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قصد  هفتم مجلس رییس عادل * حداد
برای و کند بازنشستگی اعالم مدتی دارد برای
که این مورد در شایعاتی برود. خارج به مسافرت
از یکی و افغانستان، کابل، بین انتخاب در او
افتاده زبانها تردید دارد سر سوییس شهرهای
احتمال اینکهحدادعادلدر نهایتمکان است.
آخرینسفر او در است. بیشتر انتخاب کند را دوم
و آزاد سیستم آزاد، زندگی از سوییس به خود
عادل حداد بود. بسیار لذت برده آنجا آزاد هوای
از یکی است به مشهور بسیار بذله گویی به که
رفقاینزدیکخودگفتهبود:وقتیکهبهسوییس

هرچی به و دلی از عزا در بیاورم میخواهم برسم
و بعد کنم سالم خیابانهاست دختر توی و زن

بفشارم! را دستشان
ارسال شکواییههایی  آیتاهللا ضمن چند *
را احمدینژاد خود که این از مقام رهبری به
کردهاند. نگرانی اظهار میچسباند زمان امام به
انحصارشخص در امام زمان نباید گفتهاند: آنها
که این ویژه به باشد دولت حتی یا و اشخاص یا
گناه نالیاقتیوکموکاستیهایمسئوالنممکن
ایشان و بیندازد استآبرویآنحضرترا به خطر

عقب بیندازد. به خود را ظهور
تایید این نامه ای ضمن معظم در گویا رهبر
به باشد انحصار کسی در زمان نباید امام که
حسادت از دست که کردهاند توصیه آیت اهللا همه
«بسیار خوبشما کرده اند: بردارند. ایشاناضافه
کی زمان بخوانید، امام را نماینده خودتان هم

باشد؟» اعتراضیداشته میتواند
زنانتهران  نماینده دنبالاعتراضمجدد * به
جهت ورزشگاهها به زنان ورود ممنوعیت درباره
اداره ارشاد مسئوالن فوتبال، بازی های تماشای
اینفدراسیونمتذکرشدهاندکهجلوگیریازورود
که علت است این به فقط ورزشگاه ها خانمها به
نیمه فوتبالیست دیدن مردان با آنها نگذاریم
تحریک بازو) مقداریآرنجو و وساقپا لخت(زانو

کشیده شوند! فساد و به شده
این زنانو درخواست بهدنبال اعتراض مجدد
همه جهت پوشش نوعی تعیین برای آنها
بازیکنانفوتبالیستمردکهحلمشکلتحریک
نماینده این همراه خواهد داشت، چند به زنان را
و فوتبال فدراسیون مسئوالن با مذاکراتی گروه
و آشنا وارد ورزش هم کار به مراجع تقلیدمهم که
است چطور گفتهاند زنان دادهاند. انجام هستند
زمخت و چادر و چاقچور و لباس های با را که ما
کلفتبهمیدانهایورزشیمیفرستیداماحاضر
بپوشانید؟ انصاف نیستید ساقپایمردانخودرا

خوب چیزی است. هم
این بر زنان تایید نشدهای این شایعات طبق
باید دامنهای مرد ورزشکاران بعد این به از که
بلنداسکاتلندیباجورابکلفتبپوشندتاتساوی

فراوانی اصرار گردد، حفظ ورزشکار زنان حقوق
تصویب مورد تاکنون خواسته این اما داشتهاند

است. نگرفته قرار فدراسیون
رهبرجنبششیعههای عراق،  * مقتدا صدر،
از در یکی گویا و میبرد سر به در تهران هنوز
رهبران از یکی با «مالصدرا» خیابان خانههای
است! گشته اتاق هم پاسداران  سپاه مجرد
سخنگوی ستاد«الجیشالمهدی»اقامت مقتدا
صدردر تهرانرابدونهیچدلیلبخصوصی عنوان
تفریحی جنبه بیشتر اینسفر است: گفته و کرده
داردتاکاری وشغلی.بهگفتهاومقتدا آخرهفتهها
عراق صدر محله به و میگردد بر عراق به مرتب
صدر که مقتدا این مورد در میزند. شایعاتی سر
از یکی نظر زیر و تهران رفته به وزن کاهش برای
مربیان ورزشیسپاهالقدسمرتبنرمشو تمرین
افتادهاست.چندیقبل مقتدا میکند سرزبانها
در که دریافت کرده بود از سپاه پاسداران نامهای
اضافه چاقی و علت به بودند داده او هشدار به آن
سخت آمریکایی سربازان دست از فرارش وزن
سوء قصد برای راحت تری و بزرگتر هدف بوده و

