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خالی از شوخی
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معرفی کتاب »انقالب رکسانا«
سخنران: فرین پاول )نویسنده کتاب(

دوشنبه 3 فوریه )۱۴ بهمن(

بودجه نظامی آمریکا و عواقب 
ناشی از  آن

سخنران: بهرام زندی

دوشنبه ۱0 ژانویه )2۱ بهمن(

کتاب بدون سانسور 
محمود احمدی نژاد

روزنامه »قانون«، چاپ ایران، اعالم کرد که 
قرار است آقای محمود احمدی نژاد بزودی کتاب 
خاطراتش را منتشر کند. این کتاب که قرار بود 
بدون سانسور منتشر شود از سوی وزارت ارشاد 
فعال رد شده و اجازه چاپ نگرفته و احمدی نژاد از 
طریق دوستان و رفقای قدیمی سعی دارد مجوز 

چاپ آن را به دست بیاورد.
به  خطاب  نامه ای  ارشاد  وزارت  مسئول 
احمدی نژاد و حاج آقایی که برای چاپ کتاب او 
سرمایه گذاری کرده نوشته و دالیل رد مجوز انتشار 

آن را عنوان کرده است.
در  احمدی نژاد  آقای  کتاب  دادن  قرار  ـ   1
از  بخشی  وجود  علت  به  »علمی«  طبقه بندی 
خاطرات او درباره »هاله نور« در سازمان ملل ، 
اصال قابل بحث نیست و بیشتر به طبقه بندی در 

قسمت »طنز و شوخی« مربوط است.
با  حج  زیارت  به  مربوط  عکس های  ـ   ۲
دمپایی های پالستیکی ساخت چین به ارزش زیر 
هزار تومان شایسته مقام ریاست جمهوری نیست 

و نباید چاپ گردد.
3ـ  بخش خاطرات مربوط به شهرام جزایری 
بعلت شباهت آن با حوادث مشابه در سال جاری 
ممکن است باعث شک و شبه مردم در مورد 
مناسب  و  گردد  مسلمین  بیت المال  اختالس 

چاپ نیست.
۴ـ  بخش های مربوط به مسافرت به ونزوئال و 

در آغوش گرفتن و بوسیدن مادر هوگو چاوز بعلت 
احتمال جریحه دار شدن عفت و عصمت زنان بیوه 
بدون شوهر کشور اسالمی ایران صالح نیست و 

مجوز انتشار ندارد.
۵ ـ این کتاب قرار بود در ۲00 صفحه منتشر 
شود اما نسخه ارسالی حاوی ۸00 صفحه است و 
بعلت نوسانات دالری و کمبود کاغذ و احتمال 
کمبود آن برای چاپ روزنامه »کیهان« )که برای 
کشور حیاتی محسوب می شود( فعال امکان چاپ 

ندارد.

جلسه جامعه مهندسین
محسن رفیق دوست در جلسه ماهانه جامعه 
اسالمی مهندسین گفت: امام فرمودند »دنبال 

بمب نروید.«
کنیم؟  پرسیدیم پس چکار  ایشان  از  وقتی 
ایشان جواد دادند: »بگذارید خود بمب به دنبال 

شما بیاید.« 
حضار صلوات بلند ختم کردند و برای روح امام 

فاتحه خواندند.

با روحانی حال نمی کنم!
آقا، من اصال با این حسن روحانی رییس جمهور 

جدید حال نمی کنم...
االن هفت هشت ماه است که آمده سر کار 
ولی اصال یکبار هم نشده که سوژه خنده کسی 
بشود. توی این هفت هشت ماه براساس اصطالح 
»آهسته برو آهسته بیا که گربه شاخت نزنه« هیچ 
اتفاق مهمی در ایران  اسالمی نیفتاده است. نه 
کسی را گروگان گرفته اند، نه از روی پرچم آمریکا 
کف آسفالت خیابان لگدزنان رد شده اند، نه از 
دیوار سفارتی باال رفته اند، نه محموله شمش طال 
به ترکیه فرستاده اند، نه رییس بانک مرکزی هوای 
مسافرت به کانادا به سرش زده و نه حتی یک 
بمب در اسراییل توی اتوبوس بچه ها در رفته است.
حتی من فکر می کنم این تابلوهای بزرگ مرگ 

بر آمریکا، مرگ بر اسراییل و مرگ بر همه کشورهای 
دنیا که توی مسجد ها گذاشته اند »فتوشاپ« شده 
و واقعی نیست. تقصیر خودمان است که نگذاشتیم 
احمدی نژاد قانون اساسی را دور بزند و برای دوره 
سوم خودش را کاندیدا کند... وای... چقدر حال 

می کردیم... 

