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 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد کالس ها
 و ثبت نام در ترم پائیز همین امروز 

با ما تماس بگیرید حاصل فرمايید

اگر به دنبال يک شغل پر درآمد هستيد
ثبت نام در کالس های ترمیم پوست، مو، آرایش دائمی، 

ناخن این موسسه را به شما توصیه می کنیم

پس از شرکت در کالس های این موسسه و دریافت 
گواهی نامه مورد تائید وزارت آموزش و وزارت کار، 
ما شما را در پیدا کردن شغل مناسب یاری می کنیم

این موسسه برای داوطلبینی که خارج از آمریکا 
هستند درخواست ویزای تحصیلی  I-20  می کند

با ارائه این کوپن برای کالس ترمیم پوست

300 دالر  تخفیف بگیرید

پرسه در اخبار ایران
حمله مگس های سفید

میلیون ها  »فارس«،  خبرگزاری  گزارش  به 
مگس سفید رنگ به تهران حمله کرده و روی 
درخت های خیابان ها نشسته اند. این مگس ها برای 
اولین بار در تهران دیده شده اند. اما معاون کنترل و 
مبارزه با آفات اعتقاد دارد که این ها مگس نیستند 

بلکه پروانه هستند!
رییس ستاد محیط زیست تهران گفت: نخیر 
این ها پروانه نیستند و عسلک پنبه یا مگس سفید 
می باشند. وی گفت: احتماال به علت این که ایران 
جای بهتری برای آن ها بوده از کشور دیگری به این 
سو حمله ور شده اند! )کسی را می شناسید که فکر 
کند ایران جای بهتری برای زندگی است و به سوی 

آن پرواز کند؟ حتی مگس!( 
معاون کنترل و مبارزه با آفات در جواب به 
خبرنگاران گفت: این که این ها عسلک هستند 
درست نیست بلکه »سفید بالک« نام دارند که 

می تواند فقط نام یک پروانه باشد. 
فعال بحث بر سر این که این ها مگس هستند یا 
پروانه داغ است و قرار است این بحث تا رسیدن فصل 
زمستان و یخ زدن این جانوران ادامه داشته باشد.

آلت قتاله محبوب
قاضی نورالدین عزیز محمدی در گفت و گویی با 
رسانه ها عنوان کرد که ضربه با چاقو و خفه کردن 
مهم ترین روش های قتل های خانوادگی در ایران 

هستند )چشم بسته غیب گفته!( 
وی گفت: فرزندکشی، خواهرکشی، برادرکشی 

و همسرکشی از مهم ترین قتل های خانوادگی امروز 
هستند )دوباره با چشم بسته غیب گفته!(

را  که شخص  داشتیم  مواردی  گفت:  وی 
نتوانسته اند خفه کنند و مجبور شده اند او را چاقو 
بزنند! وی اضافه کرد: فقط چند مورد داشته ایم 
که همسرکشی بر سر تعویض کانال و تماشای 
تلویزیون بوده و شخص مقتول با ضربات ریموت 

کنترل کشته شده است!

مشکل اینترنت در گیالن
خبرگزاری »فارس« نوشت قطع مکرر اینترنت 
در گیالن به ویژه رشت مشترکان را بسیار عصبانی 
و ناراحت کرده است. خبرنگار این مرکز گفت: علت 
قطع اینترنت نمی تواند بخاطر جوک هایی باشد 
که اخیرا برای امام خمینی درست کرده اند چون 
مردم این شهر ترجیح می دهند بجای آن  جوک ها 

به جوک های رشتی خودشان بخندند. 
رییس اداره مخابرات جمهوری اسالمی در مورد 
علت کندی و قطع مکرر اینترنت در این منطقه 
گفت: این اشکال احتماال به علت رطوبت بسیار 

باالی این منطقه است!

»داعش «ی های وطنی!
سخنگوی انصار حزب اهلل اعالم کرد که از هفته 
جاری چهار هزار نفر را برای مبارزه با منکرات به 
خیابان ها خواهد فرستاد. از این تعداد حدود سه 
هزار نفر آن ها زن و بقیه مرد می باشند. با توجه به 
سرد شدن هوا و این که اکثر جرائم و منکرات در 
تابستان به علت کم لباسی خانم ها صورت می گیرد 
این تعداد نیرو بسیار زیاد به نظر می آید. این عده 
از تعداد افراد نیروهای »داعش«  که کنترل نظامی 
سه شهر عراق را در دست دارند هم بیشتر می باشد.
مسئول گروه انصار حزب اهلل جلسه ای با رییس 
نیروهای انتظامی تهران برگزار کرد. رییس نیروهای 
انتظامی تهران اصرار داشت که برخورد با مردم 
در چهارچوب قانون صورت گیرد و مسئول گروه 
انصار حزب اهلل اصرار داشت که برخورد با مردم 
در چهارچوب اسالم انجام یابد! این جلسه بدون 

حصول نتیجه ای پایان یافت!