بود! خواهد ترور و
برگزاری  از غدیر بینالمللی بنیاد * دبیرکل
ایرانخبر داده اولین همایشامامعلیشناسیدر
است.در اینجلسه مطبوعاتی آیتاهللاخزغلیهم
شروع از خوشوقتی اظهار ضمن و داشت حضور
آن به جانبی کنفرانسهای و همایش کار این
خبرنگارانگفتهاست:برگزاریاینهمایشمنافع
نتایجمثبتی خواهدداشتو حتیممکناست و
شود! منتهی سطح کشور قیمتها در کاهش به

و گروه کریـس دیبرگ
«آریـان»

اشتیاقات فراوان و انتظارات از سرانجام بعد
کریسدیبرگ،خوانندهمعروفآرژانتینیاالصل،
در «آریان» ایرانی پاپ گروه با مشترکی کنسرت
به خوانندگان از دی برگ کریس کرد. اجرا تهران

جدول صدر در بارها او آهنگ های و اروپاست نام
است. گفته قرار موسیقی پرفروشترین و بهترین
صدایی دو آهنگ «آریان» گروه و دیبرگ کریس

کردند. ضبط و با هم اجرا را دارم» «دوستت
درباره که خبرنگارانی جواب در خواننده این
میپرسیدند گفته تهران به او تجربه مسافرت
است:سفرخوبیبود وکنسرت همبهخوبیانجام
موردیکه برایمکمی غیرقابلقبولبود تنها شد.
و خوانندگان نوازندگان صحنه که روی بود این
اجازه بودند و داده جداگانه قرار در گوشهای را زن
ندادند که آنها ازیکمیکروفون مشترک با مردان

کنند. استفاده خواننده
گفتند من به مسئوالن است اضافه کرده او
گذاشتنزنها برایکیفیتبهترضبط علتجدا
آنها گفته من در اما بوده است صدا پخش و

دارم! شک
اسالمی جمهوری مسئوالن شایعاتی طبق
آهنگ معروف بودند که این خواننده خواسته از
آن اسالمی وزن به را «Lady In Red» نام به خود
آقای دیبرگ اما تبدیل نماید «Lady In Black»

است. نرفته بار زیر

ورزشی خبـرهای
از یکی که بود آمده ورزشی خبرهای در
بدحجابی علت به کاراته ایران تیم مونث اعضای
شده بینالمللی محروم در مسابقات شرکت از
فدراسیون به شکایتی ورزشکار خانم این است.
است: نوشته آن در و کرده ارسال ایران کاراته
رفته؟ کجا انصاف شما کدامبیحجابی؟ منطقو
را آن گرفته ام و قرمز» «کمربند چون من حاال
پوشیدهام باید به خودم رنگ روی حجاب سیاه

بدحجابیمتهمشوم؟
است قرار ایران کاراته فدراسیون مسئوالن
نارضایتی اینورزشکار جلسهایبرای رسیدگیبه
قانون آیا طبق که کنند تعیین دهند و تشکیل
رنگهای با کمربندهایی گرفتن حق میتوانند
محدود برایزنان ممنوعو جلفو ضداسالمی را

زنان کاراته باز برای حاضر حال نه؟ در کنند یا
اعالم آزاد  سیاه» «کمربند گرفتن فقط ایران 

است! شده

مسیحی بهایـی های
صهیـونیـست؟

«امیرکبیر» دانشجویی خبرنامه گزارش به
از افرادی نفر ده شیراز شهر در نیروهای انتظامی
دستگیر را دینخودمسیحیشدهاند تغییر با که
شیراز پلیس سخنگوی اظهارات طبق کردهاند.
صهیونیستی و غربی گروههای با افراد این همه
این نوع مورد سخنگو در داشتهاند. این رابطه
داریم که است نداده ولی گفته توضیحی رابطه
زودی به و میکنیم کار رابطه این ساختار درباره

کرد. خواهیم تصمیمگیری آن را اعالم از پس
دادستانکلکشور، آیتاهللادرینجفآبادی،
ضمنتایید اینخبر گفته است: این طور کهمعلوم
بودن تصادفی مورد در ما نخست برآورد میشود
و نبوده درست حسینیه شیراز انفجار حادثه
او آنجا دستداشته اند! بمبگذاری در کسانیدر
اسالمی از دین افراد این البته کرده است: اضافه
خارج نشدهبودندبلکهبهاییهاییبودندکهبه دین
آیتاهللانجفآبادیدر بودند! واردشده اسالمعزیز
اتهام پاسخبهسئوالخبرنگارانیکهمیپرسیدند
نتوانیم اگر است: است؟گفته بوده چه نفر اینده
فرقه در اسالم، عضویت از خروج یعنی آنها جرم
را یهودیان صهیونیست با و همکاری بهایی ضاله
آنها ولی نداریم آن ها علیه مدرکی کنیم ثابت
چونساکناستانفارسهستندبازهممیتوانیم