یک و نیم میلیـون 
زن بی شوهر

سازمان آمار ایران اعالم کرد در حال حاضر 
حدود یک و نیم میلیون زن بیوه و مطلقه در ایران 
وجود دارد. آیا می دانید این یک و نیم میلیون زن 
چقدر می توانند در به ثمر رسیدن دستور انقالبی 
در  ازدیاد جمعیت کشور  مورد  در  معظم  رهبر 
رساندن آن به 1۵0 میلیون نفر موثر باشند؟ آیا رهبر 
معظم از وجود این زن ها بی خبر است؟ اصال چطور 
است پیشنهاد کنیم برای این که این زن ها حرام 

نشوند خود آقا همه آن ها را صیغه کند؟

وایاگرا و پیاز قبل از انقالب
افتتاح  سالگرد  چهاردهمین  مناسبت  به 
از شوخی« که مثل ستون های  صفحه »خالی 
تخت جمشید پابرجا و محکم مانده است، دوست 
دارم بعنوان کادو یا هدیه اولین نوشته این صفحه 
آن  به خوانندگان وفادار  را دوباره نویسی کنم و 

عرضه نمایم:
از اون مهمونی های شلوغ ایرانی بود. از آن 
مهمانی ها که میزبان همه ایرانی های شهر را دعوت 
می کند و حتی برای خودنمایی ممکن است پستچی 
محله و زن همسایه و چمن زن مکزیکی را هم 
دعوت کند تا مهمانی اش باالی 70 نفر میهمان 

داشته باشد!
من و رفقا دور بار مجهز به انواع مشروبات 
و مخلفات و مزه ها جمع شده بودیم و همه یک 
لیوان مشروب به دست داشتیم؛ البته به استثنای 

چند تا از رفقای بازگشته به آغوش اسالم که قبل 
از انقالب ژامبون خوک ارمنی می خوردند و امروز 
به لطف تبلیغات جمهوری اسالمی فقط چای 
صرف می خورند و مهمانی را کوفت ما می کنند. 
یکباره بحث کشید به مسائل سکسی و قرص 
وایاگرا. هر کس چیزی می گفت. همه درباره این 
قرص اطالعات زیادی داشتند به غیر از این که 
نمی دانستند این قرص آبی است یا قرمز یا سبز! 
همه انگار که هفت جد و آبادشان داروخانه چی 

بوده است. 
پدر یکی از رفقا که تازه از ایران آمده بود با 
»کلمه  باالترین  گویا  که  کلمه سکس  شنیدن 
کلیدی« در جستجوهای اینترنتی ایران است به 
جمع ما نزدیک شد. بعد از چند دقیقه گوش کردن 
و شنیدن حرف های ما وسط پرید و گفت: این 
وایاگرا و چرت و پرت ها را ول کنید و بروید دنبال 
چیزهای طبیعی که از طب سنتی خودمان می آید.
یکی از رفقا پرسید: حاج آقا، مثال چی بخوریم؟ 
حاج آقا جواب داد: دو سه تا قاشق پیاز داغ کار 

شش یا هفت تا از این قرص ها را می کند!
حرفش داشت تمام می شد که حاج خانم همسر 
او از گوشه ای سر و کله اش پیدا شد. انگار حرف های 
حاج  آقا را شنیده بود چون با صدایی بلند که همه 
شنیدند گفت: آره، حاج آقا، ولی نه این پیازهای 

وارداتی امروز بلکه پیازهای قبل از انقالب...
یکهو صورت حاج آقا مثل رفیقی که با خوردن 
دو سه تا لیوان شراب قرمز می شد به رنگ خون 

شد و پاورچین پاورچین از جمع ما غیبش زد...

اطالعیه وزارت ارشاد
بدین وسیله به کلیه مدارس و مهد کودک های 
نبودن  معلوم  علت  به  که  ابالغ می شود  کشور 
جنسیت »بستنی های عروسکی« تا اطالع ثانی 
دستورات  اساس  بر  بستنی ها  این  زدن  لیس 
مراجع تقلید ممنوع می باشد و مدیران و معلمان و 
مسئولین آموزشگاه هایی که »بستنی عروسکی« به 
شاگردان خود عرضه می کنند مورد تعقیب قانونی 

و شرعی قرار خواهند گرفت.