بی آبی در مجلس شورای اسالمی
مشکل بی آبی ایران به مجلس شورای اسالمی 
کشیده شد. یکی از نمایندگان فوق مذهبی با 
عصبانیت فریاد کشید: مسئولین بی توجهی کرده اند 
و دارند اینجا را به کربال تبدیل می کنند. وی اضافه 
کرد: کاری نکنید که همه مردم ایران حسین تشنه 

لب باشند و ما یزید شویم!
در اینجا همه نمایندگان صلوات بلندی ختم 
کردند و برای خوردن آب یخ به آبدارخانه مجلس 

یورش بردند!

نفع آن ها ضرر ماست!
گزارش شد که از سوی مقامات کاخ سفید 
پیام های محرمانه ای به دولت و حکومت جمهوری 
اسالمی  گروه  مورد مشکل جهانی  در  اسالمی 
»داعش« ارسال شده است. گویا در این پیام ها این 
نکته مطرح شده که جمهوری اسالمی هم باید مثل 
کشورهای دیگر دنیا در کنار آمریکا و همراهان غربی 
به مصاف هجوم و گسترش جنبش »داعش« برود. 
آیت اهلل خامنه ای در یک سخنرانی که به »ضد 
پیام« بیشتر شبیه است گفته که همکاری جمهوری 
اسالمی با آمریکا غیرممکن است چون این همکاری 
به نفع آمریکا تمام شود و حتی اگر این همکاری 
به نفع ما هم باشد چون به منافع آمریکا کمک 

می شود در نتیجه به نفع ما نیست!
»داعش«ی ها  که  روزی  می شد  خنده دار 
داشتند گردن رهبر فقیه ایران را با شمشیر می زدند 
و یک هلی کوپتر آمریکایی در آسمان ظاهر می شد و 
شخصی با بلندگوی قوی از آن باال فریاد می کشید: 

بهت گفتم، گوش نکردی، حاال بخور!

اخبار سینمایی داخلی
فیلم سینمایی »شیفتگی« ساخته علی زمانی 
عصمتی موفق به گرفتن جواز اکران عمومی نشد. 
فیلم های  نمایش  پروانه  رییس شورای  از سوی 
سینمایی جمهوری اسالمی اعالم شد علت عدم 
صدور مجوز این است که بازیگر زن این فیلم با سر 

تراشیده و بدون حجاب در فیلم ظاهر می شود! 
آیت اهلل مکارم شیرازی که مغز  چندی قبل 
خشکش روغن چرخ خیاطی مفصلی الزم دارد 
فتوا داده بود که حجاب فقط پوشاندن مو نیست و 
باید تمام سر پوشیده باشد! این آیت اهلل زبل می داند 
که اگر مشکل را  فقط چرخش و تابش مو عنوان 
کنند نیمی از زنان ایرانی با سر تراشیده و بدون 
روسری به خیابان ها خواهند آمد و پایه های رژیم 

را خواهند لرزاند.
به  فیلم  این  ممیزی  نادری مسئول  عباس 
خبرنگاران گفت: ما واقعا با زن ها سر جنگ نداریم 
و نمی خواهیم آن ها را از فیلم ها حذف کنیم اما از 
نظر شرعی باید مواظب باشیم؛ حتی در دوره دولت 
تدبیر و اعتدال آقای حسن روحانی! وی گفت: 
ببینید، ما حتی به فیلم »حسن کچل« علی حاتمی 

هم پروانه نمایش عمومی نداده ایم!

اپیدمی »ایبوال« و 
وحشت جهانی

این مرض »ایبوال« هم مشکل بزرگی شده 
است. ترس همه این است که بعد از دو سه هزار 
نفری که در آفریقا بر اثر این مرض مرده اند این 
بیماری به یک اپیدمی دنیاگیر و گسترده تبدیل 

شود و میلیون ها آدم را از پای در بیاورد.
برخی از مردم ساده آفریقا که به علم نوین 
من  و  سنتی  به طب  ندارند  اعتقادی  پزشکی 
درآوردی که ما ایرانی ها هم در آن استاد هستیم 
خوردن  که  کرده اند  شایع  مثال  آورده اند.  روی 
چندین لیتر آب نمک در روز ویروس »ایبوال« را از 
بین می برد. بیچاره ها فکر می کنند »هرچه بگندد 
نمکش می زنند« که یک ضرب المثل ایرانی است 

روی همه چیز کار می کند. 
گزارش شده که صدها نفر در اثر خوردن آب 
نمک  برای پیشگیری از ابتال به مرض »ایبوال« فشار 
خونشان باال رفته و سکته قلبی کرده اند. آن ها شایع 
کرده اند که باید مرتب شیر جوشیده و غلیظ بخورید 
تا ویروس را دفع کنید. صدها نفر هم در اثر باال رفتن 

