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سخنران: رودی مته

دوشنبه 28 آپریل )8 اردیبهشت(

نژاد آریایی، افسانه یا واقعیت
سخنران: مرتضی اسفندیاری

دوشنبه 21 آپریل ) 1 اردیبهشت(

شوخی با اخبار
* معاون وزارت کشور: بعد از گروگانگیری های 

مرزی، کلیه چادرهای مرزبانی را جمع می کنیم.
ـ پس این برادران کجا با خیال راحت تریاک 

بکشند و چرت بزنند؟
* کاهش شاخص بورس تهران.

ـ نمی دانم چرا این خبرها را »کیهان« چاپ 
نمی کند و فقط وقتی افزایش می یابد خبرش را 

می نویسد؟
* سازمان تامین اجتماعی ایران: یک سوم زنان 

پس از مرخصی زایمان اخراج می شوند.
ـ صبر کن ببینم! نکنه این همت مضاعف برای 
تولید بچه بیشتر کلک آقا بوده که زنان بجای کار 

کردن در خانه بمانند؟!
* مسعود جزایری فرمانده نظامی ارشد ایران: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هر توافقی را 

نمی پذیرند.
ـ به تو چه آقا؟ پس مجلس و رهبر معظم برگ 

چغندر هستند؟
* وزیر علوم جمهوری اسالمی: ساالنه ۱۵0 هزار 

نخبه علمی از کشور خارج می شوند.
آزادی،  استقالل،  بگو  برو  هم  باز  حاال  ـ 

جمهوری اسالمی!
* موافقت مجلس شورای اسالمی با مجازات 

سقط جنین و وازکتومی
ـ آقا گفته برو بیشتر بچه بیار نه بیشتر بچه 

بکش و بچه نساز!
* محسن اژه ای: محاکمه و حکم غیابی برای 

فعاالن سیاسی خارج از کشور.
ـ بفرما، این هم سیاست تدبیر و خرد آقای 

روحانی! صد رحمت به احمدی نژاد بی منطق!
* رضا فوالدگر نماینده حزب اهلل در اصفهان: 

احمدی نژاد جسارت بیشتری از روحانی داشت.
ـ با همین پرروگری هم هشت سال ماند و 

روحانی قرار است چهار سال بماند!

اسالم ستیـزی در غرب؟
احمد خاتمی امام جمعه تهران در آخرین خطابه 
خود به جمع برادران و خواهران اسالمی که در 
قسمت های مجزا قرار داشتند تا به سر و کول 
یکدیگر نپرند گفت: اسالم ستیزی و مبارزه با حجاب 
اسالمی در اروپا و غرب به اوج خود رسیده و بسیار 
اسفناک شده است. بیچاره شهردار پاریس عروس 
شهرهای دنیا که خیابان زیبای شانزه لیزه اش این 
روزها پر از چارقد و چادر و روسری و زنان نقاب دار 
و مردان صندل پوش که با پیژامه بیرون می روند 
شده است و دستش به شرکت در نماز جمعه تهران 
نمی رسد از ته جمعیت فریاد بکشد: کاش این طور 

بود که می گفتی! بر دروغگو لعنت!

یارانه  بگیریم یا نه؟
حسن روحانی و دولتش می گویند که مردم 
نباید رایانه بگیرند. این را هاشمی رفسنجانی هم 
که بعد از خواندن چند کتاب اقتصاد از اقتصاددانان 
دانشمند فهمیده بود »اقتصاد مال خر نیست« و 
به مردم تعلق دارد گفته بود و هنوز هم می گوید.

مردم ایران نمی دانند چکار کنند؟ وضع آنقدر 
بد است که مردم خودشان را با طناب مجانی دار 
می زنند و از همین ۳0 یا ۴0 دالر در ماه هم حاضر 

نیستند بگذرند.
من فکر می کنم که همه مردم باید یارانه بگیرند؛ 
حتی همه مسلمانانی که در سرتاسر جهان هوادار 
جمهوری اسالمی هستند! حتی ما ایرانی های خارج 
از کشور باید نماینده ای به مجلس آخوندها بفرستیم 

و بگوییم مگر ما ایرانی نیستیم؟ یارانه ما کو؟
اسالمی  نگیریم جمهوری  را  یارانه ها  ما  اگر 
آن ها را خرج ساختن بمب و خرید اسلحه می کند، 
مقداری را به سوریه برای بشار االسد می فرستد، 
روس های  و  پوتین  با  معامله  در  را  آن  از  کلی 
کالهبردار از دست می دهد، مبلغی به لبنان می رود 
تا برادران و خواهران »حزب  اهلل« در کنار ساحل 
پارتی به راه بیندازند، مبلغی را خرج پول ساندیس 
می کنند تا جمعیت هوادارشان بیشتر شود، به 
زورگیرها و مداح ها اضافه حقوق می دهند و اگر هم 
چیزی بماند و به حساب امام و دفتر معظم رهبری 
نرود توسط شهرام جزایری ها و بانک مرکزی ها و 

بقیه اوباش اقتصادی باال کشیده می شود.
این است که بهتر است بگیریم. لذت گرفتن 
پول از مال غیرقابل توصیف است و خودش نوعی 

انتقام بحساب می آید.