جشن سده
فرا رسیدن جشن سده را به کلیه کارکنان 
روزنامه »کیهان« تسلیت و به بقیه مردم ایران 
تبریک عرض می نماییم. انگار محمود احمدی نژاد 
راست می گفت که بهار در راه است و کسی گوش 

نکرد.

سقوط یک ملت
بخشی از کتاب مونتسکیو

سقوط یک ملت یعنی این که اداره آتش نشانی 
زنجان آب برای خاموش کردن حریق یک اتومبیل 

ندارد.
سقوط یک ملت یعنی این که مقامات بجای 
آوردن بشکه نفت بر سر سفره، غذای سفره مردم 

را بدزدند.
سقوط یک ملت یعنی این که تولید ملی داخلی 
مملکت به ساختن »پفک نمکی« و آدام خروس 

نشان تولید رژیم سابق محدود شود.
دختران  که  این  یعنی  ملت  یک  سقوط 
دانشگاهی پنج انگشت الک زده برای خیابان و 
دوست پسرشان و پنج انگشت الک نزده برای نشان 

دادن به ماموران حراست داشته باشند.
سقوط یک ملت یعنی این که آنقدر به فکر 
سوریه و سومالی و بحرین باشی که اگر »ابوموسی« 

را بردند نفهمی.
سقوط یک ملت یعنی این که رییس سابق 
بانک مرکزی در کانادا بیشتر از بانک مرکزی کشور 

خودش ذخیره دالری داشته باشد.
سقوط یک ملت یعنی این که بجای یک بشکه 
نفت 100 دالری به مردم یارانه ۲0 دالری بدهند تا 

ساکت باشند.
سقوط یک ملت یعنی این که دانشجوی مقطع 
دکتری بجای رساله نوشتن پر کردن فرم قرعه کشی 

گرین کارت آمریکا را ترجیح دهد...
سقوط یک ملت یعنی این که این نوشته را برای 
کسی با اسم اصلی خودت ارسال نمی کنی تا علت 

سقوط خودش را بداند...
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ـ آیت اهلل خامنه ای: حاال چی شده وسط سخنرانی من یکهو همه شما دست به آب 
رفتنتون گرفته؟! 
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بخش ادبیات

تفسیـر شعر
برای تفسیر شعر این هفته شعر »بعد از نیما« 
را که »هـ. الف. سایه« بعد از مرگ نیما سروده و 

برای شهریار فرستاده انتخاب کرده ایم:
با من بی کس تنها شده، یارا تو بمان

همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان
ـ مشخص است که سایه درباره رفقایی که 
برنده گرین کارت آمریکا شده اند سخن می گوید 
و می خواهد بعضی از آن ها پیش او بمانند و به 

آمریکا نروند.
من بی برگ خزان دیده، دگر رفتنی ام
تو همه بار و بری، تازه بهارا تو بمان

ـ مشخص است که شخصی که گرین کارت برده 
جوان است و سایه بخاطر آلودگی هوا و ریختن موها 
و پوسیدگی دندان ها در اثر تاثیر پارزایت های روی 
امواج بیگانه احساس پاییزی و پیری و درماندگی 

می کند و از رفتن او ناراحت است.
داغ و درد است همه نقش و نگار دل من

بنگر این نقش به خون شسته، نگارا تو بمان
ـ احتماال سایه مرگ ندا آقاسلطان را پیش بینی 

می کرده و از مرگ او ناراحت بوده است.
زین بیابان گذری نیست، سواران را لیک

دل ما خوش به فریبی است، غبارا تو بمان
ـ سایه می داند که عبور از مرز مشکل است 
اما دلخوش است که بتواند از طریق رشوه دادن 
و فریب ماموران مرزی بتواند از برهوت کشورش 
به سوی دیگر برود. منظور سایه از غبار مشخص 
نیست اما می توان گفت شاید منظورش دوست 
ناخواسته یا حتی همسر اوست که می خواهد او را 

در ایران بگذارد و با خودش نبرد...

طنزهای رسیده از ایران

آریایی های ایرانی
شاید مشکل بزرگ ما ایرانی های آریایی این 
است که نژاد ما از دو قوم »مادها« و »پارت ها « 

بوجود آمده است.
برای همین است که فساد کشورمان را پر کرده 
و همه مشکالت خودمان را باید یا از طریق »مادی« 

و یا از طریق »پارتی« بازی حل کنیم!

