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تاریخ برگزاری جلسه: پنج شنبه ۷ آگوست ۲۰۱۴
پذیرائی و صرف شام: ۷ و نیم تا ۸ شب  *  آغاز سخنرانی: ۸ شب

شرکت در این برنامه آزاد و رایگان است )هزینه صرف شام برای دانشجویان ۵ دالر و غیر 
 دانشجویان ۱۵ دالر(. به دلیل محدودیت جا و تدارک دیدن شام، خواهشمندیم پیش 

از تاریخ مذکور از طریق شماره تلفن و یا ایمیل حضور خود را اعالم فرمائید: 

Iranian American Academics and Professionals

محل برگزاری جلسه: کالج مونتگمری
51 Mannakee Street • Humanity Building (HU) 

Conference Room 009  
Rockville • MD 20850

هفتاد و پنجمین برنامه »انجمن علمی و حرفه ای ایرانیان«

»انجمن علمی و حرفه ای ایرانیان« یک انجمن غیر وابسته، غیر سیاسی و غیر مذهبی 
می باشد و جلسات این انجمن در دومین پنج شنبه هر ماه از ساعت ۷ و نیم شب 

برگزار می شود و موضوع سخنرانی ها در هر جلسه متفاوت خواهد بود.

(301) 529-1720
EVENTMANAGER@IAAPDC.ORG  

Energy, Economy, 
Environment and 

Sustainable Development 
in the Middle East

این سخنرانی به زبان انگلیسی انجام خواهد شد
Speaker: M. R. Riazi, PhD

سقوط هواپیما
حتما خبر دارید که هفته قبل یک هواپیما 
با ۱۱6 نفر سرنشین که از کشور بوکینافاسو عازم 
آن  سرنشینان  کلیه  و  کرد  بود سقوط  الجزایر 

کشته شدند.
الجزایر گفت:  هوانوردی  سخنگوی سازمان 
شانس آوردیم که مسافران از یک کشوری که هیچ 
کس درباره آن چیزی نمی داند به کشور ما می آمدند 
و فقط ۱۱6 مسافر داشتیم وگرنه اگر این هواپیما 

از فرانسه می آمد 400 یا ۵00 نفر کشته می شدند.
در همین زمینه سخنگوی هواپیمایی مالزی 
گفت: خدا را شکر که هواپیمای ما نبوده و نه ناپدید 
شده و نه سئوالی باقی مانده که چه کسی آن را با 

موشک زده است.
سخنگوی هواپیمایی روسیه گفت: هواپیمای 
ساقط شده از هواپیماهای توپولف ما نبوده چون 
ما این نوع هواپیماها را فقط به ایران و کره شمالی 
را حرام  ما موشک هایمان  و ضمنا  می فروشیم 

هواپیمایی که زیر 200 نفر مسافر دارد نمی کنیم.

فتوای ختنه زنان
به گفته سازمان ملل گروه اسالمی »داعش« 
فتوای ختنه زنان در شهر موصل را صادر کرده 
است. این فتوا درست بعد از خبر افتتاح دفتر 
ازدواج  برای  زنان  جدید »داعش« جهت جلب 
با اعضاء و جنگجویان این گروه در عراق و سوریه 

صادر شده است.

سخنگوی گروه »داعش« در توجیه این فتوا 
گفته است: این زنانی که حقوق مساوی با مردان 
می خواستند کجا هستند که از فتوای ما دفاع 

کنند؟ 
خبرنگار ویژه ما از عراق ضمن تایید این خبر 
نوشته است: در عراق خونریزی به هر شکل و 
صورتی ادامه دارد، چه از نوع حمله انتحاری و 

اعدام های دسته جمعی و چه بعنوان ختنه!

آب در شیـراز و ظهور مهدی!
به گزارش »جنوب نیوز« در چند هفته اخیر 
شهروندان ساکن بسیاری از مناطق شهر شیراز 
بی آبی، قطع مکرر آب و کند بودن جریان آب را 
تجربه کرده اند که با هوای گرم و ایام روزه داری بسیار 

مساله  ساز شده است.
روابط عمومی  اینجاست که مسئول  جالب 
سازمان آب شیراز شخصی به نام »انتظار مهدی« 
است که گفته  است اداره آب مشغول تعمیرات 

و بررسی مشکل است و مردم باید صبور باشند.
نمی دانم این آقا اسمش از بچگی رویش بوده 
و  عمومی  روابط  که مسئول  این  برای  فقط  یا 
پاسخ به شکایات باشد اسمش را عوض کرده اند 
نام  و  نباشد  مهم  برایشان  آب  نبودن  مردم  تا 
»انتظار مهدی« برای آن ها صبر و تحمل و انتظار 

به همراه بیاورد!
فکر می کنم بد نباشد که رییس تمام روابط 
عمومی های ادارات و سازمان های دولتی اسمشان 
و  شکایات  از  مردم  تا  باشد  مهدی«  »انتظار 

ناراحتی های خود خجالت بکشند!

