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خالی از شوخی
()۶

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

طنزهای انتخابات ۹۲
()۱

تعداد رایهای حسن روحانی رییس جمهور
جدید اعالم شد که چیزی حدود  ۱۸میلیون بوده
است .از این  ۱۸میلیون رای شش میلیون آن
مال رفسنجانی بود ،شش میلیون مال خاتمی،
شش میلیون مال خود روحانی بود و دو میلیون
بقیه همان رایهای گ م شده دوره قبل میباشد!

()۲

آخرین «اس ام اس» کاترین اشتون به سعید
جلیلی :خاک بر سرت! خراب کردی! گفتم که جای
زخم مهر نماز را پاک کن ،گوش نکردی!

()۳

گویا قالیباف از نتیجه انتخابات خیلی عصبانی
ل مردم
شده و گفته خیال دارد تا یک ماه آشغا 
تهران را جمع نکند!

()۴

مردمی که از جنبش سبز سر خوردند باالخره
تصمیم گرفتند با اضافه کردن رنگ سیاه به جنبش
بنفش حسن روحانی قناعت کنند!

()۵

پیروزی حسن روحانی برای رژیم جمهوری
اسالمی بسیار حیاتی بود .فعال او این رژیم مریض
اسالمی را تنفس مصنوعی داده و با دهانش به
آن فوت کرده است .باید دید این رژیم از جا تکان
میخورد یا باید با مشت روی قفسه سینهاش
کوبید؟

اگر محمدباقر قالیباف برنده میشد خیلی بهتر
از حسن روحانی بود؛ مخصوصا برای طنزنویسان
دنیا! «قالیباف» میشد «خالیباف» و چهار سال
کمبود جوک نداشتیم!

()۷

فکر میکنم رفسنجانی در انتخاب حسن
روحانی نقش مهمی داشته است .او که رییس
تشخیص مصلحت نظام است و هرچه در عرض
هشت سال اخیر گفته با عکسالعمل معکوس آقا
مواجه شده احتماال از زیرآبی و تقیه استفاده کرده
و به آقا گفته که مصلحت نظام در این است که به
جای روحانی سعید جلیلی رییس جمهور شود و
آقا هم گول خورده و به سپاه گفته که به روحانی
رای بدهند تا روی رفسنجانی کم شود!

()۸

شایع شده که روحانی بعد از پیروزی عکسی از
خودش که دارد عالمت بیالخ میدهد و البته در
غرب سمبل پیروزی است را برای روزنامه «کیهان»
فرستاده تا آن را در صفحه اول چاپ کنند .این کار
به حسین شریعتمداری سردبیر این روزنامه بسیار
ثقیل و توهینآمیز آمده است چون این روزنامه از
مواضع حسن روحانی بسیار دور است .خالصه
گویا با وصاطت آقا قرار شده این عکس را به جای
صفحه اول در صفحات وسط «کیهان» چاپ کنند.

()۹

وقتی آمریکاییها از من میپرسند درباره انتخابات
ایران چه نظری دارم میگویم مردم بیچاره ایران بین
این هشت نفر بهترین بدها را انتخاب کردند.
وقتی دوستان آمریکای التین از من میپرسند
نظرم چیست میگویم مثل این که در کوبا بین
فیدل کاسترو و برادرش رائول کاسترو رقابت باشد
و مردم برادرش را انتخاب کنند!

()۱۰

رایها دست ببرند ولی دستمزد هزار تومن برای
هر رای جعلی آن هم با دالر سه هزار و  ۵۰۰تومنی
در سال  ۹۲اصال برای آنها صرف نمیکرده و
قبول نکر دهاند!

()۱۲

در جشن پیروزی حسن روحانی فریاد «روحانی
یادت باشه ،موسوی هم باید باشه» به هوا رفته
بود .کاش این جمعیت شعارش را شفافتر میداد.
منظورشان این بود که موسوی توی کابینه باشه یا
تو حصر خانگی؟!