کلسترول قبل از این که مرض »ایبوال« به سراغ 
آن ها بیاید مرده اند. آن ها همچنین شایع کرده اند 
که خوردن پیاز خام آن هم کیلو کیلو این ویروس 
را دفع می کند. هزاران آفریقایی بیچاره که به حرف 
این پزشکان سنتی گوش کرده اند به علت بدی بوی 
دهان در محیط کار اخراج شده و بیکار گشته اند.
از سوی دیگر پزشکان می گویند بهترین راه 
پیشگیری این است که به مبتالیان »ایبوال« نزدیک 
نشد و با آن ها تماسی برقرار نکرد. در این صورت 
چگونه می توان بیماری این مریض را تشخیص داد؟ 
بهتر نبود خدا برای این مرض هم یک عالمتی یا 
چیزی قرار می داد؟ چیزی مثل مرض آبله مرغان 
و سرخک که می توان شخص مبتال را با دانه ها و 
لکه های قرمز از صد متری تشخیص داد و از او 
دوری کرد. جالب نبود اگر مبتالیان این مرض مثال 
نوک دماغشان قرمز می شد و یا روی پیشانی شان 

یک عالمت ضربدر قرمز ظاهر می شد؟

دعوت به همکاری
آیا شما واجد یکی  یا بیشتر این شرایط هستید؟

۱ـ  از بریدن سر لذت می برید؟
۲ ـ  خونریزی شما را به هیجان می آورد؟

جنسی  ارضاء   دیگران  زدن  شالق  از  ـ   ۳
می شوید؟

ـ از شغل فعلی خود ناراضی هستید و کمبود   4
درآمد دارید؟

را  شما  اسالم  که  می کنید  حس  آیا  ـ   ۵
کشورهای عربی دزدیده اند؟

۶ـ  آیا از همآغوشی با دختران کم سن و سال 
لذت می برید؟

7 ـ آیا به امامزاده های شیعیان حسودیتان 
می شود؟

۸ ـ  آیا انگلیسی  را بدون لهجه عربی صحبت 
می کنید؟

ـ آیا مسیحیت در کشور غربی محل اقامتتان   ۹
به شما صلح و آرامش به ارمغان نیاورده است؟

ـ آیا خالفت را بیشتر از والیت دوست دارید؟  ۱0



310Iranians, Vol. 18, No. 704, Friday, September 26, 2014 ۳۱  ایرانیان، سال هجدهم، شماره 704، جمعه 4 مهر ۱۳۹۳
شوخی عکسی

ظاهرا حاال که روسای مقننه و مجریه غایب هستند من خودم باید هر سه کار را انجام بدهم!

 بقیه در صفحه 41   

«کانون دوستداران فرهنگ ایران» برگزار می کند:

جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۴
ساعت ۸ شب  تا ۱۲ نیمه شب

مکان: سالن کلونیـز 
در مک لین، ویرجینیا
7681 Provincial Drive 

McLean, VA 22102
Cas

h

Bar

یک شب فراموش نشدنی با رقص و پایکوبی

با صدای گرم مینا رضوانی، موزیک شاد
دی جی ارشیا و پذیرائی با شام گرم

جشن مهرگان

1412 - 538 (301)تلفن  اطالعات: (571) 329 - 2836
بلیط: ٣٠ دالر (پیش فروش) ـ ٣۵ دالر (در محل)

پس همین امروز به گروه »دولت اسالمی« ما 
یعنی »داعش« بپیوندید و خود و خانواده خود را 

به سعادت و شادکامی ابدی برسانید.
حقوق و مزایای مکفی شامل بیمه عمر، سهم 
نفت، تعدد زوجات در انتظار شماست. لطفا سوابق 
و شرایط خود را حضورا به دفتر ما در تکریت عراق و 
یا حلب سوریه به مسئول کارگزینی ما ارائه دهید.
اداره کارگزینی و روابط عمومی »داعش«

حفاظت از اماکن متبرکه
پیشروی و گسترش »داعش« مالهای ایران را 
حسابی به وحشت انداخته است. در جلسه سری 
از نمایندگان بعد  مجلس شورای اسالمی یکی 
از نشان دادن ویدیوی انفجار مقبره های متبرکه 
گفت:  عراق  در  شیعیان  مساجد  و  امامزاده ها 
»داعش« تهدید کرده که به زودی به ایران خواهد 
رسید و همین کار را با امامزاده ها و مسجدهای ما 
خواهد کرد. وی گفت: من پیشنهاد می کنم که برای 
حفاظت از این اماکن مقدس دور آن ها مین گذاری 

شود تا آن ها نتوانند نزدیک شوند. 
این پیشنهاد از سوی نمایندگان دیگر رد شد 
و نماینده ای گفت: اگر مثال دور مسجد جمکران 
مین گذاری  کنیم نه تنها برای مردم خطرناک است 
بلکه ممکن است آقا از ترس این مین ها ظهور خود 

را به تعویق بیندازد!
قرار شد فعال کاری صورت نگیرد و بعد از این 
که »داعش« وارد مرزهای ایران شد و نیروی های 
پاسداران از ترس فرار کردند به فکر چاره ای باشند.

یاد جوانی
یاد دوران جوانی بخیر که چهارشنبه شب ها 
چهار نعل بسوی دیسکوتک ها و کلوپ ها و بارها 
می رفتیم چون این شب Ladies' night یا »شب 
و  نمی گرفتند  ورودیه  آن ها  از  و  بود  خانم ها« 
می دانستیم دخترها و زنان بیشتری آنجا هستند!
حاال در سن پیری چهارشنبه ها خوشحالیم که 
می توانیم به سوپر مارکت محله برویم و پنج درصد 
تخفیف مخصوص این روز برای سالمندان را دریافت 

کنیم! تف به این روزگار!