آگهی تجاری سیاسی
نیستید  راضی  مرکزی خود  از حکومت  اگر 
به  را  کار  روسیه ملحق شوید  به  و می خواهید 

کارشناسان ما بسپارید.
تیم حاذق و حرفه ای ما با سال ها تجربه در 
سازمان های جاسوسی در عرض چند روز احساسات 
تجزیه طلبی و اعتراض شما را به انقالبی باشکوه 

تبدل می کنند.
کمک و همراهی برای اشغال های اولیه ادارات 
و سازمان های دولتی، تهیه بروشور  و اعالمیه 
رایگان  کامال  پلیس  تجهیزات ضد  پالکارت،  و 

خواهد بود.
حتی اگر شما به روسیه وابسته نیستید فقط 
شرایط  واجد  می توانید  روسی  زبان  آموختن  با 

جدا یی گرایی از دولت و کشورتان باشید.
آموزش زبان روسی در عرض شش ماه توسط 
ماموران »کی جی بی« گارانتی می شود و یا پول 

شما مسترد خواهد شد.
عالقمندان با تلفن دستی، همراه یا گوشی 
والدیمیر پوتین به شماره... تماس حاصل نمایند.

کافی شاپ زنانه!
خبرگزاری »مهر« گزارش کرد که اولین کافی 
شاپ زنان در ایران به مناسبت میالد حضرت زهرا 
افتتاح شده است. به گزارش خبرنگار مخصوص 
کافی شاپ ما در ایران با آن که بر سر در ورودی 
آن تابلوی »ورود مردان ممنوع است« نصب شده 
اما زنان مشتری آن مجبورند دارای حجاب کامل 

اسالمی  باشند!
در این کافی شاپ ها روی میزها کتاب های 
اسالمی مخصوص شستشوی مغزی زنان قرار گرفته 
است. کتابهایی با عنوان »ختنه زنان چه اشکالی 
اسالم«، »حقوق  زنان صدر  »زندگی  دارد؟«، 
زنان در ازدواج های موقت«، »همسر بیشتر کار 
کمتر برای تک تک همسران«، »فرزند بیشتر، 
زندگی بهتر« و البته کتاب های معمولی دیگر مانند 
وصیت نامه امام، اسرار النه جاسوسی، صد روز با 

خاتمی، احمدی نژاد معجزه هزاره سوم.
خبرنگار ما می گوید به غیر از این که زنان این 
قهوه خانه های مدرن غربی اسالمیزه شده کاپوچینو 
و کافه گالسه و قهوه ترک و حتی گاهی نان و پنیر 
و سبزی می خورند آن ها می توانند با کافی شاپ 
مجاور که محل تجمع مردان است جلسه های چت 
و الس خشکه اینترنتی بگذارند و یا حتی از شوهران 
خود »اس ام اس« بگیرند که نوشته: زن، کجایی ؟ 

آمدم خونه، چایی حاضر نیست!«

گیم های اسالمی
خبردار شدیم موسسه »هنر ناب اسالمی« 
مجموعه آثار بازی های کامپیوتری جدید خود را 
به بازار ارائه کرده است. تمرین قتل، کشتار، بمب 
بازی های  این  اصلی  اندازی و خشونت موضوع 
کامپیوتری می باشد. مسئول این موسسه گفت: 
برای جوانان و کودکان اسالمی ایران جای بازی های 
کامپیوتری بجای گیم های خارجی خالی بود و ما 

وارد میدان شدیم.
ما  اسالمی  گیم  محبوب ترین  گفت:  وی 
خواندن  برای  نجفی  شاهین  کشتن  بازی های 
آهنگ »نقی کجایی؟« است و پس از آن »سلمان 

رشدی را بگیر و بیار« و بعد همه بازی های سرکوب 
خیابانی و کشتاری و شلیک به سران فتنه )کروبی 

و موسوی( و باالخره »مرتد را بکش« قرار دارد.
او اضافه کرد: بازی جدید کامپیوتری ما که در 
آن بازیکن می تواند با پرتاب سنگ به زنی که نیمی 
از بدن او در زیر زمین قرار دارد با موثرترین پرتاب 
سنگ )سرعت و شدت( به هالکت برساند هنوز 
از وزارت ارشاد مجوز نگرفته اما اطالع داده اند که 
بزودی پروانه تولید و پخش آن را صادر خواهند کرد.
این شخص اضافه کرد: بازی های آینده در حال 

تولید به قرار زیر هستند:
ـ پرتاب اتوبوس حامل نویسندگان به دره.