()۱۳

رقابتهای انتخاباتی بین شرکت کنندگان
بسیار جالب بود .رقابت بین حسن و محمدباقر و
سعید و محمدرضا و محسن و محمد و علیاکبر
و غالمعلی بود .همه اینها با این اسمهای از بیخ
عربی قرار بود رییس جمهور کشور ایران باشند!
جای فردوسی خالی که بگوید به این انتخابات
زنده کردم پارسی!

()۱۴

«اس ام اس» دوم کاترین اشتون به سعید جلیلی:
با این که باختی ولی هنوز در قلب من پیروزی!

()۱۵

این محمد غرضی توی این رقابتهای ریاست
جمهوری چه کاره بود و چه میگفت؟
میدانید اگر دری به تخته میخورد و اسمش
درمیآمد احمدینژاد شاه میشد!

()۱۶

حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی خود بعد
از پیروزی انتخاباتی اعالم کرد که آزادی مطبوعات
و رسانهها را تضمین خواهد کرد .او گفت :به جای
توقیف  ۴۰۰روزنامه در سال فقط  ۲۰۰روزنامه را
خواهیم بست!

()۱۷

کاش نتیجه رقابت ریاست جمهوری بر اساس
رایهای باطله اعالم میشد!

«اس ام اس» سوم کاترین اشتون به سعید
جلیلی :حاال که رقابتهای ریاست جمهوری تمام
شده کی میآیی مذاکره؟

میگویند قرار بوده باز هم سپاه و بسیج توی

یکی از علتهای پیروزی حسن روحانی این

()۱۱
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()۱۸

بود که او مثل مهدی کروبی در شب شمارش آراء
نرفت بخوابد و تا صبح بیدار ماند و کامال مواظب
رایهایش بود!

()۲۵

همه جای دنیا مردم رای میدهند که چه کسی
رییس جمهورشان بشود .در ایران امسال رای دادند
که چه کسی رییس جمهورشان نشود!

()۲۶

()۱۹

()۲۰

بنیامین نتانیاهو در عکسالعمل به پیروزی
حسن روحانی گفت :اینها از نیمکت ذخیره بازیکن
جدید آوردهاند و باید ما نقشه حمله به ایران را با
تجدید نظر بررسی کنیم!

()۲۱

محمود احمدینژاد طی یک پیام خداحافظی
به حسن روحانی گفت :حاج آقا با عرض شرمندگی
من یادم رفت سیفون توالت دفتر ریاست جمهوری
را قبل از قفل کردن در بکشم .اگر زحمتی نیست
شما بکشید!...

()۲۲

» چهارم کاترین اشتون به سعید
«اس ام اس 
جلیلی :رییس جمهور نشدی به درک! من تا ابد
منتظر مذاکره با تو نمیمانم .شاید این بار به جای
نشست در کنار هم دراز بکشیم!

()۲۳

حسن روحانی قیافهای ملوس و مامانی درست
مثل یک خرسک عروسکی دارد.
خدا کند از این خرسکهای کوکی نباشد که
آقا او را کوک کند و مردم بتوانند او را شبها بغل
کنند تا خوابشان ببرد!

()۲۴

بعد از پیروزی حسن روحانی بازار سهام باال
رفت و دالر پایین افتاد.
گفتند نتیجه هنوز رسمی نیست .دالر ۱۰۰
تومن باال رفت .آقا به حسن روحانی تبریک گفت
و دالر  ۳۰۰تومن پایین آمد .روحانی گفت که آماده
مذاکره با غرب است تا اعتمادها بازسازی شوند
و دالر  ۳۰۰تومن دیگر پایین آمد .حسن روحانی
گفت :ایران از فعالیتهای اتمی خود عقب نخواهد
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نشست و دالر  ۷۰۰تومن باال رفت!
«اس ام اس» خاتمی به روحانی :اگر آدرس اون
خیاط ایتالیایی را که عبای مرا دوخته بود خواستی
بگو برایت «اس ام اس» کنم .کارش عالیه!
تنها نکته برجسته انتخابات سال  ۹۲این بود
که امسال مردم ایران به خاطر رای دادن از بسیج و
لباس شخصی کتک نخوردند! نتیجه را ولش کن!