نماییم! متهم جرمی هر به را آنها

باب درندگی انسان! در
امامجمعهمشهد، آیتاهللاحمدعلمالهدی،
در خون ایرانی قطره یک اسمش پیداست از که
خطبه جمعه و نماز آخرین در رگهایش ندارد
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

را به امضا» «یک میلیون کمپین خود اعضای
او گفته است. کرده متهم جاسوسی هرزگی و
ورقه یک گروهی یک که نیست مسخره است:
برایآزادی از مردم و پارهدستشان گرفتهاند کاعذ
امضا زنان حقوق مساوی بشر و حقوق رعایت و
این که این بر سرشان! توضیح خاک میگیرند؟!
آیتاهللاهمانکسیاستکهکمپینیکمیلیون
امضارا برایممنوعیتکلیهکنسرتهای موسیقی

بود. انداخته راه به مشهد شهر در
گفته خود ادامهخطبه الهدیدر آیت اهللاعلم
است؟ چون درنده چرا گرگ میکنید است: فکر
فکر نمیکنند! را حجاب رعایت مونث گرگهای
ماده شیر چون است؟ درنده شیر چرا میکنید

می گردد! جنگل در عور و لخت

است ایرانیانی که بهتر
برگردند...

راستش را بخواهیدمن فکرمیکنم یک دسته
کانادا، و مثال به آمریکا غرب، به ایرانیانمهاجر از
یک به اقامت خود را کارت نفعشان است که به
ایرانبرگردند! به مستحقدیگرهموطنبدهندو
اینسویدنیا سالها اقامتدر از بعد چونهنوز
و عوض نشده فرهنگشان و روش زندگی هیچ
مسافرت خارجی کشور یک به که انگار نه انگار
تنها شاید که گروه قلیل کرده اند. این مهاجرت و
را است بهتر هوای و آب غرب در اقامتشان دلیل

داد: جای زیر دستهبندی در میتوان
اقامت  سال  ۲۰ از  بعد که ایرانیانی ـ  ۱۰
صحبت ضایع گرامر با لهجه و را انگلیسی هنوز

میکنند!
جمعه  فقط روزهای هنوز ایرانیانی که ۹ ـ

می گیرند! دوش و حمام
را  ماهانهشان پسانداز همه که آنهایی ۸ ـ

میفرستند! ایران به سرمایهگذاری برای
یک  مثال ۲۰ سالهنوز از بعد ایرانیانیکه ـ ۷

نخوردهاند! شامپاین و شراب گیالس
بزرگ  فروشگاههای هنوز در که ایرانیانی ۶ـ 
(مخصوصا می زنند چانه قیمت سر فروشنده با
یک چیز دانهای همه فروشگاههای زنجیرهای

دالر)!
تابستان  گرمای اوج در هنوز که ایرانیانی ۵ـ 

آستینمی پوشند! با پیراهنیقهدار
آستین  پیراهن با که ایرانیانی همین ۴ ـ
ورزشی سفید جوراب و صندل کفش بلند،

میپوشند!
آمریکا  ایرانیانیکهبعدازدهسالاقامتدر ۳ـ 
از هنوز میروند مک دونالد رستوران به که بار هر
فروشندهپشت صندوقمیپرسند: مطمئنیتوی

نیست؟ خوک گوشت همبرگر این
میشنوند  شجریان نوار فقط که ایرانیانی ۲ـ 
در که انگار نه انگار و میبینند ایرانی ماهواره و

دارد! وجود موسیقی دیگری هم آمریکا
آخر: گروه و

سالها  از بعد را زنشان که ایرانیانی ـ  ۱
نگه چاقچور و چادر در هنوز آمریکا در اقامت
خودشان اما نزند. دید را آنها کسی تا داشتهاند
لخت نیمه زنهای باز دهان و هیز چشمان با
از دهانشان آب  و میکنند را تماشا آمریکایی 

میشود! سرازیر

ساختگی جرمهای
تایید و ایران از رسیده گزارشهای طبق
«یک کمپین اعضای از یکی دولتی، روزنامههای
شده محکوم زندان مجازات به امضا» میلیون
است.سخنگویوزارت کشور درجمعخبرنگاران
این اتهام و توضیحاتقانع کنندهای در موردجرم
زندانی شدن علت ولی  ارائه نکرد فعال سیاسی
و گفت: سیاسی خواند از فعالیتهای را خارج او

