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دانشجویان  وحشیانه کشتار دنبال به  *
دانشجوی یک توسط تک» «ویرجینیا دانشگاه
جداگانه صفهای آمریکا فرودگاههای کرهای
از غیر به انگشتنگاری، و بدنی جست وجوی
محمد اسامی با افرادی مخصوص صفهای
لی چو و کیم، برای اسامی مصطفی، عمر و و

کردهاند! ایجاد
فیلم  ساختن از بعد  دهنمکی  مسعود  *
جرگه کارگردانان در رسمی طور «اخراجیها» به
گرفتهوگویا نیازمندکمک هایروانیقرار مزغلو
اسپایک خصوصی مهمانیهای در شرکت برای
دعوت هالیوود مور به استون، مایکل آلیور لی،

اینلحظه ازشرکت شدهاست. مسعودده نمکیتا
دراینمهمانیبهعلتوجودفراوانمشروب،مواد
را و آن زده سرباز بیحجاب زنان ویژه و به مخدر

است! کرده موکول بعد به
فیلم  به دنیا سرتاسر ایرانیان اعتراض  *
پادشاهیشکستخورده را «۳۰۰»کهخشایارشا
کرده تصویر سرباز ریقوی یونانی چند مقابل در
در  ۳۰۰ ایرانی تظاهرات حدود آخرین ادامه دارد.
سه دخالت با فیلم سازنده این استودیوی مقابل
دقیقه عرضچند پلیسآمریکاییسیاهپوستدر

خاتمه یافت!
* اکبر گنجیمجموعه سخنرانیهای خودش 
عنوان«آینده با آپکمدی» بهصورت«استند را
به و رسانده اتمام به آمریکا سرتاسر در شریعت»

می کند! پهن اروپا و کانادا در را خود تور زودی
زندانی  و دستگیری از بعد عبادی * شیرین
به تهران  در زن سیاسی فعال صدها شدن 
زنان حقوق همه این از او خبرنگاران گفت که
دفاعخواهد کرد.اوبهطورخصوصیبه خبرنگاران
بهمن گفت:دمجمهوریاسالمی گرمکه اینقدر

است! کرده معرفی مشتری
* بعدازموفقیتفیلم«اخراجیها»کهتوسط 
مفسران است شده ساخته دهنمکی مسعود
زیادنمی دانندپیش بینی سیاسیکهدربارهسینما
میل سعید امامی، مانند زودی او به که کردند

کند! پیدا «واجبی» خوردن به زیادی
* نمایندگاندموکراتمجلسوسنایآمریکا 
کوششفراوانمی خواهندبودجهنظامیجورج با
عراق در آمریکایی سربازان حفظ برای را بوش
«پریز روزنامه های آمریکایی به قول و نمایند قطع
بوش جورج بکشند». از برق را آمریکا ارتش برق
خانم جمله از آنها همه به ارسال بیالخ ضمن
نانسیپلوسی،رییسمجلس،دیروزبهخبرنگاران
از باتریاستفاده قطعکنند پریز برقرا «اگر گفت:

خواهم کرد.»
برایحملهنظامی  * بهدنبالتهدیداتآمریکا
بهایران، جمهوریاسالمیدرتبلیغاتگستردهای
را به ایرانیان میهنی و ملی احساسات سعی دارد
مراسم به برگزاری از کمک برانگیزد. بعد نوعی

و کنفرانس چند برپایی و مصدق بزرگداشت
ادب فارسی بزرگان شناخت کنگره، برگزارکننده
فعال که خواسته ایرانیان از جمهوری اسالمی
به عنوان کرده و فراموش را اسالمی بودن خود
هم خارجیان اشغال گر با مقابل یورش ایرانی در
متحد شوند.جمهوریاسالمی بهمردمقولداده
مصدق، زادگاه محمد در احمدآباد، امسال که
کلهشانپیدا و سر بسیجیها ایران، قهرمانملی
نخواهدشدوحتی ممکناست خیابانولیعصر
خیابان یعنی آن سابق اسم به دوباره تهران در را

مصدقنامگذارینمایند!

بای یلستین! بای
بوریسیلستین، اولینرییس جمهورروسیه،
حالیکه  قلبی در و۵۰۰ حمله از هزار باالخره بعد
حومه در بیمارستانی در بود لبش روی لبخندی
و کرد به جان آفرین تسلیم خود را جان مسکو
را او روح جان آفرین وصیت او طبق شد قرار
او که نماید. تقسیم شوروی دیگر بین مردههای
کرده، خراب «کمونیسم تئوری بنیانگذاران از
سالمبر کاپیتالیست»بودتوانستاتحاد جماهیر
به انقالب و خونریزی بدون را سابق شوروی
به وکشورشرا جمهوری هایفعلیتبدیلنموده

برگرداند. آزاد کشورهای جمع
والدیمیرپوتین،رهبرفعلیروسیه،روزتشییع
و قرار نموده عزایعمومیاعالم یلتسین را جنازه
برای اسمیرینوف ودکای بطری میلیونها است
آمریکا از دفن او مراسمکفنو مصرفهواداران در

