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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا، جورجیا

تعریف اسالمی 
خوشحال بودن

محمد جواد الریجانی یکی از چهار برادری که 
شعبه »داعش« را در ایران می چرخانند و او در عین 
حال دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری 
اسالمی است شادمانی و پایکوبی در خیابان ها را  
مغایر آداب اسالمی خواند. جواد الریجانی گفت: 
غربی ها دارند یک »الیف استایل« خاص خودشان 

را به جهان تحمیل می کنند.
یعنی  بودن  خوشحال  واژه  مثال  گفت:  او 
دیگری  معنای  ما  اسالمی  آداب  در   happiness
دارد. شما در خیابان ها وقتی خوشحال هستید 
جیغ و عربده نمی کشید و باال و پایین نمی پرید؛ 
این کار االغ ها و حیوانات دیگر است! چهارپایان 
وقتی  خوشحال می شوند جفتک می اندازند، آیا ما 

باید این طور رفتار کنیم؟
وی نگفت که خوشحالی در اسالم امروز منحصر 
شده است به این که جوانان در خانه خود باال و 
پایین بپرند تا خوشحالی خودشان را از پایان ماه 

محرم و رمضان نشان دهند.
او نگفت که خوشحالی و happiness جوانان 
ایرانی فعال این است که نیروی انتظامی و گشت 
ارشاد و حراست و امر به معروف آن ها را آزاد بگذارند 
تا کراک و شیشه بکشند و ودکای روسی را در حریم 

خصوصی خانه خود مصرف کنند.
او نگفت که نهایت خوشحالی در ایران امروز در 
حال حاضر این است که در قرعه کشی گرین کارت 
آمریکا برنده شوی و بدون آمدن به خیابان در اتاق 

خودت باال و پایین بپری و رویای رفتن به آمریکا را 
در سرت بپرورانی.

 Happy بیچاره فارل ویلیامز را بگو که آهنگ
خود را برای چه جوان های »خوشحالی« خوانده 

است...

سگ گردانی ممنوع!
چند روز قبل مجلس شورای اسالمی قانون 
مجازات سگ گردانی و سگ بازی و میمون گردانی 
را تصویب کرد. براساس این قانون سگ گردانی 
جریمه نقدی دارد اما میمون گردانی مجازات 7۴ 

ضربه شالق هم دارد! 
تقصیر مردم چیست که فرستادگان جمهوری 
اسالمی به کشورهای آفریقایی از مسئولین آنجا 
به  را  آن ها  مجبورند  و  می گیرند  کادو  میمون 
ایران آورده و بفروشند؟ کاش امروز صادق چوبک 
زنده بود و کتابی جدید تحت عنوان »عنتری که 

لوطی اش شالق خورده بود« می نوشت!
مردانگی حکم می کند که آقای الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی هم از قانون ممنوعیت 
سگ گردانی تبعیت کند و این سگ های ولگرد و 
هار که در خیابان ها پاچه مردم را می گیرند و به 
صورت مردم اسید می پاشند را از توی خیابان ها 

جمع کند و در مساجد نگه دارد.

خبری از سوریه
مهندس  یک  موثق  منبع  چند  گزارش  به 
و حوالی  در شرق کشور سوریه  ایران  هسته ای 

دمشق کشته شده است.
چند خبرگزاری نوشته اند که این دانشمند و 
مهندس امور هسته ای توسط سپاه پاسداران کشته 
شده چون نمی خواسته با آن ها در ساختن بمب 
اتمی همکاری کند. این خبرگزاری ها همچنین 
نوشته اند که هویت این شخص که با نام نیمه 
همواره  اردشیر حسین پور  عربی  نیمه  و  ایرانی 
مخفی بوده تا زمانی که او در سوریه فعالیت خود 

را آغاز کرده است.

اردشیر  است  آمده  غیرموثق  منبع  در چند 
حسین پور چون شنیده بود که دانشمندان هسته ای 
را در ایران ترور می کنند به سوریه رفته بود تا هم 

امنیت داشته باشد و هم زیارتی کرده باشد!