()۲۷

«اس ام اس» پنجم کاترین اشتون به سعید
جلیلی :حاال آینده ما چی میشه؟!

()۲۸

«اس ام اس» کروبی به حسن روحانی :حسن
نخواب ،ما بیداریم!

()۲۹

مردم ایران بعد از پیروزی حسن روحانی در
خیابانها به رقص و پایکوبی پرداختند .میدانید
که اگر به جای حسن روحانی ،انوشیروان روحانی
برنده شده بود کیفیت موزیک این رقصها چقدر
بهتر میشد؟

()۳۰

«اس ام اس» احمدینژاد به رحیم مشایی:
اسی ،پس این امام زمان تو کجا غیبش زده؟

زندانیان و رییس
جمهور جدید

 ۴۷زندانی سیاسی از زندانهای اوین و رجایی
شهر و زندانهایی که روی نقشه جغرافیایی ایران
نیستند پیروزی حسن روحانی را به او تبریک گفتند.
اعالم شد که  ۴۷۰زندانی دیگر که شب قبل از
اختتام رقابتهای ریاست جمهوری در مکانهای
نامعلوم اعدام شده بودند نتوانستند پیامهای
تبریک خود را به موقع به رییس جمهور جدید
ایران برسانند!

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
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نقش سیاسی جاهلها و التها
در تاریخ معاصر ایران
و رونمایی از رمان «بچههای اعماق»
سخنران :مسعود نقرهکار
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دوشنبه اول جوالی ( ۱۰تیر)
مجمع عمومی
با حضور هیات مدیره و اعضای کانون
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فرق دو رییس جمهور

بسیاری در ایران با آن که از آمدن حسن روحانی
خوشحالند اما عقیده دارند که سگ زرد برادر شغال
است و آنقدرها اوضاع عوض نخواهد شد .آنها
میگویند احمدینژاد و روحانی مثل ناپدری بچهای
هستند که او را هر روز کتک میزنند اما حداقل
روحانی در حین این کتک زدن مثل احمدینژاد
بددهنی نمیکند و فحش نمیدهد!

جهنم برای رای ندادن!

علمالهدی امام جمعه مشهد اعالم کرده بود
که «هر کس در انتخابات شرکت نکند به جهنم
رفتنش قطعی است!»
روزنامه «جمهوری اسالمی» طی نامهای به این
امام جمعه مزغل نوشت :آیا این  ۱۳میلیونی که
رای ندادند به جهنم خواهند رفت؟ و امام جمعه
پاسخ داد :صد در صد!
این روزنامه سئوال نکرد که آن  ۱۳میلیونی که
در عرض هشت سال اخیر رای دادهاند و جایشان در
جهنم کشور ایران بوده را چگونه توجیه میفرمایند؟
این روزنامه سئوال نکرد که از این  ۱۳میلیون
که رای ندادهاند و حدود شش میلیون آنها در
کشورهای دیگر اقامت کردهاند و واقعا در بهشت به
سر میبرند چه دلیلی دارد به توصیهها و فتواهای
امام جمعه مشهد گوش کنند و رای بدهند؟
اگر این  ۱۳میلیون و هفتصد و هفتاد و هشت
هزار و نهصد و سی و شش نفری که رای ندادهاند
حداقل سی و شش نامه به این امام جمعه
مینوشتند و اعتراض میکردند این علمالهدی با
این اسم مزخرفش تا چهار سال ساکت میشد و
از این چرت و پرتها نمیگفت.

دوچرخهسواری برهنه!

در هفتهای که گذشت همزمان با روز جهانی
محیط زیست هزاران دوچرخهسوار برهنه و عریان
زن و مرد در چندین شهر دنیا به خیابانها آمدند
و خواستار جهانی پاکیزه و امنتر شدند.
این مراسم از سال  ۲۰۰۴از سوی فعاالن محیط
زیست در اعتراض به استفاده بیش از حد از وسائل
نقلیهای که با سوخت فسیلی کار میکنند برگزار

شده است.
مراسم دوچرخهسواری برهنه در تهران به
علت این که این شهر مشکلی با آلودگی هوا ندارد
برگزار نگردید!

