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عزاداری و عید نوروز
مسئول روابط عمومی حسینیه اعظم زنجان 
با اشاره به جشنواره عکس سوگواری مردم زنجان 
گفت: کتابی از این سوگواری شامل عکس های 

عزاداری تهیه شده و در ایام نوروز توزیع می شود!
بفرما، این هم تبریک نوروز مردم زنجان: فرا 
رسیدن نوروز باستانی را تبریک گفته و در این 
ایام شاد ومبارک به ضمیمه این کارت تبریک یک 
جلد کتاب عزاداری مردم زنجان را پیشکش شما و 

خانواده محترم می نمایم!

۱۰۰ روز با خاتمی
از نویسنده کتاب »صد روز با خاتمی« به زودی 
کتاب جدیدی منتشر خواهد شد. این کتاب »1۰۰۰ 
روز با احمدی نژاد« نام دارد و قرار است خاطرات 
نویسنده از مسافرت با احمدی نژاد به نقاط مختلف 
را  احمدی نژاد  دوره  ساله  وقایع هشت  و  باشد 

مرور کند.
نویسنده کتاب به خبرنگاران گفت: این همان 
کتاب صد روز با خاتمی است که آن را با یک صفحه 
نوشته و 9 صفحه کاغذ سفید چاپ کرده ایم و به 

هزار صفحه و هزار روز رساند ه ایم!
زودی  این  به  ما  ملت  که  انگار  گفت:  او 
پیام های  اهل  اصال  و  نمی افتد  دوزاری شان 
آن  که  آن هایی  همه  چون  نیستند  سبمولیک 
کتاب را خریده بودند این کتاب را هم خریده اند و 
9 صفحه سفید را ورق زده و فکر کردند که چاپخانه 

در صحافی اشتباه کرده است.

خبری از ایران
بچه ها از ایران زنگ زدند و گفتند که گوجه  
به کیلویی پنج تا هشت هزار تومان رسیده است! 
)این قضیه به این می ماند که من و شما برای هر 
پوند گوجه در آمریکا به جای یک دالر حدود ۴ 

دالر بسلفیم!(
با این قیمت ها به قول بچه ها به زودی املت 
و آبگوشت را ولش، ساالد شیرازی هم می شود 

میوه ممنوعه!
ازشان پرسیدم: پس اون گوجه فروشی محله 
دکتر احمدی نژاد که گوجه به قیمت کیلویی را هزار 
تومان می فروخت کجاست؟ چرا احمدی نژاد یادی 

از او نمی کند؟
تقاضای  یارو  گفتند:  و  خندیدند  بچه ها 

پناهندگی سیاسی کرد و االن مقیم آمریکاست!
پرسیدم: چه جالب! حاال چکار می کنه؟

سنت   ۵۰ پوندی  می فروشه  گوجه  گفتند: 
که میشه همون هزار تومان ایران قدیم قبل از 

همسایگی با احمدی نژاد، وضعش هم توپه!

در غم سوریه
به  انقالب سوریه دارد  تعداد کشته شدگان 
مرز 1۰۰ هزار نفر می رسد. حقیقت این است که 
سوری ها نمی توانند و نتوانستند مانند ما ایرانی ها 
با 1۰۰ کشته یک انقالب اسالمی به راه بیندازند و 

ما از این نظر از آن ها جلو هستیم.
می دانید 1۰۰ هزار قبر در سوریه یعنی چه؟ 
می دانید که به زودی زائران ایرانی در سوریه به 
جای زیارت یک قبر یا دو قبر باید 1۰۰ هزار قبر این 
شهیدان را زیارت کنند و بیشتر از یک میلیون شمع 
روشن کنند؟ و دو میلیون فاتحه در سال بخوانند؟
امروز بسیاری از این قبرها زیر گرد و خاک و 
خاکستر بمب فرو رفته اند و کهنه به نظر می آیند. 
قبرهایی که هزار و ۴۰۰ سال پیش بنا شدند و 
محل زیارت شیعیان خاورمیانه هستند شیک و تر 

و تمیز تر از این قبرهای جدید هستند.
1۰۰ هزار نفر کشته می شوند تا شاهراه شلیک 

موشک به اسراییل تعطیل نشود. چند میلیون آواره 
به ترکیه و اردن فرار می کنند تا روزی برگردند و 
جریمه دوستی سوریه با ایرانیان اسالمی را بپردازند.
آمریکا  که  نبود  سوریه  ملت  صرف  به  آیا 
کشورشان را اشغال می کرد و فقط ۵۰ هزار نفر را 