اخبار سینمایی خارجی
فیلمبرداری فیلم سینمایی جدید »جیمز  باند« 
بزودی آغاز خواهد شد. این فیلم که از بازی دانیل 
کریگ در نقش جیمز باند جدید  بهره گرفته از سری 
فیلم های »اسکای فال« یا »آسمان تپیده و افتاده« 
خواهد بود. در این فیلم قرار است جیمز باند به 
مصاف تروریست های اسالمی »داعش« برود و با 
داشتن پروانه و جواز کشتن تام االختیار معروف خود 

تمام این گروه را ناکار کند.
او در ابتدای فیلم برای آموزش به مراکز فیضیه 
با عمامه و  از فارغ التحصیلی  قم می رود و بعد 
عبا به سوریه پرواز می کند. او با آدم های منفی و 
کارکترهایی چون کسی که با پرتاب کاله خود سر 
گروگان ها را از چندین متری قطع می کند و یا کسی 
که با دندان های فلزی طناب های پل های معلق را 
می جود و یا کسی که با شلیک لیزر هواپیماهای 
بدون سرنشین غربی را هدف قرار می دهد و یا کسی 
که متخصص در بمب گذاری در امامزاده هاست و 
با کامپیوتر آن ها را فعال می کند و نیز با  رییس 
اصلی آن ها که می خواهد رهبر مسلمانان جهان 

باشد روبرو می شود.
وی در پایان فیلم با هنرپیشه سکسی و زیبای 
ایرانی گلشیفته فراهانی که جایگزین راکوئل ولش 
و نوع سبزه تر آن شده در قایقی تفریحی به سالمتی 

نجات دنیا با هم شراب و شامپاین می نوشند.
توضیح این که این خبر سینمایی را خبرنگار 
هالیوودی ما فرستاده که مطمئنا عالقه او به پدیده 
جدید »ماری جوانا درمانی کالیفرنیا« ممکن است 

صد در صد دقیق نباشد!

خانه و خانواده
نکاتی در مورد استفاده از ماشین ظرفشویی

ماشین  از  حتی المقدور  کنید  سعی  ـ   ۱
ظرفشویی خود برای شستن ظرف استفاده کنید 
و لباس های خود را در آن نشویید و خشک نکنید 
چون ممکن است لکه های غذا روی لباس های 

شما ظاهر شود!
۲ ـ سعی کنید از ظرفیت کامل ظرفشویی 
برقی خود استفاده کنید. آن را تا خرخره پر کنید 
و حتی ظرف های اضافه را روی ظرف های دیگر 

تلمبار کنید!
۳ـ  برای این که ظرف های شما سفید و تمیز 
شوند هنگام مسواک زدن روزانه محتوای خمیر 
دندان و آب دهان خود را در ماشین ظرفشویی 
تف کنید. این کار به سفید کردن ظرف ها کمک 

خواهد کرد!
ـ اگر نگران هزینه برق ماشین ظرفشویی خود   4
هستید می توانید همه ظرف ها را با دست شسته 
و بعد در ماشین قرار دهید اما باید بعد از اولین 
چرخش موتور فورا ظرف ها را در بیاورید و ماشین 

را خاموش کنید!
ـ برای خشک کردن ظرف ها می توانید مرحله  ۵
خشک کردن را حذف کنید و با یک بادبزن دستی 
ظرف ها را در ماشین هنگامی که در آن باز است 

خشک کنید!
۶ ـ ماشین ظرفشویی نباید نزدیک یخچال 
باشد. البته این دستورالعمل شرعی اسالمی نیست 
اما مواردی بوده که ماشین ظرفشویی با یخچال 

رابطه نامشروع پیدا کرده است!
7ـ  حتی المقدور از استفاده از مایع ظرفشویی 
معمولی آشپزخانه برای شستن ظرف های ماشین 
ظرفشویی استفاده نکنید. دلیلش را هم تا حاال 

کسی نفهمیده است!
۸ ـ  اگر مذهبی هستید و همه چیز برای شما 
نجس می باشد بهتر است ظرف های خود را در 
ماشین ظرفشویی هفت بار بشویید تا شرمنده 

مراجع تقلید خود نشوید!
۹ ـ برای تمیز نگه داشتن ماشین ظرفشویی 
خود می توانید ماهی یک بار بشقاب ها و کاسه ها و 

لیوان های تمیز را دوباره بشویید!
۱0ـ  اگر شستن ظرف به شما آرامش اعصاب 
می دهد و از ماشین ظرفشویی برقی متنفر هستید 

به توصیه های باال توجهی نکنید!

بخش ادبیات

 شعر برای آهنگ »رپ«
یه کاری کن من عاشقت نشم...