اخبار سینمایی ـ سیاسی

دیشب از خواندن این خبر داشتم سکته
میکردم .عباس کیارستمی کارگردان معروف
ایران و عضو هیات ژوری فستیوال «کن» گفته
بود که وضعیت در ایران هرگز تا به این حد «تیره»
نبوده است!
این مطلب از سوی یک کارگردان مطرح
و معروف که فیلمهای «تیره» و سرشار از
«افسردگی» در زمینههای «ناامیدی» و «فقر»
و «تنهایی در میان خلق» و آن هم با صحنههای
بیرنگ و بدون موسیقی و بدون حرکت و خسته
کننده و چشم آزار و بدون توجه به سلیقه و میزان
درک و لذت تماشاچی به امید این که فیلمهایش
در ایران به نمایش درنیایند ،گفته شده است!
اگر عمق فاجعه را حس نکردید امشب یکی از
فیلمهای کیارستمی را کرایه کنید تا مفهوم «تیره»
را دریابید و بفهمید اوضاع ایران چقدر خراب است!

اخبار سینمایی و انتخاباتی

ساخت فیلم «ترمینیتور  »۲که به معنی
خاتمه دهنده و تمام کننده دوم ترجمه شده به
علت شکست سعید جلیلی متوقف ماند .محمود
احمدینژاد تهیه کننده این فیلم ترسناک و تخیلی
به خبرنگار «هالیوود ریپورتر» گفت :سعید جلیلی
میتوانست دنبالهروی حماسه سیاسی من باشد
اما همه تهیه کنندهها به علت این که نمیتوان
در گیشه فروش سینما بشکه نفت گذاشت از
سرمایهگذاری در فیلم جدید من خودداری کردند.
او گفت :اگر سینما دیگر جای فیلمهای خشن
و پر از خون و فحشهای رکیک نیست و به من و
اسفندیار رحیممشایی توجهی ندارند ممکن است به
ساخت فیلمهای خانوادگی روی بیاوریم.
او گفت :سناریویی با عنوان «جدایی محمود
از اسفندیار» داریم که چون عنوان آن کمی
اواخواهری است ساخت آن را به تصمیم شورای
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نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت سینمای ایران
واگذار کردهایم.
محمود احمدینژاد قبال فیلم ترسناک و جنایی
و پر از خشونت «من میدانستم که تابستان قبل
کجا بودی؟» را با سرمایهگذاری بنیاد بسیج درباره
انتخابات و پدیده جنبش سبز ساخته بود.

شوخی عکسی
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پیام بشار االسد به
حسن روحانی

اهال و سهال! برادر حسن ...روحانی عزیزاهلل
سالم العلیکم ...مرحبا ...مرحبا!
انتایج فی سبیل اهلل مقبول الناس...
اللنتخاب...
التبریکات العظیم! الشوق الشدید...
الصدقه فی مسلمین حزب اهلل فی لبنان
الفراموش...
ال قطعا الوجه دالری...
القطعا ساپورت العسگری...
النامردی!
اال رساله السالم به رهبر عظما
من عجم القول:
ببوسید صورتش از سوی ما...
التبریکات مکرر

نکته انتخاباتی

آیا میدانستید تمام کاندیداهای ریاست
جمهوری برای دوره جاری با هم رقابت میکردند
دکتر هستند؟
آیا فکر نمیکنید این کلک و تقیه رژیم جمهوری
اسالمی است که میخواهد بگوید این انتخابات
«مهندسی شده» نیست؟!

