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مذاکرات جمهوری
آمریکا و ایران اسالمی

بغداد در
و  قر بعد از باالخره ماه جون ۲۸ دوشنبه روز
جمهوری کرشمههای فراوان نمایندگان آمریکا و
نشستند مقابلیکدیگر بغداددر اسالمیایراندر
گو و و گفت مذاکره هم با عراق درباره آینده تا

نمایند.
جمهوری دولتی روزنامه اتفاق این از قبل

اسالمی(«کیهان»شریعتمداری)باتیتریدرشت
قبول و غیرقابل حرام آمریکا را مذاکره با نوع هر
نوع این رهبر مخالف که شخص گفت و خواند
این کهمیدانستند کیهانیها میباشد. حرکت ها
هم آقا (و شد خواهد انجام مذاکرات و نشست
خوانندگان کردن راضی برای داده) سبز چراغ
به مجبور روزنامه شان محدود و معدود بسیار
بودند کرده حساب آن ها شدند. تیتر چنین زدن
روزنامه شود هم انجام مذاکرات اگر حتی که
را ننوشتن خبرشهمه چیز «کیهان» میتواند با
شود! اتفاقی چنین منکر و کرده قلمداد شایعه

اسالمی جمهوری به قبل از هم آمریکا دولت
سر بر فقط مذاکرات که بود داده پیغام ایران
رفسنجانی از هاشمی بود. آن ها خواهد عراق
برگرداندن اموال تقاضای با که خواسته بودند
ترتیب نکند، چون لوس را دوباره خودش شاه

داد. نخواهند اثر
جایی در این مذاکرات تاکنون کامل جزییات

این بحث بوده که سر بر درج نشده ولی گویا
هم و مقداری آمریکا و ایران دست عراق به اداره
را مذاکرات این کارشناسان گیرد. انجام عراقیان
به ارسالیما بینتیجهتوصیفنمودهاند.خبرنگار
شرح به را مذاکرات این چکیده و خالصه بغداد

است. فرستاده ما برای زیر
آو گت آوت یو اسالمی: جمهوری نماینده

عراق!
ایراک! آو آوت گت یو آمریکا: نماینده

آوت! گت اسالمی: یو نماینده جمهوری
آوت! یو گت نو! نماینده آمریکا:
یو! نمایندهجمهوریاسالمی:

یو! نماینده آمریکا: نو!
هوم! یانکی گو اسالمی: جمهوری نماینده

قم! گو ایرانی آمریکا: نماینده
مهمی مذاکرات اضافه کرده که ما خبرنگار
بین باال پرخاشآمیز سریع و گوی و گفت غیر از

نگرفته است... طرف صورت دو

برنده «پرسپولیس»
«کن» جشنواره جایزه

فیلمانیمیشن«پرسپولیس»ساختهمرجانه
جایزه توانست فرانسه، مقیم ایرانی ساتراپی،
نصیب را «کن» معتبر جشنواره  داوران ویژه

نماید. خود
پرفروش کتاب اساس بر که فیلم این
شده ساخته ساتراپی  خانم «پرسپولیس» 
انتقادهایشدیدی ازجمهوری اسالمی وعملکرد
انتظار که همانطوری میآورد. عمل به آن
مقامات و عصبانیت پرخاش فیلم با این میرفت
و «کیهان»،چاپ گشته جمهوریاسالمی روبرو
مرجانه کوبیدن ضمن مفصلی مقاله در تهران،
«کیهان» است. نوشته فیلم این بر نقدی خانم
سد ساخت اتمام از زودی بعد به که کرده تهدید
نزدیکی در را سد دیگری ساخت مقدمات سیوند
جواب تا کرد خواهند آغاز پرسپولیس خرابه های
فیلمش و و کتاب خانم این به  دندانشکنی

باشند. داده

عمیق افکار
(به مذهبی این رفقای از  بعضی تازگی به
از به چالشگرفتنفرضیه که خصوصمسیحی)
ستوه به روشنفکران توسط تکامل» و «آفرینش
«آفرینش نام  به جدیدی تئوری به آمدهاند 
هوشمند»، کهآنرادرغرب«اینتلیجنت دیزاین»