روز قدس دیگر بدون نتیجه
طبق رسم هر ساله امسال هم راهپیمایی »روز 

قدس« در ایران برگزار شد. 
این  که  است  سال   ۳۵ تا   ۳0 حدود  االن 
راهپیمایی مضحک و بی منظور را براه می اندازند 
و گروهی مواجب بگیر از دولت با دستمال گردن 

یا »چفیه « های فلسطینی شعار آزادی قدس را 
می دهند.

امسال محسن رضایی مدعی شد که بخاطر 
کشت و کشتارهای فلسطینی ها توسط اسراییلی ها 
یک راهپیمایی ۸00 کیلومتری به راه می اندازد. 
البته طبق معمول هر سال ۸00 کیلومتر به ۸0 
کیلومتر هم نکشید و این بار محسن رضایی قول 
داده است که هم قدس را آزاد می کند و هم کربال 

را که می شود 40 کیلومتر.
آقای رضایی! اگر قرار بود با راهپیمایی چیزی 
آزاد بشود راهپیمایی مردم که بعدا »جنبش سبز« 
نام گرفت برای همه به آزادی منجر می شد و دیدیم 
که با راهپیمایی خالی این کار انجام نشد. اگر جدی 
هستید این فیروز آبادی خیکی را سوار تانک کنید و 
بفرستید لب مرز غزه و اسراییل. وقتی که تانک  سوار 

می شوی احتیاج به راهپیمایی نیست!

نکته
بزرگترین خدمتی که آیت اهلل علی خامنه ای به 
ملت مسلمان ایران در عرض چندین سال دوران 
این است که بعضی وقت ها  خالفت خود کرده 
هالل ماه را یک روز زودتر رویت کرده و مسلمانان 
توانسته اند یک روز کمتر گرسنگی و زجر بکشند.

انجمن غیراسالمی دانشمندان رصدخانه ای و 
علوم نجومی ایران

روزهایی که با خبر بد 
شروع می شوند

چه روزگاری شده است! صبح که از خواب 
و غریبی  نگرانی عجیب  و  بیدار می شوم دلهره 
دارم. صفحه اخبار روزنامه را باز می کنم و درباره 

فاجعه های خاورمیانه و روسیه می خوانم.
این همه کشتار زن و بچه فلسطینی، پرواز بمب 
و موشک بر فراز اسراییل، سقوط هواپیمای مالزی 
در آسمان اوکراین، حمله انتحاری در عراق، کشف 

گورهای دسته جمعی در لیبی و عراق، باز هم حمله 
انتحاری در افغانستان و سنگسار زنان در پاکستان، 
اعدام زندانی ها در ایران! اصال آدم چطوری می تواند 
روز خود را با این همه خبر بد شروع کند؟ آن هم 
روزی که یک ساعت بعد در مطب دندانپزشک 
باشی و دکتر بگوید یک کرم خوردگی یک میلی 

متری هم داری... بیا و درستش کن...

معجزه شب قدر!
نامه ای از ایران

را  قدر«  مراسم »شب  که  سال هاست  من 
برگزار نمی کنم و اگر هم دیگران بکنند من در آن 
شرکت نمی کنم. این معجزه شب قدر برای من 
است. حاال ۳۵ سال  کمی سئوال برانگیز شده 
است که این مراسم را برگزار کنند و معجزه شب 
قدر نه تنها تورم 40 درصدی را پایین نیاورده بلکه 
دالر را به سه هزار و 200 تومان رسانده است. باید 
مسئولین تعریف جدیدی از »معجزه« به مردم ایران 
ارائه کنند. معجزه که نباید همیشه الهی باشد...

حاال هی برو قرآن بگیر روی سرت که مرغ بشود 
دو هزار تومان و دالر برسد به 600 تومان!

دفتر ازدواج »داعش«
اسالمی  گروه  عمومی  روابط  گذشته  هفته 
»داعش« اعالم کرد که دفترهایی جهت نامنویسی 
زنان برای ازدواج با جنگجویان خود افتتاح کرده 
تا آن ها بخاطر محرومیت جنسی از لحاظ جهاد 
اسالمی کم و کاستی نیاورند. در تقاضانامه ازدواج 
که باید توسط زنان پر شود شرایط زیر برای آن ها 

که واجد شرایط هستند درج شده است.
از  بعد  )زنان غیرمسلمان  بودن  * مسلمان 

تشرف به اسالم واجد شرایط می شوند(
* عدم اعتقاد به چرت و پرت های شیعیان کافر.
* مقاوم بودن در صورت دیدن خون و کشتار 

در نتیجه جهاد مردان »داعش«
* اعتقاد به اصل خالفت و عدم اعتقاد به 

والیت فقیه.
* باکره بودن )به استثنای بیوه هایی که شوهران 

شهید دارند(
و  مردان  برای  زوجات  تعدد  قانون  قبول   *
عدم ابراز احساسات ناشی از حسادت در عملیات 

سکس گروهی.
مسئول روابط عمومی گروه »داعش« اعالم 
کرد که اعدام دسته جمعی شماری از زنان در 
حومه بغداد در هفته قبل به علت این بوده که 
آن ها تن فروش بوده اند و می خواسته اند با وجود 
داشتن همه شرایط ذکر شده در فرم تقاضانامه 
در این گروه نفوذ کرده و برای دولت های غربی 

جاسوسی کنند.