پیام خداحافظی
احمدینژاد

محمود احمدینژاد رییس جمهور اسبق
جمهوری اسالمی پیامی در پایان دوره هشت ساله
خود به هواداران خود ارسال کرده است .او در این

احمدینژاد :آقا .هشت سال من تموم شد.میشه برم دست به آب؟

پیام گفته است:
در پایان دوره هشت ساله من که بعضیها آن را
به جنگ هشت ساله ایران و عراق تشبیه کردهاند
از هواداران خودم برای این که نتوانستم در دوره
سوم در خدمت آنها باشم و ملت ایران را سرویس
کنم پوزش میطلبم .به ویژه از رفیق و همراه خودم
اسفندیار رحیممشایی که اگر او را ترور سیاسی
نمیکردند و میگذاشتند ارتباط خودش را با امام
زمان ثابت کند بسیار شرمنده هستم.
من به خاطر این که نفت را سپاه و «حزباهلل»
بردند و نگذاشتند که من آن را بر سر سفره شما
بیاورم از همه ملت ایران پوزش میطلبم .ملت
ایران بسیار نجیب است و اگر نبود با همین نفت
دولت مرا آتش میزدند.
من همه شما را میبوسم و کاش دست
بعضی از خواهران را برادرانه میفشردم و از فتوای
آیتاهللها نمیترسیدم.
از تمام بچههای مثبت مدارس قم و بچههای
منفی پایتخت که مرا سمبل آزادی و اختناق
میدانستهاند خداحافظی میکنم .همانطور که در
مراسم مخفی چهلم هوگو چاوز گفتم:
مرد نکو نام نمیرد هرگز

مگر مرد نکونام بمیرد...

ما را به هل کنید و منظورم از هل کلمه hell

یعنی جهنم به انگلیسی نیست بلکه هل همان
دانه معطر است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در کهریزک عضو یک پروندهاند...
زنده باد بهار ...پیروز پاییز ...دم تابستان و
زمستان هم گرم!

اخبار کتاب

محمود دولتآبادی نویسنده مطرح و معروف
ایران که با کتاب درخشان خود «کلیدر» به صحنه
ادبیات ایران راه یافت در نشستی گفت :کتاب
جدید من «زوال کلنل» را به توقیف کشاندهاند و
از چاپ آن بعد از چندین سال بحث و کشمکش
خودداری میکنند.
محمود دولتآبادی گفت :وزارت ارشاد میگوید
انتشار این کتاب صریحا «تخلف آشکار» است و
بنا بر این انتشارش در ایران «موضوعیت» ندارد!

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ
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انتخابات و ﻣبارزﻩ از درون؛ ارادﻩ ﻣردﻣان

بقیه اﺯ صفحه ۱۳

از سیاست خارجی ماجراجویانه گذشته
نخواهد بود.

***

افراطگرایان و بنیادگرایان سالهای
دراز در «این هست و جز این نیست»
ماندند و از اصالحگران دشمن تراشیدند.
اصالحگران هم به باوری آغشته به
«حق جانبی» رفتند و غرب هم با
تبلیغات خود آنها را در وحشت براندازی
نگهداشت که «گزینهها روی میزاند».
پس مردم با نیاز اعالم شده خود دست
رد بر سینه هر سه زدند .این شد که
نظام و اصولگراها و اصالحگران حس
کردند جمله به حاشیه میروند .حتی دو
مرحلهای شدن انتخابات تز اصالحگران
شد و یاران رفسنجانی هم نوشتند )نگاه
کنید به مقالهای در «آرمان» ،به قلم
صادق زیباکالم»
مردم دریافتند و کار به دور دوم نکشید
و صبح روز شنبه گذشته  1۵جون ۲۰13
یعنی  ۲۴ساعت بعد از اخذ رای با اعالم

ام.ﺁر.ﺁی یا ...

بقیه اﺯ صفحه ۳۸

است بر این سلولها تاثیر سوء بگذارد و
باعث ایجاد اشکال در نسل انسان شود.