می کشت و نیم میلیون نفر را آواره می کرد؟
بشار االسد چه مواد مخدری می زند که به 
جای کشتن طالبان و »القاعده « و اسالمیست های 
افتخار  مردم کشور خودش  به کشتن  شورشی 
می کند؟ آیا خواندن مبارزان و شورشیان به نام 
تروریست مشکلی را برای بشار االسد حل می کند؟
امشب چون نمی توانم 1۰۰ هزار شمع روشن کنم 
یک شمع برای هر صد هزار نفر روشن می کنم و 
باید بگویم که شمع دوم را روشن نخواهم کرد چون 
اشک هایم شعله های آن را خاموش خواهد کرد...

بانوی اول
یکی از روزنامه های تهران مصاحبه ای با همسر 
محمود احمدی نژاد رییس جمهور در حال خروج 

انجام داده است. 
بانوی اول ایران از این که بعد از هشت سال 
باید از صحنه کنار بروند احساس تاسف کرده است. 
او گفته است: محمود آقا آدم پرکاری است و 
می توانست دو سه دوره دیگر هم رییس جمهور 
بماند و خرجش کمتر از رییس جمهور های جدید 

باشد.
احمدی نژاد  نور  هاله  درباره  اول  بانوی  از 
سئواالتی شده. ایشان گفته اند: همه به ما خندیدند 
اما واقعا وقتی دکتر از سازمان ملل برگشت هنوز 
هاله نور را داشت. حتی شب ها این نور نمی گذاشت 
که من خوابم ببرد و مجبور می شدم که زیر تخت 
بخوابم! دکتر باال بود و من اون زیر توی تاریکی...

گوجه اینجا و گوجه آنجا
شنیدم که این روزها در ایران گوجه را کیلویی 
بدون حق  هم  آن  می خرند؛  تومان  هزار  شش 

سوا کردن!

بی اختیار به یاد فستیوال و جشن گوجه اسپانیا 
افتادم که ساالنه برگزار شده و طی آن حدود چهار تا 
پنج میلیون کیلو گوجه له می شود و به سر و صورت 
مردم شرکت کننده پرتاب می شود. شهرداری شهر 
محل برگزاری فستیوال شش ماه گوجه خشک از در 
و دیوار خانه ها و خیابان ها می تراشد و فاضالب شهر 
هزاران لیتر رب گوجه فرنگی از خود عبور می دهد.
راستی برای ایرانی ها که گوجه کیلویی شش 
هزار تومان را نمی توانند بخرند دیدن جشن گوجه 
فرنگی اسپانیا چیزی مثل دیدن فیلم پورنوگرافی 

و خفن و... نیست؟

لوله گاز
از  این روزها سر این لوله گاز که قرار است 
ایران به پاکستان کشیده شود بحث و جدل زیادی 
در رسانه ها راه افتاده است. چون ایران مشمول 
پاکستان  به  گاز  می گویند صدور  تحریم هاست 
می تواند نوعی دور زدن تحریم ها باشد و پاکستان 

نباید این لوله کشی را قبول می کرده است. 
پاکستان می گوید: من گاز الزم دارم!

من اصال اشکالی در این لوله کشی گاز نمی بینم. 
باالخره باید یک جوری گازهای متصاعد شده از 
آخوندها و مالهای ایرانی در حین ایراد خطبه های 
سیاسیـ  مذهبی در دسترس برادران و خواهران 
طلبه پاکستانی قرار گیرد و چه بهتر از لوله که این 

گاز را از مملکت خارج کند.

آیا می دانستید؟
به  که  روزهایی  تعداد  که  می دانستید  آیا 
کریسمس امسال مانده از تعداد روزهایی که به عید 
نوروز مانده کمتر است؟ این نشان می دهد که عید 
نوروز مهم تر از کریسمس است و مردم باید مدت 

بیشتری برای رسیدنش صبر کنند...

پیام از ماوراء جهان
نیوتون دیروز از آن جهان پیامی به دوستداران 

ریاضی و فیزیک جهان فرستاد.
او گفته است: به غیر از جاذبه زمین در دنیا 

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه    

ترتیب برنامه: ساعت ۷، صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت ۷ و نیم: شروع برنامه

تلفن های اطالعات کانون:
 703-474-8956           703-283-9221

E-mail:info@kanooneiranian.org www.kanooneiranian.org

قدرت قانون ـ قانون قدرت
سخنران: شهرام ایرانبومی

دوشنبه ۱ آپریل )۱۲ فروردین(

گذر از سنت به مدرنیته
سخنران: داریوش آشوری

دوشنبه 8 آپریل )۱9 فروردین(
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شوخی عکسی

بی خیال مجلس، بیایید براتون یک جوک جدید تعریف کنم!