تسلیت
و  آقاسلطان  ندا  قتل  سالگرد  مقارن شدن 
ـ مذهبی ها  سالگرد قتل امام علی را به نیمی از ملی 
تسلیت و به نیمه دیگر هم تسلیت عرض می نماییم!
انجمن برگزاری مراسم ملی و مذهبی ایران

»کیـهان« و اخبار تکراری
تاریخچه اخبار روزنامه »کیهان« تهران:

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 2006: غزه در 
آتش و خون.

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 200۷: آزادی 
قدس نزدیک است.

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 200۹: غزه دوباره 
در آتش و خون.

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 20۱0: اسراییل 
رفتنی است.

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 20۱2: غزه باز 
هم در آتش و خون.

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 20۱۳: اسراییل 
در حال فروپاشی است.

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 20۱۳: گردهمآیی 
حامیان قدس.

روانکاو و مشاور خانواده
عضو انجمن روانشناسان آمریا

روانکاو و مشاور خانوادهروانکاو و مشاور خانواده

 فریفته امام قرشی

202.440.1381
fariemam@hotmail.com

فنجان های مختلفی  قهوه جوش  کنار  در 
جمع  میز  دور  مهمان ها  شده.  چیده 
شامل  شده  چیده  فنجان های  هستند. 
چند تائی کریستال، بوهمی، بلور، چینی 
دالتون، چینی گل سرخی مسعود، فنجان 
سرامیک میکاسا، سرامیک معمولی، چند 
تائی فنجان کائوچوئی و مقداری فنجان 

کاغذی است. 
شما یکی از مهمان ها هستید. به طرف 
یا  دوم  انتخاب  می روید؟  فنجان  کدام 
سوم شما کدام فنجان است؟ چرا چنین 
انتخابی می کنید؟  فنجان ها به صاحب 
مهمانی تعلق دارند و مزه قهوه هم با نوع 

فنجان تفاوت نمی کند!
با بدست گرفتن فنجان انتخابی چه پیغامی به دیگر مهمانان می دهید؟ یا به خودتان چه پیغامی 
می دهید؟ یا چه باوری شما را وادار به این کار می کند؟ آیا افسوس فنجانی که در دست دیگری 
است را می خورید؟ آیا می فهمید که دیگری هم ممکن است به فنجانی که در دست شما حسادت  کند؟

که هستید؟ چرا چنین انتخابی می کنید؟ دیگران به انتخاب شما چه عکس العملی نشان می دهند؟  
دیگران شما را که می دانند؟

آیا دست و دلبازید و دیگران شما را الابالی می دانند؟
آیا حسابگرید و دیگران شما را خسیس می دانند؟

آیا زرق و برق محیط به شما احساس مهم بودن می دهد؟  یا  به شما ایده می دهد؟  یا فقط برای 
نظاره کردن است؟

شخصیت، استعداد و حرفه های مناسب شما با یک تست روشن می شود.تجزیه و تحلیل تست 
و جواب چندین صفحه ای آن ۴۰۰ دالر هزینه دارد
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آقای خبرنگار، منظورت چیه که این پوشک بچه منه یا نه، مگر کوری نمی بینی عمامه منه؟

با ۴ مطب  در شهرهای رستون، لیزبرگ، لندزداون و فیرفکس

Michael Reza Banihashemi MD, 
FACC, RPVI

Diplomate, American College of Cardiology
703.481.9191

Office Locations: 
RESTON • LEESBURG • LANSDOWNE • FAIRFAX

متخصص قلب و عروق

 دکتر رضا بنی هاشمی

Preventative, Consultative, 
Diagnostic & Interventional Cardiology

www.cardiaccarepc.com

 پزش
برگزیده مجله 
«واشینگتونین»

تیتر روزنامه »کیهان« در سال 20۱4: غزه دوباره 
در آتش و خون.

)تیتر روزنامه »کیهان« در سال های آینده را 
می توانید حدس بزنید(

افطار و جام جهانی برزیل
امسال برای آخرین افطار ماه رمضان عمدا باید 
وقت افطار را یک دقیقه بعد از ساعت شرعی تعیین 
کرد تا احساس تیم آرژانتین بعد از گل دقیقه ۹۱ 

را حس کنیم.
انجمن فوتبال دوستان اسالمی قم

کاریکلماتورهای سیاسی 
از نوع سوم

با توجه به موی دماغ شدن حجاب زنان برای 
رژیم اسالمی ایران پیشنهاد می کنم که به جای 
»یار دبستانی من« در تظاهرات خیابانی آهنگ 
شماعی زاده »دختر مردم پکرم کرده« را بخوانیم! 