ﭼﻨد ﻭقت ﻳﮏ بار؟

فاصله زمانی الزم بین هر بار سی.تی.
اسکن تعریف شده نیست .حداکثر دوز
مجاز اشعه مشخص است و با تعداد
عکسهایی که در حالت عادی برای افراد
انجام میشود مشکلی پیش نخواهد
آمد .یک فرد ممکن است سالی هشت
بار سی.تی.اسکن انجام دهد و مشکلی
هم پیدا نکند .البته تعداد افرادی که در
سال هشت بار نیاز به سی.تی.اسکن
داشته باشند ،بسیار کم است .الزم به
ذکر است که اشعه ایکس برای خانمهای
باردار ممنوع است و این افراد نباید از
طریق سی.تی.اسکن پرتوگیری شوند .با
این حال برای خانمهای شیرده مشکل
چندانی وجود ندارد .وجود اجسام فلزی
مانند پالتین ،جواهرات ،سمعک و...
حین استفاده از دستگاه سی.تی .اسکن
خطری را متوجه بیمار نمیکند اما ممکن
است عکس را خراب کند .همانطور که
در ام.آر.آی از مواد کنتراست خوراکی
و وریدی استفاده میشود در سی.تی.
اسکن نیز برای تمایز هرچه بهتر بافتها
میتوان از این مواد استفاده کرد .در
رابطه با خوردن و آشامیدن قبل یا بعد
از سی .تی .اسکن محدودیتی برای بیمار
وجود ندارد .آخرین نکته هم اینکه هربار
سی .تی .اسکن معموال از  ۲تا  ۵دقیقه
زمان میبرد.

سهم  ۵۲درصدی آقای روحانی از دور دوم
حرفی به میان نبود .و والیتی هم دریافت
که «مردم آرامش میخواهند» )نگاه کنید
به «اعتماد»(
تکجملههایرفسنجانیومظلومیت
خاتمی در حال ذوباناند .و «اقتصاد
بینفت» قالیباف عوام را هم نمیفریبد و
ملیون را بسیج نمیکند.
ایران باید نفت خود را بفروشد؛ آن هم
به قیمت؛ این حق است .اما ایران نباید
عایدات نفت را صرفا صرف برنامههای
نازا کند .ما در آغاز دورهای هستیم که
مبارزه از درون نظام به مدد خرد ملی و
نفع ملموس شدنی است.

مﻨابﻊ ﻭ توﺿیحاﺕ:

 1ـ الکروآ La Croix
 ۲ـ فدراسیون جهانی حقوق بشر.
 3ـ گزارشگری از ورامین.

خالی از شوخی

بقیه اﺯ صفحه ۳۳

او گفت :بررسی این کتاب از سوی
وزارت ارشاد پنج سال طول کشید و
جالب این که این کتاب صفحات کمتری
از کتاب «کلیدر» من داشت .او گفت:
اگر میخواستند کتاب «کلیدر» مرا
مجوز چاپ بدهند احتماال به اندازه دوران
انقالب یعنی  3۵سال طول میکشید!
دولتآبادی اضافه کرد :به من پیشنهاد
کردند که نام کتاب را از «زوال کلنل» به
«سرفرازی بسیجی» و یا «افتخار لباس
شخصی» عوض کنم اما من قبول نکردم.
او در خاتمه گفت :اشتباه من این بود
که جایزه «توماس من» و «بوکر آسیا» را
قبل از درخواست چاپ کتاب در ایران
قبول کردم و خودتان میدانید اگر کسی
در ایران از خارجیها جایزه بگیرد زندگی
هنریاش سیاه میشود!

کمﮏ به ونزوﺋﻼ

اعالم شد که در ونزوئال بعد از کمبود
دستمال توالت نوبت کمبود شیر بچه
رسیده است .دولت اعالم کرد که به علت
کمبود شیر زنان کارمند ادارات دولتی حق
خرید شیر بچه را ندارند و باید نوزادان را
با شیر سینه خود تغذیه نمایند!
گویا جریمهای هم به مبلﻎ  6۰۰دالر
برای متخلفان در نظر گرفته شده است!
توصیه به آقای احمدینژاد :ما که
خودمان در ایران کمبود شیر بچه و دارو
داریم و نمیتوانیم به ملت دوست خود
ونزوئال کمکی بکنیم اما شاید بتوانیم
تعدادی از خواهران بسیجی که پر شیر
هستند را به آنجا بفرستیم و مشکل کمبود
شیر را سادهتر کنیم!