سئوال هواشناسی
آیا شعار »زنده باد بهار« محمود احمدی نژاد 
تغییر شرایط  ریاست جمهوری در  ترک  از  قبل 
اقلیمی و گرمای گلخانه ای و این که وسط تابستان 
برف بیاید و در پاییز بلبل بخواند و در زمستان 
پنکه روشن کنیم و در بهار درخت ها زرد شوند 

موثر بوده است؟

گرمای زمین
چرا دانشمندان اسالمی تعیین نمی کنند که 
تاثیر این بمب های جلیقه ای و کمربندی بر روی 
گرمای گلخانه ای زمین چقدر است؟ آیا خجالت 

می کشند؟

اخبار سینمایی
فیلم مستند 9۵ دقیقه ای »میدان« که درباره 
است  مصر  تقسیم  میدان  تظاهرات  و  حوادث 

کاندیدای جایزه اسکار شد.
جیهان نجیم سازنده این فیلم گفت: با اکران 
عمومی فیلم من در مصر از سوی مقامات دولتی 

مخالفت شده است.
انگار این مصری ها به دردسر ما ایرانی ها دچار 
شده اند. انقالب کردند که فیلم هایشان فقط در 
خارج از کشور به نمایش در آید و مردم داخل کشور 

از دیدن آن ها لذت نبرند.

نکته تلخ تاریخی
راستی چرا خدا حضرت نوح را با کشتی خود 
با این همه حیوان به سوی دریاها فرستاد تا در آن 
توفان سهمگین غرق شوند؟ او چرا نوح را انتخاب 
کرد؟ آیا چون حضرت نوح ملوان و ناخدای قابلی 
بود؟ آیا چون حضرت نوح می دانست که در دریا 
به کجا برود تا خطر کمتر باشد؟ آیا خدا کار نجات 
حیوانات را به حضرت نوح سپارد چون او یک 

»روحانی« بود؟
از آنجا که ماموریت حضرت نوح ناکام ماند و 
کشتی او با همه حیوانات غرق شد می توان نتیجه 
گرفت که حتی خدا در مورد این که »دانش و 

تجربه« بهتر از روحانیت می باشد سخت در اشتباه 
بوده است.

شرط برگشت به ایران

Legal
اگر این »شیواز ریگال«*

legal در ایران می شد دوباره
من با این یارو جدیده

روحانی می کردم خیلی حال
اگر بجای مسجد دیسکو باز می شد
اگر »صدا و سیما« اصالح می کرد

صحبتی از زمان شاه می کرد
اگر رنگ سیاه قرمز و عنابی می شد

اگر زاینده  رود دوباره آبی می شد
اگر گشت ارشاد جمع می شد

آزارشان از سر مردم کم می شد
اگر مرغ خدایی نمی کرد

گوشت از سفره مردم جدایی نمی کرد
اگر مانتو و روسری نبود

قانون جنگل توسری نبود
اگر بجای یقه های باز بی حال
legal می شد کراوات و شال

من با این یارو جدیده...
روحانی حال می کردم، خیلی حال...

* »شیواز ریگال « ویسکی گرانقیمت اسکاتلندی 
است.

قصه کرم غریبه...
اون روز مثل همیشه آقا کرمه از لونه ش اومد 
بیرون که بره دنبال غذا. یکباره چشمش افتاد به 
یک کرمی که تا اون موقع اونو اون دور و برا ندیده 
بود. چند لحظه نگاش کرد ولی دید که اون غریبه 
توجهی بهش نداره. آهسته از کنارش رد شد. کرم 
غریبه هم اصال نگاه بهش نکرد. تو دلش گفت فعال 
توی خودشه منم بهتره که مزاحمش نشم حتما 
کاری داشته که اومده این ورا. کرم قصه ما راهشو 
گرفت و رفت دنبال کار خودش اما همش توی فکر 

اون کرم غریبه بود.
دم غروب که بر گشت با تعجب دید که کرم 
غریبه هنوز اونجاس. با خودش گفت بهتره برم سر 

صحبت رو باهاش وا کنم. رفت جلو و سالم کرد. 
اما کرم غریبه جوابش رو نداد. آقا کرمه با خودش 
گفت خب شاید دلش نمی خواد باهام دوست بشه، 
بهتره منم فعال کاری به کارش نداشته باشم شاید 

اینجوری راحت تره.
شب، آقا کرمه موقع خواب، دوباره رفت توی 
فکر همسایه جدید و غریبه. با خودش گفت شاید از 
موضوعی ناراحته، شاید هم با همسرش  قهر کرده... 
شاید از موضوعی عصبانیه... نمی دونم، ولی به هر 
حال منم نمی تونم بی توجه باشم، باید هر جوری 
شده بهش کمک کنم؛ شاید این یک امتحانه که 
خدا می خواد بدونه من چه اندازه به همنوعم توجه 