حالشان گرفته می شود!

***
پیدا  خوب  بازاریاب  اسالمی  چرا جمهوری 
نمی کند که وقتی کالغ را بجای االغ به خانه بردند 
و فهمیدند سرشان کاله رفته کاری کنند که کالغ 

عرعر کند؟!

***
یک انقالب شکست خورده چهار ضلع دارد: 

تورم، بیکاری، بی عاری و مداحی.
پانویس: نگاه کنید به انقالب ایران و بعد نگاه 

کنید به انقالب کوبا.

***
یک انقالب خوب یعنی تبدیل بد به خوب. یک 
انقالب بد یعنی تبدیل خوب به بد. انقالب تبدیل 

بد به بدتر معنی ندارد.

***
تاریخ در قضاوت کسانی که انقالب کردند تا 
قبول کنند چه بپوشند، چه بخورند، چه بکنند و 
یا چه نپوشند، چه نخورند، و چه نکنند درمانده 

است.

***
نمی دانم این که سالگرد کشتن ندا آقا سلطان، 
مرگ محمد رضا پهلوی و ترور شاپور بختیار فاصله 
خیلی کمی با هم دارند خواست خدا بوده یا کار 

انگلیسی هاست.

***
این غربی ها چه اصراری دارند که بین اعراب و 
اسراییل صلح بشود وقتی که حق »وتو«ی آن برای 

ایران محفوظ است؟

***
یکی از مزایای تروریست بودن در خاورمیانه این 
است که به کلی از کشورها مسافرت مجانی  می کنی 

و خرج سفرت را هم می دهند.

سئوال ریاضی عقیدتی
اگر فرض کنیم که با هر یک »مرگ بر آمریکا« 
در مساجد ایران قیمت دالر یک ریال باالتر برود 
تعیین کنید محمد جواد ظریف چند بار باید برای 
مذاکره با غرب به اروپا برود که دالر هزار تومان 

پایین بیاید؟
)نمره اضافه برای یورو و ین ژاپن و دالر افغانی 

و روپیه هندی منظور نمی شود(

روحانی و کلید
به شرکت خدماتی  زد  زنگ  روحانی  حسن 
کمک های اضطراری کنار جاده ای که وقتی اتومبیل 
کسی خراب می شود کمک می  فرستند )مثل همین 

AAA خودمان در آمریکا( 
بعد از این که راننده جرثقیل سر و کله اش پیدا 

شده از روحانی پرسید: چی شده آقای روحانی؟
روحانی گفت: در ماشینم قفل شده.

راننده پرسید: کلیدتان داخل ماشین جا مانده 
یا گم کرده اید؟

روحانی جواب داد: نه، کلیدش توی دستمه!
راننده پرسید: پس چرا به ما زنگ زدید؟

روحانی جواب داد: می خواستم از حق عضویت 
که برای سرویس شما داده ام استفاده کنم و پولم 

حرام نشود!

نوشته های »فیس 
بوک«ی سوسولی

هفته پیش بعد از مد ت ها عکس پروفایل خودم 
را توی »فیس بوک« عوض کردم. هرچه صبر کردم 
هیچ عکس العملی از حدود دو هزار به اصطالح 
دوست »فیس بوک«ی خودم دریافت نکردم. شاید 
بهتر بود بجای عکس صورتم عکسی از ماتحتم را 

می گذاشتم تا توجه کنند!
به این ها هم میشه گفت رفیق؟

خائن داریم تا خائن
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در آخرین 
خطابه خود گفت: کسانی که می گویند »نه غزه، نه 

لبنان، جانم فدای ایران« خائن هستند!
هیچ کدام از نامردهایی که در جمعیت نشسته 
بودند بلند نشد بپرسد: پس آن هایی که می گویند 
ایران«  به  زدم  ترکمون  لبنان،  هم  غزه،  »هم 

وط ن پرست هستند؟

خبرهای افغانستان
هر  عبور  و  تردد  افغانستان  دولتی  مقامات 
نوع دوچرخه و موتورسیکلت را در ایام عید فطر 
ممنوع اعالم کردند. یک مقام امنیتی به »بی بی 
سی« گفت این دوچرخه ها و موتورها برای امنیت 
افغانستان خطرناک هستند. چندی قبل مالهای 
افغانستان فتوا داده بودند که عبور و مرور زنان در 
خیابان ها در ایام ماه رمضان ممنوع خواهد بود. 

مقایسه این دو خبر نشان می دهد که کال زنان 
بیشتر از تروریست های دوچرخه و موتورسوار برای 

امنیت کشورها خطر دارند!