Tara Home Improvement
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﳒﺎﻡ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﻨﺰﻝ ،ﺑﺮﻕﮐﺸﯽ ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
ﻭ  ...ﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﲤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
(703) 209 3212
ﺩﺍﺭﺍﯼ  Licenseﻭ Insurance

 ۴ـ «کیهان» تهران ،حسامالدین
برومند.
 ۵ـ «گاردین» ،مقالهای به قلم اگنس
روتیول ،گزارشگر از تهران.
 6ـ مگر معجزه شود ،کیارستمی.
 ۷ـ «هاآرتص» ،آموس هارل )A.

(Harel

 8ـ روزنامه «حریت» ،ترکیه.
 9ـ وقت حمله میرسد ،روزنامه
«هاآرتص»
 1۰ـ «تایمز» مالی.
 11ـ روزنامه «اکونومیست»

جشنوارﻩ فیﻠم لوﺱ...

بقیه اﺯ صفحه ۲۸

خوانده اند.
فیلم «وقتی تو را دیدم» اثر آنه ماری
ژاسیر ،فیلمساز مطرح فلسطینی ،جهان
سرشار از امید و فرصت های طالئی
سال  196۷را نشان می دهد و در کنار
آن زندگی هزاران پناهنده فلسطینی
که درکشور اردن در انتظار بازگشت به
سرزمین مادری شان زندگی هولناکی را
می گذرانند.
فیلم«وادجا»نخستینفیلممحصول
عربستان سعودی است که در خود این
کشور فیلمبرداری شده و ساخته یک
کارگردان زن ،حیفا المنصور است .فیلم
ماجرای دختربچه  1۰ساله ای به نام
وادجاست که آرزوی خریدن یک دوچرخه
سبز را در سر می پروراند .منتقدان فیلم
«وادجا» را یک «گوهرناب» و ساختن
چنین فیلمی درعربستان سعودی را یک
«معجزه» خوانده اند.
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یﮏ انتخابات و چند...

بقیه اﺯ صفحه ۲۰

وقتی کسی شاه ،رییس جمهور ،و یا
نخست وزیر میشود همه میدانند که
همسر او کیست .کاری ندارم که در
کشورهایی که برابری حقوق زن و مرد
در آنها قانونی شده است ،این همسران
از روز اول در کنار کاندیداها هستند و پا
به پای او برای رسیدن به کرسی رهبری
یک کشور تالش میکنند و البته اثرات
مهمی هم در افکار عمومی دارند و برای
همین هم زنان روسای جمهور این
کشورها را «بانوی اول» نام نهادهاند.
و حتی در کشورهایی که زنها برابر با
مردها هم شناخته نمیشوند ،حداقل
نامشان و عکسشان همراه رییس
جمهور یا نخست وزیر منتشر میشود.
اما ،از آنجایی که ما همچنان در قرن
خلفا و حرمسراها زندگی میکنیم ،بد
است حتی نام همسر رییس جمهور را
هم بدانیم .خبرنگارانمان هم نمیتوانند
نسبت به چنین چیزهایی کنجکاوی
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افﻘی
 1ـ نویسنده بزرﮒ فرانسوی قرن  19و  ۲۰خالق
مجموعه یادداشتهای «در جستجوی زمانهای
گمشده» ـ ژنرال ویتنامی فاتح نبرد «دین بینفو».
 ۲ـ جوجه تیغی ـ دامن چیندار ـ دشنام و کلمات
زشت.
 3ـ از شهرهای استان آذربایجان شرقی ـ تنپوشی
است ـ چینی بر پیشانی ـ نوعی چاشنی غذا.
 ۴ـ علم و کمال ـ نمایشنامهای از پروسیه مریمه و
اپرایی به همین نام ـ همسخن و همگو.
 ۵ـ زناشویی و همسر گرفتن ـ معدوم و ناپدید ـ
ناگهان عامیانه.
 6ـ درخت زبان گنجشک ـ دنیای غرب به گویش
خودمان ـ از شیخنشینهای خلیج فارس.
 ۷ـ درس نقشهکشی ـ لعل و یاقوت از اقسام آن
به شمار میروند ـ منسوب به یکی از شهرهای شمال.
 8ـ از سنگهای گرانبها ـ گیاه قندرون ـ واحد
پولی است.
 9ـ از گیاهان دارویی برای معالجه معده و صرع ـ
فراری و دربدر ـ پدربزرﮒ.
 1۰ـ ناگزیر و ناعالج ـ تب با فواصل معین ـ گرداگرد
دهان.
 11ـ پندار و تصور ـ شکوفه ،بابونه ـ هویج.
 1۲ـ مثلثی که شاخههای یک رودخانه در پیوستن
به دریا تشکیل میدهند ـ بوی خوش ـ از پیامبران قدیم.
 13ـ حرف تعجب ـ پرچم ـ جنس به ظاهر قوی ـ
پایداری ،دنبال کردن.
 1۴ـ سرزنش و مالمت ـ آن که عکس تو بنمود
راست ـ معدن.
 1۵ـ بیدرنگ ـ از نامداران شعر و ادب سوئد در قرن
 19که با رمان «اتاق قرمز» آغازگر مکتب ادبی ناتورالیسم
در سوئد شد.