دارم و اهل کمک به دیگرانم. 
صبح روز بعد کرم قصه ما با قیافه ای شاد و 
خوشحال آمد سراغ کرم غریبه و بهش سالم کرد. 
اما  جوابی نشنید. بلندتر سالم کرد. اما باز جوابی 
نشنید. سئوال کرد: ببخشید مشکلی برای شما 
بیش اومده؟ اما گویا که کرم غریبه با خودش عهد 
کرده بود که با هیچ کس حرف نزنه. آقا کرمه با 
خودش گفت: بهتره فعال برم به کارام برسم وقتی 
برگشتم شاید یه خرده از توی الک خودش بیرون 

بیاد؛ آره اینجوری بهتره.

دوباره مثل روز قبل کرم قصه ما راهش رو کشید 
و رفت. دم ظهر که بر گشت، با تعجب دید اون 
غریبه باز همونجاست و اصال از جاش تکون هم 
نخورده. با خودش گفت: اصال در عمرم همچین 
کرم افسرده و تنبلی ندیده ام ولی اینجوری نمی شه 

باید حتما کمکش کنم.
رفت جلو و با صدای بلند سالم کرد اما باز هم 

جوابی نشنید.
این بار بهش گفت: فکر کنم گرسنه باشی 

می خوای برات غذا بیارم...
اما انگار نه انگار که کسی داره باهاش حرف 
می زنه. آقا کرمه این بار دیگه خلقش به تنگ اومد و 
گفت: اصال به من چه، همینجا بمون تا از گرسنگی 

تلف بشی. اینو گفت و رفت خونه ش...
آقا کرمه مگه وجدانش  اما  ساعتی گذشت 
اجازه می داد که غذا راحت از گلوش پایین بره؟ از 
لونه ش اومد بیرون و این بار با لبخند از کرم غریبه 
سئوال کرد: ببینم گرسنه ای؛ نه؟ راستشو بگو با 
زنت دعوات شده؟ اصال ببینم تو خسته نمیشی 
دائم همین طور یکجا نشستی؟ نخیر این جوری 
نمی شه باید دستت رو بگیرم به زور بلندت کنم 
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ناتجارداد

1 ـ نویسنده آمریکایی کتاب »موش ها و آدم ها« و 
»ماه پنهان است«ـ  مزه ترش و شیرین.

۲ـ  بندگیـ  سست و آویختهـ  نوشته ها و گفتارهای 
تبلیغاتی.

3ـ  صندلی تشریفاتی!ـ  عقیده و مسلکـ  بی دین.
۴ـ  بانگ و صداـ  صدمتر مربعـ  جابجایی عشایری 

ـ ماری بزرگ و بلعنده.
ـ امید که ناخلف نشود!  ـ راز و نیاز به درگاه احدیت   ۵

1ـ  بزه و گناهـ  رمانی از ژول ورن نویسنده خیالپرداز 
فرانسه.

۲ ـ نوعی پارچه نخی نازک و گلدار ـ پایه و بنیاد ـ 
شقایق سرخ.

3 ـ پرچم ـ افسرده و دلتنگ ـ شیر درنده و دلیر 
و بخشنده.

۴ـ  کلمه نفرت و بیزاریـ  از دوایر تابعه ثبتـ  کشور 
عجایبـ  نوعی چاشنی غذا.

۵ـ  حیا و آزرمـ  نوعی غذای فوریـ  برج دو پیکر.
6ـ  از کتب دینیـ  زادگاه پدر شعر نوـ  هنر هفتم.

7ـ  از گل های باغچه ایـ  جایزه قهرمانـ  سرگشته 
و مبهوتـ  رود اروپایی.

۸ـ  نوعی سنگـ  می گویند در کار خیر بدان نیازی 
نیستـ  داخل و درون.

9 ـ الفبای موسیقی ـ بخیه درشت و تنظیم ساز ـ 
ـ نام قدیم مشکین شهر. کوچکترین جزء یک جسم بسیط 

ـ نیست  ـ دانشمند دیوانه نمای عهد هارون الرشید   10
و نابود شدهـ  پوست دباغی شده اسب و االغ.

11ـ  ترشی است و نوعی دست ابزارـ  پرده در و بدزبان 
ـ لطفا ساکت!

ـ مربع ورزش  ـ می گذارند تا در بند کشند  ـ بوییدن   1۲
خشن ـ  درویش را غنیمت است.