و سرمست باد! شاد وارد گردد. روحش

بدحجابی با مبارزه
مبارزه با برای احمدینژاد دولت طرح ضربتی
کلیهشهرهایمهم پیشدر روز چند بدحجابیاز
در گردید. خبرنگاران آغاز جمله تهران از ایران
مصاحبهمطبوعاتیاحمدینژادازاوپرسیدهبودند:
با جمهوری زمان نامزدی ریاست در شما «خود

با این مملکت و مسخره گفته بودید حاال خنده
باید فحشاء فقر و بیکاری قبیل از مشکالت همه
و خانم ها لباس دنبال به که باشد داشته دولتی
خودتان حاال چطور است برود؟ پس پسرها موی

شدهاید؟» برنامه این طراح
این داد: «من کجا جواب کتمان کرد و او
را برایش حرفهایش نوار وقتی را زدهام؟» حرف
جیب در را دستش لبخندی با کردند پخش
کاپشن بدقوارهناصرخسرویاشکردوگفت: «این
نوار درست مثل کرده، درست را اسراییل نوارها
چیزهای از صحبت آن در من که آمریکا ویدیوی
سازمان ملل در نور هاله مثل غریبی عجیب و

بودم!» کرده

رادیویی تجاری آگهی
«آفساید» فیلم موفقیت از بعد ـ گوینده
ایران از متفاوت فیلمی پناهی، جعفر ساخته
اخراجیها (با صدای میکنیم: به شما تقدیم را
کارگردان دهنمکی مسعود ساخته پژواکدار)
و شنبه شب سانس نه دو در ایرانی. فقط بانمک

درسینماهایلوس آنجلس. یکشنبه
ایرانیان برای رایگان بلیط با اول سانس
برای دوم سانس و آمریکا از شده دیپورت
با همراه غیرقانونی لوسآنجلسی «آمیگو»های

زیرنویساسپانیایی.
بلند) خیلی و صدای پژواک (با اخراجیها

بد خیلی است، بد جنگ
کمدی استند آپ نوشته ای برای

جنگی داشتم از تلویزیون یک فیلم دیشب
دلیلی به بود. باحال خیلی میدیدم. حماسهای
فیلمهایجنگیبیشتر کهدرستنمی دانممناز
این به شاید می آید. خوشم پلیسی فیلم های از
دلیلکهدرفیلم های پلیسی فقطدوسهنفرکشته
میشوندولیدرفیلمهایجنگیهزاراننفر.فیلم

رنگی کرده قدیمی بودولی با تکنولوژیجدید آن را
میداد. حسابی لذت دیدن خون بودند.

یکدیگر دو طرف جنگ داشتند که همانطور
رامیکشتندباخودمفکرکردمجنگدرزمانهای
بوده مردانه چقدر و مرتب و منظم چقدر قدیم
و جنگ قشنگ یک برای قدیم در زمان است.
پیکار صحنه یا میدان طرف دسته در دو دو تمیز
بههمخیره میشدند دور از کارزار میایستادند. و
وساعتهاچیزی نمی گفتند.حتی ازالفاظرکیک
با صدور نمیکردند. استفاده هم فحش دادن و
فرمانناگهانطرفینبه طرفهمیورشمیبردند
وباهمگالویزمیشدند.جنگهایقدیمبرعکس
برخوردار ایمنی کلیه موارد از امروز جنگهای
یونیفورم و  لباس یک کارزار هر طرف بودند.
مخصوص میپوشیدندتامباداکسیسرباز خودی
آمریکایی هواپیماهای (مثل بکشد اشتباه به را
میریزند). و خودی سر غریبه روی را بمب که
هم با نفر صدها هزار وقتی است که بدیهی کامال
شوند بسیارمشکلاستکه بتواندوست گالویز
برای قدیمها حتی داد. را تشخیص دشمن و
اینکه بهاشتباهکسیکشتهنشودیکسری مامور
خودپرچمو با براسبمیشدندو مخصوصسوار
آنها کهمشکل بیرقهای رنگیحمل میکردند تا
دوربینیو نزدیکبینیدارنددرستبه هدفحمله

را بکشند. دشمن و فقط کنند
سرخ پوستان قبایل جنگهای به اگر حتی
آنها که میبینیم کنیم نگاه آفریقایی سیاهان و
در موردعالمتگذاریدوستودشمن همبسیار
افرادش به قبیله رییس یک بودهاند. حساس
رییس قبیله و عقاببزنند میگفت بهسرشانپر
پرهای جغد از افرادشمیخواستکه دیگر ازهمه
برای احتیاط حتی آنها کنند. کبوتر استفاده و
هم رنگآمیزی را خودشان و صورت سر بیشتر