غریق بیچاره قایقت نشم...
با من اینقدر خوب نباش

با حال و با صفا و توپ نباش
دلمو بشکن و بنداز

برو با کس دیگری زندگی کن آغاز
بیا قول بده دوستم نداری

هوس یک ذره از این پوستم نداری
من مثل یک تخته بر آبم 

غوطه ور به سوی تو می شتابم
صد خواب تو و تو همیشه اونجایی

تنها خوابیده ای ولی با مایی
دسته گلی برای تو خریدم

قیمتش را از گلفروش نپرسیدم
پشت در خونه ات گذاشتم

روش هیچ یادداشتی نذاشتم
خودت میدونی مال کیه

این برای چی و مال چیه؟
کاش میشد روش بنویسم

که من هر شب از رویای تو خیسم

Let's go to Iran
قصه کوتاه

بود که دوست  بند کرده  بود  دخترم مدتی 
دارد به ایران برود و از آنجا دیدار کند. دخترم 

متولد آمریکاست و از دختر ایرانی های دیگر که 
تابستانی  مسافرت  ایران  به  مادرشان  و  پدر  با 
می کنند شنیده بود که ایران جالی باحالی است 
مخصوصا در تهران حسابی خوش می گذرد. غیر 
از این که با غذاهای خوشمزه ایرانی از بچگی آشنا 
پیاز و دوغ  و  را بدون سماق  بوده و چلوکباب 
نمی خورد تبلیغات دختر عمه اش که هر سال از این 
مسافرت های تابستانی می کند در تصمیم به دیدار 

سرزمین پدری اش بی تاثیر نبوده است.
بهش گفتم: دخترجان، مسافرت به ایران کار 
ساده ای نیست باید برای تو شناسنامه و پاسپورت 
ایرانی و هزار کوفت و زهر مار بگیرم و بعد هم روی 
اوضاع ایران نمی شود حساب کرد. یکهو دیدی تو 
را الکی گرفتند و زندان کردند چون مثال مویت 
بیرون بوده و یا بگویند جاسوس بیگانه ها هستی 
و غیره. به خرجش نرفت و خواهش کرد که برای 
شناسنامه و پاسپورت و ویزا اقدام کنم. برای کسب 
اطالعات بیشتر به سفارت زنگ زدم و شخصی 

گوشی را برداشت.
ـ سالم

ـ سالم، حال شما خوبه؟
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل
عمودی

بقیه از صفحه 24

خالی از شوخی
بقیه از صفحه 31

بقیه از صفحه 32
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۱ـ  فیلمی با هنرمندی داستین هافمنـ  بابابزرگ همه.
۲ـ  جانوری با پوست قیمتیـ  خرقه درویشـ  نماینده 

یک دولت در شهری از کشور دیگر.
۳ ـ ضرر و خسارت ـ نمایشی انفرادی در ورزش کاراته 

ـ پرده در، بدزبان.
4ـ  تشکر و سپاسگزاریـ  بزدل و جبونـ  پشت سر.

۵ـ  میوه خوبـ  اذیت و صدمهـ  مرکز ایالت تبت.
۶ ـ پروردگار یکتا ـ از کمپانی های نفتی ـ ملک رازی 

ـ کر، ناشنوا.
7ـ  پایتخت غناـ  یخـ  روکش معبر خیابانی و جاده.

۸ـ  جایز و شایستهـ  تاالب یا آبگیری مشهور در محدوده 

۱ـ  کافی استـ  از آثار رشیدالدین وطواط شاعر و ادیب 
قرن پنجم و ششم هجری.

ـ آبزی خطرناک ـ  برج سوم فلکی. ـ ترنم با آوای آهسته   ۲
۳ ـ دیدن، مالحظه کردن ـ چوب تراش ـ راهنمایی 

کردن.
ـ دسترنج. ـ واحد طول سرانگشتی  ـ ایالتی در اسپانیا   4
۵ـ  سترونـ  ژنرال شمالی جنگ های انفصالـ  پسوند 

جمع.
۶ـ  باران اندکـ  طاقت و توانـ  چراغ آسمانـ  برآمدگی 

و آماس روی پوست.
7 ـ از القاب اروپایی است و در دست زنان روستایی ـ 

موش خرماـ  پول کاغذی.
۸ ـ  قلعه ای روی کوهـ  از وسائل آرایشی بانوان در قدیم 

ـ ستاره دنباله دار معروف.
۹ـ  محل آخرین نبرد ناپلئون و پایان عمر امپراتوری اوـ  

مجسمه الهه زیباییـ  جوانمرد.
ـ »آهی«  ـ عدد مجهول از ۳ تا ۹  ـ محور سنگ آسیاب   ۱0

کم از نگاهیـ  باال آمدن آب دریا.
ـ باران منجمد. ـ ممیزی، بازرسی  ـ نوعی زغال سنگ   ۱۱
۱۲ـ  عدد منفی بافـ  شمشیرـ  مرغی شبیه مرغابی با 

منقار پهن.
۱۳ـ  خط فرضی به دور کره زمینـ  پرخورـ  بلبل.