درخت لرزان
آیت اهلل حا ئری در جمع برخی از دانشجویان! 
حوزه علمیه قم در پایان خطابه اش گفت: »باید 

مراقب نهال لرزان جمهوری اسالمی باشیم!«
کسی نیست بپرسد چطور بعد از ۳۵ سال این 
درختی که می توانست به قطوری یک پاترول لباس 
شخصی و یا ارتفاع برج میالد باشد هنوز لرزان 
است؟ آیا در زمین مناسب کاشته نشده است؟ آیا 
آن را مرتب تکان داده اند و نتوانسته درست ریشه 
بگیرد؟ آیا به اندازه کافی از اشک چشم مردم و 
است؟  نشده  داغدیده سیرآب  پدران  و  مادران 
شاید مهندس کشاورزی درست و حسابی نبوده که 
بگوید بجای »کود حیوانی« به این درخت »کود 
انسانی« ندهید. آیا کارهایی که محمود احمدی نژاد 
در عرض هشت سال بعنوان کود انسانی دادن به 
این درخت کرد نمی تواند باعث لرزان شدن و ریقو 

ماندن آن شده باشد؟

آهنگ های رپ اسالمی
با آن که می گویند رپ موسیقی سیاهپوستان 
آمریکایی است اما نمی توان از نفوذ آن به صنعت 
موسیقی نوحه خوانی جمهوری اسالمی امروز به 
سادگی گذشت و گفت نوحه خوانی امروز تاثیری از 
آمریکا نداشته است. بیچاره جوامع اسالمی   هرچه 
سعی می کنند این ظواهر و فرهنگ غربی را بکوبند 
و از خودشان دور کنند ولی این ظواهر و فرهنگ ها 
مثل توپ به طرفشان برمی گردد و مثل کش شلوار 

در می رود و به چشمشان می خورد.
برای درک حرف من به این نوحه جدید توجه 
کنید که گویا در »تاپ تن« یا ۱۰ انتخاب محبوب 
نوحه دوستان و سینه زنان و عزاداران قرار گرفته 

است:

نوار مغز سرم در محضر دکترا خط خطی و 
قاطی بود

طبیب توی مطب متحیر صدا زد این چه نوار 
مغزی بود؟

می دونی چی دادم جواب دکتر؟
می دونی چی دادم جواب دکتر؟

همهمه حضار )چی؟ چی؟(
علتش اینه آقای دکتر،

من روانی ام، روانی حسین
مغزم خط خطی شده از عشق حسین!

نمی دانم اسم آهنگ خط خطی و قاطی باید 
باشد یا نام خواننده؟

خدمات انسان دوستانه!
معاون فرهنگی قوه قضاییه به خبرنگاران گفت: 
»در زندان ها به زندانیان خدمات انسان دوستان 

ارائه می کنیم.«
به رفیقی در ایران که تازه از زندان اوین در 
آمده بود زنگ زدم و پرسیدم: این درسته که به 
شما خدمات انسان دوستانه ارائه می کنند یا دارند 

خالی می بندند؟
خندید و جواب داد: آره، زمان شاه فقط یک 
شیشه پپسی و کوکاکوال بود ولی حاال غیر از رفع 
تشنگی ات عالوه بر شیشه نوشابه یک لول کالباس 

هم تعارف می کنند!

اتومبیل هوشمند اسالمی
به دنبال اختراع جدید اتومبیل بدون کنترل 
سرنشین »گوگل« دانشمندان اسالمی ایران به فکر 
افتاده اند که اتومبیلی مشابه و مدرن به بازارهای 
جهان اسالمی روانه کنند. این اتومبیل که توسط 
شرکت خودروسازی سایپای ایران ساخته شده 

به قول بسیاری دیگر آخرش است و همتا ندارد.
مدیرعامل شرکت سایپا در رونمایی این مدل 
جدید که البته با مدل ها و هنرپیشه های نیمه لخت 
که در غرب مرسوم است همراه نبود گفت: »این 

دیگر آخرش است!«

وی گفت: این اتومبیل هوشمند درست بعد 
از استارت زدن صلوات می فرستد که از بلندگوی 
باالی سرعت  می شود.  پخش  اتومبیل  رادیوی 
غیرمجاز ۸۰ کیلومتر در ساعت دعای وحشت پخش 
می کند. وقتی که در کنار یک خودروی ساخت 
غرب در خیابان قرار می گیرد با صدای بلند »مرگ 
بر آمریکا« سر می دهد. این اتومبیل با عنایت به 
وضعیت تشنه لبان صحرای کربال دارای  رادیاتور 
آب نیست و فقط با بخار گالب خنک می شود. این 
اتومبیل روغن موتور ندارد و با چربی اضافه کله پاچه 
فروشی های پایین شهر تهران روغن کاری می شود.
مدیرعامل شرکت سایپا گفت: حتی برای باد 
تایرهای این خودرو از نطق ها و خطابه های امام 
جمعه های ایران اسالمی استفاده کرده ایم تا باد تایر 

نظر کرده باشد و پنچری صورت نگیرد.
وی گفت: شایعات مبنی بر این که اتومبیل 
هوشمند اسالمی برای امر به معروف از لوله اگزوزش 
به زنان و دختران خیابانی اسید می پاشد دست  
پرورده خوش نشیان لوس آنجلسی و منافقین و 
واقعی  و مبنای  است  مدیران شرکت »گوگل« 

ندارند.
وی اضافه کرد: این شایعه هم که بجای قوه 
اسب در این خودرو از قوه االغ و شتر استفاده 
کرده ایم درست نیست اما فکر بدی هم نیست که 

برای اتومبیل بعدی آن را در نظر داشته باشیم.

