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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

شوخی با اخبار

* رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:
حوزههای علمیه قم به امام زمان متصل هستند.
ـ با چی؟ با WIFI؟
* ایران بزرگترین بازار فروش اعضاء بدن در
خاورمیانه است.
ـ مغزها را غربیها بردند بقیهاش هم مال
همسایههای همجوار کشور!
* اشتغال اتباع خارجی در ایران ممنوع اعالم
شد!
ـ به غیر از اتباع کره شمالی و روسیه!
* مقررات وام ازدواج برای مردان متاهل
اعالم شد.
ـ پس برای زنان متاهل چی؟
* چگونگی و علت سقوط هواپیمای مالزی در
آسمان اوکراین در اثر اصابت موشک در حال بررسی
و تحقیق است.
ـ از «کیهان» تهران بپرسید که چه کسی زده؟
احتماال میگوید کار اسراییل یا آمریکا بوده!
* جواد ظریف به جلسه غیرعلنی مجلس میرود
تا گزارش مذاکرات هستهای را ارائه کند.
ـ چه کار ظریفی! تا نمایندگان گزارشش را
دستکاری کنند.
* رهبر معظم :با وزیر ارشاد حرف زیاد داریم.
ـ خالصه حرفهای آقا :از «داعش» یاد بگیرید!
* مدیر مسئول روزنامه «قانون» محاکمه
میشود.
ـ البته به صورت غیرقانونی!

* نماینده مجلس شورای اسالمی :دشمنان
امام زمان با ماهواره سربازگیری میکنند.
ـ چرا سربازان گمنام امام زمان را نمیفرستید
سراغشان؟
* یورش مامورین به یک مهمانی افطار در
ماه رمضان.
ـ تقصیر خودشان است .با ودکا و خرما که
نمیشود افطار کرد!
* قیمت آپارتمان  ۷۵متری در شمال تهران به
 ۸۵۰میلیون تومان رسید.
ـ وقتی که آب و برق و اتوبوس مجانی باشد
قیمت آپارتمان چه معنی دارد؟
* دریافت بستهای مشکوک کاخ سفید را
تعطیل کرد.
ـ احتماال احمدینژاد مقداری گز و سوهان برای
اوباما فرستاده بوده!
* مسئول وزارت علوم :دانشجویان دختر ایرانی
اشتیاق بیشتری به قرصهای روانگردان دارند.
ـ معلومه ،هم افسردگی انقالبزدگی دارند
و هم افسردگی از شرایط زن بودن .شما بودید
اشتیاقتان به قرصهای روانگردان زیاد نمیشد؟
* محمد جواد ظریف در مجلس :ما  ۱۹۰هزار
سانتریفیوژ میخواستیم و غربیها تا حاال با ده هزار
موافقت کردهاند.
ـ و شما میگویید مذاکرات هستهای موفق
بوده است؟ حاال وسطش را میگرفتید یک چیزی!
* «اوپک» :خاورمیانه فقط تا  ۷۸سال آینده
نفت خواهد داشت.
ـ اشکالی ندارد ،بعد از  ۷۸سال فروش کلیه و
بقیه اعضاء بدن را شروع خواهیم کرد.
* کاترین اشتون به زودی از سمت نماینده
اتحادیه اروپا کنار خواهد رفت.
ـ زن سعید جلیلی احتماال حاال خوشحال
است.
* محمد جواد ظریف به نمایندگان مجلس:
میتوانیم م دتها مذاکرات اتمی با غرب را تمدید
کنیم.
ـ تا زمانی که بمب حاضر شود و بعدمذاکره را
قطع خواهیم کرد.

حصر خانگی برای
رفسنجانی

یکی از این مذهبیهای دوآتشه که فکر میکنم
عضو انجمن «المصطفی» باشد پیشنهاد کرده
که هاشمی رفسنجانی هم بخاطر شیطنتهایی
که کرده مانند کروبی و موسوی در حصر خانگی
قرار گیرد.
او در نامهاش که عنوان «سه تفنگدار» دارد این
پیشنهاد را به روزنامه «کیهان» تهران فرستاده و
گویا با استقبال شدید سردبیر و کارکنان این نشریه
روبرو شده است.
هاشمی رفسنجانی در جواب ،نامهای به ستون
خوانندگان «کیهان» فرستاده و نوشته :شاید این
اولین نامه واقعی به این ستون باشد و میخواستم
بگویم اگر به فرض شما مرا در حصر خانگی نگه
دارید تکلیف واردات مملکت چه میشود؟