۱4ـ  سرگیجهـ  چلیپا، خاجـ  وسیله ای برای نظافت.
۱۵ ـ از خطبا و وعاظ دوره مشروطیت که به فرمان 

محمدعلی شاه به قتل رسیدـ  چسبیده به طالقان.

اصفهانـ  شیرینی تولد و عروسی.
۹ـ  افسانه و حکایتی که در فرهنگ ملت ها نقش 
ـ سلسله جبالی در آمریکای جنوبی  الگویی داشته باشد 

ـ سیم گردن کلفت.
۱0ـ  زیر پا ماندهـ  مرغ می رودـ  پدر تازیـ  درختی 

بسیار بلند و تنومند در هند.
۱۱ـ  درختی است با چوبی سختـ  جان پناه سرباز 

ـ پادگانی بود در تهران.
۱۲ـ  سپیده دمـ  شاخه نازک درختـ  از تقسیمات 

ارتشی.
ـ ساختمان استوانه ای  ـ قصری در خارج از شهر   ۱۳

شکل راهنما در جاده هاـ  رختشویی.
۱4 ـ رها از قید و بند ـ دردها و رنج ها ـ تیری که 

با کمان انداخته شود.
۱۵ ـ جوانمرد ـ گازی بی رنگ و بو که از احتراق 

ناقص زغال تولید می شود.

ـ متشکرم، بفرمایید؟
ـ می خواستم برای دخترم شناسنامه 

ایرانی بگیرم و احتماال پاسپورت
ـ متولد ایران هستند؟

ـ نه، متولد آمریکا
ـ ایشان آمریکایی حساب می شوند.

ـ پس با پاسپورت آمریکایی می تواند 
ویزا بگیرد و به ایران برود؟

حساب  ایرانی  پدرش  چون  نه،  ـ 
می شود.

ـ فارسی بلد نیست.
ـ مهم نیست. خون پدر مهم است.

ـ مادرش ایرانی نیست
ـ مادرها مهم نیستند، پدر مهم است!

ـ خب، حاال باید چکار کنم؟
ـ فرم تقاضانامه را پر کنید و با مدارک 

شناسایی و ۱۲ قطعه عکس بفرستید
ـ چرا ۱۲ قطعه؟ در آمریکا یک عکس 

کافی است.
ـ اینجا آمریکاست نه ایران.

ـ حاال چرا ۱۲ قطعه عکس؟
ـ یکی برای پاسپورت، یکی برای اداره 
ثبت احوال، یکی برای وزارت اطالعات، 
برای  یکی  انتظامی،  نیروی  برای  یکی 
سفارت ها،  برای  یکی  فرودگاه،  پلیس 
هم  باز  امور خارجه،  وزارت  برای  یکی 

ادامه بدهم؟...
ـ فهمیدم. هزینه اش چقدر است؟

ـ برای ایشان که متولد ایران نیستند 
۶00 دالر تمام می شود.

ـ شوخی می کنید؟ ۶00 دالر؟
ـ بله.

ـ بله شوخی می کنید یا بله ۶00 دالر؟
ـ همون دومی...

ـ چند روزه حاضر میشه؟
ـ بهتره بگویید چند ماهه؟ اصال به 
ایشان گفته اید ایران چطور جایی است؟

ـ بله، خودش می دونه. مطالعه اش 
زیاده. دوست ایرانی زیاد داره...

ـ گفته اید که باید حجاب سرش کند؟
ـ متاسفانه قبول کرده.

ـ ایشان اگر دختر زیبایی باشند باید 
خیلی مواظب باشند که با حجاب کم در 

خیابان ظاهر نشوند.
ـ صد در صد...

ـ اسم ایشان چیست؟
ـ ژیزل.

ـ چی چی؟
ـ ژیزل، مثل باله ژیزل.

به هر حال  بلد نیستم.  باله  ـ من 
اسم  یک  چون  نیست  مجاز  اسم  این 

غربی است.
ـ یعنی چی مجاز نیست؟ اسم دخترم 

ژیزل است.
ـ حاال چرا این اسم؟

ـ اسم را دوست داشتیم. حتما که 
نباید فاطمه و رقیه و سکینه باشد.

ـ مگر فاطمه و رقیه و سکینه چه 
عیبی داره؟

ـ عیبی نداره... دوست نداشتیم...
ـ باید اسم ایشان را عوض کنید که 
فکر می کنم باید ۲00 دالر اضافه بدهید.

ـ آخه چرا باید اسم را عوض کنم؟ مگر 
شما آمدید آمریکا اسمتان را عوض کردید؟
ـ بله اسم من محمد است ولی همه 

به من می گویند مورفی.
ـ چه جالب...

یک ساعت بعد که دخترم از کالجش 
به خانه برگشت صدایش کردم و گفتم: 
از  را  ایران  بتونی  باالخره  می کنم  فکر 

نزدیک ببینی.
با خوشحالی باال و پایین پرید.

سرم را با خجالت پایین دادم و گفتم: 
فقط یک مساله وجود دارد!

روسری  حاضرم  پرسید:  نگرانی  با 
سرم کنم.

خندیدم و گفتم: نه عزیزم، باید اسمت 
را عوض می کردم.