ـ اعتراف  گیری از زندانیان بصورت شکنجه.
ـ ترور مخالفان اسالم در رستوران های یونانی 

اروپا.
ـ دزدان دریایی سومالی علیه غربی های سفید 

پوست.
وی گفت: ما فکر کردیم حاال که مردم دنیا 
دیگر فکر نمی کنند که اسالم دین صلح و صفا است 
دست از رودربایستی و تقیه برداریم و به مسائل 
دلخواه خودمان از جمله سنگسار و کشتار و اعدام 
و ترور و غیره بپردازیم و حداقل بگذاریم جوانان ما 

کمی تفریح داشته باشند.

فروش کودکان
نیروی انتظامی شخصی را که آگهی دیواری در 
خیابان وزرا با عنوان »پدر و مادر پسر به دنیا نیامده 
خود را به ازای هدیه ای عرضه می کنند« دستگیر 
کرد و به زندان برد. گفته شده این هدیه! قرار بود 

مبلغ پنج میلیون تومان باشد.
این شخص که گویا چهار زن صیغه ای دارد 
می خواسته است فرزند پسر خود را پیش فروش 
کند. او بعد از دستگیری و حین تهیه گزارش پلیس 
و تفهیم جرم او در توضیح به ماموران گفت: اگر 
این بچه بدنیا بیاد، اوال که باید با آن زنیکه یعنی 
مادرش کماکان بمانم، دوم این که کلی خرج داره 
حتی اگر یارانه بگیرم. سوم این که خرج مدرسه و 
دانشگاهش میفته گردنم، وسط کار هم از مملکت 
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 بقیه در صفحه 41   

مراسم تاجگذاری در قم!

شوخی عکسی فراری و مهاجر میشه. حاال اگر من این پنج میلیون 
را قبل از تولدش بگیرم بهتر است یا وقتی که 
ارزشش برای من وقتی که از آمریکا سالی یکبار هم 

زنگ نمی زند حتی یک دالر هم نیست؟
با آن که همه ماموران سرشان را بعنوان تصدیق 
باال و پایین می بردند قرار است این مرد به زودی 

محاکمه و مجازات شود...

واقعا که رو داری!
یا اصال  پررو است  این جمهوری اسالمی  یا 

سیاست حالی اش نیست.
این یارو حمید ابوطالبی را که در جریان ۴۴۴ 
روز گروگان  های با دانشجویان خط امام همکاری 
می کرد و حاال می گوید فقط یک مترجم ساده بوده 
است گذاشته اند نماینده ویژه ایران در سازمان ملل! 
سر و صدای آمریکا هم در آمده و نمی خواهند به 

طرف ویزا بدهند.
توی این دم و دستگاه جمهوری اسالمی توی 
سر سگ بزنی چند برادر اسالمی حاضرند یک شبه 
چمدان هاشان را ببندند و راهی نیویورک شوند. 
حاال چرا این بابا را می خواهی بفرستی که یک جای 

قضیه خراب است و داری کرم می ریزی.
دولت آمریکا حتی به دانشجویانی که خدمت 
وظیفه خود را در نهادهای سیاسی نظامی انجام 
داده اند از روی احتیاط ویزا نمی دهد چه رسد به 
ابوطالبی که ۳۵ سال طرفدار شعار مرگ بر آمریکا 

بوده است.
این داستان مثل فیلم های پلیسی هالیوود است 
که همه دنبال قاتل می گردند و در آخر فیلم معلوم 
می شود که رییس پلیس در تمام مدت فیلم سر 
تماشاچی کاله گذاشته و خودش قاتل بوده است!
که  افتادم  احمدی نژاد  یاد  چرا  نمی دانم 
می خواست از خرابه های برج های دوقلوی نیویورک 
با آن که گروگان گیری نکرده بود  بازدید کند و 

خوشبختانه نتوانست...

دولت تدبیـر و خرد
من  دولت  می گفت  روحانی  که حسن  این 

»دولت تدبیر و خرد« است بیخود نبود.
در سال ۹۳  و گفت:  آمد  اول سال  همین 

قیمت ها به شکل »شوک آور« باال نخواهد رفت. 
ببینید چقدر تدبیر و خرد در این جمله به خرج 
داده است. خدا او را برای ملت شوک زده ایران 

حفظ کند!