13ـ  شکنجه شده، سختی کشیده و ناراحت ـ  والی 
منصوب شده از جانب حضرت علی در مصر ـ وسیله 

ابتدایی نخ ریسی است.
1۴ـ  از شهرهای مشهور پاکستانـ  تصدیق ماتادورـ  

از استان های کشورمان.
1۵ ـ نمایشنامه ای از برنارد شاو نویسنده بذله گوی 

ایرلندیـ  جوهر بدن.

ـ درختی با گل های زیبا.
ـ پرنده ای شبیه  ـ پایتخت فراری  ـ ضمیر فرنگی   6

کالغـ  اهلی شده.
7ـ  باج و خراج حکومتیـ  نقاب روی چهره.

۸ـ  زبان دار بی زبانـ  قدیمی ترین میدان تهران که 
حاال تغییر نام یافته استـ  شب تازی.

9ـ  خصلتی که شخص بدان الیق پیشوایی گردد 
ـ پدر ترکیه جدید.

10 ـ نوعی قایق ـ واحد وزن حرارتی ـ حرف ندا 
ـ  گوشت ترکی.

11ـ  حرف فاصله انداز!ـ  پروندهـ  حالت با سر به 
زمین خوردن.

1۲ـ  تقویت رادیوییـ  حساب نجومـ  خار شکسته 
ـ محل ورزش در زورخانه.

13ـ  گیاهی از نوع زرچوبه به نام مامیرانـ  دیوار 
نازک و بسیار کم  قطرـ  پرنده ای با گوشت لذیذ.

1۴ ـ سوغات قمصر ـ زندانی گرانبهای صدف ـ 
تصدیق آلمانی.

1۵ـ  درک و دریافتـ  مشهورترین تارزان سینما که 
برنده سه مدال طالی شنای المپیک بود.

نفس، وسواس درباره کالری های مصرفی.

فریاد رنج خودم
به عنوان اختتام موضوع جمله ای که 
ایزابل کارو در مصاحبه خود با کمپین ضد 
الغری گفته بود را برای خوانندگان عزیز 
می نویسم؛ به امید روزگاری که در هیچ 
کجای این کره خاکی هیچ مانکنی مبتال 
به آنورکیسا نشود: »الغری بیش از حد، 
باعث مرگ می شود و الغری یعنی همه 
چیز به غیر از زیبایی. من می خواستم رنج 

خودم را فریاد بکشم.«
برگرفته از پایگاه اینترنتی «اخبار روز»

بقیه از صفحه ۲1
مصائب رسیدن به...

ببرمت توی لونه م.
اینو گفت و رفت جلو. همین که دست 
بهش زد با تعجب دید بر خالف هر کرم 
دیگه ای بدنش اصال نرم نیست. یه خرده 
نگاش کرد، بعد یه کم بوش کرد. تازه 

فهمید این یه رشته ماکارونیه.
برگرفته از وبالگ »نوش و نیش«

کلمات و افکار عمیق 
از دیگران و من

فاحشه کسی است که در زندگی اش 
از همخوابگی با یک بزغاله هم نگذشته 
باکره  دختر  یک  با  که  دارد  اصرار  اما 

ازدواج کند!

***
زنت  به  این که  یعنی  فقر فرهنگی 
روسری  و  چادر  در  را  خودش  بگویی 
اما  نکنند  نگاهش  دیگران  تا  بپوشاند 
وقتی که با او نیستی جلوی همه زن ها و 
دخترهای بی چادر و بی روسری ترمز بزنی 

و بوقت را به صدا درآوری!

***
روی  آن ها  همه  که  شهری  مردم 
صندلی چرخدار حرکت می کنند به کسی 
که مثل آدم سالم راه می رود می گویند: 

رادیکال!

***
دلم به حال زنی می سوزد که تمام 
مردان  را  او  به  مربوط  مدنی  قوانین 
می نویسند و آنچه که به نفع او نیست را 
هم جنس های خود او به قوانین اضافه 

می کنند!

***
از فقر و لباس  کهنه ات خجالت نکش، 
از فقر فرهنگی و افکار وصله پینه زده ات 

شرمنده باش!

***
برای انجام کارهای سخت افراد تنبل 
را استخدام کنید چون آن ها راحت ترین و 
کوتاه ترین راه را برای انجام این گونه کارها 

پیدا می کنند.

***

کاش در بعضی از کشورهای متعصب 
مذهبی بجای جدا کردن مردان و زنان 
از یکدیگر، مردها و نامردها را از هم جدا 

می کردند.

***
گناه در خلوت از زخم مهر نماز برای 

تظاهر شایسته تر است!