زندگی و خانواده
به رسم برخی از نشریات که مطالبی درباره 
زندگی و خانواده می نویسند و برای آن هایی که از 
خواندن طنزهای سیاسی خسته شده اند در این 
شماره چند توصیه برای رفع بوی بد پا برای شما 

گردآوری کرده ایم که امیدواریم لذت ببرید.
* برای رفع بوی بد پا داخل جوراب خود جوش 
شیرین بریزید و بعد از گره زدن جوراب ها آن ها را 
در جایی مخفی کنید. این جوراب ها درست مثل 
رسیدن ترشی بعد از حدود شش هفته قابل استفاده 

هستند و بوی بد ندارند.
* می توانید در کف کفش خود از کفی های 
الستیکی استفاده کنید. البته چون این کفی ها 
پا  بیشتر  کردن  عرق  باعث  هستند  الستیکی 
می شوند و می توانید با قرار دادن چند دستمال 

کلینکس میزان عرق کردن را کم کنید.
* بوی بد پا در اثر قارچ های رشد کرده در پوست 
است. این قارچ ها را نمی توان در پخت و پز استفاده 
کرد. باید از داروهای ضد قارچ که می توانید از 
داروخانه بخرید استفاده کنید. این داروها را معموال 
در کنار قوطی های کنسرو قارچ قرار می دهند تا 

مشتری راحت پیدا کند.
* پشت سر هم از یک کفش استفاده نکنید. 
بخورند.  هوا  ساعت   24 کفش هایتان  بگذارید 
می توانید کفش هایتان را وقتی که کفش های دیگری 
پوشیده اید برای هواخوری پارک سر خیابان ببرید تا 

هوای بیشتر و تازه تری بخورند.
* برای این که پای شما عرق نکند مدتی بدون 
کفش باشید و با پای برهنه به این طرف و آن طرف 
بروید. استفاده از صندل های نوع عربی و هندی 

هم موثر است.
* اگر با همه این توصیه ها باز هم پای شما بوی 
بد می دهد، مقداری پنیر تند مزه نوع زرد دانمارکی 
با خودتان حمل کنید که اگر پرسیدند این بوی بد 
چیست، جواب دهید: باید مال این پنیر باشد که 

توی جیبم گذاشته ام.

یک داستان ضد عاشقانه
نمی دونم چطوری عاشقش شدم. شاید تقدیر 
و  اصیل  خانواده ای  در  را می خواست. من  این 
باکالس بزرگ شده ام. تحصیالت بدی ندارم و یک 
دکترای مختصر در فیزیک اتمی گرفته ام. خانواده ام 

خیلی مال لغتی و اهل آداب معاشرت هستند. 
میز  روی  را  و صبحانه  نهار  و  همیشه شام 
خورده ام. از بیست نوع لیوان و بشقاب و قاشق و 



330Iranians, Vol. 18, No. 696, Friday, August 1, 2014 ۳۳  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 6۹6، جمعه ۱0 مرداد ۱۳۹۳ 

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی
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هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

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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۱ـ  فیلمی با بازیگری مریل استریپ که اسکار را نصیب 
او کرد.

2ـ  پزشک انگلیسی قرن ۱۹ و 20 کاشف پشه آنوفلـ  از 
بخش های هرمزگان.

۳ ـ ترسو و جبون ـ کلمه ستایش و تشویق ـ عقیده 
و مسلک.

4 ـ سودای ناله کنند ـ دباغی پوست ـ ماهی از سال 
میالدیـ  بندگاه میان ساعد و بازو.

عنوان  با  گورباچف  دکترین  ـ  موسیقی  آالت  از  ـ   ۱
اصالحات اقتصادی در شوروی سابق.

2 ـ از آن همان تراود که در اوست ـ پایدار و یابنده ـ 
تنگ آب است و کوزه گر.

۳ـ  زرنگ و حیله گرـ  نمایشنامه نویس فرانسوی خالق 
»دون ژوان« و »تارتوف«ـ  جنگاور.

4ـ  دروغ به گویش آذریـ  نت هفتمـ  نوعی خط کش 
ـ بداختر.

۵ـ  گالبیـ  سپاسگزاری شیرینـ  موسیقیدان مشهور 
عهد ساسانیانـ  شکو ه گوی جدایی ها.

6ـ  جبه و باالپوشـ  قاعده و اسلوبـ  دیلماج.
۷ ـ مردان دانا و خداشناس ـ از نام های پارسی برای 

باریتعالیـ  مرگ و نیستی.
ـ  کتاب لغت مشهور فرانسه ـ قهرمان تروا ـ بیخ   ۸

سوسن.
۹ ـ اندک و آسان ـ شهری در پاکستان که روزگاری 

پایتخت بودـ  نی چوپان ها.
۱0ـ  غذای مرغانهـ  ویران کردنـ  جرقه آتش.

۱۱ ـ ذات و شخص ـ جنباندن و تکان دادن ـ سقف 
دهانـ  کلمه تحسین و شگفتی.

ـ پسوندی به مفهوم  ـ طالی ناب  ـ چرک بدن یا جامه   ۱2
مثل و مانندـ  غنیمت شمرده شده.

۱۳ـ  شاعر از آنان چشم یاری داشته استـ  دیو مشهور 
شاهنامهـ  جایز و شایسته.

۱4 ـ زمام و افسار ـ از اعیاد بزرگ اسالمی ـ ابریشم 
نتابیده.