اسیدپاشی و تئوری 
روزنامه »کیـهان«

حسین شریعتمداری مسئول روزنامه »کیهان« 
که باید برنده جایزه »متفکر قرن« بخاطر خلق 
می گوید:  شود  فانتزی  و  تخیلی  داستان های 
»اسید پاشی، جریان فتنه است!« )کاش دختری 
که بهش اسید پاشیده بودند اسمش فتنه بود که 

حسین شریعتمداری کمی خیط می شد!(
حسین آقا می گوید: همان هایی که ندا آقاسلطان 

را کشتند دوباره مشغول به کار شده اند!
حسین آقا اصال حرفی از برادرانی که امر به 

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»
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شوخی عکسی

الریجانی: از این مسیحی یاد بگیرید! حجابش صد برابر بهتر از بسیاری از 
خواهران ما در خیابان های تهران و اصفهان است!

 بقیه در صفحه 33   

معروف را که از واعظین و مراجع تقلید یاد گرفته اند 
و آن را خیلی جدی برداشت کرده اند نمی زند. 
اصال خود این آیت اهلل جنتی که با این سن و سال 
است حدود ۸۰  برادران  تحریک  مشغول  هنوز 
درصد بدنش از اسید تشکیل شده و کافی است 
برادران مجاهد عمامه آیت اهلل را به طرف صورت 
زنان و دختران اصفهان پرتاب کنند تا آن ها درجا 

ذوب شوند!
حسین آقای شریعتمداری یا واقعا محتاج به نان 
شب است که مجبور است اینقدر دروغ بگوید و یا 
در زمان نوشتن این مقاله های بی سر و ته حسابی 

اسید زده است!

داستان کوتاه

امنیت در سایه »داعش«
مدتی بود که دزد خانه را می زد. آن ها دو سه 
بار شیشه ماشینم را که بیرون پارک کرده بودم 
شکستند و کلی آت و آشغال از آن دزدیدند. هم 
ماشینم دزدگیر دارد و هم خانه با آخرین سیستم 
نوری و تصویری امنیتی مجهز است. زنم غر می زد 
که باید محله را عوض کنیم و در جای دیگری خانه 
بگیریم. بهش گفتم دلیل این که دزد به خانه ما 
می زند این است که در محله خوب و اعیان نشین 
زندگی می کنیم و اگر به محله های پایین شهر برویم 
بجای هفته ای یکبار روزی یکبار دزد به ما می زند. 
از یکی از دوستان که هرگز مورد دزدی و سرقت 
قرار نگرفته بود راز موفقیتش را پرسیدم. گفت: یک 
کلک بهت یاد می دم ولی به کسی نگو که دست 

زیاد بشه و گندش در بیاد. 
گفتم: باشه.

گفت: برای چند هفته مرتب برو توی سایت های 
اینترنتی »داعش« و »الشباب« و ضمن آن مرتب 
طرز تهیه انواع بمب دستی و کمربندی و شیمیایی 
را در »گوگل« جستجو کن. صبح زود و طرف های 
غروب هم یک صدای اذان بلند از استریوی خانه ات 
پخش کن. برای محکم کاری به خانمت بگو که چند 
تا چک برای مسجد محله بعنوان صدقه بفرستد.
از او پرسیدم: این ها چه ربطی به کار من دارد؟
خندید و گفت: کارت نباشه. فقط به من گوش 
کن و دزدگیر ماشین و سیستم ضد دزد خانه را هم 
قطع کن تا کلی هم پول صرفه جویی کرده باشی.

از روی ناچاری به توصیه اش گوش کردم. فقط 
پنج روز گذشته بود که متوجه شدم اتومبیل های 
مشکوک و بدون نمره در محله ما در حال رفت و 
آمد هستند. وقتی داشتم از بانک به خانه می رفتم 
شخصی با اتومبیل خودش مرا تا خانه تعقیب کرد 
تا مطمئن شود من به خانه رسیده ام. زنم می گفت 
شخصی دارد با دوربین اتاق خواب  ما را دید می زند 
و این بار پسر همسایه نیست و احتماال مامور »اف 

بی آی« آمریکاست. 
خودمانیم این رفیق ما با این حقه و کلک 
چه باری از روی دوش ما برداشت. دیگر از دزدی 
خبری نبود. باالخره این اسالم یک منفعتی به 
ما رساند چون اگر این »داعش« و جنبش های 
اسالمی دیگر نبود خدا می داند از خانه و زندگی ما 

چه باقی می ماند!