پوزش و تصحیح
هفته گذشته مطلبی درباره وضع اسفناک بازار 
نوروزی و سیزده  بدر ها و جشن های دیگر ایرانی در 
آمریکا نوشته بودم که بعلت اشتباه حروف چینی 
در چاپخانه به نوعی فاجعه مخصوص شهر آتالنتا 
تبدیل گشت. بسیاری از هموطنان از شهرها و 
ایالت های مجاور به علت این اشتباه ابراز حسادت 
کردند و تقاضا کردند که سال آینده مشخصا نام 
شهر و ایالت آن ها ذکر شود تا مردم صدای آن ها 
را نیز بشنوند. توافق کردیم همین داستان را در 
چند سال آینده به نام شهر آن ها به نوبت چاپ 
کنیم. البته ممکن است این داستان در ۵0 سال 
نوی آینده یعنی هر داستان برای هر ایالت آمریکا 
تکراری و یکنواخت   شود و در پنج سال یا ده سال 

آینده آن را قطع کنیم.
از تمام دست اندرکاران پیک نیک  با پوزش 
شهرمان و امید  به این که همه صاحبان غرفه های 
خود  رستوران های  به  را  ما  نیک  پیک  غذای 
راه دهند و بجای ۱8 درصد انعام اجباری روی 
صورتحساب غذای ما ۳6 درصد بعنوان جریمه 
نگذارند و گارسون آن ها در آشپزخانه روی کباب 
برگ ما تف نکند. آیا همین که ملت دو سه ساعت 
در صف غذای رستوران آن ها ایستاده اند نوعی تبلیغ 

برای آن ها نیست؟

بخش ادبیات

کتاب اول دبستان
دلم برای سارا تنگ شده است
دلم برای دارا تنگ شده است

دلم برای آن مردی که با 
اسب آمد تنگ شده است

دلم برای خوردن بادام 
در باران

تنگ شده است...
دلم برای کسی می سوزد که

بجای سارا باید با عروسک صدیقه بازی کند
و برای مردی که مجبور شد گوشت اسب خود 

را بفروشد تا تخم مرغ بخرد
دلم برای کتاب های ریاضی

اضافه دو می شود چهار  به  دو  که می گفت 
تنگ شده است

از این کتاب ها که می گویند
دو به اضافه دو می شود پنج متنفرم

و از نویسندگان هفت خط آن ها متنفرتر...
کاش هنوز پلنگ صورتی بود

نه این روباهان مکار
نه این گرگ های سیاه بی مزه

کاش باز بابا بود و آبجو می خورد و برایم قصه ای 
می گفت تا بخوابم

نه بابایی که
به جرم بی خوابی کتکم می زند...

آن  سال ها  اول  کالس  در  همیشه  کاش 
می ماندم...

دالر و اقتصاد خرکنی ملت
روند صعودی  ایران  آزاد  بازار  در  دالر  بهای 
خود را از سر گرفت. این در حالی است که برخی 
از تحریم ها علیه جمهوری اسالمی از سوی غرب 
برچیده  شده اند. تمام کارشناسان اقتصادی اسالمی 
ایران انگشت به دهان و هاج و واج به صعود قیمت 
دالر می نگرند و نمی دانند چرا اینجور شده است.

ایران تنها کشور دنیاست )به غیر از چند کشور 
کور و کچل آفریقا( که سه برابر شدن قیمت دالر 
یعنی یک سوم شدن ارزش پول رسمی آن در عرض 
۳0 سال با اعتراض مردم آن روبرو نشده است و 
کسی به دولت قبلی و فعلی اعتراض نکرده است. 
قیمت دالر هم در ایران چیزی »خواست خدا« 

دانسته می شود. 
کارشناسان غیراسالمی یعنی آن هایی که برای 
صفحه اقتصادی روزنامه »کیهان« کار نمی کنند 
می گویند قیمت واقعی دالر بر اساس »پترو دالر« 
باید حدود ۷00 تومان باشد و دولت دارد با دو هزار 
و ۳00 تومان سود پول دریافتی از نفت خود را به 
شهروندان ایرانی می فروشد که از سود فروش نفت 

هم بیشتر است. 
دولت جمهوری اسالمی از اعالم رقم واقعی 

ارزش دالر عمدا شانه خالی می کند چون در این 
صورت ایرانی ها خواهند فهمید که برای یک دوجین 
تخم مرغ که در آمریکا حدود دو دالر است دارند 
با نرخ  هفت دالر پول می دهند. همین قیمت 
بازار آزاد سه هزار تومانی نزدیک دو دالر قیمت در 
آمریکا می شود. می توان نتیجه گرفت که به نفع 
دولت ایران است که دالر گران تر باشد چون قیمت 
اجناس در مقایسه با کشورهای مرفه غربی ارزان تر 

بنظر خواهد آمد. 
طبیعی است که نرخ دالر برای ارسال کمک 
به سوریه و لبنان و فلسطین همان ۷00 تومان 
می باشد چون باید در ارسال ارز، این مراکز حداکثر 
استفاده از کمک های بالعوض جمهوری اسالمی را  
بنمایند. کسی که می خواهد برای فرزندش که در 
خارج درس می خواند پول بفرستد چشمش کور، 
دندش نرم چون دستش به دهانش می رسد برود 

همان دالر سه هزار تومانی را بخرد.
می گویند وقتی که آب از سر گذشت چه یک نی 
چه صد نی و این حکایت اقتصاد خرکی جمهوری 
اسالمی است که رسیدن دالر هفت تومانی قبل 
از انقالب به ۷00 تومان )گذشتن آب از سر( و یا 
دالر سه هزار تومانی برایش فرقی نمی کند. چه صد 

برابر چه ۴۴2 برابر!