بود! کرده امضا بار دو پدرسوخته

تجزیـه ایـران
که شاه زمان یعنی قدیم زمانهای برخالف
رشتی و قزوینی و ترکی جوک های همه جوکها
برای جدیدی ایران جوکهای در امروزه بود
از صدهزار آنها «لر»ها درستکردهاندکهشماره
این میگفتند قدیمها است. رفته باالتر هم تا
ارضی تمامیت که میسازند این برای را جوکها
هم با را اقوام مختلف و خطر بیندازند به را ایران

خود، جای سر دروغش و راست کنند. دشمن
خیلی لری این جوکهای بعضی از خودمانیم اما
شوخ آدم های واقعا انگلیسها هستند. خنده دار

شدهاند! بامزهای و

بزبیـاری انواع
زحمت سالها که است این بزبیاری یک
که و حقه ای کلک هر به روی پیشانیت و بکشی
را نقش نماز مهر زخم و کبودی جای وجود دارد
کنی وحتیبهمقام وزارتو نمایندگیمجلس هم
بعدبشنویکهسربازانآمریکاییمخفیانه برسی.
اول کردند ایران حمله به اگر گرفتهاند که دستور
(حتی لکه سیاه پیشانیشان روی را که آنهایی

دهند! قرار گلوله مورد هدف دارند مادرزادی)

تشکر و قدرشناسی
که آشنایانی و دوستان کلیه از وسیله بدین
تولد خود اینترنتی تبریک کارتهای فرستادن با
تبریک به من الکل، را محمدزکریا رازی، کاشف
نوش تشکر مینمایم. و ابراز قدردانی گفته اند

سالمتی! به و جان

افکار عمیـق
تمام سنگ خود خلقت در خدا میگویند اگر
کتاب و همه چیز را از روی حساب و گذاشته
دیجیتال را بشر چشمهای چرا پس کرده درست

است؟ نکرده

دنیا اتومبیـل ارزانترین
کوچکترین و ارزانترین که بود آمده اخبار در
اتومبیل دنیاتوسط هندوستان ساختهشده وقرار
جهانی عرصه گردد. بازارهای به زودی به است
کمی مصرف سیلندر دارد که دو اتومبیل این
۶۵ مایل را با یک گالن  حدود تا میتواند و دارد

بنزین سپری کند.
هندوستان جدید اتومبیل این نام است قرار

به دالر و پانصد هزار دو مبلغ و به باشد «تاتا»
برسد. دستمصرفکننده

موقعی اسم این گفت: تاتا کارخانه مدیر
را اول خود داشت قدمهای کودک نوزادم که
میزد فریاد هیجان با مادرش و برمیداشت
گفت او کرد. خطور کلهام به کن» تاتا کن، «تاتا
این که نیست خاطر این به البته نام این انتخاب
او گفتکه اتومبیل قدرتکششوسرعتندارد.
واحد قوه اسباز مهندسانهندی بهجایواحد
قوهفیل(حیوانمحبوب هندیها)درمحاسبات

استفاده نمودهاند. خود
برای گفت: خبرنگاران به همچنین وی
صندلی ها تمام اتومبیل ها این تولید اول سری
خواهند هندی مزین ساری پارچههای زیبای با

گردید.
فلفل ریختن که شایعات این درباره او
ماشین ها این بنزین باک در کاری پودر و تند
به نه؟ توضیحی یا میکند زیاد آنها را سرعت

خبرنگاراننداد.

از کوتاهی داستان
دمنه و کلیله

موش از بود که یک فیلی یکی نبود. بد یکی
هم نمیدانست چرا خیلی میترسید. خودش
اینجوریشده.حیواناتجنگلخیلیمسخرهاش
بهش به سرش می گذاشتند. سر و میکردند
مگر خجالت بکش، لندهور میگفتند: مرتیکه
باید مذکر از یک موش آن هم یک فیل فیل یک
بودییک چیزی. یکفیلماده بترسد؟حاالاگر
لورده و بگذاریروشله تو پا اگر بهشمی گفتند:
میشود. بزنونابودشکن.فیلمیگفت: بهخدا
ازشنمیترسمولییک جوریحالتچندشبدی

دست میده. بهم
و حق بود شده جنگل سلطان الکی شیر که
رسید از راه بود در انتخاباتجنگلخورده فیلرا
دارند موشها گفتند: چیه؟ جریان پرسید: و

شما! و عمامه عبا مخلص آقا، من حاج ـ
محمودآقایی شما! کاپشن مخلص من هم ـ
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شمارهافقی این جدول