از  ـ  کریستف«  »ژان  رمان  فرانسوی  نویسنده  ـ   ۱۵
پیامبران.

ـ  بازجوی شب اول قبر  از دو فرشته  ۵ ـ یکی 
ستون فقرات.

6ـ  از غالتـ  آب در آن جاری استـ  اصطالحی 
در زمین فوتبالـ  پرنده ای خرامان در آب.

۷ ـ واحد محاسبه مکالمات تلفنی ـ از شهرهای 
سمنانـ  از اسامی فرنگی.

۸ ـ کنایه از سخت و آهنین است ـ ای دل! ـ 
آش عدس.

۹ ـ هوش و حافظه ـ از آالت موسیقی ـ وقت و 
هنگام.

۱0ـ  آب بندـ  عنوان درشت خمیر یا مقالهـ  زاپاس 
ـ ضمیر اشاره.

۱۱ـ  آماده و فراهم کردهـ  پناهگاه.
۱2 ـ سواران ـ نخست وزیر سوسیالیست مسلک 

اسبق ترکیهـ  پیشوای زرتشتیـ  عادت و روش.
۱۳ـ  آهسته به گویش خودمانیـ  گسترده شدهـ  

مهتابی و بالکن.
ـ علم نجوم و ستاره شناسی. ـ پر آب ترین رود ایران   ۱4

۱۵ ـ رمانی تخیلی از ژول ورن نویسنده خیالباف 
فرانسوی.

دیگری همراه نیست نباید نگران و در پی 
درمان پزشکی خاصی باشند، چراکه رفع 
این مشکل با برخورد صبورانه و به دور از 
تنش  بتدریج ممکن است. البته ناگفته 
نماند گاهی شب ادراری ناشی از مشکالت 
و  است  در کودک  عاطفی  و  احساسی 
گاهی حتی در کودکانی که استفاده از 
دستشویی را بدرستی آموخته اند نیز به 
دلیل بروز مشکالت عاطفی بروز می کند.
نظر  به  منطقی  باورش  ابتدا  شاید 
نرسد، ولی واقعیات علمی نشان داده 
است کودکانی که به نوعی اختالل خواب 
بسیار  خوابشان  یعنی  هستند  مبتال 
سنگین است، شب ادراری پیدا می کنند. 
این دسته از کودکان با سر و صدای زیاد 
هم از خواب بلند نمی شوند و اگر پیش 
قادر  بنوشند  زیادی  مایعات  از خواب، 
نخواهند بود برای ادرار کردن از خواب 
در  را  خود  دلیل  این  به  و  شوند  بلند 
خواب، خیس می کنند. از سوی دیگر 
بررسی ها نشان داده است که بیش فعالی 

نیز می تواند در بروز شب ادراری موثر باشد 
درمان های  و  بررسی  به  موارد  این  که 

روانپزشکی نیاز دارد.
فراموش نکنید شب ادراری به عنوان 
یک عارضه اولیه، خوش خیم محسوب 
می شود، اما در صورتی که به عنوان یک 
عارضه ثانویه مطرح باشد به بررسی دقیق 
پزشکی از بیماری های خطرناک تری نیاز 
دارد. در واقع، در نوع اولیه این عارضه، 
شب ادراری کودکان تا پنج سالگی طبیعی 
تلقی می شود و تداوم آن پس از این سن 

نیاز به درمان دارد.
والدین باید به نوع ثانویه شب ادراری 
بیش از نوع اولیه آن توجه داشته باشند؛ 
شب ادراری  گذشته  در  که  کودکانی 
داشته اند و این عارضه در آنها رفع شده و 
پس از مدتی دوباره مبتال به این مشکل 
می شوند باید از نظر ابتال به تومور های 
مغزی و ضایعات مغزی و نخاعی مورد 
بررسی قرار بگیرند. حتی گاهی صرع و 
تشنج ابتدا خود را با بی اختیاری ادرار و 
شب ادراری بروز می دهد. پس شب ادراری 
ثانویه ممکن است خبر از بیماری های 

خطرناک و جدی مغزی نخاعی بدهد.
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شب ادراری تا...

چنگال برای غذا خوردن استفاده کرده ام 
که هر کدامش برای خوردن چیز بخصوصی 
است. یادم داده اند که با دهان پر حرف نزنم 
و بعد از خوردن هر لقمه غذا دهانم را با 

دستمال پاک کنم.
هر وقت آرنجم را روی میز گذاشتم 
از ظرف  را  تکه ای سبزی  با دست  یا  و 
ساالد بر داشتم مادرم محکم روی دستم 
می کوبید و سرم فریاد می کشید که چقدر 