***
آن کسی که گفت: عقد دختر عمو و 
پسر عمو را در آسمان ها بسته اند احتماال 
هم  پزشکانی  آنجا  در  که  می دانست 
هستند که می دانند بچه های عقب افتاده 
و ناقص حاصل این نوع ازدواج ها را چگونه 

مداوا کنند!

***
خدا چرا من را زن آفرید؟ مگر حوا 

یکبار کفاره گناه مرا نداده بود؟

***
به  و  کنی  گره  را  مشتت  می توانی 
صورت کسی بکوبی. می توانی مشتت را 
باز کنی و پروانه ها را آزاد کنی. می دانم 

برایت انتخاب سخت است...

***
اگر کسی به صورتت سیلی زد، آن 
طرف صورتت را هم جلو ببر که سیلی بزند.
وقتی که خواست سیلی بزند سرت را 
بچرخان و او را ماچ کن. این کار او را بسیار 

عصبانی خواهد کرد!

بخش ادبیات

آیا این خو ب است؟
آیا این خوب است

ستاره های  زیر  خوابیدن  بجای  که 
چشمک زن

زیر چراغ و پنکه بخوابیم؟
نور مهتاب ما 

نور نقره ای، مانیتور کامپیوتر هایمان باشد؟
بجای آواز خروس

با ساعت های دیجیتال
از خواب بیدار شویم؟

بجای الالیی مادر
قرص خواب آور بخوریم؟

آیا این خوب است 
که با خورشید مهربان بجنگیم

و از کرم های ضد آفتاب استفاده کنیم؟
بجای بوسیدن صورت

و در آغوش کشیدن
برای یکدیگر صورتک زرد خندان اینترنتی 

بفرستیم؟
آیا این خوب است
که گل مصنوعی
دندان مصنوعی
ناخن مصنوعی
سینه مصنوعی

و موی مصنوعی داشته باشیم؟
آیا این خوب است که بجای کارت تبریک 

و تسلیت
برای هم پیامک بفرستیم؟

یک  نوشیدن  برای  مالقات  قرار  بجای 
فنجان قهوه با دوست

برای او در »فیس بوک« پیغام بگذاریم؟
البته که خوب است...

ما  کار  مشکل  نباشد،  خوب  که  چرا 
کجاست؟ کمی متمدن تر باش.

نیز عالقه ای ویژه داشته و خواهد داشت 
و هرچه در توان دارد در جهت بسط و 
ـ تهران اقدام خواهد  گسترش روابط برلین 
کرد. اما این امر مستلزم یک شرط است 
و آن این که چون بسیاری از جالی وطن 
خارج  مقیم  ایرانی تبارهای  یا  کردگان 
»خائن« و »جاسوس« فرض نشود؛ صرفا 
به این دلیل که دبیرکل حزب سوسیال 
دمکرات است و شریک سیاسی دولت 

ائتالفی آلمان.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

خادم یا خائن؟

شده رسید.
در بخش فیلم های کوتاه انیمیشن 
جایزه اول هیات داوران به فیلم »کتاب 
منتخب  جایزه  گرفت.  تعلق  سال« 
تماشاگران فیلم های کوتاه یوتیوب نیزبه 

فیلم »کلیسای پریلوس« اهدا شد.
جایزه ویژه برندگان »پروژه فیلمسازی 
برای  ماهیندرا«  و  ساندنس  مشترک 
و  گوشه  در  نوپا  فیلمسازان  از  حمایت 
فیلم  برای  خائو  هونگ  به  کنار جهان 
»مونسون« محصول مشترک ویتنام و 
انگلستان، توبیاس لیندهولم برای فیلم 
»جنگ« محصول دانمارک ، اشلی پیج 
استرالیا  »آرشیو«محصول  فیلم  برای 
تنها«  »پرواز  فیلم  برای  قایوان  ونیراج 

محصول هند رسید.
جایزه ویژه حمایت از فیلمسازان جوان 
به مارک روزنبرگ کارگردان فیلم »آگهی 
کشف نشده« اهدا شد. جایزه 10 هزار 
دالری تاج سرخ جشنواره ساندنس۲01۴ 

به الیزابت هولم تهیه کننده فیلم »فرزند 
آشکار«رسید و جایزه ۲0 هزاردالری آلفرد 
پی اسلون برای یک فیلم داستانی برجسته 
با تمرکز برروی مسائل علمی و تکنولوژی یا 
استفاده از یک شخصیت علمی یا خیالی 
در یک فیلم به مایک چاهیل کارگردان 

و فیلمنامه نویس فیلم »منشا« رسید.
 Sundance( جشنواره فیلم ساندنس
مشهور  یک جشنواره   )Film Festival
 1991 سال  از  که  که  است  سینمایی 
میالدی در شهر پارک سیتی ایالت یوتا آغاز 
به کار کرد. هدف از تاسیس جشنواره فیلم 

ساندنس، حمایت از فیلم ها و فیلم سازان 
مستقل عنوان شده است.