قبلعمودی شماره جدول حل

که... بود آمده خبرها در
۵ صفحه از بقیه
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ری ا ن ا وا کپیبوب
راچاهلفسلیساب
هسامحبراشهتشر
جاکصنینیسرهد
ی
ن

نرناغونراجن
وهیرمالیخبم
بابکهشونتخا

یبالگافشنامژپ
یکنامیکحعاری
دضزارهریالمر
انهومکیاکیما
لپاهابتتلوحن
برجمنایبهرامش
وتویکنردمزمره
زورمینیارجامهر

ص

ب

برایبیرونآوردنروشنایی دبیفوردمیگوید
خوبدید، تاریکیها را درون تاریکیرفت، به باید
واقعچگونهمی توان فهمیدوشناساییکرد... به
بدون یا داد خوب را تشخیص بد، شناخت بدون
یا بدون احساس ترس، شجاعت را شناخت و

کرد. حس را نفرت، عشق با آشنایی
به خط هفت که مرموزی واژه  این عشق،
انسانی قوی احساس سرشار از اما میرسد نظر
پر پیچ مسیر در آیا بهدستمیآید؟ است، چگونه
پنهانکاری و حسادت خشم، تنفر، با خود خم و
به آیا نمیشود؛ دست رو به رو این از مواردی و
احساسها این تمامی کشاکش حاصل عبارتی
و میکنیم پنهان که احساسهایی حتی نیست؛

میترسیم؟ آنها از یا
را واقعیت ها  است خوب چه این، بر بنا 
و زشتیها نفی جای سرکوب و به و بشناسیم
بعد و بپذیریم را آنها  خودمان،  کاستیهای
همان با نیز را دیگران بتوانیم تا ببخشیم را خود

ببخشیم. ویژگیهای خودشانبپذیریم و
کمک میکند نه تنها از این نگرش به ما
در بلکه پرهیز کنیم به خودمان نسبت قضاوت
به این و نداریم روا پیشداوری نیز مورد دیگران
و بگشاییم را خود دل دروازههای بتوانیم گونه
از حس مهر سرشار خود نسبت به همنوعان
هستیم خودمان چرا که تنها باشیم. همدلی و
و برچسبی؛ بیدار، هوشیار، هیچ نقاب بدون

استوار. و مصمم

نوشته: معصومه کیهانی
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

تضادهای... با مقابله در
۳۱ صفحه از بقیه

وعده در روز).
از  (بیش گازدار های نوشابه مداوم * مصرف

هفته). در وعده شش تا چهار
مکرر. استفراغ های و گوارشی اختالالت *

دندان قروچه. *
انرژیزا (بیش  * مصرف نوشابههای ورزشی و

هفته). بار در یک از
مصرف مرتب سرکه. *

به  معده ریفالکس سابقه یا عالئم وجود *
مری.

راههای جلوگیری
برایمقابله باسایش هایشیمیایی دنداناین

کنید: رعایت را نکات
میزانمصرفمواداسیدی  از حتی المقدور ۱ـ 
سرعت باید به اسیدی مواد کنید. اسیدزا کم و
نوشیدهشوندو ازمصرفجرعهجرعه آنبپرهیزید.
سایشهای تا خطر میکند نی کمک از استفاده
شیمیایی کمترشود.همچنینبیماری ریفالکس

کنید. درمان پزشک کمک با را خود
تقویت  را خود دهان دفاعی مکانیسم ۲ ـ
به بزاق دهید. را افزایش دهانتان بزاق کنید.
چه هر خنثیکردنمحیط دهانکمک میکند.
به زودتر دهان محیط باشد بیشتر بزاق مقدار

حالتخنثیبرمیگردد.
مواد است. این فسفر و کلسیم مملو از بزاق
و مستحکم دندان که مینای  میشوند باعث
آب نبات ها به کمک باقی بماند. می توان قوی
تحریک را دهان بزاق شکر بدون آدامسهای و

کرد. ترشح به
مقاومت  استحکام و کمک «فلوراید» به ۳ـ 
دندانها تانراباالببرید.روزانهاز محلولدهانشویه
فلورایدتراپیهای از  کنید. استفاده  «فلوراید»
در الاقل دو بار دندانپزشکی مطب در حرفهای

ببرید. بهره دندانهایتان استحکام برای سال
اگر  کنید. خنثی را  دهانتان  محیط ـ  ۴
ترش یا میکنید سوزش سردل دارید احساس
میکنید،می توانیدازقرصهایبدوننسخهایکه
تا استفاده کنید برایرفع اینمشکلوجود دارند
ازوروداسیدمعدهبهدهانتانجلوگیریکنید.بعد
ازمصرفخوراکیهای اسیدی، تکهایپنیربجوید
پنیر برای چند لحظهدر دهانتان نگه دارید. وآنرا
بازسازی به و فسفر فراوان است و کلسیم حاوی