عالج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

7482 Lee Highway. Falls Church, VA 22042
Tel: 703.560.4400       Fax: 703.208.3221

www.nationalfh-mp.com

برای کسب هرگونه اطالعات، کمک، راهنمایی و خرید آرامگاه در
NATIONAL MEMORIAL PARK
KING DAVID MEMORIAL GARDENS

با خامن سوسن میـردامادی  متاس بگیـرید.
703.625.2505

Sussan.mir-damady-esfahani@dignitymemorial.com

مرگ امری اجتناب ناپذیر است 
پس با پیش خرید منزل ابدی خود:

•  کمک به آرامش فکر خود و بازماندگان نمائید.
•  شامل تخفیف ویژه شوید.

•  قیمت را بصورت اقساط پرداخت نمائید.
•  با سلیقه خود جا را انتخاب نمائید. 

•  خرید امروز باعث جلوگیری از افزایش قیمت و موجب صرفه جویی شما می گردد. 

همه به معبود خواهیم پیوست

و استفاده از:

تخفیف استثنائی، اقساط نازل 
و کم بهره و جلوگیـری از 

افزایش قیمت در آینده

با بهزاد عامری متاس بگیرید

703.298.1865

لطفا این مسئولیت مهم و هزینه های آن را به عهده عزیزانتان نگذارید

برای پیش خرید آرامگاه 
National Memorial Park 

 King David Gardens

در

جاذبه های دیگری هم وجود دارند که من موفق 
به کشف آن ها نشدم چون خرخوانی و مطالعه زیاد 

وقتم را گرفته بود.
این جاذبه ها عبارتند از جنیفر لوپز، شکیرا و 

مادر هوگو چاوز.

ستون خوانندگان 
روزنامه »کیـهان«

بیشتر مردم ایران حتی خوانندگان خود روزنامه 
»کیهان« می دانند که ستون نامه های خوانندگان 
حسین  وسیله  به  و  است  قالبی  روزنامه  این 
شریعتمداری رییس روزنامه و دستیاران حزب اللهی 

او نوشته می شوند.
آخر روزنامه ای که فقط حدود دو هزار نسخه 
از  نامه  اینقدر  هفته  در  چطور  می شود  چاپ 
خوانندگان خود می گیرد؟ البته عدد دو هزار نسخه 
هم می تواند غلط باشد چون می گویند به غیر از خود 
شریعتمداری فقط ولی فقیه این روزنامه را می خواند 

تا اعتماد به نفس او به انقالب بیشتر شود.
به جای روزنامه »کیهان« خود ما به چند تا 
از این نامه ها جواب داده ایم تا طنز این بخش از 
روزنامه »کیهان« را برای شما مضاعف کنیم. چند 
دوست باذوق هم انگولک هایی به همین نامه های 

قالبی داشته اند و مطالبی نوشته اند.
نامه: از اقدام قوه قضاییه، وزارت اطالعات، 
»ناجا« و سربازان گمنام امام زمان در برخورد 
بیگانه  به  وابسته  خبرنگاران  اشرار،  با  قاطع 
)از جمله حسین آقا باید باشد( و دستگیری و 
و  تقدیر  اخالقی  و  اقتصادی  مفسدین  مجازات 

تشکر می نماییم!
ـ تشکر را نگه دارید برای زمانی که با دانه 
درشت ها برخورد قاطع شد نه این مویزهای ریزه 

میزه!
روستاهای خود  در  دولت سوریه  نامه: چرا 
پایگاه های بسیج ایجاد نمی کند. اگر بکند ما آماده 

همکاری با مردم سوریه هستیم!
ـ ای تخم جن بسیجی! می خواهی مجانی بری 

سوریه زیارت؟
نامه: یادداشت مدیر مسئول محترم روزنامه 
»کیهان« در اعتراض به گرانی های افسارگسیخته 
اقشار ضعیف  از  عضو  یک  که  اینجانب  دل  بر 

جامعه هستم نشست و حالوت شیرینی آن را 
احساس کردم!