طنز با معنی
امام جمعه ای باالی منبر به حضار گفت: حاال 
آن هایی که دلشان پاک است دعا کنند که فردا 

بخاطر رفع آلودگی هوای تهران باران ببارد.
پیش  روز  سه  دو  که  بسیجی هایی  از  یکی 
در قرعه کشی گرین کارت آمریکا برنده شده بود 
و چند وقت دیگر عازم آمریکا بود به رفیق بغل 
دستی اش گفت: اگر دل ما پاک بود که حاج آقا 
دو سه سال پیش وقت خطبه سکته کرده بود و 

صد دفعه مرده بود!

آخر خط مذاکرات هسته ای
چند ماه پیش مذاکرات هسته ای جمهوری 
اسالمی با غرب با رد و بدل شدن این جمالت 

ساده شروع شد:
ـ شما ثابت کن بمب هسته ای  درست نمی کنی 

و ما هم تحریم ها را برمی داریم.
درست  بمب هسته ای  ما  کن  ثابت  ـ شما 

می کنیم و تحریم ها نامردانه است و باید بردارید.
دور دوم مذاکرات:

ـ شما حاضرید فعالیت هسته ای را حتی موقتا 
معلق کنید؟

ـ شما به این خانم مشاورتان بگویید در جلسه 
مذاکره دامن کوتاه نپوشد تا در دور سوم مذاکرات 

درست و حسابی و بدون حواس  پرتی جواب شما 
را بدهم.

دور سوم مذاکرات:
ـ خوب، چه تصمیمی گرفتید؟

را  تحریم ها  گرفتید،  تصمیمی  چه  شما  ـ 
برمی دارید یا نه؟

دور چهارم مذاکرات:
تعداد  کامل  تعلیق  بجای  می توانید  ـ شما 
سانتریفوژ ها را کم کنید تا ما روی رفع تحریم ها 

کار کنیم.
ـ شما هم می توانید طول دامن این خانم را زیاد 

کنید تا ما برای مذاکره بعدی برگردیم.
دور پنجم گروه:

ـ تا 2۴ نوامبر وقت زیادی نمانده. من دوست 
دارم مذاکرات تمام شود تا بتوانم دو سه روز بعد 
روز عید شکرگزاری در کنار خانواده ام باشم. جواب 

شما چیست؟
عید  از  بعد  ماه  یک  که  کریسمس  تا  ما  ـ 
شکرگزاری است نمی توانیم همه کالهک ها را از 
بین ببریم. به ما وقت اضافه بدهید. تحریم ها را 

بردارید تا ما سریع تر کار کنیم.
دور ششم مذاکرات:

ـ پس چی شد؟ صبر ما دارد تمام می شود. همه 
گزینه ها، حتی حمله نظامی، روی این میز است.

ـ دفعه آینده به احترام ما باید روزی زمین 
بنشینید و مذاکره کنید تا میزی در کار نباشد و 

اینقدر گزینه ها را به رخ ما نکشید.

باالی ۱۸ سال
با یک رفیق قدیمی که از طریق اینترنت و ایمیل 
در تماس هستم مرتب شوخی و مزاح داریم. دیشب 
برایش یک عکس فرستادم و در تیتر یا عنوان ایمیل 
نوشتم: به این می گویند هیکل و اندام، و جلوی 

تیتر اضافه کردم باالی ۱۸ سال!
عکسی که فرستاده بودم عکس یک  زن سالمند 
آمریکایی بود که مایوی دو تیکه در ساحل پوشیده 
بود و روی صندلی دلم داده بود. مثل انگوری بود که 
خشک و چروکیده شده و به مویز و کشمش تبدیل 

شده است. موقع فرستادن کلی خودم خندیدم.
بود؟ قاطی  این چی  رفیقم جواب فرستاد: 

کردی؟

در  هیکل!  می گویند  این  به  دادم:  جواب 
ضمن طرف باالی ۱۸ سال دارد؛ کجایش قاطی 

کردن دارد؟
جواب داد: »اف یو« که معنی فارسی مودبانه 

آن می شود برو گمشو!
از ترس این که دیگر این نوع ایمیل های مرا 
باز نکند از این به بعد تصمیم گرفته ام عکس های 
واقعی را با عالمت منهای ۱۸ برای او بفرستم تا داد 

و ستد و دوستی و رابطه ایمیلی ما برقرار بماند!