بی تربیت هستم!
آره، نمی دونم چطوری عاشقش شدم. 
توی رستوران که بوفه »هر چه می خواهی 
بخور« گذاشته بود دیدمش. سه تا بشقاب 
کشیده بود و مثل این هایی که توی سیرک 
کار می کنند آن ها را بدون این که بیفتند 
با  را  داشت می برد سر میزش. غذایش 
دسر شروع کرد و این توجه مرا بسیار به او 
جلب کرد. وقتی یک لقمه گوشت را که با 
نان پیچیده شده بود توی دهانش گذاشت 
داشتم از تعجب شاخ درمی آوردم. لقمه نان 
و گوشت به اندازه یک توپ بولینگ بود و 
نمی دانم چطور توانست آن را در عرض 
دو سه ثانیه بجود و پایین بفرستد. چربی 
دهانش را با آستین هایش پاک می کرد و 
وقتی که با دهان پر با دوستانش حرف 
می زد دانه های برنج که از دهنش بیرون 

می پریدند را می دیدم.
وقتی از توالت زنانه رستوران بیرون 
آمدم او هم از توالت مردانه بیرون آمد. این 
که زیپ شلوارش باز بود و دستمال سفره به 
زیپش گیر کرده بود مرا به خنده انداخت. 
می دهم.  نخ  بهش  دارم  که  کرد  فکر 
چشمکی زد و خالل دندانش را از الی 
دندان هایش بیرون آورد و به من نشان داد.
از توالت او بوی بدی می آمد. نمی دانم 
بخاطر بوی عرق او بود یا کاری که در توالت 
انجام داده بود. وقتی داشتم از بوفه برای 
خودم بستنی توی ظرف می ریختم کنار 

من ایستاد و گفت: چاکرم!
خیلی خوشم آمد. لحن التی جالبی 
داشت. پرسید: شما هر روز می آیید اینجا؟

خندیدم و گفتم: نه، ماهی یک بار.
با تعجب پرسید: ماهی یک بار؟ من 
روزی یک بار اینجا هستم و به اندازه یک 
پشتی  کیف  به  بعد  می خورم.  غذا  ماه 
خودش اشاره کرد و گفت: حتی برای افراد 

خانواده هم می برم.
پرسیدم: یواشکی؟ بدون پول؟

گفت: پس چی؟ 
از جوابش خیلی خوشم آمد. او مردی 
بود که می توانست هم زندگی مرا تامین 

کند و هم زندگی خانواده  خودش را.
پرسید: اسم شما چیه؟

پریسا، و پرسیدم: اسم شما  گفتم: 
چیه؟

گفت: جواد.
حدس می زدم که اسمش جواد باشد. 
یک تکه مرغ سوخاری برداشت و گازی به 
آن زد و بعد با زبانش انگشت چرب خود 
را لیسید. یک حالت اروتیک و سکسی 
نمی دانم  داد.  من دست  به  بخصوصی 
تصویر انگشت های کلفت و بزرگ کارگری او 
بود یا لیسیدن انگشتانش که تمام موهای 

بدنم را سیخ کرد.
کتاب  رفتم  خانه  به  وقتی  شب 
روانشناسی محبوب خودم را باز کردم و 
در تختخواب مشغول خواندن آن شدم. 
کتاب بحث جالبی درباره این که در درون 
تمام انسان  ها یک حیوان وحشی وجود 

دارد به خواننده ارائه می کرد.
زنگ تلفن مرا از جا پراند. نمی دانم چرا 
فکر کردم جواد است که زنگ می زند. تلفنم 
را به زور گرفته بود. البته خودم هم بی میل 
نبودم. همان طور که به حیوان وحشی و 
بی تمدن درون خودم فکر می کردم و لبخند 
می زدم گوشی را برداشتم. صدای التی و 
عامیانه و بدون هیچ احساسی در گوشی 
تلفن پیچید و در گوشم نشست. »سام 

علیکم، چاکریم!«

دیگر خود را در نظر گرفته و از حاال جایی 
فیلم  آن  است.  کرده  رزرو  آن  برای  را 
ورژن تازه ای از سری فیلم های ترسناک 
و بسیار پرتعداد »جمعه سیزدهم« است 
که شروع ساخت آن به اواخر دهه ۱۹۷0 
باز می گردد و در این مدت چندبار توقف 
شده و هر مرتبه پس از چند سالی از نو به 
حرکت درآمده است. سایر استودیوهای 
بزرگ هم برای ماههای نوامبر و دسامبر 
کیفیت  با  و  مدعی  های  فیلم   20۱۵

گرفته اند  نظر  نظر  در  را  متعددی  و 
فیلم  اند: قسمت سوم  آن قبیل  از  و 
خیالی و پرحادثه »بازی های پرعطش«، 
قسمت دوم »ماکینگ جی« و همچنین 
دنباله ای بر کارتون »دایناسور خوب« کار 
شرکت پیکسار و »برنامه ویژه نیمه شب« 
محصول برادران وارنر. ناگفته نماند که 
در حول و حوش همان تاریخ قسمت 
جدید فیلم های پایان ناپذیر جیمز باند 
و یکی از سری فیلم های Peanuts هم 

اکران خواهند شد.

بقیه از صفحه 21
»سکوت«؛ اسکورسیسی...

تعهدی نداشته و عمال مانند یک شخص 
بی طرف برخورد می کند.