ـ پس بهتر است همین یادداشت شیرین را 
به جای شیرینی سال نو میل کنید چون امسال 

دستتان به شرینی نخواهد رسید!
بزرگداشت گندم در استان  نامه: در جشن 
گلستان ما شرمنده محبت مسئولین استان شدیم 
چون نمی توانستیم کود 1۴ هزار تومانی قدیم را به 

3۷ هزار تومان بخریم.
ـ می گفتید آقای احمدی نژاد یک بازدید استانی 
ترتیب می داد و برایتان به جای کود حیوانی کمی 

کود انسانی می آورد!
نامه: در گذشته بر روی قبوض برق به صورت 
درشت فرمایشات امام با مضمون زیاده روی در 
مصرف آب و برق حرام را می نوشتند. االن این 

حذف شده. مسئوالن چرا توضیح نمی دهند؟
ـ جواب شرکت آب و برق: بعد از این که نشد 
آب و برق مجانی بدهیم این را کمی کوچکتر چاپ 
کردیم و بعد هم کال حذف کردیم چون مشتریان با 
دیدن این جمالت قبض آب و برق را پاره می کردند 

و پولش را نمی دادند.
ـ توضیح روزنامه »کیهان«: البته جواب این 

مسئول محترم قانع کننده نیست.
ـ جواب مجدد شرکت آب و برق: راست و 
حسینی اش این است که برای سوریه پول الزم 
داریم و اگر مردم آب و برق را حرام کنند کلی به 

نفع دولت است!

پارچین و نطنز
آمریکا  جاسوسی  هواپیماهای  و  ماهواره ها 
عکس هایی از تاسیسات قدس در منطقه پارچین 
گرفته و رسانه های غربی با چاپ آن ها تالش بر این 
دارند که بگویند جمهوری اسالمی ایران به مرحله 

آخر تولید بمب اتمی نزدیک شده است.
به گفته کارشناسان نظامی و تسلیحاتی کلیه 
فعالیت های سپاه پاسداران در این منطقه به صورت 

سری و زیرزمینی انجام می شود.
حال که گندش در آمده بهتر نیست جمهوری 
اسالمی محل بعدی فعالیت های هسته ای را در 
جایی دیگر و با نامی دیگر انتخاب کند؟ همین اسم 
پارچین که به پاورچین پاورچین شبیه است ممکن 

است کار را خراب کرده باشد؛ مخصوصا وقتی که 
قدس هم به آن قاطی شود.

فکر می کنم به زودی عکس های منطقه نطنز 
هم در بیاید. آخر نطنز هم شد محل انتخابی برای 
فعالیت  هسته ای؟ »نه طنز« یعنی این که ما خیلی 
جدی هستیم و داریم بمب می سازیم نه این که 
شوخی شوخی برق قول داده شده امام دارد به 

مردم می  رسید.
 Location اسالمی  جمهوری  این  واقعا 

Mangager ندارد؟

سئوال ریاضیات مدرن
قدیم ها می گفتند یک کیلو معادل هزار گرم 
است. وقتی که یک گرم زعفران معادل یک کیلو 
اسکناس باشد آیا بهتر نیست بگوییم که یک گرم 
معادل یک کیلو است تا بچه ها در کالس ریاضی 

مدرسه های ایران قاطی نکنند؟

ثروتمندترین کشور دنیا
ثروتمندترین کشور جهان از سوی موسسه امور 
مالی بین المللی انتخاب شد. این کشور قطر است 
که درآمد سرانه مردم آن در سال ۲۰1۲ چیزی حدود 
1۰6 هزار دالر در سال بوده است. وقتی که درآمد 
سرانه مردم ایران با این همه نفت و محصوالت 
کشاورزی و تولیدی حدود یک سوم این مبلغ است 
باید تاسف خورد که ما اینقدر از یک کشور قزمیت 
کوچک عربی عقب افتاده ایم. حتی اگر دو هزار و 
۵۰۰ سال تمدن خودمان را در این معادله بیاوریم 
هنوز سال ها طول می کشد که به پای آن ها برسیم.

دستور استفاده
وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد و آن ها را 
در کنار هم روی کره زمین قرار داد آدم از کجا 
فهمید که چگونه با حوا عشقبازی کند؟ آیا با حوا 
دستورالعمل استفاده آمده بود؟ اگر بله، آدم که 

سواد نداشت چطور این دستورالعمل را خواند؟
شاید با آدم دستورالعمل آمده بود و حوا باید 

آن را می خواند که با او چکار کند!