«داعش» و زنان

گروه تروریستی ـ اسالمی «داعش» ،مخفف
«دولت اسالمی عراق و شام» اعالم کرد در سرتاسر
عراق تردد زنان در ماه رمضان را بدون داشتن همراه
محرم در مالء عام ممنوع کرده است( .چون دیدن
زن باعث ابطال روزه میشود!)
سخنگوی این گروه گفت :آرایشگاههای زنانه
و فروشگاههای لباس زنان در ماه رمضان تعطیل
خواهند بود (باز هم احتماال به قضیه ابطال روزه
در اثر دیدن زنها مربوط میشود)
این سخنگو که نخواست نامش فاش شود و
صورت خود را با پارچه سیاهی پوشانده بود گفت:
متخلفین بالفاصله محاکمه و سنگسار میشوند.
یادش بخیر قدیمها که سنگسار مجازات زنان
بدکاره و خیانت کرده به شوهرشان و یا فرار کرده از
خانه بود و امروز به نوعی ورزش در جوامع اسالمی
عقبافتاده تبدیل شده است.
خندهدار است مقایسه یک زن غربی آزاد با یک
زن متولد شده در سرزمینهای جاهلیت مطلق .زن
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غربی ممکن است از خانه بیرون نیاید چون آرایش
مناسب ندارد یا وقت ترافیک شلوغی خیابان است
و در آن سوی دنیا زن باید به دنبال یک «محرم»
بگردد که به خیابان بیاید! بعضی وقتها فکر
میکنم اینها همه جوک و شوخی جلوی دوربین
مخفی هستند و یا یک خواب و کابوس بد .کاش
میشد از خواب پرید و از این که اینها هم در خواب
بودهاند لبخندی زد و آه عمیق و آسودهای کشید...

نتیجه تحقیقات!

دیروز محسن اژهای ،سخنگوی قوه قضاییه،
در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرد:
با فرا رسیدن ماه رمضان و با کوشش ماموران
موفق شدیم که ابن ملجم قاتل امام علی داماد
حضرت پیامبر را بعنوان مضون درجه اول این قتل
شناسایی کنیم.
وی گفت :نتیجه تحقیقات درباره اختالسهای
سه هزار میلیاردی و تریلیاردی و غیره مسئولین
متعاقبا اعالم خواهد شد.

زیبایی ممنوع!

مسئولین سیمای جمهوری اسالمی اعالم
کردند از این به بعد استخدام بازیگران و گویندگان
و مجریانی که عمل جراحی زیبایی کردهاند ممنوع
خواهد بود.
البته منظور این مسئولین در وحله اول عمل
بینی و شاید جراحی پلک و گونه و ابرو میباشد
چون با حجاب دو طبقه بازیگران و مجریان تلویزیون
عمل جراحی غبغب و البته ساکشن شکم و بزرگ
و کوچک کردن سینهها مخفی و یا به اصطالح
امروز خفن میماند.
از ایران یکی از بچهها میگفت :تنها دلخوشی ما
این بود که در این تلویزیون ریش و پشم چشممان
چند لحظهای از زیبایی این زنان لذت میبرد و این
را هم کوفت ما کردند!
همین روزهاست که همه هنرپیشگان و مجریان
تلویزیون مادر فوالدزره و هیوالهای محجبه و یا زنان
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و دختران ریش و سبیلدار باشند و مجبور شویم
که به سوی ماهوارهها حمله کنیم تا مزه این دوای
تلخ را از دهانمان در بیاوریم!
شبکه «فاکس نیوز» آمریکا به این مشهور
است که از زیباترین مجریان برنامه و گویندگان خبر
استفاده میکند .کلمه  FOXدر اصطالح آمریکایی
به «زن فوقالعاده سکسی و زیبا» هم اطالق
میشود .فکر میکنم شبکه تلویزیونی ما در ایران
را به زودی باید شبکه «کفتار» نام داد تا مناسب
چهرههای ظاهر شده در آن شود!