عمودی
 1ـ ماه تمام است و کامل کننده ـ رمانی از الکساندر
پوشکین نویسنده روس.
 ۲ـ شریفتر و بزرگوارتر ـ نسخه برداران ـ از سالطین
مغول در ایران.
 3ـ تحمل رنج برای تهذیب نفس ـ پایداری و
ایستادگی ـ سخن یاوه.
 ۴ـ پوشینه و نیام ـ عقب و پشت ـ پروردگارا.
 ۵ـ از انواع حبوبات ـ شهری در خراسان بزرﮒ ـ
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غیرمنطقی دانستهاند!
البته من فکر می کنم این نوع
کنجکاویها برای سرزمینی که در قانون
اساسی و قوانین جاریاش «زنها از
نصف هم کمتر هستند و آدم به حساب
نمیآیند» کار درستی نباشد .و ممکن
است کار دست آدم بدهد.

نشان دهند.
جالب است که امسال حتی
خبرگزاریهای خارجی ،مثل «دویچه
وله» ،هم وقتی نام و عکس برخی از
همسران کاندیداهای انتخابات 9۲را پیدا
کرده و دربارهشان نوشتهاند ،نتوانستهاند
هیﭻ نام و نشانی از همسر آقای حسن
روحانی ،رییس جمهور تازه حکومت
اسالمی ،پیدا کنند و جای او را خالی
گذاشتهاند؛ آن هم با این که ایشان حتی
برخی از روشهای تفکیک جنسیتی را

حﻞ سودکو شمارﻩ ﻗبﻞ
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راندن مزاحم ـ پنبه دانه.
 6ـ معبری از روی آب ـ سرهنگ ارتش فرنگ ـ آنچه
در پس و پشت چیزی قرار دارد.
 ۷ـ پسر به گویش محلی ـ پرندهای به نام زغن ـ
پایه و بنیاد.
 8ـ فیلم کابویی ـ صورت غذای رستوران ـ نوع
زغال سنگ.
 9ـ عددی است ـ از ایاالت ینگی دنیا ـ نوعی پارچه
بسیار نازک.
 1۰ـ حیوان ناطق ـ از عبادات دینی توام با نوعی
ریاضت ـ شکوهگوی جداییها.
 11ـ با تمام باریکی توی آن هم میروند ـ عالمت
صفت تفضیلی ـ محصولی بازیافته از مواد زاید در صنعت
چوب و نجاری ـ مادر فلزات.
 1۲ـ لباس ـ چلچراﻍ ـ پرنده سلیمان.
 13ـ تصدیق عمو سام ـ از حبیبان خداست ـ
ستارگان.
 1۴ـ رنجیده خاطر ـ رهبر انقالب بلشویکی روسیه ـ
هالک و تباه شدن.

 1۵ـ نقاش اسپانیایی قرن  19و  ۲۰پیشاهنگ نهضت
مدرن نقاشی و خالق سبک کوبیسم ـ از واحدهای نظامی.
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