جوک های حیـوانی
* چرا زرافه باید بیشتر از حیوانات دیگر برای 

شال گردنش پول بدهد؟
* وقتی که فیل با خانواده اش به سینما می روند 
تخمه؟  یا  می خورند  تنقالت چسفیل  برای  آیا 

معلومه! تخمه می خورند!
* آیا نوازنده ای را می شناسید که تار عنکبوت 

بنوازد؟ من هم نه!
* آیا وقتی اژدها ها به دنیا می آیند باید از اداره 

آتش نشانی شناسنامه بگیرند؟!
* گورخرها وقتی که مدل لباس راه راه از مد 

می افتد چه باید بپوشند؟!
* اولین منحرفی که فهمید می تواند از گاو شیر 

بدوشد چه کسی بود؟!
* چطور می توانید ۲۰ فیل را سوار یک اتوبوس 

کنید؟
جواب: 1۰ فیل ماده از در عقب سوار می شوند 

و 1۰ فیل نر از در جلو!
* از بز پرسیدند از کوهنوردی خسته نشده ای؟  
جواب داد: بهترین جا برای دختر بازی در کوه است!

* از خفاش پرسیدند چرا شب ها از پا آویزان 
می خوابی؟ جواب داد یکبار برعکس خوابیدم و 

داشتم خفه می شدم!
از  یکی  اگر  واقعا  پرسیدند:  سوسک  از   *
سبیل هایت را بچینند تعادلت به هم می خورد؟ 
جواب داد: آره اما با یک لیوان مشروب قوی دوباره 

تعادلم را حفظ می کنم!
* از بلبل پرسیدند: چرا فقط توی فصل بهار 
آواز می خوانی؟ جواب داد: برای این که بقیه سال 

با خانواده و بچه ها می رویم تعطیالت!
* از خروس پرسیدند: تو چرا دست نداری؟ 

گفت چون مرغ از جانواران پستاندار نیست!

خواب جنیفر لوپز
دیشب جنیفر لوپز باز آمد به خوابم. خیلی 
عصبانی بود. صورتش مثل دامن چاک دار قرمزش 

سرخ شده بود.
پرسید: می دونی چند وقته خواب مرا ندیده ای؟
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خالی از شوخی
بقیه از صفحه 1۵
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1ـ  پایتخت غنا ـ  وابسته به حکومت ملی. 
۲ ـ شهر و بندری در روسیه و در کنار دریای 

بالتیکـ  صنعت سفال سازی.
3 ـ شهری در استان فارس ـ ماست عرب ـ 

سوت استخوانی یا فلزیـ  شهری مقدس.
۴ـ  طرف و جهتـ  از تقسیمات زمان ـ  دوری 

ـ شاعر و نویسنده فرانسوی مشهور به سلطان   1
نثر فرانسه.

۲ـ  شرکت بزرگی که از چند شرکت دیگر برای 
ـ دست نخورده. معامالت انحصاری تشکیل بشود 

ـ ممکن و شدنی  ـ به عمارت گویند  ـ دورویی   3
ـ راه بی پایان.

ـ حرف درست  ـ سرپرست یتیم  ـ زمان اندک   ۴
ـ اگر بپرد آش سرد می شود.

۵ ـ  دروازه بان  ـ انبار زغال ـ شهری زلزله زده 
در ترکیه.

6 ـ از مکان های تفریحی شهر تهران ـ لیوان 
ناقصـ  خط راه آهن با حرف اضافه.

۷ ـ نویسنده آلمانی ـ مراجعه کردن ـ ستاره 
کمیاب.

۸ ـ دوستی و محبت ـ آسوده خاطر ـ حرف 
جر به معنی از.

ـ  کشتی  9 ـ برودت ـ واحدی برای مایعات 
جنگی.

1۰ ـ بدنام و بی آبرو ـ فالگیر ـ پیوستگی و 
مشابهت.

ـ پیامبر. ـ رودی در فرانسه  ـ پله پله باال رفتن   11
1۲ ـ درخت انگور ـ فرستاده خدا ـ سپاس و 

ستایشـ  زمینه و موضوع.
13ـ  دریای عربـ  آداب و سننـ  طالی قالب 

شدهـ  رسن به هم ریخته.
ـ نخستین پادشاه کیانی که شهر همدان را   1۴

بنا نهادـ  از ورزش های مفرح.
1۵ ـ نقاش و مینیاتوریست ایرانی قرن دهم 

هجری.