اعتراض هنرمندان وطنی

این جنگ و خونریزی وحشیانه در غزه سر و
صدای همه را در آورده است .چه فرقی میکند
که کشتارها تقصیر اسراییل است یا کرم ریختن
ک روی تلآویو؟
«حماس» با فرستادن موش 
مهم این است که روزانه دهها زن و کودک و مرد
غیرنظامی در این کشمکش جانشان را از دست
میدهند.
باید پرسید آیا رقابت بین دو دین و یا دعوا بر
سر یک تکه زمین اینقدر ارزش خون و خونریزی
دارد یا نه؟
اصغر فرهادی کارگردان معروف هم از جمله
هنرمندانی است که به جرگه مخالفان این کشتارها
پیوسته و در صفحه «فیس بوک» خود صدای
اعتراض خود را بلند کرده است .او با نمایش تابلویی
که روی آن نوشته شده« :کشتار همنوعان خود را
متوقف کنید» در کنار نسرین ستوده وکیل و مدافع
حقوق بشر ظاهر شده است .آفرین بر فرهادی! بعد
از «جدایی نادر از سیمین» چشممان به «پیوند
» روشن!
اصغر و نسرین 

شالق خوری

ماجرای شالق زدن دو جوان در شیراز به جرم
روزهخواری به همه نهادها و سازمانهای حقوق
بشر کشیده شده و این نهادها و سازمانها شالق
زدن این دو جوان را عملی وحشیانه ،غیرانسانی و
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ناقض حقوق بشر توصیف کردهاند.
رییس پلیس شهر شیراز به خبرنگاران خارجی
گفت :اگر بجای ما گروههایی چون «القاعده»،
طالبان« ،داعش» ،جبهه نصرت« ،بوکو حرام» و
«الشباب» بر سر کار بودند شالق خوردن که هیچ
این جوانان را تکه تکه میکردند و با گوشتشان قیمه
درست میکردند! شانس آوردند...
این اتفاق در زمانی افتاده که حسن روحانی
رییس جمهور کشور به طعنه گفته که با شالق
نمیتوان کسی را به بهشت برد .البته مشخص
است که کسی رییس جمهور رژیم اسالمی ایران را
تحویل نمیگیرد چه رسد به حرفهایش.
بدی شالق خوردن این است که بعد از شالق
خوردن اگر همه نهادهای حقوق بشر و همه اعضای
ن ملل اعتراض کنند جای سوزش شالق و
سازما 
شرمندگی را نمیتوانند با چیزی ترمیم کنند .اگر
طرف در زندان ابد باز بود یک چیزی که بیایند و
حکمش را تقلیل دهند .کاش جمهوری اسالمی
حکومتی متمدن و انسانی بود که این جوانهای
میتوانستند همه را به دادگاه بکشانند و برای
خوردن هر ضربه شالق مثال یک میلیون تومان
خسارت دریافت کنند.
یکی از این جوانهای روزهخوار و شالق خورده
به خبرنگار ما گفت :سرم به کار خودم بود که یک
ماشین پاترول نیروی انتظامی جلوی من ایستاد و
با لبخندی گفت :بیا بریم!
پرسیدم :کجا بریم کاکو؟
و او جواب داد :بیا بریم بهشت!

جوک جدید رسیده از ایران

یک زن و دو مرد داشتند یک آخوند را در
خیابان کتک میزدند.
پلیس از راهرسید و همه را به کالنتریبرد.
از زن پرسیدند :چرا داشتی این حاجی را
میزدی؟
جواب داد :به من چشمک زد .به من نظر
داشت.
از مردپرسیدند :تو چرا؟
گفت :من شوهر این خانم هستم و به غیرتم
برخورد.
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از مرد دیگرپرسیدند :تو چرا میزدی؟ آیا با
اینها نسبتی داری؟
جواب داد :نه! فکر کردم انقالب شده!

یک جوری در مذاکراتش بگنجاند .مثال بگوید ما
غنیسازی را پنج درصد پایین میآوریم به شرط
این که تیم ایران به مرحله نیمه نهایی برود و شاید
هم ده درصد پایین بیاوریم که به فینال برسد.
حاال فرقی هم نمیکند که مسابقات تمام شده
و آلمان جایزه را برده است .این غربیهایی که از
فعالیتهای هستهای ایران وحشت دارند حتی
حاضرند مسابقات را از اول شروع کنند تا یک مو
از سر زن و بچهشان کم نشود.

اگر فرض کنیم در مذاکرات هستهای با غرب
یک درصد کاهش در غنیسازی اورانیوم باعث
کاهش تحریمهای غرب و مساوی کاهش  ۱۰۰تومان
بهای دالر در بازار ارز تهران باشد تعیین کنید نرخ
دالر را پس از بازگشت تیم مذاکره کننده به ایران؟
جواب :این سئوال انحرافی است و کاهش دالر
اصال ربطی به تحریم غرب و مذاکرات هستهای
ندارد .این تازه بستگی دارد به این که سهم امام
چقدر باشد که در سئوال نیامده است.