باشد. خیلیکمتر احتمالاشتباه تا میکردند
مقرراتایمنی در زمان قدیم در جنگهاخیلی
ژاپندرافتاد دیگر با رعایت میشد.وقتیکهآمریکا
نبود. و... پرچم و نظامی یونیفورم به احتیاجی
تشخیص میشد راحت خیلی را چشمبادامیها
لباس از بیرون و بودند عور و لخت اگر حتی داد
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کرد! بازی گیم یا کرد با تلفن چت میشه چشمی خیلی سخت یک که اینه حجاب بدی

سربازیشان.
طرف یک از دور بود و اگر ژاپن خیلی هم راه
طرف به و شتر اسب دیگر با از طرف آمریکا و
جنگ و میشد تلف وقت کلی می رفتند هم
راه از سوم جهانی جنگ نشده، تمام دوم جهانی
اتمی بمب کرد قبول آمریکا که بود این میرسید.
تا ژاپنیها ببرد دنیا سوی آن به دنیا این سوی از را

خستهنشوند.
را کردن ارزش جنگ قدیم واقعا جنگ های
داشتم که فیلمی همین مثل درست داشت.
و بود. زمین مطرح مهم و چیز می دیدم همه
البته دلیل جواهر و و پول قلمرو بزرگتر داشتن،
اسیر یعنی جنگی هر معمول بهانه و همیشگی
برده و کنیز عنوان به آنها گرفتن و زنان کردن

جنسی.
خیلیآبکیوسوسولیشده اند. امروزجنگ ها
و جواهر و زمین تخت و تاج بر سر جای جنگ به
هم مقابل در دسته دو شده اند. عقیدتی جنگ ها
قرار اوقاتروبرویهم بیشتر البته (که میایستند
رد و جدلهای لفظی و جنگ از بعد نمی گیرند) و
تیر به پرتاب شروع رکیک کردن کلمههای بدل و
بشه؟ چی مثال که میکنند. هم طرف گلوله به و
اینکه توست؟! بهتر از و ایده ام عقیده من اینکه
حرفمندرستاستو حرف توغلط؟جنگهای
لت را مذهبیخندهدارترهستند.میزنندهمدیگر
نپرستیده را خدا او مثل طرف چون میکنند پار و
نکرده خدا را نیایش میدهد که او نشان راهی از و
خودش اصال هم که خدا است. باورتان می شود؟
نوع این قاطی هیچوقت و نیست جنگ اهل
احتماال و کشتارهای مذهبی نمیشود و نبردها
حق هر حماقت، همه این با میگوید توی دلش
قدیم شوند. در زمان است که کشته طرف دو
جنگ در پیروزی داشتند. قاعده و اصول جنگها
میشد. داوری و مشخص کشته شدگان تعداد با
که قبول می کرد کشتهمیداد طرفیکه بیشتر هر
فرق خیلی قاعده این امروز است. باخته را جنگ
نگاه را و لبنان اسراییل مثال جنگ کرده است.
که  گفتند همه ولی شد ۵۰ به ۵۰۰ تمام که کنید

است. حزباهللا پیروز شده
مهم خیلی سردار ها و ژنرال ها قدیم زمان در
شجاع رهبر تا دو سه طرف جنگ دو هر بودند.
صف جلوی خودشان که داشتند جنگجو و

مردن از میکردند و حمله دشمن سربازانشان به
نوادا صحرای در ژنرالها امروز نداشتند. ترسی
بمبی کامپیوتری تکمهای فشار با و نشسته اند
هواپیمای از استفاده با دیگری کسان سر بر را
به شام برای و شب رها میکنند سرنشین بدون
رهبران مذهبی برمیگردند. و آپارتمانشان خانه
رهبری دنیا در دینی را عقیدتی و جنگ های که
اسلحهای و شمشیر هیچ لمس بدون میکنند
فقط خودی، کاله و زره هیچ پوشیدن بدون و
مینها روی را  نفر هزاران اشاره دست یک با

میفرستند.
امروزهسربازها درسربازخانه ها پنهانمیشوند
خرید میدانهای مراکز در پیرزنها کودک و زنو و
از را گوش خودشان و چشم و و پا دست تفریح و
بمب خودش کسی به که میدهند. وقتی دست
رفت پر از پرجمعیت و یکمرکز در آن را میبندد و
با پیروزی که کرد قبول باید میکند منفجر آمد و
از است فرمولی جنگ» کشتهشدگان «شمارش

قدیمی. و افتاده مد
آیامیتوانیدمجسمکنیدسرداریراکهبهجای
به قلب سربازان نشستنبر اسب سفیدشو حمله
و تاریکیبهخودش سیمو باروتو دشمن،در خفا
سرداران و کودکان زنان قصد کشتن و ببندد میخ

باشد؟ را داشته دیگر طرف
از جنگ را صفحه دوربین بود. آخرهای فیلم
نفر روی هزاران نشان میداد. دور نمای با باال و
زمین افتادهبودند.چمنسبززمینپیکارپراز خون
کله های جدا و بریده گوشهای و پا و بود. دست
طرف یک از بود. گرفته فرا را جا همه تن از شده
سردار از جمله باقی مانده بودند چند نفر مبارزه،
اصلیکهرویاسبقهوهایرنگتنومندینشسته