مینایدندانتانکمکمی کند. مجدد
ازمسواک  کاهش دهید. عواملساینده را ۵ـ 
هرگز آرامی مسواکبزنید. و به کنید استفاده نرم
بالفاصلهبعدازمصرفمواداسیدیمسواکنزنید.
مسواک از بهتر این مواقع در دهان کشیدن آب

دندانهاست. زدن
میزانیان فرین دکتر نوشته:
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

نوشابه... زیاد نوشیدن
۳۱ صفحه از بقیه

را آنها نمیخواهد فیله آقا این و میشوند زیاد
و رویش رنگ را شنید اسم موش تا بکشد. شیر
شد. دست کوپالش سیخ و موهای یال پرید و
بریم جنگلبغلی، اینجا گفت بیا را گرفتو زنش

خرابه. اوضاع
من با دارید؟ موش مشکل پرسید و مار آمد
ترتیبآنهارابدهیم. کمکدوستممیتوانیمفورا
او به خیلیبدشانمیآمد. مار حیواناتجنگلاز
جا آن از و کولش روی بگذارد را دمش که گفتند

میدادند. مار ترجیح موش رابه آنها برود.
همه چیه؟ جریان و گفت رسید راه از روباه
روشنفکر و آدم چون میبردند حساب از روباه
شیر به انتخابات قبلی تا دو و توی بود باهوشی
را هم انتخابات قبل تر تا دو بود و نداده رای 

بود. کرده تحریم
حیوانات دم روباه دستور به بعد چند ساعت
فیل انداختندتویشورتفیل. گرفتندو موشرا
زدن... جیغ و و پایین پریدن به باال کرد شروع

یکهو سکندری قلقلکزیاد ترسو فیلبعد از
شروع شد بلند وقتی زمین. روی افتاد و خورد
افتادن روی ماالندنباسنشچونموقع کردنبه
دادن تکان حین در بود. گرفته درد خیلی زمین
افتادروزمینوسط شورتشیکهویکموشمرده

هوا رفت حیوانات به صدای هورای جنگل و
به صندوق کالغه  رسید. سر به ما قصه

انتخاباتنرسید!

۲۷ صفحه از بقیه
خالی از شوخی
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شهرها. ـ هائیتی کشور پایتخت ـ ۱
ارجمند. آب لیموـ  پرچمـ  عزیز و شهر ـ ۲

ـ ماهی ازسالمیالدی  جوجه تیغی  پلیا ـ ۳
کشتیجنگی. ـ

سل  میکروب کاشف ـ زمان از واحدی ۴ ـ
یکی بهتر از تایش دو ـ اتومبیل انواع مارکی از ـ

میرسد.
گیاهی. رنگ ـ انگور انواع از ـ ۵

ورزشها.  از ـ ایران در روزنامهای ۶ـ 
کلمه ـ  نفی پیشاوند ـ شرعی ۷ ـ مجازات

ترشرویی. ـ کرده زیان
قبضه  زاویه، از انواع چیزیـ  مایه و اصل ۸ـ 

شبه قاره. در استانی شمشیرـ 
ضمیرجمع  هفتمـ  هنر ـ عمیقترین چاه ۹ـ 

ویتنام. عیدهای از ـ
شور  ـ است دلیر و بخشنده از کنایه ۱۰ ـ

غوغا. و
غرب  از شهرک های ـ آسان  و سهل ۱۱ ـ

تهران.
ـ  ورزشها  بعضی در  زمان واحد ـ   ۱۲

خودمان. فارسی ـ اندک باران ـ عوامفریبی
اسالم  از پیش ـ پرسش و تعلیل کلمه ـ ۱۳
اطالقمیشد مناطقیهودینشینغربآسیا به

نانوا. ـ
اوایلدوره  مینیاتوریستمشهور نقاشو ۱۴ـ 
از ـ هم میگیرند آب از آدمهای زرنگ ـ صفوی

ارتش. سه گانه نیروهای
مرکبی  هم این ـ است پولی واحد ـ  ۱۵

است.

کتاب  مولف و ایران معاصر فیزیکدان ۱ ـ
«حساسیتسلول هاینئوالکتریک».