میمونهای گارسون

سئوال ریاضی ـ عقیدتی
کنکوری
برای طلبههای حوزه علمیه قم

زیباترین دختر جام جهانی

یک دختر  ۱۷ساله بلژیکی بنام الکسی بعنوان
زیباترین دختر تماشاچی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴
برزیل انتخاب شد .او در جریان مسابقه بلژیک و
روسیه کشف شد و عکسهای او توسط خبرنگاران
و عکاسان به سرتاسر جهان مخابره شد و نزدیک
یک میلیارد نفر آنها را دیدند.
او به خبرنگاران گفت :از انتشار عکسهایم
در اینترنت خوشحالم .بعد از این که مرا بعنوان
زیباترین تماشاچی انتخاب کردند حدود پنج هزار
تقاضای صیغه و ازدواج و عضویت در حرمسرا از
شیخهای قطر دریافت کردهام .وی اضافه کرد:
جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد کرده که مرا به
استادیو م آزادی راه میدهند حتی اگر در آنجا
مسابقهای هم نباشد!

در حاشیه مذاکرات هستهای

من پیشنهاد میکنم حاال که محمدجواد ظریف
دارد در اروپا با غربیها بر سر مسائل هستهای
چک و چانه میزند این جام جهانی برزیل را هم

دیشب به رفیقم میگفتم شنیدی که یک
رستوران ژاپنی برای سرو کردن غذا بجای انسان
از میمونهای گارسون استفاده کرده و کلی هم از
کارش استقبال شده است؟
خیلی تعجب نکرد و گفت :مثال که چی؟
کجاش مهمه؟ ما توی ایران خودمان گارسونهایی
داریم که مثل االغ با مشتری رفتار میکنند...
گفتم :این قضیه چه ربطی داره به این که
سرویس رستورانهای احتماال خوب نیست ،اگر
میگفتی بجای میمون از االغ استفاده میکنند یک
چیزی ...نه اینکه مشتری االغ باشد...
خندید و گفت :آره ...راست میگی ...عجب
خری هستم من!

پوزش از خوانندگان

به علت فقدان تراکم مطالب در این شماره،
چند مطلب شماره آینده را در این شماره چاپ
کردهایم .بدین وسیله از خوانندگان شماره آینده
پوزش میطلبیم.

دستور آشپزی

رنگین پلو

شوخی عکسی

ـ حاج آقا ،این نطق شما و این هم نطق «آقا» که باید به نطق خودتان اضافه کنید!

باقالی سبز پوست کنده تا اندازهای که میتوانید
پوست کنید.
زعفران (اگر قیمت آن بعد از رفع تحریمها به
زیر ده هزار تومان رسیده باشد).
پسته خالل شده (اگر درآمد شما باالی ۲۰
میلیون در ماه است).
مقداری مرغ پخته شده به اندازهای که سبد
خرید شما اجازه میدهد.
دستور پخت:
کلیه مواد باال را با هم مخلوط کرده و در ظرف
مناسبی بر سر سفره بگذارید.
نکته« :ظرف مناسب» مهمترین قسمت این
دستور آشپزی است.

بخش ادبیات

مواد الزم:
پلو به مقدار کافی.
زرشک پخته شده بستگی به بودجه شما.
کشمش به اندازه کافی.
ماش یا عدس دو یا سه یا چهار پیمانه.

در تاریکی سه شمع روشن میکنم
اولی برای دیدنت
دومی برای بودنت
سومی برای ماندنت
بعد هر سه شمع را خاموش میکنم
تو حتی در این نور شمع هم زشت هستی چه

رسد به نورافکن
به راستی تاریکی چه زیباست...
نباشی و نمانی
پاشو برو تا برق نیامده...