بود. خون لکههای از پر صورتش و بود
پیروزشدگان جنگ صدای هورایبازماندگانو
نشان را دوربیننمای نزدیکیازسردار رفت. بههوا
بود این رفته یادم که بودم فکر توی داد. آنقدر
پادشاه سر بریده او بده؟! آدم یا خوبه بود آدم بابا
بهدوربین رو قلمرویمخالفرا دردستشگرفت و

شد. بلند دوباره هورا صدای داد. نشان همه به
اخبار روی و را عوض کردم تلویزیون کانال
دستمال با  که سیاهپوش نفر چند گذاشتم. 
پرچم بدونیونیفورم، بودند، پوشانده صورتشانرا
که چاقوی کندی با عقاب، پر یک و حتی بیرق و

زور میبرید داشتند سر یک غیر ماست را هم به
نظامی را با لذت فراوانیمیبریدندتا کله او را جلوی

دهند... نشان دنیا مردم همه به دوربین

دموکراسی ما آقا
نمیخواهیم

ایرانیان  به نامه سرگشاده
مقیم خارج

شما خواهران حضور همه بنده به نامه را این
درستشاین مقیمخارجنوشته ام. برادرانعزیز و
امور در شما از رهبران برای یکی را نامه که بود
نمیدانستم دقیقا چون ولی مینوشتم سیاسی
شما همه برای است آن را مسئول کسی چه
همه تا گذاشته ام را عمدا باز آن در و فرستاده ام

بخوانید.
صحبت زیاد سماجت با شما که است مدتی
رژیمصورتگیرد ایرانتغییر اینمیکنیدکهدر از
عوض را با کمک آمریکا وضع مملکت بتوانید تا

برگردانید. انقالب از قبل مثالبه و کرده
شما از ایرانی یک شهروند  عنوان به من
در بردارید و کچل ما سر دست از تقاضا میکنم
و و شوفاژ کولر که خودتان خانههای قصرمانند
قطع هیچوقت برقشان (و دارند مطبوع تهویه
ایران داخل در ما بگذارید و بنشینید نمیشود)

به سرنوشتخودمانتصمیم بگیریم. راجع
ما دموکراسی نمیخواهیم! وضع آقاجان، ما
مثل هوایتان حاال شما است. خیلی بهتر شما از
آرامش کمبود امنیت و ما آلوده نیست، مثل ما
افسردگی وکمبودهای روانیدیگر ندارید،مثل ما
را ندارید.خب کهچی؟چهفرقیمیکند؟ وضعما
خراب باخودتانمقایسهکنید.میگوییدوضعما
اروپا و آمریکا در شما میفرمایید! اشتباه است.
راست و چپ اینجا ما میکنید. کار تراکتور مثل
۳۶۵ روز فقط ۲۰۰ روز  از سال در داریم. تعطیلی
تولد مرگو آنداریم. این و سالگرد میکنیم. کار
شما برعکس تاریخی. و انقالبی و روزهای امامها
کهروزی۱۰ تا ۱۲ ساعت کار می کنیدما فقط چهار 

میدهیم. انجام مفید کار ساعت
و سالمتی و عمر بیمه که شما برعکس

اجناس و فروش درآمد و مالیات بازنشستگی
دیگر زهرمار کوفت و هزار امالک و مالیات و
دولت از دستی هم چیزی یک تازه ما میدهید
چه این دارید. آزادی میگویید شما میگیریم.
ما مثل میتوانید آیا دارید؟ شما که است آزادی
بزنید بیرون اتوبانها از خط خودتان ترافیک در
آیا جرات دارید کنید؟ و معوج رانندگی کج و
بلند؟ یک صدای با هم آن بزنید بوق مثل ما
رد کنیدپلیسباقبض جریمهسنگین چراغقرمز
تلفن کارمان خدمتتان میرسد. ما اینجا با یک
میزند! جریمه غیبش و قبض میشود درست
۱۰۰ تا  بزنید وافور به پک یک خانه تان توی اگر
اینجا ما تو. می ریزند پنجره و در از دولتی مامور
شما است. کور و سوت مامورها بدون بساطمان
یک آشنا ده بیست طریق از و لرز ترس با باید
و خیلی راحت ما کنید. جور مثقال ماریجوانا
سادهسرهر چهارراهیمیتوانیمبهترین مواددنیا
کنیم. و حال بخریم شاه زمان دالر به قیمت را
برای باید ما میسوزد که حال ما به دلتان شما
یا شراب و آقا خانگی اصغر عرق شنگول شدن
بگویم یواشکیبخریم.اگربهشما موسیوقاراپطرا
اسپانیایی و شراب و فرانسوی ودکای که بهترین
است ممکن است ایران در اسکاتلندی ویسکی