فرهنگ لغات جدید فارسی
دادگاه  رای  از  گزارشی  سی«  بی  »بی 
برخورداری  حق  مورد  در  هندوستان  عالی 
»تراجنسیتی ها« از تسهیالت دولتی در سایت خود 
گذاشته بود. این اصطالح »تراجنسیتی« را برای 
اولین بار می شنیدیم یا می دیدیم. احتماال مخفف 
Trans Sexual است که به فرهنگ فارسی شیرین 
آمده است. توضیح این که Trans معنی ترانس برق 
نمی دهد و احتماال مخفف کلمه »ترانزیت« یعنی 
عبور و مرور بین جنس مردانگی و زنانگی می باشد!
غیر از این که به هندی ها حسودیم شد که حتی 
»تراجنسی ها« حقوق خودشان را گرفته اند ولی ما 
در ایران هنوز با حقوق مردم عادی و تابع اخالق 
جنسی مشکل داریم، به فکر کلمات جدید برای 

کلمات انگلیسی مشابه افتادم.
مونوجنسیتی: یعنی رابطه سکسی یک زن و 

مرد )ازدواج معمولی(
استریوجنسیتی : یعنی رابطه یک مرد با دو زن 

)صیغه و ازدواج موقت خودمان(
مولتی جنسیتی: داشتن حرمسرا و همسران 

متعدد ) بیشتر از دو نفر(

George Washington University
Marvin Center - Room # 402

800  21st Street, NW
Washington, DC 20052

بستر اجتماعی و فضای حرفه ای سینمای ایران؛ 
قبل از انقالب اسالمی
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سخنران:تقیمختار

زمان: شنبه ۳ می ۲۰۱۴
ساعت ۷ بعد از ظهر

مکان: دانشگاه جرج واشنگتن

1303 - 860 (703)تلفناطالعات:

ورودبرایعمومآزادورایگاناست
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خالی از شوخی

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

هرگونه پرسشی در زمینه بهداشت روانی، 
مشکالت روحی و اختالفات خانوادگی دارید 
و فکر می کنید که نیاز به پاسخ کارشناسانه 
طریق  از  دارد  روانی  ـ  روحی  معالجه  یا 
شماره تلفن زیر با خانم فریفته امام قرشی 

تماس بگیرید.

Phone: 202-440-1381

بقیه از صفحه ۲۶

بقیه از صفحه ۳1

بقیه از صفحه ۳4
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۱ـ  گیاه شاهدانهـ  سرزمینی متعلق به فرانسه که در 
جنگ جهانی اول آلمان آن را ضمیمه خاک خود کد.

2ـ  پرس و جو کردنـ  پراکنده و پریشان، زیر و زبر.
۳ ـ تازه و جدید ـ اهلی شده ـ خیاط ـ چون بیاید 

کار را خراب می کند.
۴ ـ قسمت باالی بستر و تشک ـ صریح اللهجه ـ از 

اجزاء فرانک.
۵ـ  صدمه و گزندـ  عینک نمی آموزدـ  باز داشتن.

ـ سیاح فرانسوی قرن ۱۷ و ۱8 که در سفری به ایران   ۱
کتاب »سفر به ایران و هند شرقی« را نوشت.

2 ـ صفت آدم های دو دل و بداندیش ـ برداشت 
محصول زراعی از کشتزارـ  ترشی آزمایشگاهی.

۳ـ  از اعیاد ویتنامیـ  از شهرهای فرانسهـ  مداومت 
به یک روش.

۴ـ  خدعه و نیرنگ ـ  نرخ بازاریـ  جواب هایـ  مزه 
دهان جمع کن.

۵ـ  سهل و میسرـ  پیمانهـ  بی خبر و بی موقع.
ـ برعکس  ـ ماهی کنسروی  ـ از وسایل آزمایشگاهی   6

بخوانید بخشی است از کاشان.
ـ پناه و زینهاری  ـ هنگام کار و کوشش  ـ طالی ناب   ۷

ـ عقیده و نظر.
8ـ  فیلسوف شکاکـ  پرده دری و بدزبانی.

۹ـ  پوششـ  ثروت و مالـ  یونس پیامبر به دهان این 
ماهی شدـ  سخن یاوه.