با صورتی پر از عالمت تعجب و سئوال 
پرسید: عوض کنی؟ برای چی؟

در هیچ منطقی  توضیحش  گفتم: 
نمی گنجد ولی اسم تو را مجبور شدیم 
بگذاریم غزال تا برات شناسنامه صادر 

کنند.
ـ غزال؟ غزال یعنی چه؟

ـ شبیه به تلفظ ژیزل است و یعنی 
غزال. مسئول سفارت پیشنهاد کرد...

من  روی  را  حیوان  یک  اسم  ـ 
گذاشتی؟

ـ غزاله هم بود...
ـ غزاله یعنی چی؟

ـ یعنی احتماال یک غزال کوچولو!
تلفن را برداشت و به دختر عمه اش 
زنگ زد. شنیدم که می گوید: برای این که 
به ایران برویم من باید موقتا یک حیوان 
باشم. فکر می کنم در هواپیما مرا توی 
قسمت باربری حیوانات اهلی بگذارند...

سیف پور، عبداهلل موحد و منصور مهدیزاده 
 ) ۱۹۶۵( در  منچستر  ایران  طالیی های 

بودند.
از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ عبداهلل موحد 
یکه  تاز تیم ایران بود و هم او بود که تک 
مدال طالی ایران را در مسابقات جهانی 
المپیک بدست آورد. در المپیک  مکزیکو 
موحد،  مدال  طالی  بر  عالوه   )۱۹۶۸(
محمد نصیری با بر پا کردن یک رکورد 
افسانه ای در حرکت دو ضرب دسته خروس 
وزن اولین مدال طالی ایران در المپیک 

را دریافت کرد.
سال ۱۹۶۹ برای ورزش ایران درخشان 
بود. محمد نصیری بار دیگر مدال طال 
گرفت. در تیم پر مدال کشتی آزاد ابراهیم 
جوادی و عبداهلل موحد مدال طال گرفتند 
و سرانجام پس از سال ها انتظار برای اولین 
بار فیروز علیزاده کشتی فرنگی ایران را 

صاحب مدال طالی جهان کرد.
در سال ۱۹70 محمد نصیری همچنان 
در خط پیروزی بود و سومین مدال طالی 
جهان را صید کرد. عبداهلل موحد با دریافت 
ششمین مدال طالی پی در پی به تاریخ 
پیوست. ابراهیم جوادی و سید شمس الدین 
سیدعباسی نیز از چهره های طالیی ایران 

در سال ۱۹70 بودند.
سال ۱۹7۱ برای دو ستاره ورزش ایران 
محمد نصیری و عبداهلل موحد خوش  یمن 
نبود زیرا آن دو که مدال طالی جهان را 
پی در پی بدست آورده بودند نامشان از 
لیست طالیی ها خط خورد. ابراهیم جوادی 
و محمد قربانی دو چهره طالیی ایران در 

این سال بودند.
تجربه  را  دیگر  ناموفق  المپیک  یک 
در  که  ایران  ستاره های طالیی  کردیم. 
فاصله دو المپیک مکزیکو و  مونیخ )۱۹7۲( 

به دریافت ده مدال طالی جهان نائل آمده چهره های طالیی...
بودند حتی یک طال هم در این المپیک 
نگرفتند. البته ابراهیم جوادی که سه سال 
پی در پی طال گرفته بود شایستگی تمام 
برای کسب مدال طالی المپیک را داشت 
ایران به داور  از مربیان  اما توهین یکی 
کشتی، بسیج و تبانی داوران را به همراه 
داشت تا ناداوران مدال طالی جوادی را 
به برنز مبدل نمایند. حیف است که یادآور 
نشوم که آن مربی سال ها بعد در حکومت 
جمهوری اسالمی به ریاست فدراسیون 

کشتی ایران نائل آمد!
سرفرازی کشتی ایران در جهان را بعد 
و  رم ۱۹۶0  المپیک  دو  از شکست های 
توکیو ۱۹۶4 شاهد بودیم. در سال ۱۹7۳ 
که ایران بار دیگر میزبان مسابقات قهرمان 
جهان بود، به گونه ای دیگر تیم شکست 
خورده ایران در المپیک قبل درخشید زیرا 
سه چهره طالیی ایران ابراهیم جوادی، 
محسن فره وشی و منصور برزگر تیم ایران 
را به نیابت قهرمانی جهان رساندند. در این 
سال بار دیگر درخشش محمد نصیری در 
جهان و این بار در دسته مگس وزن آغاز 
شد. محمد نصیری با بر پا کردن دو رکورد 
جدید در مسابقات قهرمانی جهان )کوبا 

از رکورد  بعد  ۱۹7۳( مدال طال گرفت. 
افسانه ای ۱۵0 کیلویی نصیری در دسته 
خروس وزن در المپیک  مکزیکو )۱۹۶۸( 
در دسته  او  و مجموع  رکورد دو ضرب 
مگس وزن حائز اهمیت فراوان بود چون 
هفت و نیم کیلوگرم در دو ضرب و همین 
مقدار در مجموع رکورد جهان را ترقی داد.
برگزاری چهار مسابقه  از تجربه  بعد 
جهانی در تهران مهمترین رویداد تاریخ 
ورزش ایران در سال ۱۹74 اتفاق افتاد. 
برگزاری هفتمین دوره بازی های آسیایی 
)تهران ۱۹74( باعث شد تیم ملی کشتی به 
علت نزدیکی مسابقات جهانی و بازی های 
پیروزی  برای  بماند که  آسیایی در خانه 