سالمتی به نامه موقع نوشتن این نشود. باورتان
ایرانی دلتانبهیک ماهواره  دارممیزنم! شما شما
اینجا ما است، خوش آمریکایی کانال تا سه دو و
داریم. کانال ماهوارهای و تلویزیون همه دنیا از
نباید هم قرون یک اونجوری! کانال و اینجوری
اونجوری از صحبت بدهیم. را پولش شما مثل
تلفن یک آمریکا با در میتوانید شما هم آیا شد،
یک  برای خوشگل را جوان ۱۸ ساله دختر ۲۰ تا
پارتی خصوصی به خانهتانبیاورید آن همبه قیمت
جور گزاف قیمت شما با پیرزنهایی که از یکی

میکنید؟ فکر نمیکنم.
توی نانمان و است جور عشقمان اینجا ما
صیغه دارم. سالی تا زنم سه از به غیر روغن. من
روم می ترکیه دوبار به و سالی دوبی به بار دو
چنین شما میکنم. خواست دلم هرکاری و

دارید؟ آزادیهایی
جواب تا بگیرید اجازه  خانمتان  از لطفا

بدهید!
آزادی که بگیرید ایراد ما از هی شما حاال
شده، زیاد فحشاء است، فقر و گرانی نداریم،
بهانه شد این هم نداریم. و مالی جانی امنیت
دروغ های باید ما که چی رژیم؟ حاال تغییر برای
 بقیه در صفحه ۳۷   

از طریق تلفن یا ارسال فکس غذای خود را سفارش دهید، 
ما بالفاصله آن را در محل کار یا خانه شما 

(تا فاصله سه مایلی رستوران) حتویل می دهیم

رستوران معروف و قدیمی «نان و کباب» در فالس چرچ، ویرجینیا، 
پس از اجنام تعمیرات، تغییرات و تزئینات اساسی، با متنوع ترین 

غذا های خوشمزه ایرانی در خدمت هموطنان گرامی است

برای نوش جان کردن خوشمزه ترین چلوکباب سلطانی 
(با گوشت گاو  یا گوسفند)، چلوکباب کوبیده، 

جوجه کباب سلطانی، چلومرغ، کباب ماهی و کباب 
سبزیجات (غیرگوشتی) سری به «نان و کباب» بزنید

کله پاچه، دیزی، دل و جگر گوسفند و نان داغ تنوری 
هر روز در رستوران «نان و کباب» موجود است

همراه با «غذای مخصوص روز» که در هر روز هفته 
شامل یک نوع خورش سنتی و خوشمزه ایرانی است 

تهیه انواع خوراک مورد عالقه خود برای پذیرائی در مهمانی  ها، جشن ها 
و مراسم عروسی را به ما بسپارید و رضایت خاطر داشته باشید
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شمارهافقی این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

فیلم نقد
۲۴ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه ۱۵ صفحه از بقیه

درسبکوسیاقییاغی وار آدمها همانحوادثو
تارانتینو راه  این  در و  ابتدایی، خلق سازد و
آشنای مضامین دستانداختن با رودریگز و
لفافه در اجتماعی مختلف مسایل کالسیک،
بهکمک کردنخودسینما وحتیمسخره طنز
اصطالح [به کثیف صورت به فیلم کپی چاپ
ازفیلمهای نامربوط بارانی]، آنونسهایخراشدار
یا و اس» اس گرگنمای «زنان [مانند انتقامی
آغازین با نوشته رنگینکمان شکرگزاری»] «روز
تقدیممیداریم»دریاییازخشونت، «فیلممانرا
بیآنکه راه میاندازد انفجار به و کشتار خون،
مهمل و بیربط و حقیر آثار آن باشد. تاثیرگذار
قدیمدستکمنفرت برانگیزوحال بههمزننبودند
و کمتر تارانتینو ولیفیلم سرگرممیکردند تنها و
رودریگزبیشتر،مخرب است ولبریزازصحنههای
نشانیهم از بهگمانما که زشت ومشمئزکننده

ندارد. کالسیک Bفیلمهای
وحشت» «سیاره رودریگز از اول فیلم
و چرکین موجودات از دلهرهای (Planet Terror)
در میرسد نظر به که است (زامبیها) زخم آلود
وقوع ماجراها زمان گویا اما حال میگذرد زمان
است  نظامی» «پایگاه یکجا ۱۹۷۴ باشد. سال
ویلیس اجراکننده بروس که شخصیتی غریب [با
در و هسته ای، حمله انجام تدارک در و است] آن
مریض آدم های با بیمارستانی است دیگر، جای
آن ها قربانی همه می شود معلوم بعدا آلوده که و
هستند جاندار) (مردههای «زامبیها» از گروهی
چند و طرف، این دو دسته از یک میان جنگ و
جمله [از دیگر از طرف غیرعادی شخصیت تا
بازی را رودریگز نقشاش که فردی ماجرا قهرمان
بازیرزمکگوان میکندبههمراهعشق سابقاو با
میخورندوسرانجام جایآن زامبیها پایش را که
و آن تار با را و دشمنان میگذارند مسلسلی کار
مارمیسازد].فیلمجاییبراینفسکشیدنباقی