ـ پول حرام.
۵ ـ قرابت و خویشاوندی مستقیم و پدر و 
ـ فرستادن. ـ داستان یا نمایشنامه غم انگیز  مادری 
6 ـ هنر هفتم ـ بسیار کشنده ـ تجارت و 

بازرگانی.
۷ ـ واحد پول کشور بلغارستان ـ پر ازدحام ـ 

سرزنش شده.
۸ ـ عزیز عرب ـ ماه سوم از سال قمری ـ 

آب بند.
ـ همان  بانوان  برای  نامی  ـ  پناه  ـ جای   9

شوهر است.
1۰ ـ یار و همدم ـ خویشاوندی ـ از صفات 

باریتعالی.
ـ نقاش انگلیسی و خالق  ـ امتداد و کشیدگی   11

تابلوی مادر ساموئلـ  جای آب خوردن.
1۲ ـ وسیله کار هیزم شکن ـ دستگاه سوراخ 

کردن دیوار یا فلزـ  مظهر شیرینیـ  کوچک.
ـ کرشمه. ـ خالص  ـ گدا  ـ تصدیق انگلیسی   13
دنیای  از  کنایه  ـ  پرفروغ  و  ـ درخشنده   1۴

ناپایدار و زودگذر.
1۵ـ  مدرسه ای که به همت امیرکبیر بنا شدـ  

خواهنده و ارادتمند.

دی کاپریو  و  مگوایر  توبی  و  مولیگان   کری 
ستاره های اصلی این فیلم هستند، بازی گرفتن 
از آن ها در فیلمی که احتماال هر کدامشان درباره 
این داستان ذهنیت متفاوتی داشتند دشوار نبود؟ 
فیلمنامه  درباره  ساعت ها  دی کاپریو  با  من 
حرف زدیم، درواقع او بازیگری است که ایده های 
خودش را دارد و دشواری ماجرا این جا بود که 
گتسبی بزرگ یکی از رمان های محبوب زندگی 
او بود. او می خواست بداند که من درباره روابط 
پیچیده آدم های این داستان چه ایده ای دارم و 
چقدر می خواهم روی روابط مانور بدهم. بعد از 
شش ساعت گفت وگو در نهایت فهمیدیم که هر 
دو ما می خواهیم فیلمی داشته باشیم که دنیای 
پیچیده آدم ها و روابط زناشویی در آن پررنگ باشد. 
در واقع میهمانی های باشکوه و زرق و برق قرار 
بود حاشیه این روابط باشد و در نهایت ما به آنچه 

می خواستیم رسیدیم. 
 شما از آمیتا باچان بازیگر سرشناس هندی هم 
دعوت کرده اید که در یکی از نقش های فرعی تر این 

فیلم بازی کند، این ایده از کجا می آید؟ 
او بازی در نقش یک مرد یهودی و گانگستر 
را بر عهده گرفته است، بازی بی نظیر و گرم آمیتا 
باچان همه تیم ما را شگفت زده کرد. فیتز جرالد 
این گانگستر را از روی یکی از جنایتکاران سرشناس 
نیویورکی اقتباس کرده بود. میر ولفشیم یکی از 
آن شخصیت هایی است که در فیلمنامه ما نقش 

پررنگ تری دارد. 
 چرا باید یک داستان آمریکایی تمام عیار در 

سیدنی و استرالیا ساخته شود؟ 
برای من فیلم  ساختن در استرالیا یا آمریکا 
امکاناتی  به  توجه  با  اما  نداشت.  تفاوتی  خیلی 
دالری  میلیون   ۲۰ فیلم  یک  ساخت  برای  که 
تهیه کنندگان  که  دیدم  نهایت  در  داشتیم  الزم 
در  را  امکانات  این  گشاده دستی  با  استرالیایی 
اختیار ما قرار می دهند. به هر حال فیلم سه بعدی 
به لحاظ تکنیک و امکانات سخت افزاری برای ما 
دشواری هایی را به همراه می آورد که در نهایت 
عین حال  در  شد.  فراهم  راحت تر  استرالیا  در 
فیلمبرداری در نیو ساوت ولز همان لوکیشنی را 
برایمان ایجاد کرد که خواهانش بودیم. افزون بر این 
صنعت فیلمسازی استرالیا همان چیزی است که 
باید برای نشان دادن خودش فرصتی پیدا می کرد 

و من هم تا اندازه زیادی به آن مدیون هستم. 