شیعه و سنی
یک رفیق آمریکایی ام آمد و پرسید: می توانی 
برای من توضیح بدهی که فرق شیعه و سنی 
چیست و چرا این دو گروه هفته ای یکبار دو سه 
هزار نفر را در سرتاسر دنیا می کشند تا ایدئولوژی 

خودشان را ثابت کنند؟
گفتم: ببین، جریان خیلی ساده است. هزار و 
چهار صد سال پیش یک انتخاباتی بود بین علی و 
عمر دو کاندیدای خالفت اسالمی، که نوعی تقلب 

صورت گرفت و دعوا مرافه از آن وقت شروع شد.
گفت: درست مثل انتخابات ایران بین احمدی  

نجات و موساوی؟
گفتم: احمدی نژاد و موسوی...

گفت: آره. فرق این دو گروه چیست؟
و  بودند  سنت  اهل  عمر  طرفداران  گفتم: 

شیعیان اصالح طلب بودند.
گفت: درست برعکس شیعه و سنی امروز ایران. 

سنی هم از کلمه سنت می آید، درسته؟
گفتم: تا حدی!

گفت: بعدش چطور شد؟ هیجان زده شده ام، 
مثل جنگ کاتولیک ها و پروتستان های خودمان 

است.
گفتم: علی داماد پیغمبر بود و تایید او را گرفته  

بود ولی عمر فقط رای  مردم را داشت.
گفت: مثل احمدی نجات که خامنه ای تاییدش 
کرده بود و اون موساوی که فقط رای آورده بود؟

گفتم: آره. احمدی نژاد است نه احمدی نجات 
و موسوی است نه موساوی. اوکی؟

گفت: فهمیدم. من لهجه انگلیسی تو را مسخره 

موسسه مشاوران مالیاتی، حسابداری و حسابرسی
با مدیریت: بهراز بهری

)حسابدار رسمی و مشاور مالی(

با استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی 
و بهره گیـری از مشاوره مالی ما 

با خیال راحت به کسب و کار خود بپردازید

* برنامه ریزی مالیاتی برای اشخاص 
و شرکت های بزرگ و کوچک

* تنظیم اظهارنامه های مالیاتی برای اشخاص و شرکت ها
* تهیه و تنظیم اوراق مالی، ترازنامه 

و انجام امور حسابداری ماهانه و ساالنه

8500 Leesburg Pike, Suite 203, Vienna, VA 22182

Tel: (703) 448 - 6655                Fax: (703) 448 - 6656
www.aviact.com               info@aviact.com

شرکت حسابداری ابوعلی سینا

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

...    Commercial    ...

Metro Rail is coming
Invest in McLean, Vienna, 

Reston & Herndon Properties

سرمایه گذاری در مجاورت 
«مترو» بنفع شماست

آیا بهتر نیست مالک محل «بیـزنس» خود باشیـد؟

Licenced in Virginia, Maryland & DC

بزرگترین سرمایه من، کسب اطمینان شماست

رضا رفوگران
مشاور مورد اطمینان شما
در امالک مسکونی و جتاری
با سال ها سابقه درخشان

Reza Rofougaran
703.734.0400

با اینجانب متاس حاصل فرمائید

با سال ها سابقه درخشان

رضا رفوگران کلید خانه 
دلخواه شما را در اختیار دارد
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افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل عمودی

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

خالی از شوخی
بقیه از صفحه 27
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۱ ـ بدیهی و واضح ـ از صحابه رسول اکرم که در رکاب 
حضرت علی به شهادت رسید.

2 ـ راننده طیاره! ـ واحد گنجایش بیمارستان برای 
پذیرش بیمارـ  امتحان.

ـ فقط خدای را سزاست ـ  کشوری است کوچک  ـ پاتیل   ۳
در کوه های پیرنه با استقالل داخلی و زیر نظر فرانسه و اسپانیا.
ـ  ناپسند  و  ـ سخن زشت  ـ خشکی  فرا رسید  ـ   ۴

چهارمن تبریز.
ـ  وزارتخانه ها  از  ـ  باستان  یونان  مشهور  مورخ  ـ   ۵

اصطالحی در زمین فوتبال.
6ـ  دریای عربـ  نوعی جعبه چوبی که سابقا برای حمل 

۱ ـ از شاعران و قصیده سرایان قرن پنجم و ششم ـ 
حاکم و مرزبان.

2ـ  بی عیب و رهیده از آفاتـ  خالق ارژنگـ  آتش افروزی 
که مقهور حضرت ابراهیم شد.

۳ ـ نوعی تن پوش قدیمی ـ پست و خوار ـ بخشنده و 
صاحب کرم.

ـ از صفات باریتعالی  ـ خانه و اسباب خانه ـ  صریح الهجه   ۴
ـ حق زورکی ابرقدرت ها در سازمان ملل.

۵ـ  پیشه اش پاک کردن غالت استـ  از آتش افروزان.
6ـ  تاالب و آبگیر بزرگـ  گاه بر اندام افتد!ـ  آب بند.