و نترس ـ  پهلوان ایران ـ ۲ ـ زبان رسمی
گوشت. لذیذ پرنده ای

ماه  ـ دردناک بسیار ـ چادر زنانه، روسری ۳ـ 
اشتباه. با امالی نهم

دریایجنوبـ   کوسه ۴ـ  همنشینبرهمنـ
مفرد. شخص سوم ضمیر ـ عالمت نشان و

مصالح  از ـ درجه باالی ۳۷  حرارت ـ ۵
است. استواری و مقاومت از کنایه ـ ساختمانی

نیمروزی. خواب ـ برگزیده ـ ۶

ـ  بزرگ  آرزوی  ـ شده آبکش برنج  ـ   ۷
فورموز. جزیره شرق در مجمعالجزایری

یک  ـ مرده پدر دختر ـ خادم و پرستار ۸ ـ
کنار. درخت اصله

به  ـ ناگهان پایندانی ـ و معروف مشهور ۹ ـ
زبانعامیانه.

در  منطقهای ـ تنها و بی کس و غریب ۱۰ ـ
بخشفینبندرعباس.

حرکت  موزیک ـ خودرای و متکبر ـ  ۱۱
ندا. و تنبیه کلمه ـ نظامیان

به  چوبی ـ وای کاسه ـ میوه و ثمر ۱۲ ـ
مسلمانان را شود! ـ گوشتش تا دو که روزی

حراممیدانند.
از  ـ نمی آورد عینک ـ مغاک و گودال ۱۳ ـ

ورزشهایتیمی.
انتقال  ـ باقی دنیای ـ بسیار آرزوهای ۱۴ ـ

بیماری.

یادگار  و فارسی ادب گنجینههای از ۱۵ ـ
جالل الدینرومی

فیلمی به آمده که پیش ندرت اخیر به پنج سال
نخبه طیف مخاطب و توجه توامان مورد صورت
که دارد سینمای تجاری البته الزاماتی گیرد. قرار
درهمهکشورهای صاحبسینما رعایتمیشوند
خیلی مورد توجه معموال فیلمها، از دسته این و
منتقدانقرارنمیگیرندولیکمترپیشمی آیدکه
به جریان متعلق و پرفروش فیلمهای تقریبا تمام

باشند. استاندارد سینمایتجاریزیر
که باشد اصلی سینمای ایران مشکل شاید
فاقد ابزارهایالزمبرایتبدیلشدنبهیکصنعت
برای سخت افزاری امکانات دارای نه یعنی است؛
نه در تفکر است و رسیدن به چنین موقعیتی
چیزی چنین حوزه این در فعال سینماگران
جذب برای است که این سینمایی میگنجد.
مخاطب بهندرتحاضربهتقبلزحمتو کوشش
ستاره چند در میشود چیز خالصه همه است.
محبوبویکداستانتکخطیساده.جالباین
همدر جذبمخاطب از همینفیلمها بعضی که

راحتی! و سادگی همین به موفقاند.
مروتی سعید نوشته:
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

عنوان به اسلحه دورانکودکیقریب، کربالدر به
دست مردم و در حمایتی یا یک عنصر دفاعی
میرسدبسیاریاز نظر به اما دارد حکومتیانقرار
دردسرهایبینراهبه دلیل وجودهمیناسلحهها
زیر در مفهوم این آنهاست. از نابجا استفاده و
به مهم ظاهر در آنچه و دارد حضور داستان الیه
است که ساله ده قریب کنجکاوی نظر میرسد
که همراه می پلکد پزشکی بر و دور از همه بیش

می کند. سفر آنها
دراین مجموعهمحمدقریبدرخاللآشنایی
شناخته که است اطرافیانش با معاشرت نوع و
و حال در همزمان طور به داستان می شود.
در قریب حال، زمان در میشود. دنبال گذشته
ابتال کرده به دلیل تاسیس بیمارستانی که خود
عمرش روزهای شده و آخرین بستری سرطان به
او اطرافیان دوره بیشتر در این میکند. سپری را
بستر در حتی که میدهند تشکیل بیمارانش را
هم ـ مرگ در بستر بهتر به عبارت یا ـ بیماری
او اطرافیان گذشته زمان در نمیکنند. رها را او

میدهند تشکیل ناشناخته پدیدههای و آدمها را
دارد. آنها شناختن در سعی کنجکاو قریب که
گذشته به آمد رفت و این کرده تا عیاری تالش
سینمایی جنبه تکنیکی آن که از بیش حال و
نکته دیگری باشد. مستندگونه خود بگیرد به
است مورد توجه برگشتها و این رفت در که
از بیش که است انسانی شخصیتی ریشهیابی
رفتارش در خواهی هموطن و نوع دوستی همه