چرا گتسبی بزرگ است

برای پاکیزگی پوست خود به آب، شوینده،  
محلول های موضعی یا محصوالت آنتی اکسیدان دار 
بسنده کنید. در صورت نداشتن آگاهی کافی بهتر 

است با دکتر پوست و زیبایی مشورت کنید.

بی توجهی به گردن
بی توجهی به مرطوب کردن یا ضدآفتاب زدن 
به گردن باعث می شود تا سریع تر چروک شود و 
آثار پیری را بیشتر در خود نشان دهد. بسیاری از 
خانم ها فقط تا چانه خود را ضدآفتاب یا مرطوب 
کننده می زنند و گردن را به حال خود رها می کنند. 
هنگام استفاده از کرم های مرطوب کننده یا 
روی گردن خود  را  آنها  روی صورت،  ضدآفتاب 
نیز بمالید. این کار را به صورت حرکت رو به باال 
و سپس رو به بیرون انجام دهید. حرکت رو به 

باال باعث جلوگیری از شل شدن پوست می شود. 
حرکت رو به بیرون نیز این اطمینان را می دهد که 
همه قسمت های گردن از کرم پوشیده شده است. 
از صابون های زبر، شوینده های پاکسازی کننده، 
مواد ضدچروک و پیری یا محصوالت حاوی اسید 
سالیسیلیک، گلیگولیک یا رتیونل روی گردن خود 

استفاده نکنید. 

استفاده زیاد از نی
شاید عقالنی باشد هنگام نوشیدن قهوه، نوشابه 
یا چای برای لکه دار نشدن دندان های سفید خود 
از نی استفاده کنید اما این کار باعث می شود تا 
همیشه دهان خود را جمع کنید تا نی را درست نگه 
دارید و همین باعث چروک شدن و ایجاد خطوطی 

دور دهان شما می شود. 
هنگام استفاده از نی الزم نیست آن را در وسط 
دهان خود بگذارید بلکه در گوشه لب بگذارید تا 

اطراف لب چروک نشود.

عادت هایی که باید ترک کنید
بقیه از صفحه ۳۹

گفتم: دقیقا هشت ماه و سه روز است. 
گفت: چطور یادت مانده؟

گفتم: از روزی که دالر رسید به چهار هزار تومن 
هرچه زور می زنم که خواب تو را ببینم نمیشه و فقط 
خواب دالر می بینم با عالمت »اس« و دو خط هم 
توش! بیشتر عصبانی شد و شترق زد توی گوشم.

یکهو از خواب پریدم. زنم پرسید: این چه صدایی 
بود؟ صدای سیلی بود؟

گفتم: داشتم خواب می دیدم که دارم از صراف 
دالر می خرم و وقتی که قیمت را گفت بی اختیار 

زدم توی گوشش!
غر و غر کنان پشتش را به من کرد و گفت: بهتره 
خواب همون جنیفر لوپز را ببینی چون این صدای 
سیلی نیست که مرا از خواب  پرونده بلکه صدای 

قربون صدقه ها و ملچ ملچ کردن لب های توئه!

افکار عمیق
آیا کسی که جمله معروف »در عفو لذتی است 
که در انتقام نیست« را گفته پدر و مادرش هیچ 
وقت او را به تماشای یک مراسم سنگسار نبرده 

بوده اند؟

بقیه از صفحه ۳۳
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حکایت می کند. رژیم ایران در میدان ایدئولوژی 
به سرعت در برابر سکوالریزم در حال شکست و 
عقب نشینی است، و رسانه های حرفه ای فارسی زبان 

خارج از کشور را مسئول آن می شناسد.  
این ترس رژیم به جا است: ارمیا با اعتقاد و تقید 
مذهبی، در نظام مذهبی حاکم محکوم به سکوت 
است، ولی هم او در برنامه سکوالر »من  و  تو« 
می درخشد و با رای دموکراتیک مردم مقام اول را 
احراز می کند. سندی بهتر از این برای توده مذهبی 
ایران که آنان نیز در یک نظام سکوالر دموکرات از 
آزادی عمل بیشتری برخوردارند و )اگر هنری دارند( 

بهتر می توانند بدرخشند؟

شکل گیـری جامعه سکوالر...