7ـ  مقابل حاشیهـ  قادر و نیرومندـ  پیشانی.
۸ ـ  ستارهـ  راهنماییـ  دوری جستن و بیزاری.

۹ ـ برهنه ـ نوعی زغال سنگ ـ بعضی طبق طبق 
می فروشند!ـ  اینک.

۱۰ـ  ضمیر جمع درباره انسانـ  از انواع روغن.
۱۱ـ  نمک نشناس و دون همتـ  گواه صادق است و از 

نام های باریتعالی.
۱2ـ  شهر بادگیرهاـ  از وسایل آشپزخانه و نجاریـ  چهره 

ـ شهر بی قانون.
۱۳ ـ رودی است به طول ۴۵۰۰ کیلومتر که به دریای 
ـ کوتاه و ناقص. ـ شهری بندری در هرمزگان  اختسک می ریزد 

۱۴ـ  کشوری است عربیـ  از گازهاـ  بچه کامیون.
۱۵ـ  در لغت جمال استـ  رهبر ساندنیست ها و رییس 

جمهور اسبق نیکاراگوا.
ـ لوالی دست. و نقل به دو طرف حیوان باربر می بستند 
7 ـ مرغ همسایه! ـ از شهرهای جنوبی ـ نوعی 

تن پوش زنانه.
۸ـ  حشره شیرین کامـ  سوراخ وسط شکمـ  زنی 

شاعر هم عصر با سلطان سنجر.
ـ کلمه فارسی معادل کامپیوتر  ـ ناله و فغان و گریه   ۹

ـ میوه نارس.
ـ  دوراندیشی  و  کردن  اندیشه  ـ  ـ سودمند   ۱۰

طاقت و توان.
ـ خواروبار از قبیل نخود و لوبیا  ـ واحد پولی است   ۱۱

و...ـ  دریاچه ای در سیستان و بلوچستان.
۱2 ـ ضمیر جمع ـ روستاها ـ واحدی در وزن ـ 

یقین و ایمان.
نخستین  ـ  عراق  کردنشین  شهرهای  از  ـ   ۱۳
در  شهری  ـ  پیش  دهه  چند  در  رادیو  قصه گوی 

افغانستان.
۱۴ـ  اتاق به گویش آذریـ  سلسله جبالی است در 

کشور اسپانیاـ  واحدی در طول.

۱۵ ـ منجم انگلیسی قرن ۱۸ و از یاران نیوتن و 
کاشف سیاره ای به نام خودشـ  شیوه راه رفتن کودک. 

نمی کنم تو هم مال من را مسخره نکن. 
اوکی؟

گفتم: باشه. فهمیدم... ساری...
اصالح طلب های  پس  پرسید:  بعد 
قدیم اصولگراهای جدید امروز هستند و 
اصولگرا های دیروز در ایران اصالح طلب 
شده اند؟ بجای خالفت هم امامت آمده؟ 

یا بجای امامت خالفت؟ 
دو ساعت بحث کردیم و باالخره به 
نتیجه ای نرسیدیم. این آمریکایی ها  واقعا 
چقدر خنگ هستند که نمی توانند فرق 

شیعه و سنی را بفهمند...
البته خودم هم در طول توضیح دادن 

کلی قاطی کرده بودم...

تسلیت
پیشاپیش فرا رسیدن روز شکرگزاری 
در آمریکا و هنگام قتل عام بوقلمون ها را 
به کلیه حیوانات آمریکا تسلیت می گوییم 

و امیدواریم این غم آخرشان باشد.
انجمن گوسفندان عید قربان ایران

گفت و گوهای من 
با زنم

این رنگ موی  از  آمد و گفت:  زنم 
جدید من خوشت میاد؟

گفتم: تو باید خوشت بیاد نه من.
گفت: آخه برای تو خودم را خوشگل 

می کنم.
به  خودتو  میگی  جدی  اگر  گفتم: 
خوشگلی آن زن که سر سفره عقد نشسته 

بود بکن!

***
زنم آمد و گفت: این کرم زیبایی واقعا 
معجزه می کند. احساس می کنم با دو سه 
بار استفاده دو سه هفته جوان تر شده ام.

گفتم: جایی را نمی شناسی که این کرم 
را در بسته های عمده فروشی یا خانوادگی 

بفروشند؟

***
به زنم گفتم: چرا به مادرت نمیگی که 

فعال سیاسی بشه؟
خندید و گفت: مادر پیر من؟

گفتم: چرا که نه؟
پرسید: برای چی؟ می خواهی سرش 

مشغول بشه و نیاد آمریکا پیش ما؟
گفتم: شنیده ام که فعاالن سیاسی در 

ایران ممنوع الخروج می شوند!