آنگلوله بارانوخون پاشیدن سرتاسر نگذاشته و
که کثافتهایی و کندن است پا و سر و دست و
میشود. بیرون ریخته موجودات کریه دهان از
از دنیایی وحشت خواسته است رودریگز شاید
آن واقعبر جهنمیرامجسمکندکهتکنولوژیدر
حکومت میراندامادرپسآنهمهسالحوماشین

نمیشود. احساس «وحشت» انهدام، و
نمیتواند وحشت»  که «سیاره جایی در
دنیای هم گسیختگی و بیهدفی بشر از حالت
«ضد با تارانتینو سازد، القا را کنونی ماشینی
آورده رو دیگری زمینه به (Death Proof) مرگ»
ماشین به کمک که افراد بشر فیلمی است آن و
بهترین آن و [نمونه میزنند انتقام به دست 
به  متعلق Vanishing Pointـ  ـ نابودی» «نقطه
است  رانندهای نیومن بری آن در ۱۹۷۱ که سال
هم می ریزد به را شهری عاقبت با پلیسو درگیر
داستان میرساند]. پایانی  نقطه به وخویشتنرا
الابالی دختر چند با تارانتینو را مرگ» «ضد
برهنه سکسی) میکند (با پاهای بار شروع در
کله و سر و بعد آن ها مفرط میان دیالوگ و
که میشود پیدا راسل) (کرت بدلکار» «مایک
با و است تلویزیون قدیمی فیلمهای بدل راننده
به شکار مرگ» به اسم «ضد خود ماشین سیاه
با جاده ای خونین دوئل [در میپردازد دختران
میشود]. شاخ به شاخ جوان دختران ماشین
حضور با بعد و کندپیشمیبرد را قصه تارانتینو
چندزنهالیوودی(مثلرزاریودآسنوزوییبل)
پایه آنان، معنادار دیالوگهای طوالنی مجددا و
«مایک» بار این و میریزد را «مایک» از انتقام
مرگبار تعقیبی و میافتد آنها دام در که است
هوسبرایمردن حقیقتبر در و شکلمیگیرد
میخواهد تارانتینو نهایت، در میشود. تاکید
نتیجه و به وجود آورد و مرد بین زن موازنه ای
را آدم خباثت خشونت و آن همه از پس این که
حد تا این میتواند سینما که خنده می اندازد به

کند. نزول

چشم رسیدند که این نتیجه ماهه به این چند
نشده زن کار گذاشته از مرگ این پس مصنوعی
ردی روشن از این چشم قسمت نهایی بود زیرا در
میشود. جمجمه مشاهده تماسطوالنیطال با
۵۰ قرن پیش  که سوخته استادان شهر مهارت
بودندچشمیمصنوعیولیبسیارشبیه توانسته
قرار جمجمه در را آن و بسازند طبیعی چشم به
نوعی به که کستانتینی لورنزو گفته به دهند
میآید به حساب به سوخته شهر کشف کننده
تالش های خالف بر که می دهد نشان وضوح
تهیهکنندگانفیلم«۳۰۰»کهسعیدارندایرانیان
که جلوه دهند مردمی وحشی را بدوی و باستان
زمین زندگیمی کردندسدهها کره اینبخشاز در

بودند. زمان خود هم ملل پیشرفتهتر از

خبر کمان رنگین

نظم  با ـ طوسی اسدی منظوم آثار از ۱ ـ
ترتیب. و

صحرا  روباه ارتش نازی ملقب به مارشال ۲ـ 
کهبهدستورهیتلرخودکشیکردـکالهطاغوتی!

اتومبیل. چشمکزن چراغ ـ
از  ـ و زرع کشت برای آمادگی زمین ـ  ۳

کردستان. استان در شهری ـ ثبت شعبات
قدیم کاشمر  نام ـ چیزی عاقبت آخر و ۴ ـ

حرام! خوردنی ـ
اقتباس  محتوای با کتابی ـ مرکب دان ۵ ـ

آلمانی. آقای ـ دیگر کتب از شده
ادب ـ  از و دور جمالت نیشدار بیان ـ ۶

آبی. رود
و ارمغان  تحفه ـ کرمان استان بخشی از ۷ـ 

وحشتناک. ـ سفر
انواع  مارکیبر آنچهازمتوفی باقیبماندـ  ۸ـ 

قلندران. چوبدستی ـ وطنی خودروی
تصرف  در که جزیرهای ـ باربردار درازگوش ۹ـ 
بازگردانده اصلی چین به سرزمین و بود پرتغال

دلیر. و شجاع ـ شد
و بیخبر. ـ بیموقع ماالمال و پر ـ ۱۰

پیوسته  هم و به ـ آمیخته سنگریزه ۱۱ ـ
انار. شهر ـ کردن

گیاهی  ـ ایرانی موسیقی در دستگاهی ۱۲ ـ
یک ـ خوشبو و سیاه دانههای با خودرو و دارویی