فرض را بر این بگذاریم که شما بعنوان 
مستاجر نمی خواستید ملک را خریداری 
کنید و شخص دیگری آن ملک را خریداری 
کند. در آن صورت مالک جدید باید به 

قرارداد فعلی اجاره شما احترام بگذارد.
مالکان یا مستاجرین جهت اطالعات 
 Department of با  می توانند  بیشتر 
با   Consumer and Reulatory Affairs

شماره تلفن زیر تماس بگیرند.
202 - 442 - 4610

بقیه از صفحه 37

پاسخ به دو پرسش...

نمی تواند یک خشت از یک خانه یک آملی 
تعداد  تخریب  و  بردارد. طرح خرید  را 
بی شماری خانه و مغازه به راستی نیاز 
به یک قدرت رضاشاهی داشت که آقای 
استاندار به انجام آن موفق گردید. هنوز 
نامی برای بلوار انتخاب نشده بود که 
انقالب شد ولی اهالی شهر آمل به پاس 
خدمات مصطفی درخشش در احداث 
آن شفاهًا از آن با عنوان بلوار درخشش 

یاد می کردند. 
حدود یک سالی بود که بعد از ظهر 
جمعه ها در منزل مادر باجناقم جمع 
می شدیم و فرصتی بود تا با آقای استاندار 
بیشتر به صحبت بنشینم تا به روزهای 
پر اضطراب زمستان سال ۵۷ رسیدیم و 
از او خواسته شد که ایران را ترک کند. 
او پاسخ داد یعنی چه؟ من سئوالی از 
شما دارم، اگر مادر شما کور، کر، آبله رو 
و زشت باشد آیا او را ترک می کنید؟ به 
هر حال مادر است و احترامش واجب. 
اینجا هم مادر و وطن ماست باید بمانیم 
تا تکلیف و آینده آن روشن شود. عجیب 
آن که نزدیک به یک سال او همچنان 
در منزلش سکونت داشت تا روزی مورد 
ایراد قرار گرفت که آیا این همه بازداشت 
و اعدام در شما اثری ندارد؟ او با افتخار 
اظهار داشت که من همه عمر در این 
مملکت خدمت کرده ام و کار خالفی 
شوم.  مخفی  بروم  که  نداده ام  انجام 
ولی سرانجام وقتی برادر بزرگ تصمیم 
گرفت که ایران را ترک کند او هم اقدام 
به مهاجرت کرد و هم اکنون در کهنسالی 

در شمال کالیفرنیا اقامت دارد.

بقیه از صفحه 26

چگونه رنگ استان...

را باالتر از بقیه مردمان تصور کنید، این 
مردم سرایت می کند  به  خودبزرگ بینی 
و آن ها هم مانند کسانی که مواد مخدر 
مصرف کرده باشند خود را در اوج می بینند 
بدون آن که واقعا در اوج باشند. آنچه در 
گذشته بوده قابل افتخار است ولی به تاریخ 
پیوسته همان گونه که پاستور و نیوتون و 
انشتین هم علی رغم این که نامشان زنده 

است ولی به تاریخ پیوسته اند.
که  برسید  باور  این  به  شما  اگر 
ابرقدرت ها برای صد سال آینده جهان هم 
نقشه کشیده اند و ما راهی نداریم جز پیروی 
از خواسته آن ها، مردم هم چنین فکرهایی 
را دنبال می کنند و ملتی دچار یاس و 
بی تفاوتی می شود که بسیار خطرناک است. 
در بین هزار نفر که دچار یاس و بی تفاوتی 
شده باشند، چند نفر از اشرار و زورگیران 
و چاقوکشان می توانند به آسانی اختیار 
همه را به دست گیرند و آنان را به راهی که 

خودشان مایلند ببرند. وظیفه شما بسیار 
سنگین است. شما باید موضوعات مورد 
اختالف مردم را حل کنید و باورهای آن ها 
را به هم نزدیک کنید. من کوچکتر از آن 
هستم که وظیفه شما را به شما یادآوری 
کنم ولی چه کنم که می دانم این ملت، 
ملتی شجاع و آماده پیروزی است و تنها 
باید گرد و غبار ناامیدی و بی تفاوتی را از سر 
و صورت او زدود. این کار شما است. شما 
باید به نیروی خود پی ببرید تا بتوانید از آن 
استفاده کنید. هر قدر شما از همکارانتان 
به زشتی یاد کنید مجموعه رسانه ها را در 
مقابل مردم کوچک کرده اید. من مطمئن 
و  رفت  اندیشه خواهید  در  هستم شما 
زمینه  این  در  و  تصمیم خواهید گرفت 
تالش خواهید کرد؛ آن هم تالشی فراوان 
و با از خودگذشتگی و شما مردم ایران را 
به راه ترقی و سربلندی سوق خواهید داد 
و البته جسارت مرا هم از تذکر این نکات 

خواهید بخشید.
پرویز مینویی
هیوستون، تگزاس

سخنی با مدیران...