***
زنم پرسید: این رنگ موی جدید به 

من میاد یا نه؟
گفتم: فکر می کنم که همان موی 
مشکی واقعی و طبیعی خودت بیشتر 

به تو میاد.
گفت: من که موهام هیچ وقت مشکی 

نبوده؟!
موهاتو  طالیی  بجای  پس  گفتم: 

مشکی کن!

***
یک  میدی  اجازه  پرسیدم:  زنم  از 

معشوقه بگیرم کارت کمتر بشه؟
جواب داد: اگر نگران کار من هستی 

یکی را بیار لباس ها و ظرف ها را بشوره!

***
به زنم گفتم: این فیلم »خارش هفت 
ساله«  که درباره احساس جوانی و تجدید 
فراش شوهرهاست خیلی جالبه. رفته ام 

توی فکر...
گفت: حاال چرا بعد از ۱7 سال ازدواج 

با من  خارش هفت ساله گرفتی؟
به  می گذاره  تو  عشق  مگر  گفتم: 

خارشم فکر کنم.

***
به زنم گفتم: با یک دختر توی اداره 
آشنا شدم که خیلی باحال و روشنفکره. 
و  کتاب  و  از سینما  با هم حرف  کلی 
سیاست می زنیم. خیلی هم با مزه است. 

کلی جوک بلده.
گفت: حاال که چی؟

گفتم: اشکالی نداره که بعضی شب ها 
زنگ بزنه تلفنی صحبت کنیم؟
پرسید: از من خوشگل تره؟

گفتم: نه!
گفت: سینه هاش از من بزرگتره؟

گفتم: نه! 
گفت: نه اشکالی نداره!

***
زنم آمد و گفت: این کیه که هی زنگ 

می زنه روی موبایلت؟
گفتم: تو چطور دیدی؟

گفت: رفته بودی دوش بگیری دو 
سه بار زنگ زد.

گفتم: اسمش چیه؟
  Missed Call گفت: میزنه

گفتم: یعنی که جواب ندادم. اسم 
موبایل  از  نیستی  بلد  نیست.  طرف 

استفاده کنی؟
گفت: نه؛ هم  Missed Call داری هم 
اسم طرف Missed Call است؛ این همون 

»کالی« نیست.
گفتم: اشتباه شرکت تلفن است.

گفت: آره »میس کالی« را با »میسد 
کال« قاطی کرده اند!

***
به زنم گفتم: این صیغه کردن و زن 

دوم گرفتن هم زیاد ایده بدی نیست.
گفت: فقط برای همین کار یک دفعه 

شدی مسلمون؟
گفتم: نماز و روزه هم که نمی گیرم، 

دوست داری من برم به جهنم؟
خندید و گفت: به جهنم!

***
به زنم گفتم: اگر من یک دوست دختر 

یا معشوقه بگیرم ناراحت می شوی؟
گفت: چرا باید این کار را بکنی؟ مگر 

من کافی نیستم؟
گفتم: ماشین هم هر سه هزار مایل یا 
پنج هزار کیلومتر تعویض روغن می خواهد.
روغن  موتورش  که  ماشینی  گفت: 
سوزی دارد و جعبه دنده معیوب دارد و 
دنده درست جا نمی رود باید برود به انبار 

اوراقچی نه تعویض روغن کند...

بر اساس آن  ها عمل کنید که البته کار 
اشتباهی است. پاسخ به پرسش های شما 
بر اساس اطالعاتی است که در اختیار 
من و دیگر مشاوران می گذارید و ما نیز از 
جزییات پرونده آگاهی کامل نداریم و این 
پاسخ ها می تواند ناقص باشد لذا قدم بعدی 
شما می تواند مجددا با مشکل روبرو شود. 
این مقطع مشاور  پیشنهاد می کنم در 
امالکی را استخدام و به خریدار معرفی 
کنید تا با خاطری آسوده معامله را به نفع 

خودتان به پایان ببرید.

چگونه می توان پروانه 
معامالت امالک دریافت کرد؟

قبل  سال  یک  حدود  پرسش: 
رشته  در  هنوز  و  شدم  فارغ التحصیل 
کار  یافتن  به  موفق  خودم  تحصیلی 
نشد ه ام. به این فکر افتاد ه ام که پروانه 
این  به  و  گرفته  امالک  فروش  و  خرید 
شغل بپردازم تا این که در آینده در رشته 
خود موفق به یافتن کار مورد نظرم بشوم. 
چگونه و از کجا باید شروع کنم و چه 