زندگی و خانواده

در صفحه «زندگی و خانواده» این نشریه
مطلبی چاپ شده بود بسیار علمی و جالب .مطلب
درباره استفاده از آرامپز بود و این که چگونه از آن
استفاده کنیم.
بسیار از خواندن این مطلب آموزنده که احتماال
در نتیجه تحقیقات و بررسی نویسنده بوده لذت
بردم بطوری که میخواهم خالصه آن را با شما در
میان بگذارم؛ البته با توضیحات اضافه:
* آرام پز برعکس دیگ زودپز کارش را به
آهستگی انجام میدهد .سعی کنید بجای آرامپز
از دیگ زودپز استفاده نکنید چون غذای شما بعد
از هشت ساعت منفجر خواهد شد!
* اگر فکر میکنید آرامپز شما معیوب است
میتوانید کمی آب را به مدت هشت ساعت در آن
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خودخواه یا مهربان؟

بقیه از صفحه ۲۷

فرد مظلوم در جلسات مشاوره اکثرا
ساکت میماند و راهنماییها و حقوق خود
را از مشاور جویا میگردد و رویهمرفته
رفتاری دارد که ظالم احساس رضایت
میکند و فکر میکند که بلوفهای او
کارگر افتاده .حتی گاهی مظلوم برای خفه
کردن ظالم ،عذرخواهی میکند و مدعی
میشود که بسیار همسر بدی بوده و الیق
کسی مثل او نبوده و از اول باید شخصی
مشابه خودش را به همسری انتخاب
میکرده است.
مظلوم سئواالتی راجع به قوانین و
روشهای دادگاه میکند که در صورت
جواب گرفتن ظالم را مضطرب میکند

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۲۵

گرم کنید و با یک حرارت سنج دریابید که
آیا این آرام پز چند درجه انحراف حرارتی
دارد و کارخانه در تولید آن مشکل داشته
است یا نه!
* آرام پز را روی درجه کمتر از  ۱۸5قرار
ندهید چون بجای آرام پختن باعث کپک
زدن و ترش شدن غذای شما میشود.
* آرام پزهایی که دارای ظرف داخلی
سرامیک هستند بهتر شسته میشوند اما
استفاده آنها ممکن است برای افرادی
که باالی  5۰سال دارند کمی سخت باشد
چون سنگین هستند.
* گرم کردن مجدد غذا در آرام پز اصال
توصیه نمیشود مگر این که شما هشت
ساعت وقت اضافی برای گرم کردن غذا
داشته باشید و مایکروویو شما خراب
شده باشد!
* در آرام پز سبزیجات دیرتر از گوشت
گاو و مرغ میپزند! این است که سعی
کنید اول سبزیجات خود را بپزید و بعد
گوشت را اضافه کنید و زیاد نگران مزه
غذا و این که مزه سبزیجات و گوشت با
هم قاطی شود نباشید!
* آرام پز برای دم کردن چای اصال
مناسب نیست چون چای را نمیتوان
از ظرف داخلی آن در استکان و فنجان
ریخت!

نوشته برای استندآﭖ کمدی

امان از پیری

بر اساﺱ نوشتهای در
اینترنﺖ با همین مﻀمون

پیری واقعا درد بدی است .برای همه
دردهای دنیا دوا و راه معالجه پیدا کردهاند
به غیر از درد پیری .درباره اکسیر جوانی که
حرفش از حدود دو هزار سال پیش بوده
کاری نکردهاند ولی دوای ایدز را که 2۰
سال است حرفش پیش آمده فورا کشف
کردند .حاال برو پوست را بکش و غبغب
را قیچی کن و موی دانهای سه دالر بکار،
که چی؟ مثل بوقلمونی میشی که توی آب
داغ انداختهاند و چون شنا بلد نبوده باد
کرده و ور آمده...
وقتی دو سه تا موی سفید اطراف
شقیقه ما پیدا شد دخترها از سر و کول
ما باال میرفتند و میگفتند که از مردان
جا افتاده خوششان میآید .بعد که همه
موهای سفید بیرون زد و مجبور شدیم
باالترین دکمه پیراهن خودمان را که
موهای سفید سینه را نشان میداد ببندیم
دیگه به ما محل نگذاشتند.
دلخوشی ما این بود که روزهای
سهشنبه از فالن سوپر مارکت پنج درصد
تخفیف مخصوص سالمندان میگیریم.
دو سه بار که موهایم را رنگ کرده بودم
و سفیدهایش پیدا نبود صندوقدار سوپر
مارکت آن تخفیف ناقابل را به من نداد.
دلخوشی دیگر هم موقع خرید سیگار و
مشروب است که باید کارت شناسایی ارائه
کنی که باالی  ۱۸سال هستی! البته فکر
میکنم بیشتر حقه تبلیغاتی برای جلب
مشتریان مسن باشد تا رعایت قانون.
آیا خدا نمیتوانست این موهای سر
را حداقل تا  5۰سالگی گارانتی کند که
مثل برگ پاییزی نریزند؟ همه موهای