پایثابتگلوله.
ـ  گریبان  ـ گوی  ـ خیابان عمو سام!  ۱۳

عمیق ترینچاه.
خویشاوند  ـ زنانه تنپوش نوعی ـ  ۱۴

آفرین. افتخار آویز سینه فوتبالیستـ
مورد  و آمریکایی دولتمردی ـ شوخطبع ۱۵ـ 

سام. عمو خشم

داستان  ـ انفصال جنگهای شمالی ژنرال ۱ـ 
«پیس». قولی یا به برای تئاتر شده تنظیم

ماههای  از ـ چیزی ظاهر و بیرون طرف ۲ ـ
بنیادیافته. ساختمانیتازه قمریـ

یونانی  ربالنوع ـ کشنده ـ درختچهها از ۳ـ 
اندیشه. مظهر

آرزو  میل و تازیـ  روز ـ آن میترسد زائو از ۴ـ 
کردن. مرتب و منظم ـ

فرنگی. بایگانی ـ نوین ترکیه بنیانگذار ـ ۵

دربندکشند  تا میگذارند مالیاتـ خراجو ۶ـ 
فرشتگان. عالم ـ

روز  ـ کوتاه سرپر تفنگ ـ نوعی بیزاری ۷ ـ
گذشته.

محالت شمالی تهران ـ  از ـ شدن دربند ـ ۸
دستگاه در گوشهای و است ستم و جور و ظلم

همایون.
فوت  احترامنسبتبهکسیکه کلمه تلخـ ۹ـ 

ـ آزخ. کرده است
هواپیمای شکاری  ـ نومیدی ـ روز تولد ۱۰ ـ

روس.
دیکتاتور  رییس جمهور ـ شطرنج وزیر ـ  ۱۱

زیمباوه.
از شهرهای شمالیـ   ملتـ  ۱۲ـ  منسوب به
و اکسیژن پنجم یک مرکب از بو و بیرنگ گازی

هادی. ـ فلز پنجم ازت چهار
برای  ـ ظرفی کرمان در استان شهری ۱۳ ـ
یونان. مشهور و باستانی نقرهـ  مورخ و طال ذوب

هوس  ـ ریز هر جانور بودن ـ هم مانند ۱۴ ـ
باردار. بانوی

کتاب  ایرلندی بذلهگوی و شوخ نویسنده ۱۵ـ 
شکسپیر. از تراژدی نمایشنامهای ـ سیب» «بار

و موفقتر انقالب کاملتر، ببینند، انقالب آینه
طبقهای جانشینی با واال بود. خواهد آیندهدارتر
داشت و خواهیم کار و سر دیگر طبقه به جای
که گفتم همچنان و باقی... حکایت همچنان
طبقه جدید، در رهبران و پاکدامنی حسن نیت
زیادی معجزه روابط اجتماعی واپیچ پیچ چنبر
رهبران اندک نیست، تاثیر و نخواهد کرد. قلمرو
راست دارد. اگر را خود خاص تاریخ قوانین اما
نیز این است، ساخت افراد بشر تاریخ که است
رهبران وجود بشر در همه افراد که است راست

نمی شوند.» داردخالصه ادامه

عقل... مفهوم به نگاهی
ما بفهمیم نگذارند و بخوانیم را «کیهان» تهران
چی؟ خب که میافتد؟ اتفاقی چه بقیه دنیا در
فرقی میکند؟ دروغش برای ما راست و مگر
نزنیم چی که مجبوریم ریشمان را تیغ که حاال
رفتیم به زور اگر حتی موهایمان ژولیده باشد؟ و
بههممیریزد؟اگر بهزور دنیا یکنماز جمعهمگر
برایکسیکهنمیشناسیمرایبهصندوقبریزیم
بگوییم بار سه یا بار روزی دو اگر اشکالیدارد؟ چه

دارد؟ اشکالی چه آقا!» حاج «چاکرم
تکلیف تقاضا میکنمبرایما درخاتمهازشما
از دور را (به بگذارید ما حالمان نکنید و تعیین
حسادتشما)درمملکت خودمانبکنیموغصه
شما نه بخوریم و ما را رفت» از دست «ایران

خوشنشینهایسوسول!
ایران در کاری شما از هرکدام اگر خاتمه در
کارهایتجاری در و اگر داشتدرخدمتهستیم
در هرکشوری با معامله در را شما کار ما هستید
اقتصادیو کهخودشمحاصره (حتیآمریکا دنیا

میاندازیم. راه باد برق و مثل گذاشته) تحریم
قربانهمهشماوطرفدارهمهملیمذهبیها،

نوروزی قدرت اهللا

خالی از شوخی
۲۹ صفحه از بقیه

١ ٥  ١ ٤   ١ ٣  ١ ٢   ١ ١   ١ ٠   ٩    ٨    ٧    ٦     ٥    ٤    ٣    ٢    ١   
   ١
   ٢
   ٣
   ٤