ایران بسیار کارساز بود زیرا تیم های کشتی 
فرنگی و آزاد ۱۳ مدال طال از مجموع ۳۳ 
بدست  را  بازی ها  در  ایران  مدال طالی 
آوردند تا ایران برای اولین و آخرین بار به 
نیابت قهرمانی بازی های آسیایی نائل گردد.
برای  نصیری  محمد  سال  این  در 
قهرمانی  مسابقات  در  بار  پنجمین 
وزنه برداری جهان )مانیل ۱۹74( بر سکوی 
افتخار ایستاد و مدال طال گرفت. طالی 
نصیری پایان درخشش طالیی های ایران در 
جهان ورزش بود. از آن پس نه کشتی گیران 
و نه وزنه برداران تا پایان حکومت پهلوی 
به دنیا  نتوانستند چهره طالیی دیگری 

عرضه کنند.
نمایشگاه کتاب با ...

و همچنین وزارت ارشاد، کیفیت ادبی 
این آثار در این سال ها ارتقا پیدا نکرده و 
خوانندگان کتاب هم با محو شدن خاطره 
جنگ هشت ساله به این نوع کتاب ها 

بی اعتنا می شوند.
جمهوری  رهبر   خامنه ای،  آیت اهلل 
اسالمی، در این باره گفته است: »بعضى 
از این آثار مشترى پیدا نمی کند. این به 
به  خاطر مایه  هاى کم هنرى است که 
خرج داده می شود و در یک اثر به کار 
می رود و طبعا طالب پیدا نمی کند. بنا بر 
این، در این زمینه هرچه بتوان کار کرد، 
هرچه بتوان سرمایه  گذارى مالى و مدیریتى 

کرد، جا دارد.«
علمی،  مشاور  امیرزاده،  همایون 
فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی 
وزارت ارشاد، خبر داده است که هیات 
سال  وزارتخانه  این  در  کتاب  انتخاب 
موضوع  با  کتاب  عنوان  گذشته ۲77 
»دفاع مقدس« در تعداد قریب به ۶0 هزار 
جلد به ارزش تخمینی ۶00 میلیون تومان 
را از ناشران خریده است. انتشارات »سوره 

مهر« که زیر نظر »حوزه تبلیغات اسالمی« 
فعالیت می کند از مهم ترین و قدرتمندترین 

ناشران این گونه آثار است.
که  در سخنانی  فیروزآبادی  حسن 
در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه 
کتاب »دفاع مقدس« ایراد کرد گفت: 
خامنه ای  امام  ما حضرت  عزیز  »رهبر 
سفارش زیادی درباره کتاب و کتابخوانی 
فرموده اند. بنا بر این، کسانی که تمایل به 
فهمیدن، دانستن، کسب دانش، پیشرفت 
و رشد و پیوستن به معنویات را دارند و 
عالقه مند به هر کدام از این ها هستند، 

می بایست رفیق کتاب باشند.«
او سپس کتاب را به دو گروه »کتاب 
خوب و کتاب بد« تقسیم کرد و گفت: 
» کتاب خوب دریا دریا نور است و علم 
رشد و عزت و تعالی است. کتاب بد هم 
شیطانی است و پاره ای از سم کشنده ای 
که دنیای انسان را سیاه می کند و آخرت 

او را آتش می زند.«
فیروزآبادی گفت: »الزم نیست همه 
کتاب ها را مطالعه کنید، بلکه گاهی یک 
کتاب و بعضا یک سطر از یک کتاب، 
گره های زندگی انسان را باز می کند و راه 

تعالی را به او نشان می دهد.«

است اين است که ما بايد به فکر منافع 
مردم خود و منافع جهان باشيم. آمريکا 
هم بايد به فکر منافع خود و جهان باشد.«
اوباما در حين مبارزات انتخاباتی اولين 
دوره رياست جمهوری اش اعالم کرد که با 
رهبران ايران برای حل بحران مناسبات دو 
کشور مالقات خواهد کرد. با ورود وی به 
کاخ سفيد فشارهای داخلی و خارجی مانع 

تحقق اين خواست شد. او بعنوان يکی 
از برندگان جايزه صلح نوبل، از سال قبل 
خواهان ديدار با روحانی و گشودن فصل 
نوينی در مناسبات دو کشور بوده است.

اين شهامت سياسی و »نرمش  آيا 
قهرمانانه« در حسن روحانی وجود دارد 
که پرچمدار چنين تحول بزرگی شده و 
نامزدی جايزه صلح نوبل ۲0۱4 را بنام خود 

و ايران رقم بزند؟
برگرفته از پایگاه اینترنتی »خبرنامه گویا«
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