کالس هایی را باید بگذرانم و چه مدت 
زمان و هزینه ای را باید در نظر بگیرم؟

پاسخ: هموطن عزیز، دو گونه آمار در 
این زمینه وجود دارد. یکی از آن ها نشان 
می دهد که از هر چهار نفر که امتحان 
با  را  امالک  معامالت  پروانه  دریافت 
موفقیت می گذرانند در ظرف ۱۸ ماه اول 
سه نفر آن ها از ادامه این کار دلسرد شده 
و آن را کنار می گذارند و آمار دوم نشان 
می دهد کسانی که امتحان را می گذرانند 
پس از گذشت سه سال فقط ۱۵ درصد از 
آن ها هنوز به این کار اشتغال دارند و ۸۵ 
درصد دیگر پروانه خود را باطل می کنند 
 )inactive( یا آن را در وضعیت غیرفعال

نگهداری می کنند.
هزینه های اخذ پروانه معامالت امالک 
شامل هزینه کالس های آمادگی جهت 
امتحان، هزینه خود امتحان و پرداخت 
حق عضویت و بیمه، جمعا حدود یک هزار 
و ۵۰۰ دالر خواهد بود ولی هزینه ساالنه 
نگهداری پروانه نیز حداقل یک هزار و ۵۰۰ 
دالر می باشد و اگر بخواهید تبلیغات هم 
انجام دهید باید هزینه های تبلیغات را نیز 

به آن اضافه کنید.
شغل  بعنوان  اگر  عزیز،  هموطن 
کوتاه مدت به آن می نگرید شاید این کار 
انتخاب خوبی برای شما نباشد بخصوص 
را  زندگی تان  هزینه های  پرداخت  اگر 
بخواهید از درآمد احتمالی حاصل از این 

شغل بپردازید. 
نباید  اول  سال  دو  یکی  در  اصوال 
انتظار زیادی از درآمد از این طریق داشت 
و کسانی در این زمینه موفق هستند که 
به این حرفه عالقه دارند و به آن صرفا 
به عنوان منبع درآمد نگاه نمی کنند. در 

هر کدام از ایالت های مریلند و ویرجینیا 
وجود  امالک  مشاور  هزار   ۵۰ حداقل 
دارد و از این لحاظ کمبود مشاور امالک 

وجود ندارد. 
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قطعی شد. همین طور دیمین بیچیر و 
چانینگ تاتوم هم در لحظات آخر به تیم 
بازیگران این فیلم پیوستند تا ساخته جدید 

تارانتینو باز هم پر ستاره شود.
با اعالم نام بازیگران »هشت نفرت 
انگیز« همین طور مشخص شد که بازی 
جنیفر الورنس، بازیگر برنده اسکار فیلم 
های »کتاب بارقه امید« و »بازی های 

گرسنگی« شایعه ای بیش نبوده است.
داستان این فیلم، چند سالی بعد از 
جنگ داخلی آمریکا رخ می دهد و ماجرای 
شخصی است که زندانیش را با خود به 
شهر رد راک می برد؛ جایی که وی به 

»اعدامی« مشهور است. 

الیـور استون »والدیمیـر 
پوتین« را فیلم می کند!

سرشناس  کارگردان  استون،  الیور 
آمریکائی، اخیرا به شهر مسکو سفر کرده 
درباره  را  مستندی  فیلم  دارد  قصد  و 
سیاست مدار  پوتین،  والدیمیر  روابط 
روس، با فیدل کاسترو، رهبر سابق کوبا، 

کارگردانی کند.

رویدادی  در  حضور  برای  که  او 
است ،    کرده  سفر  روسیه  به  سینمایی 
هفته پیش دیداری با پوتین داشت. وی 
در این باره گفت: »من با پوتین گفت و گو 
می کنم تا دیدگاه هایی را که آمریکایی ها 
نشان دهم. من  بشنوند،  نمی خواهند 
دوست دارم مستندی درباره او بسازم.«

این فیلمساز آمریکایی در ادامه گفت: 
»ما در حال حاضر روی فیلمنامه فیلم 
ادوارد اسنودن کار می کنیم. بخش هایی 
از متن فیلم براساس کتاب »اسنودن، 
افشاگر اطالعات سری آمریکا«، به نگارش 
درخواهد آمد. امیدواریم فیلمبرداری این 
اثر اوایل سال آینده میالدی آغاز شود . 
حدود یک سال است که روی فیلمنامه 
کار می کنیم و خیلی خوشحالیم که همه 

چیز روبه راه است.«
الیور استون به واسطه کارگردانی سری 
فیلم هایی که درباره جنگ ویتنام ساخت 
به شهرت رسید. وی که تاکنون دوبار 
موفق به دریافت جایزه اسکار شده است. 
»متولد چهارم   ،)۱۹۸6( »جوخه« 
زمین«  و  و »بهشت   )۱۹۸۹( جوالی« 
را  آن ها  که  هستند  او  آثار  از   )۱۹۹۳(
سه گانه نامیده، هرچند هریک جنبه های 
مختلفی از جنگ را به تصویر کشیده است.

کوتاه از سینما و...
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