مثبتی برای توسعه می دانند.)1۲)
بحث درباره فرقه گرایی بجاست اما نتیجه گرفتن 
از آن برای توجیه »حمله آمریکا و یا اسراییل« نوعی 

جنون است.
را  فرقه گرایی  است  قادر  نظر  مورد  آیا حمله 
معدوم کند؟ همزیستی فرق و نحل کاری است بر 
عهده تعلیم و تربیت ملی، و نه بر عهده تیر و تفنگ.
ایران والیی مسلما به سبب قانون گریزی ها بهانه 
به دست غرب می دهد ولی این مملکت را هدف 
تحریم ها و حمالت و جنگ قرار دادن راه حل نیست.
غرب، و به ویژه آمریکا، باید نخست دریابد چرا 
در خاورمیانه و بسیاری دیگر از سرزمین ها این همه 
نامحبوب است؟ این واقعیت را جورج واکر بوش 
تصدیق و عنوان کرد ولی هیچ موسسه پژوهشی 

دنبال آن نرفت.
تکرار »همه گزینه ها روی میز اند« ایران والیی 
را  از تحریم ها شما  بعد  به فکر می اندازد ولی  را 
امروز  غرب  استراتژی  در  می کند.  نامحبوب تر 

بن مایه ای از ضعف وجود دارد.

منابع و توضیحات:
1 ـ این واقعه در ماه می ۲۰1۰ روی داد که 
کشتی های وابسته به سازمان های غیرانتفاعی به 
رهبری ترکیه قصد تحویل مواد حیاتی به مردم غزه 

بمباران شده از سوی اسراییل را داشتند.
۲ـ  مورخ 13 مارچ ۲۰13 میالدی، در مقاله ای 
با عنوان »خاورمیانه اوباما را به فروتنی سوق داد.«

3ـ  به استناد نطق اوباما با حضور دانشجویان 
در اورشلیم.

۴ ـ غیر از آن ها که در مقاالت پیشین ذکر 
کردیم نگاه کنید به آخرین نتایج نظرسنجی در ایران 

و پاکستان به ترتیب 61 و ۷9 درصد مردم نسبت 
به آمریکا نظری منفی دارند.

ـ نسل فعلی در روسیه به نسل NIET موسوم   ۵
شده است. روزنامه »لوموند سیاسی«، مورخ ۲۵ 

مارچ ۲۰13 میالدی.
جراید  گزارشگران  از  عصاره هایی  ـ   ۷ و   6

بزرگ اروپا.
۸ـ  .J.D.D، مورخ ۲۴ مارچ ۲۰13 میالدی.

9ـ  1۰ـ  به نقل از »کوریر جهانی« و با توجه به 
مدارک و نقشه های UNHCR، »فیگارو«.

11ـ  در روزنامه »شرق االوسط«. هیچ یک از 
جراید عربی دل به این نکته نمی دهند که غرب 

جهان مسلمان را درست نمی شناسد.
1۲ ـ با بهره از »ایران تایمز«، ۲۲ مارچ ۲۰13 

میالدی.

بقیه از صفحه 1۳

بن مایه های ضعف غرب...

com طی یک سخنرانی احمد باطبی روزنامه نگار و 
زندانی پیشین سیاسی را به حاضرین معرفی و داستان 
زندگی، سال های زندان و فعالیت های حقوق بشری 

و رسانه ای او را برای حاضرین تشریح کرد. 
را  رسانه ای  فعالیت  در  او سپس جایزه دقت 
به دلیل سال ها تالش برای گردش اطالعات آزاد، 
فعالیت مطبوعاتی و دمکراسی خواهانه احمد باطبی 
به وی اهدا کرد. در انتهای مراسم نیز جیم ُهلف و 
احمد باطبی به پرسش های میهمانان درباره مسائل 

مختلف ازجمله ایران پاسخ گفتند . 
جیم ُهلف در پست تازه ای در وبالگ معروف خود 
به این موضوع پرداخته و ویدئو و تصاویر کوتاهی را 

نیز از این مراسم منتشر کرده است . 
 Reed Irvine Accuracy) جایزه دقت در رسانه
Media Award( از سال ۲۰۰۵ و با هدف قدردانی از 
خبرنگاران شجاع، حرفه ای و متعهد آغاز به کار کرد . 
اتحادیه محافظه کارآمریکا ( ACUF) سازمان 
حمایت کننده سیاست های محافظه کارانه در آمریکا، 
از جمله سازمان های قدرتمند والبی های قدیمی 
آمریکاست که هر ساله کنفرانس بزرگی را در شهر 
واشنگتن برپا می کند.  اهدای جایزه دقت در سانه 
 (ACUF ) ازجمله فعالیت های سازمان های مرتبط با
است که در حاشیه این کنفرانس صورت می گیرد . 

خبـرهای سیاسی و...


