کی برمیگردی خونه؟ داره شب
میشه.
ـ چطور مگه؟ دلت برام تنگ شده؟
ـ نه! میخواستم ببینم شام داریم یا
سر راه چیزی جور کنم بیارم.
ـ یک مقدار از اون دلمه برگ انجیر که
الش گوشت خرگوش بود مونده...
ـ نه! حال نمیکنم...
ـ چرا سر راه یک گورخر نمیکشی
بیاری؟
ورزش بود و با اصغر لیاقتی آشنایی داشت،
ایراد گرفت که چرا اینگونه دویدی مگر
مسابقه پرش ارتفاع بود آنقدر بلند از روی
موانع رد شدی!
زمانی از ندانستن مقررات آن متاسف
شدم که او اضافه کرد با توجه به رکوردها
اگر مثل دیگران دویده بودی به مقام دومی
میرسیدی و برای قهرمانی کشور انتخاب
میشدی! در مسابقات والیبال در دور
دوم و بسکتبال در دور سوم حذف شدیم
اما در مسابقات بسکتبال اتفاقی افتاد که
تصور نمیکنم در طول تاریخ مسابقات
بسکتبال سابقه داشته باشد زیرا توانستیم
تیم دبیرستان رقیب خود را با نتیجه ۴۵
ـ صفر شکست دهیم! باور کردنی نیست
که حتی دو سه باری که روی بازیکنان
حریف خطای پنالتی کردیم هیچ کدام از
پنالتیهای آنان به گل تبدیل نشد!
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ـ گورخر پیدا نمیشه ،تا دلت بخواد
خر ریخته ولی تو غر میزنی که گوشتش
شیرینه.
ـ آهو و گوزن؟
ـ خیلی کم شده ،پیدا نمیشه.
ـ حاال بیا خونه یک کاریش میکنیم،
شاید فقط سبزیجات خوردیم.
ـ کاری نداری؟
ـ نه .فقط یادت باشه که یک برگ
بزرگ برام بیاری این برگ انجیر داره
خشک میشه و بدنم رو نمیپوشونه،
احساس برهنگی بهم دست میده...
ـ حاال مگر کسی غیر از من نگات
میکنه؟ مهم نیست.
ـ دیروز این میمونها داشتند بدجوری
به من نگاه میکردند .یکی باال و پایین
میپرید و برام ماچ میفرستاد...
ـ میمونها برای همه این کار را
میکنند نگران نباش .فقط خودت را
جلوی اون مار بپوشون .من بهش اعتماد
ندارم.
ـ کاری نداری؟
ـ نه قطع کن ،شارژ تلفن باال نره...

ـ توی غار میبینمت...
ـ باشه...
ـ برگ یادت نره...
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افقی
 ۱ـ از مشایخ صوفیه اواخر قرن ششم صاحب کتاب
«وصول الی اهلل» ـ نوعی زغال سنگ.
 ۲ـ جنس بعضی از ظروف آشپزخانه ـ از بنادر
بزرگ آمریکا.
 ۳ـ برگشتته و واژگون ـ مبهوت در عرصه شطرنج ـ
پرندهای خوشخوان.
 ۴ـ واحد پولی است ـ آنچه از متوفی باقی مانده باشد
ـ تالش و کوشش.
 ۵ـ عید بزرگ ویتنام ـ نوعی تنبیه! ـ عالمت و
عمل تفریق.
 ۶ـ از سیارات منظومه شمسی ـ رسم و آیین ـ پیامبر.
 ۷ـ هرگز نه ـ رشتههای طول و عرض پارچه یا فرش
ـ از قهرمانان کشتی است و درس هم میدهد!
 ۸ـ هویدا ـ اما ـ از شیخنشینهای خلیج فارس.
 ۹ـ بچهدان ،مشیمه ـ از کشورهای اروپایی استقالل
یافته از شوروی سابق ـ ویتامین جدولی.
 ۱۰ـ پست و ناکس ـ تا نگرید طفل کی نوشد ـ
شکست و پراکندگی.
 ۱۱ـ وای به روزی که دوتا شود! ـ باز دارنده ـ برهنه.
 ۱۲ـ پنبه دانه ـ هنر هفتم ـ نرم و لطیف است و
صاحب نعمت.
 ۱۳ـ کشوری جزیرهای در دریای مدیترانه ـ وارونه از
مایعات فرار میشود ـ لوازم زندگی.
 ۱۴ـ کتابی است از عطار نیشابوری ـ دستمال سفره.
 ۱۵ـ حرف پیروزی ـ علمی که در زمینه طبقات ته
نشست زمین و نسبت و ارتباط طبقات پوسته جامد
زمین بحث میکند.