و وعده میدهد که با هم به دادگستری
بخش خانواده رفته و او را متوجه کند
که طالق گرفتن به این آسانی هم نیست
چون آنان تحت قوانین شریعت اسالمی
ازدواج کردهاند و یا ثبت ازدواجشان در
کشوری دیگر بوده و در کشور آمریکا
رسمیت ندارد و ...که همه این حرفها
دروغ و بچه گول زدن است.
مهم نیست که ازدواج دو نفر در چه
شرایطی و در کجا انجام گرفته است.
مهم این است که حکومت آمریکا ازدواج
موجود را قبول دارد و براساس آن اجازه
اقامت به همسر میدهد مگر آن که
ازدواج بصورت مذهبی انجام گرفته و
در محضر ثبت نشده باشد که در این
صورت باز هم کشور آمریکا هر دو طرف
را بصورت مجرد و بدون ازدواج میشناسد
سرم ناپدید شدهاند و بجای آن از گوش و
دماغ و جاهای ناخواسته مو بیرون میزند.
از گوشم موی بلندی بیرون آمده
که تارزان میتوانست با آویزان شدن به
آن از این درخت به آن درخت بپرد و
فریاد شادی بکشد .بچههایم میگویند
که موهای ابروهایم آنقدر بلند شده که
شکل ژنرالهای روسی و گردچو مارکس
کمدین شدهام.
خواندن نوشتههای ریز برایم عذابی
شده است و برای خواندن تابلوهای درشت
از راه دور چندین نوع عینک دارم :یکی
برای خواندن ،یکی برای تلویزیون ،یکی
برای مانیتور کامپیوتر ،یکی برای رانندگی،
یکی هم برای این که ادای روشنفکرها و
پرفسورها را در آورده باشم.
گوشم هم مشکل شنوایی پیدا کرده.
البته موقعی که زنم دارد درباره خانمهای
دیگر حرف میزند و پشت سر آنها صفحه
میگذارد و یا دارد درباره خاطرات جوانی
ما داستان میگوید زیاد ناراحت نمیشوم.
از این که بخاطر نقص شنوایی نمیتوانم
بعضی از نطقهای سازمان ملل به ویژ نطق
رییس جمهور کشورم را گوش کنم بسیار
خوشحال هستم.
دیروز به دوست دخترم زنگ زدم ولی
نفهمیدم چرا زنم گوشی را برداشت .خیلی
تعجب کرده بود که من چرا اینقدر یکهو
رفتارم با او عوض شده و مرتب قربان
صدقهاش میروم .کار عجیب دیگری که
دیروز کردم این بود که یادم رفت ماشینم
را کدام قسمت مرکز خرید پارک کردهام.
بعد فهمیدم که پیاده آمدهام و ماشینم
در خانه است.
از طریق «فیس بوک» چند دوست
دختر پیدا کردهام .دختر که چه عرض
کنم ،همه دو سه سال از من مسنتر
هستند و با دیدن عکس جوانیهای من
با من رابطه برقرار کردهاند .با یکی از آنها
رفتم قهوه بخوریم .از من خوشش آمده
بود .بعد از قهوه خوردن او را به سمت
اتومبیلش بردم .و یکهو برگشت و مرا
بوسید .آن هم نه یک بوسه معمولی بلکه
یک «فرنچ کیس» یعنی زبان و حلقوم