۱0 ـ کمی مانده به »ورزش« ـ ضربه ای در رینگ 
بوکسـ  دستگاهی در موسیقی.

ـ پیمانه ای معادل  ـ چوپان  ـ سدی در اطراف تهران   ۱۱
سه لیتر و ۷8 صدم لیتر.

۱2ـ  تکرار یک حرفـ  چند تایش که به هم بپیوندد 
رودخانه را تشکیل می دهدـ  خاک سفالگریـ  پادشاهان 

دست نشانده.
۱۳ ـ بیماری درد مفاصل ـ آوای شادی و تشویق ـ 

عیب و نقص.
۱۴ ـ به مالیمت رفتار کردن ـ عمیق ترین چاه ـ از 

گیاهان خوراکی خوشبو.
۱۵ ـ نامدارترین فیزیکدان آمریکایی که نخستین 

فتوگراف را به جهانیان عرضه کرد.

6 ـ طاقت و قدرت ـ از شهرهای استان فارس 
ـ بی آبرو.

۷ـ  شیپور بزرگـ  کوشش و جدیتـ  هم دست 
ورزشکار است هم دست افزار بافنده.

ـ آنچه به قول شاعر  ـ طوالنی ترین شب  ـ آب بند   8
سر نخوت اندازدـ  می دهند تا رسوا کنند.

و  و سرشاخه خشک  هیزم  ـ  قلعه  دیوار  ـ   ۹
سوختنی درختـ  خار خوشه جو و گندم.

۱0 ـ از انواع راه ارتباطی ـ عاجز و درمانده ـ از 
بیماری های همه گیر و خطرناک.

۱۱ـ  آتشدان حمامـ  استخوان سرانگشت دست 
و پاـ  منظور و مقصود.

ـ ویتامین جدولی  ـ از شهرهای استان گلستان   ۱2
ـ از میوه های درختی.

۱۳ـ  بعد از غذاـ  روزگاری وسیله حمل و نقل بار 
بودـ  کشتی جنگیـ  معادل »بس«

ـ جزیره ای در اقیانوسیه  ـ مشهورترین آبشار دنیا   ۱۴
و تحت سلطله آمریکا که به »ایووجیما« معروف است.

۱۵ـ  کتابی است از سید قطب به ترجمه احمد آرام 
ـ قدیمی و دیرین

با  فقط  که  کسانی  منوجنسیتی: 
خودشان حال می کنند و جنس مخالف 

را دوست ندارند.
فراجنسیتی: کسانی که به جنسیت 
پسر  پیر  یا  دختر  )پیر  ندارند   توجهی 

خودمان(
از  که  کسانی  جنسیتی:  بای  بای 
بدو تولد عقیم و یا به اصطالح خودمان 

خواجه بوده اند.
همت جنسیتی ها: آن ها که به دستور 
رهبرشان باید سکس کنند و بچه تولید 

نمایند.

اخبار سینمایی
عباس کیارستمی در ضمن نمایش 
فیلم خود »طعم گیالس« در دانشگاه 
و  پرسش  نیویورک ضمن  »سیراکیوز« 
پاسخ به حضار در جلسه گفت: بعد از اتمام 
تهیه فیلم »طعم گیالس« هرگز این فیلم 

را تماشا نکرده ام.
یکی از حضار گفت: آقای کیارستمی به 
خدا قسم کاش ما هم این فیلم را تماشا 

نکرده بودیم!
کیارستمی گفت: فیلم »شیرین« را 
تا کنون ۵0 بار تماشا کرده ام. از میان 
آقای  گفت:  دیگر  نفر  یک  تماشاگران 
کیارستمی به خدا قسم که این فیلم را ما 
۱00 بار تماشا کردیم و نفهمیدیم جریان 

داستان چیست؟
فیلم آخر عباس کیارستمی »مثل یک 
عاشق« نام دارد و داستان فیلمسازی 
است که در کشور ژاپن فیلم های یکنواخت 
فستیوال های  برای  کننده  خسته  و 
فرانسوی می سازد و در ضمن ساختن 
فیلم عاشق یک تویوتای تازه سرهم شده 
ژاپنی می شود. گفته می شود این فیلم 
هم سردرگمی های فیلم »خانه دوست 
القاء  تماشاچیان  برای  را  کجاست؟« 
فیلم  فیلم »شیرین«  مانند  و  می کند 
شیرینی نیست و »طعم گیالس« ملس و 

تلخی دارد که هنوز نرسیده است.

این هم از رییس 
دانشگاه!