    ٥
   ٦
   ٧
   ٨
  ٩

  ١ ٠
  ١ ١
 ١ ٢
  ١ ٣
 ١ ٤
١ ٥

١ ٥  ١ ٤   ١ ٣  ١ ٢   ١ ١   ١ ٠   ٩    ٨    ٧    ٦     ٥    ٤    ٣    ٢    ١   
   ١
   ٢
   ٣
   ٤

    ٥
   ٦
   ٧
   ٨
  ٩

  ١ ٠
  ١ ١
 ١ ٢
  ١ ٣
 ١ ٤
١ ٥

ف

خ

ر

ج ن
ط

ا

ا ر
ا

ا

س ا
س

ی
ب

ا

ر
ر

مه

ر

ل

ی

ی
ی

ر
م

ه

ش

ب

ر

و

ل

م

ز

ی

ن

ی

ر

ی

پ

ت

ب

ی

ا

ح

ا

م

ط

ه
ا

ب

ا

ت

ف

ط

ر

س

ا

ر

ا
ز

ا

س

ا

ع

ا

و

ا م

و

ا لو
ا س

ک

س

ت

د

ا

ک

ر

س

ن
م

ا

ک

ر

ت
ر

ی

ا

ی

ن

ن

ی

ا

ی

ل

ه

ش

ت

خ

ر

ف

گ

ن

ن

م

ف

ن

ا

ا

د

ا

هر

ی

ا

س

ل

ت

ر

ا

و

ز

ه

س

ت
ش ی

م

ا

ر

ا

ک

و

ن ی

ب

ه
ف

ک

ر

ر
م

ر
ر

ب

ن

ا

ک

ز

ص

ج

ی
ا

غ

ر

و
ا

ی
ز

و
و

س

هب
ر

غ

و

ی

ح

ی

د

ی

م

ا

ا

ق

ل

ا

اب

ر

ر

ی

جلسه در اسالمی جمهوری دولت هیات 
احمدینژاد محمود ریاست به که خود هفته این
برگزار شد،عبدالعلیصاحبمحمدیراکه پیشتر
به بوده کشور وزارت عمرانی معاونت قائممقام

هرمزگانبرگزید. جدید عنواناستاندار
نمایندگاناستانهرمزگاندرمجلسشورای
انتصاب در که دارند  اعتراض این  به اسالمی
استاندارجدیدبا آنانمشورت نشدهوحتیخبری

است. نشده داده آنان به نیز
محمود که زمانی در صاحبمحمدی
داشت همکاری وی با تهران شهردار احمدی نژاد
معترض نمایندگان یکی از مشیری، شهریار و
اشارهبه استعفای خودوچهارنماینده هرمزگانبا
از جدید «استاندار گفته: خبرنگاران به دیگر
هم و حاال بوده شهرداری تهران مسئوالن قبلی
مجلس به تهران شهرداری از را دیگر نفر پنج

جبران کنند.» را حضور ما عدم بیاورند تا

هرمزگان اهل تازه استاندار مشیری، گفته به
بی اطالع است. استان این مسائل از و نیست

مشیری شهریار علی دیرباز و آشوری، محمد
حسینی سیدعبداهللا بندرعباس، نمایندگان
میناب نماینده معلمی علی و بندرلنگه نماینده
ازسمت استانهرمزگانهستندکه پنجنماینده
علنیمجلس جلسه در و کرده استعفا اعالم خود

نیافتهاند. حضور
عبدالرضا هرمزگان، پیشین استاندار
سمت به پیش ماه چند که بود شیخاالسالمی
منصوب اسالمی جمهوری رییس دفتر رییس

شد.
نمایندگانمعترضاستانهرمزگانطینامه
را دیگری شخص اعالم کردهاند که سرگشادهای
وزارت به برای جانشینیشیخ االسالمیانتخابو
و برگشت ورق «اما بودند، کرده معرفی کشور

شد.» انتخاب امر این برای دیگری شخص

که گفتهاند  خبرنگاران به نمایندگان این 
برای آنان  پیشنهادی  فرد با نیز وزارت کشور 
حتی احتماال و بوده موافق هرمزگان استانداری
فردی نیز از او امورمجلس معاون وزیرکشور و
شده سمت تعیین این برای هیات دولت در که

بودهاند. بیخبر
ریاست تصدی از پس احمدی نژاد محمود
جمهوریاسالمیایرانتمامیاستاندارانرا تغییر
اعتراض مورد به در چندین این تغییرات که داد

نمایندگاندرمجلسانجامید.
بودن غیربومی به اعتراضها این اغلب

استانداران تازه بازمیگشت.
در که بلوچستان و  سیستان  استان در
استاندار نیز تعیین دارد هرمزگان قرار همسایگی
نمایندگان این از تن چند استعفای اعالم به تازه
نمایندگان این اما انجامید مجلس در استان
تکذیب یا گرفتند پس را خود استعفای سپس
تصمیم در نیز دولت جمهوری اسالمی کردند و

نداد. تغییری تازه استاندار تعیین برای خود

اجتماعی و سیاسی خبرهای
۹ صفحه از بقیه
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