فیلم سازان  از  بسیاری  فیلم های 
هم چون  یکا  مر آ سینمای  مشهور 
کوئنتین تارانتینو، استیون سودربرگ، 
برای  اسمیت،  کوین  و  جیم جارموش 
نخستین بار در این جشنواره به نمایش 
امروزه  شهرت  و  ترقی  باعث  و  درآمد 

آنان شد.
این جشنواره در ماه ژانویه هر سال 
در در بخش هایی چون مستند، درام و 
فیلم های آمریکایی و جهان برگزار می شود.

برندگان جشنواره ...

نظام های دیکتاتوری است، مدعایی کاذب 
است. آمریکا با کشورهایی چون عربستان 
سعودی، بحرین، مصر و… دارای روابط 
بسیار دوستانه است که وضعیت حقوق 
بشر در آن ها به مراتب بدتر از جمهوری 
اسالمی است و فاصله آن ها از دموکراسی 

هم بیشتر از ایران است.
حل مساله هسته ای و روابط ایران و 
آمریکا دو مساله مستقل اند که به خودی 
خود دارای اهمیت استراتژیک برای صلح 
ملی  منافع  و  بوده  منطقه ای  ثبات  و 
ایران و آمریکا را هم تامین می سازد. حل 
صلح آمیز مساله سوریه ـ و دیگر مسائل 
منطقه ـ پیامد دیگر توافق هسته ای و 

بهبود روابط است.
سیاسی  نیان  زندا کلیه  زادی  آ
احزاب  و  رسانه ها  آزادی  عقیدتی،  و 
حقوق  مذاهب،  و  صنفی  نهادهای  و 

به  نسبت  دولت  بی طرفی  شهروندی، 
ادیان مختلف، جدایی نهاد دین از نهاد 
اعدام، و… هدف  لغو مجازات  دولت، 
دموکراسی خواهان ایرانی است. اما این 
و  روش های مسالمت آمیز  به  مطالبات 
توسط خود ایرانیان قابل دستیابی است، 

نه مداخله خشونت آمیز خارجی.
جامعه زنده، پویا، فرهیخته داخلی 
مسیر  سیاسی این  زندانیان  و اکثریت 
و  غربی  دولت های  می کنند.  دنبال  را 
نهادهای بین المللی اخالقا موظفند که 
مدافع رعایت حقوق بشر و محکوم کردن 
موکول  اما  باشند،  بشر  حقوق  نقض 
توافق حقوق  به  توافق هسته ای  کردن 
بشری، معنایی جز نابودی توافق هسته 
ای نداشته و کار را به جنگ می کشاند. 
حقوق بشر در چارچوب گذر مسالمت آمیز 
به نظام دموکراتیک قابل دستیابی است، 
نه تهدید دائمی بقای یک رژیم توسط 

دولت های خارجی.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

توافق هسته ای و مساله...

بازیگران  باقی  به سر می برده اند.  ایران 
تقریبا همگی پیش از این نیز مقیم خارج 

از کشور بوده اند.
از جشنواره  با گذشت دو ماه  حاال 
»دور دنیا با 1۴ فیلم«، علی نظریان، بازیگر 
نقش اول »دست نوشته ها نمی سوزند«، 
برای اولین بار با اسم واقعی مصاحبه کرده 
است. او که در فیلم ایفای نقش مامور قتل 
نویسندگان را بر عهده دارد در مصاحبه با 
خبرنگار »دویچه وله« از چگونگی ساخت 
فیلم و شرایط خود پس از خروج از ایران 

گفته است.
در  پیش  ماه  یک  تا  نظریان  علی 
روستایی در شمال آلمان اقامت داشت که 
اکنون با جابه جایی به برلین، تا مشخص 
مراکز  از  یکی  در  خود،  وضعیت  شدن 
او  به سر می برد.  برلین  بی خانمان های 
پیش از بازیگری در فیلم، در ایران کار تئاتر، 
مجسمه سازی و سفال گری می کرده است.

بقیه از صفحه ۲۳
بازیگر نقش اول...