جمالت قصار هفته:
بزرگترین آرزوی من نماز جماعت در 

یکی از کرات آسمانی است!
ـ دکتر رضا روستا آزاد

ـ رییس دانشگاه صنعتی شریف تهران
پاسخ به جمالت قصار هفته:

عیب  نوجوانان  بر  آرزو  دکتر،  آقای 
نیست! اگر شما با رویای خواب دیدن 
جنیفر لوپز حال نمی کنید و رویای نماز 
جماعت در کرات آسمانی دارید به نکات 

فنی زیر توجه نمایید:
فضا  به  موشک  دو  که  شما  ـ   ۱
و  آن ها گم شده  از  یکی  که  فرستادید 
دریایی  دزدان  )احتماال  برنگشته  هرگز 
تقاضای  یا موشک  و  ربوده اند  سومالی 
پناهندگی سیاسی کرده( چگونه می توانید 
این همه خواهر و برادر نمازگزار را به کره 

دیگری ببرید؟
ـ آیا پیش بینی کرده اید که در آن کره   2

چگونه باید رو به قبله بایستید در حالی 
که آن کره و کره زمین هر دو در حال 

چرخش هستند؟
۳ ـ آیا در آن کره آسمانی هم شعار 

مرگ بر آمریکا سر خواهید داد؟
۴ـ  آیا حساب کرده اید که چقدر باید 
پول آبمیوه ساندیس و خورشت قیمه به 
این مسافران همراه آماده نماز جماعت 
بدهید تا آن ها به فضا پرواز کنند؟ و این 
پول ر از کجا خواهید آورد؟ از بیت المال 

مسلمین روی کره زمین؟
ـ آیا این نماز جماعت با قانون ابطال   ۵
از محدوده  اثر مسافرت خارج  در  نماز 

مطابقت دارد؟
و باالخره از شوخی گذشته بهتر نیست 
که فعال »جو زده« نشوید و نمازتان را 
با  نکنید  فکر  و  بخوانید  پایین  همین 
مسافرت به کرات دیگر به خدا نزدیک تر 

می شوید.

فرشته های مراقب 
و محافظ

مذهبی ها، به ویژه مذهبی های این ور 
آب، می گویند که برای هر انسان روی کره 
 Guardian زمین یک فرشته محافظ یا
Angel از سوی خداوند گمارده شده تا 
از او مراقبت شود. این فرشته همیشه 

با اوست. 
همه  این  که  ایران  مردم  مورد  در 
بدبختی و بال بر سرشان آمده این گفته 
مصداق ندارد. احتماال هم »فرشته های 
مراقب« ویزای آمریکا و اروپا گرفته اند و 
ایران را یواشکی ترک گفته اند و یا جمهوری 
اسالمی پنهانی همه آن ها را شبانه اعدام 

کرده است!

آمار را حال کن!
در کنفرانسی اعالم شد که در ایران 
ایرانی یک دالل  امروز برای هر ۳0 نفر 

وجود دارد! 
شاکری،  عباس  کنفرانس  یک  در 
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی، همراه با تایید فرشاد مومنی 
در  دالل ها  گفت:   اقتصادی  کارشناس 
فروش  دالرهای  بخصوص  ناحیه  پنج 
نفت، اعتبارات بانکی، گمرک، صادرات 
فعال  دولتی  مناقصه های  و  واردات  و 
هستند )من غیرمستقیم مافیای جمهوری 

اسالمی را عنوان می کند(
این  ریشه  تا  گفت:  مومنی  فرشاد 
رانت خواری ها و پارتی بازی ها متوقف نشود 
ایران جان نخواهد گرفت. وی  اقتصاد 
گفت: کلیه این دالل ها در این پنج عرصه 
نظامی کامال نامرئی و ناشناس هستند. 
من و شما می دانیم که این آدم های نامرئی 

و ناشناس چه کسانی هستند:
دالرهای فروش نفت: آقا!
اعتبارات بانکی: آقازاده ها!

گمرک: حاج آقاها!
آقازاده ها و  آقا،  واردات:  صادرات و 

حاج آقاها!
مناقصه های دولتی: نوچه های آقا!

جای تاسف است که امروز برای هر 
۳00 هزار زن ایرانی یک دکتر زن وجود 
دارد ولی برای هر ۳0 نفر ایرانی یک دالل! 

فعال غصه نخورید، آمار را حال کنید!

قبل از این که رفتار کودکانه شما را 
گرفتار کند جهت کنترل خشم از روانکاوان 

کمک بگیرید.

رفتار تهاجمی... بازگشت غول های سینما به عرصه رقابت

او بازیگری است که سابقه ای افتخارآمیز 
دارد. در این فیلم ادوارد نورتون، اما استور 

و نائومی واتس نیز حضور دارند.