و بقیه قضایا .متاسفانه در اثر هیجان
درجا سکته کرد و زبانم الی دندان
مصنوعیهایش گیر کرد .خدا را شکر که
زنم از آنجا رد نمیشد چون ممکن بود
با آن همه نور ماشین پلیس و آمبوالنس
کنجکاویش تحریک شود و بخواهد ببیند
چه خبر است و گندش در بیایید.
یادش بخیر زمان جوانی کلی
عکسهای اونجوری یعنی «ایکس» دید
میزدیم .توی این سن تنها «ایکس» باقی
مانده دیدن عکسهای گرفته با اشعه
ایکس از کلیه اندام بدن من آن هم در
حضور دکترم بوده است .بدمصب ،حتی
رنگی هم نیستند.
یادش بخیر زمان جوانی بیست سی
نفر جمع میشدیم و تا پاسی از نیمه شب
میرقصیدیم و موزیک با صدای بلند گوش
میکردیم .از اون بیست سی نفر فقط
چهار پنجتاشان زنده ماندهاند و تازه با
این گروه کوچک هم نمیتوانیم برقصیم
و موسیقی با صدای بلند پخش کنیم.
میگویند بعد از ساعت ده شب در خانه
سالمندان ممکن است مزاحم خواب بقیه
بشویم و نمیگذارند به موسیقی با صدای
بلند گوش کنیم.
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و در صورتی که آنها بیشتر از دو سال
زیر یک سقف با هم زندگی کرده باشند
و همسایگان و آشنایان شهادت کتبی
دهند که «آنها خانواده بدون ازدواج»
شناخته میشوند قوانین خانواده شامل
آنها شده و داراییها و بدهیها بین آن
دو نفر تقسیم میگردد .کسی که درآمد
بیشتری دارد باید ماهانه مابهالتفاوت آن
را به همسر خود پرداخت کند .بعضی از
قاضیها مبلﻎ مهریه را بعنوان قرارداد
قبل از ازدواج میشناسند و آن را قابل
پرداخت از طرف شوهر میدانند .حق
نگهداری و سرپرستی فرزندان در وهله
اول با مادر است و در این صورت شوهر
باید خرجی فرزندان را به همسر پرداخت
کند و این مبلﻎ باید در اندازهای باشد که
سطﺢ زندگی مادر و فرزندان کمتر از قبل
از طالق نباشد و کیفیت زندگی فرزندان
در همان وضعیت ادامه یابد.
زندگی کردن با فرد ظالم نشانه
مهربانی نیست و طالق گرفتن از ظالم
نیز نشانه خودخواهی نیست بلکه با این
عمل شخص مظلوم عالوه بر این که به
خود اجازه میدهد تا از یک زندگی سالم
و بیدغدغه برخوردار شود ،به کودکان
و اطرافین خود هم میآموزد که زندگی
ارزش دارد و میباید از کیفیتی عالی
برخوردار باشد؛ که این خود به خود
ضامن عشق و گرمی و سالمت روان در
یک زندگی منصفانه است.
هرﮔونه ﭘرسﺸﯽ در زمینه بﻬداشﺖ روانﯽ،
مﺸﮑﻼﺕ روحﯽ و اختﻼفاﺕ 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.
Phone: 202-440-1381