دارد. نمود
سنین در قریب  دکتر نقشهای بازیگران 
باورپذیریاینشخصیتنقش مهمی مختلف در
آنها نیز به سبک بازیهایهمیشگی داشتهاند.
نمایشخود بازیگرانفیلم هایکیانوشعیاریاز
را میانسال قریب دکتر نقش کردهاند. پرهیز
از دهه۶۰ بازیگر  میکند که مهدی هاشمی بازی
نقش نیز عیاری قبلی سریال در و بوده محبوبی
«هزاران است (سریال عهده داشته بر را اصلی
تلویزیون مسئوالن انتظار خالف که بر چشم»
بسیار پسند مخاطب استانداردهای بیرعایت و
ناصر نیز قریب را شد). نقشجوانی دکتر پربینده
ـ بازی میکند هاشمی ـ برادر مهدی هاشمی
نقش بزرگتر است. اما برادر بسیار شبیه به که
هفده مقطع (سیزده و دو را در نوجوانی قریب

این از پیش تا که دارد عهده بر آهنگر کاوه ساله)
جزوبازیگرانخردسالتلویزیونبهحسابمیآمد.
محبوب سریال با سالگی سه از را بازیگری او
پررنگی آن همحضور و بعد از آغاز کرد «آپارتمان»
و فیلمهای مجموعههایتلویزیونی بسیاری از در

سینماییداشت.
قسمتهای از نیمی از بیش که اینجا به تا
پخش شده، تلویزیون از قریب» سریال «روزگار
جذاب جهت صحنههای نمایشی خلق ضمن
واقعی مستندات پایبند توانسته مجموعه کردن
به عیاری هم عادت کیانوش آن دلیل باشد.
نوشتن همه جانبه است. عیاری برای تحقیقات
به که نبودن» یا «بودن کارگردانی و فیلمنامه
نیم و سال اهدایقلب میپرداخت چهار موضوع
یکیاز بهترین فیلمهای تحقیقکرد وحاصل کار
واقعی ضمن که است ایران سینمای اجتماعی
تبلیغنیزمیکند. در«روزگار بودن،اهدای قلبرا
توجه قرار مورد که نکتهای بیشترین قریب» هم
کار است. شغلش به دکتر یک تعهد میگیرد
کنی، نگاه پدیدهای آرمانی به که نیست سادهای

باشی. مستند هم کنی و تبلیغ
جاللی سایه نوشته:
«بیبیسی» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

... سریال به نگاهی
۲۳ صفحه از بقیه

میفروشند... فیلمها
۲۳ صفحه از بقیه

بوده اند. سهیم
*حاالکهشناخت ابتداییخوبی ازموالنا برای 
در دارید که حاصل شده تصمیم فرانسه زبانان
یا سراغ بپردازید موالنا به دیگری زاویه از باز آینده

میخواهید بروید؟ دیگری و عرفای شعرا
دیوان از غزل صد ترجمه از بعد تجدد: نهال
و سوخته» جان «عارف نگارش تبریزی، شمس
ناشرم  مثنوی، به پیشنهاد از بازنویسی۳۶ قصه
درفرانسه،باهمکارینویسندهافغانستانی،عتیق
شمس مقاالت از گزیدهای ترجمه به رحیمی،

تبریزیمشغولخواهمشد.

«جان... فرانسوی ها با
۱۹ صفحه از بقیه

بنیصدر کردند اعالم سپاه فرمانده دو
خائن نبود

شماره در «کیهان»، چاپ تهران، روزنامه
سخنان به واکنش خود در گذشته شنبه روز
ارشد مقام دو شمخانی علی و صفوی رحیم
تلویزیونی برنامه کهطیدو پاسداران، سابقسپاه
بنیصدر، ابوالحسن که کردهاند اعالم مجزا
نبوده، خائن اسالمی، جمهوری رییس اولین
اعتراض و نکوهش را مورد نظامی مقام دو این

قرار داده است.

صفوی رحیم یحیی روزنامه، این نوشته به
برنامهای در پاسداران، سپاه سابق فرمانده
ازویپرسیده پاسخبهمجریکه تلویزیونیودر
بود«میگویندبنیصدردرجنگودفاعخیلی
خیانتکرد،ولیهیچکسنگفتهخیانت بهما
داشته تعجب اظهار کمال بود!»، با چه او
خیانت را کلمه نمیتوانم هم «من است که

کار ببرم.» به
اشارهبه اظهارات «کیهان»، چاپتهران،با
نوشته خصوص این در شمخانی علی مشابه
مقدس در از فرماندهان دفاع تن است «دو
اتهام از را بنیصدر برانگیز تعجب اظهاراتی

کردند.» تبرئه جنگ در خیانت