سه قلب
جشنواره کن همیشه عالقه داشته 
است در کنار فیلم های خوب بین المللی، 
تعدادی از فیلم های محصول فرانسه را 
نیز به مخاطبان خود معرفی کند. امسال 
»سه قلب« یکی از این فیلم هاست. در 
کاترین  و  گینزبورگ  فیلم شارلوت  این 
دفوو در کنار هم بازی می کنند. داستان 
فیلم درباره دو بازیگر است که با هم خواهر 
هستند و تحت تمرینات و آموزش های 

مادر خود به جایگاه فعلی شان رسیده اند.

Knight of Cups 
ترنس مالیک که چندین دهه است 
در عرصه فیلم سازی سروری می کند، 
کاماًل در مسیر وودی آلن قرار گرفته است. 
همان طور که از او انتظار می رود، فیلم 
جدیدش درباره مردی است که در بحران 
روابط خود با دیگران قرار می گیرد. نقش 
این مرد را کریستین بال بازی می کند و 
دیگر بازیگران فیلم نیز عبارتند از ناتالی 
پورتمن، کیت بالنشت و ایموژن بوتس 
خیلی از سینماروها امیدوارند این فیلم 
بیشتر شبیه »درخت زندگی« باشد تا 
»به سوی شگفتی«. اما با توجه به ویژگی 

مالیک در لحظه آخری بودن، احتمال 
دارد این فیلم به جشنواره کن نرسد.

خواب زمستانی
جیالن  بیلگه  نوری  که  فیلمی  هر 
کارگردان مولف ترکیه ای از سال 2002 به 
این سو ساخته ، در رقابت های جشنواره 
توانسته  و  است  بوده  موفق  کن  فیلم 
نظر  به  سازد.  خود  نصیب  را  جوایزی 
می رسد او این بار هم در این جشنواره 
موفق باشد. فیلم که از کشته شدن یک نفر 
در آناتولی سخن می گوید در واقع درباره 
انسانیت است. جیالن کار ساخت این 
فیلم را بسیار محرمانه انجام داده و به نظر 
می رسد تا زمان اکران فیلم در جشنواره 

کن کسی چیز زیادی درباره آن بداند.

کبوتری روی شاخه نشست 
و به فلسفه وجود اندیشید

کارگردان  سوئدی  اندرسون  روی 
عجیبی است. او سال 2000 برای فیلم 
»آواز از طبقه دوم« جایزه هیات داوران 
دومین  »کبوتر«  برد.  را  کن  جشنواره 
فیلم بلند داستانی او از آن زمان تا کنون 
او  که  فیلمی  دیگر  می شود.  محسوب 
در خالل این مدت ساخته است، »تو، 
زندگی« بوده است که سال 200۷ عرضه 
شد. آن گونه که از وب سایت خود روی 
اندرسون بر می آید، »کبوتر« آخرین بخش 
از سه گانه او از سال 2000 به این سو است. 
انتظار می رود فیلم جدید او افسرده تر از 
فیلم قبلی و تابلویی پر از چیزهای عجیب 

و غریب باشد.

گورستان پادشاهان
آپیچاتپونگ ویراستاکول، کارگردان 

تایلندی یکبار دیگر با فیلمی خوب به 
جشنواره کن باز می گردد. آخرین باری 
که او به این جشنواره آمده بود، سال 
20۱0 بود. یعنی زمانی که او به خاطر 
فیلم »عمو بونمی که می تواند زندگی 
گذشته اش را به یاد آورد« نخل طالی 
کن را برد. به نظر می رسد »گورستان 
پادشاهان« نیز به همان اسرارآمیزی و 
سورئالیستی فیلم قبلی اش باشد. آن گونه 
که گفته می شود، فیلم درباره گروهی از 
سربازان است که مغلوب بیماری خواب 
در روستایی کوچک می شوند. هالیوود 
ریپورتر این فیلم را مخلوطی از رویاهای 
عجیب، اشباح یک موجود عجیب در 
رودخانه ای و داستانی عاشقانه توصیف 

کرده است.

شیطان
به نظر می رسد سیندرال برای حفظ 
کفش راحتی اش شانس بیشتری نسبت 
به فیلم »شیطان« برای حضور در رقابت 
جشنواره کن داشته باشد. اما به هر حال 
سازمان دهندگان جشنواره عالقه زیادی 

به ایجاد فرصت برای فیلم های خارج 
از مسابقه دارند و در این مسیر تاکنون 
»ایندیانا  کارائیب«،  دریایی  »دزدان 
در  کریستال«  قلمرو جمجمه  و  جونز 
در  یافته اند.  مجال حضور  عرصه  این 
فیلم »شیطان« که نسخه ای متفاوت از 
»زیبای خفته« کمپانی دیسنی محسوب 
می شود، آنجلینا جولی نقش خدمتکار 
شیطان را دارد. از آنجا که اکران سراسری 
این فیلم تاریخ ۳0 می است، به احتمال 
بسیار اولین اکران عمومی فیلم در کن 

خواهد بود.