دﻻیﻞ تﺸدید بحران ﻏﺰه

بقیه از صفحه ۱۱

تصمیمگیری «حماس» در مقابله نظامی
امری نبود که از سوی اسراییل تحمیل
شده باشد بلکه موشک پراکنی در ابتدا و
امتناع از پذیرش آتش بس دالیلی هستند
که آنها به صورت اختیاری رویارویی
نظامی با اسراییل را پذیرفتند و باعث
تشدید درگیری شدند .در واقع میتوان
گفت «حماس» و جهاد اسالمی بنزین بر
روی آتش برخورد تهاجمی و ستیزهجویانه
دولت اسراییل ریختند .اساسا کشتن
سه جوان غیرنظامی اسراییلی و ابراز
شادمانی برخی از فلسطینیها از این
اقدام خشونتطلبانه و مغایر با حقوق بشر
استارت بحران غزه را زد .از این رو شناخت
و محکوم کردن اقدام گروه و یا افرادی
که دست به این اقدام زدند ضرورت دارد
اگرچه این اقدام حمالت ارتش اسراییل
که مصداق جنایتهای جنگی هستند
را توجیه نمیکند .آنها دهها برابر این
جنایت را در انتقامگیری مرتکب شدند و

حﻞ سودکو شماره ﻗبﻞ
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افقی
 ۱ـ رمانی از انوره دوبالزاک ـ طرفداری خالف عدل و
انصاف.
 2ـ سینهآویز فخرآفرین! ـ سستی و سهلانگاری ـ آن که
کارش شیرینکاری است.
 ۳ـ حداد ـ مال مداین آیینه عبرت شاعر شد ـ دیوار قلعه.
 4ـ از عناصر شیمیایی ـ دریاچهای در استان سیستان و
بلوچستان ـ فلزی است که در مجاورت هوا اکسید میشود.
 5ـ فرمانده و امیر سپاه ـ دریافتن ،پی بردن.
 6ـ معلم مکتب خانه ـ مرغ سلیمان ـ حرف پیروزی
ـ پایه و بنیاد.
 ۷ـ شکار کوهی ـ رخنه آب ـ عدد آﺫری انفجاری! ـ
طرفداران حیات وحش میگویند به پلنگ تیزدندان هم
باید داشت.
 ۸ـ همگانیتر ـ قلع و قمع کردن ـ ثروتمند و مالدار.
 ۹ـ نگریستن ـ ساختمان ـ تزویر و نیرنگ ـ سیلی.
 ۱۰ـ هرگز نه ـ مایع دباغی پوست ـ معلم آمریکایی که
سالها در ایران بود ـ فرزندزاده.
 ۱۱ـ از انواع آبگوشت ـ واحد در وزن سنگین.
 ۱2ـ دستهای از جانوران که حیاتشان وابسته به آب است
ـ فقط یکی است ـ حرف تعجب.
 ۱۳ـ اهلی شده ـ درختی است ـ پر و انباشته.
 ۱4ـ از دانههای روغنی ـ سلطنتی ـ مجسمه الهه زیبایی
با دستهای شکسته.
 ۱5ـ سوغات قم ـ اثری تاریخی تالیف شادروان استاد
محیط طباطبایی.

عمودی
 ۱ـ به هر حال نوعی سازندگی است ـ فیلسوف
سوسیالیست مسلک آلمانی و تدوین کننده نخستین
مانیفست کمونیزم.
 2ـ کلمه ادای شهادت ـ صفت شیطان ـ کلمه احترام
برای زنان.
 ۳ـ پسوند نگارنده ـ این هم کلیدی است! ـ نت سوم ـ
نوعی سوسمار به نام چلپاسه.
 4ـ بخشی کوهستانی در استان هرمزگان ـ اسبش دو
تک رود! ـ تصدیق روس.
 5ـ جوانمرد ـ پراکندگی ـ نگهبان گله گوسفند.
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پیامد بحران اخیر غزه ضمن صدمات
اقتصادی ،عمرانی و انسانی ،پیچیدهتر
شدن و دور گشتن صلﺢ اسراییل و
فلسطین خواهد بود .این وضعیت چه
بسا برنامه و میل تندروهای اسراییل
پیش خواهد رفت که ضمن جدایی بین
غزه و کرانه باختری ،گسترش جغرافیایی
از طریق توسعه شهرکها ادامه یابد و
تشکیل دولت مستقل فلسطینی در طول
زمان منتفی شده و یا به قلمروی کوچک
و فاقد اهمیت بدل شود.

اصل منسوخ و بدوی مجازات جمعی را
اعمال کردند.
در نتیجه دولت اسراییل از فرصت
بدست آمده استفاده کرده و برنامه خود
در فشار به «حماس» و ضربه اساسی به
زیرساختها و توان نظامی این گروه را
ادامه خواهد داد .بعید به نظر میرسد
اسراییل به دنبال اشغال نظامی کامل
غزه برود و تهاجم زمینی در روزهای آینده
پایان خواهد یافت.

برﮔرفته از ﭘایﮕاه اینترنتﯽ «روز»

جدول سو دکو این شماره
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 6ـ حرف تعجب ـ پرتوی از قرص قمر ـ از میوههای
درختی.
 ۷ـ تحفه و ارمغان سفر ـ آزردگی ـ آب در آن
جاری است.
 ۸ـ طرف راست ـ صاف و مسطﺢ ـ روزگاری بازیچه
دست خرد و کالن بود.
 ۹ـ یک حرف و سه حرف ـ پوست دباغی شده ـ
درویش را غنیمت است ـ آتش.
 ۱۰ـ ناگزیر و ناچار ـ از انواع مرکبات ـ نه به عربی.
 ۱۱ـ خدعه و نیرنگ ـ چهارمن تبریز ـ خوردن.
 ۱2ـ از گرفتنیهاست ولو به زور ـ پرچم ـ نوعی فلز
سفید و درخشان مورد مصرف دارویی و چاپ.
 ۱۳ـ هر چیز قدیمی و گرانبها ـ پروردگار ـ درخت
زبان گنجشک ـ مادر آﺫری.
 ۱4ـ حصار و دیوار قلعه ـ واگذار کردن کاری به
دیگران ـ زنی که فرزند بسیار زاید.
 ۱5ـ فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی قرن ۱۸

که کتاب «فرضیه عواطف اخالقی» از آثار اوست ـ از
شهرهای شمالی.
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