عمودی
 ۱ـ نشان و ظاهر اشیاء ـ دانشمندی که در سال ۱۹۳۰
نهمین سیاره منظومه شمسی «پلوتون» را کشف کرد.
 ۲ـ بزرگی و شکوه ـ سینهآویز افتخارآفرین ـ
خوشههای برنج.
 ۳ـ طوالنیترین دوی استقامت ـ بخشنده ـ عضوی
در صورت.
 ۴ـ رودی در روسیه به طول چهار هزار و  ۵۰۰کیلومتر
که به دریای «اوخوتسک» میریزد ـ حمله و یورش ـ
گرفتاری و رنج.
 ۵ـ نرم و مالیم ـ فصل شکوفایی ـ فن و تردستی در
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افراد سرسپرده خود را اخراج نمیکند.
معاون عملیات فرماندهی انتظامی
تهران بزرگ به خبرنگار گفت :به دلیل
نامشخصی همه این پنج تن در عرض
یکی دو سال در زمره ثروتمندان تهران
قرار گرفتند و یارانههای خود را از حساب
برداشت نمیکردند و این ما را مشکوک کرد
که شاید آنها دارند زیرآبی میزنند و درآمد
دولت از جریمهها را میخورند!
او اضافه کرد :جریمهها قسمتی از
بیتالمال مسلمین است و نباید پول چای
کسی شود.

علت تعویض؟

هفته گذشته پنج پلیس ارشد که در
سرویسهای «امر به معروف و نهی از
منکر» جمهوری اسالمی مشغول کار بودند
از جمله پلیس امنیت اخالقی ،راهنمایی و
رانندگی و مواد مخدر تعویض شدند .این
خبر مثل توپ صدا کرد چون معموال دولت

جدول سو دکو این شماره
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کار ـ خو گرفتن.
 ۶ـ رود آرام ـ سرپرست یک سازمان ـ تنپوش به
معنی اعم کلمه ـ گوشت آذری.
 ۷ـ از آالت موسیقی ـ انتظار و چشمداشت.
 ۸ـ از انواع روغن ـ ظرفی ساخته شده از حلبی
و چهارگوش ـ پایان و آخر چیزی.
 ۹ـ تیغ موکتبری ـ بندری در ژاپن.
 ۱۰ـ گرفتن از راه هوا ـ ریسمان به دام انداختن
اسب و گاو ـ شهری در لرستان ـ چه وقت!
 ۱۱ـ بستن و دوختن ـ «آهی» کم از نگاهی! ـ
زشت و قبیح ـ پاداش کلوخانداز.
 ۱۲ـ زمانی که خواهد آمد ـ همیشه و جاوید ـ
کمیاب و گرانمایه.
 ۱۳ـ ضمیر جمع ـ دست افزار منقلپناه! ـ راه
آهن شهری.
 ۱۴ـ آتشدان ذوب فلزات و پخت سفال ـ برگه
کوچک صورت کاال برای تحویل ـ میگویند آمدن
نیامد دارد!

 ۱۵ـ دلقک دربار ناصرالدینشاه با خر معروفشـ آگاه
کننده ،خبر دهنده و منع کننده.
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