آوردهاند. نهادهاند، روی نام
سعدی گفت: که همچنان  آنها میگویند
باید کردگار» است معرفت دفتری ورقش هر »
میکروسکوپ توجهکردکهیک برگدرختدر زیر
طرحبسیارمشابه ایباشکلکهکشانخورشیدی
زدهام زور چه هر من نیست! تصادفی این و دارد
از قضیه آفرینش به را خدا این طراحی ارتباط
طریقی کهآنهاعنوانمیکنندنفهمیدهام. دیشب
تعداد رابطه خواستم ایرانی چلوکبابی یک در
تعداد با را رویسیخکباببرگم بر ضربههایکارد

خشخاش هایروی نانهایتنوری رستورانپیدا
حل از شد تمام غذایم بشقاب که وقتی تا کنم؛
آن را و حل ماندم عاجز مجهولی این مسئله دو

کردهام. موکول بعد به

اخراجیها
کشورشان به ایران مقیم افغان های اخراج
همچنان جمهوری اسالمی از سوی افغانستان
چند هفته عرض است در گویا قرار ادامه دارد.
نموده  دستگیر را آنها از نفر آینده حدود۲۰۰ هزار
اخراج این دهند. تحویل افغانستان به مقامات و
است بشر حقوق مجامع روز خبر داغترین افراد
دهنمکی). «اخراجیها»ی فیلم از داغتر (حتی
حامدکرزای،رییسجمهورافغانستان،ازجمهوری
اسالمی خواستهتافرستادن افغانهارایکجا انجام
طی مرحلهای در آورد. او را به صورت و آن ندهد
اسالمی جمهوری خارجه امور وزارت به نامهای
و زیاد داریم بیکار ایرانی کارگر ما خودمان گفته:

نیست! نیازی افغانی کارگر به فعال

تروریسم با مبارزه
جورج بوشدرآخرینمصاحبهمطبوعاتی خود
عراق در از خروج که کرد اشاره نکته این باز به
به او بود. اشتباهیخواهد کار شرایطفعلیبسیار
تروریستها عراق ما خروج از گفت: با خبرنگاران
برایهدفهای خواهیم کشاندو آنها اینجا به را
کرد. آمریکا دنبال خواهند را تا خود ما خرابکاری
(مدرکش تروریستی امور متخصصین از بسیاری
جورج گفته نمیدانم) میدهد، دانشگاه کدام را
بیاساس را او  تئوری و نکرده قبول  را بوش
چنیناستپیشنهاد اگر گفته اند آنها خواندهاند.
ریاست دوره اتمام از بعد بوش جورج میکنیمکه
کند اقامت آنجا در و برود بغداد به جمهوریاش
به آمدن وجود او خیال تروریستها به علت تا
همچنین آنها کنند. بیرون سرشان از را آمریکا
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خرداد): ۱۴) جون ۴ دوشنبه

تاریخ ایـران  ماندگار ارزشهای  چالشها و
امینی محمد سخنران:

3401 Hemlock Dr., Falls Church, VA 22042

خرداد): ۲۱) جون ۱۱ دوشنبه

کانون  موسیقی  شب
«سماع» موسیقی گروه و «نوا» موسیقی گروه همکاری با
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۳۴   

سر اینکه و برای محکم کاری که کرده اند اضافه
تروریستها سالهایسالگرمشود، جورجبوش،
و در همسایگی ببرد خودش با چینی را هم دیک

دهد! قرار خود

ونزوئال اوضاع در بدی
متاسفانه بهرفقایکمونیستمکهفکر میکنند
ونزوئالخیلیبهتر اوضاع آمدنهوگوچاوز از بعد
چنین که بدهم مدرک ارایه دلیل چه هر شده
به چیزی یک فقط داشت. نخواهند باور نیست
زمان آمدن که از است این آن آنها میگویم و
مسابقه هیچ زیبایی ونزوئال در ملکه چاوز هوگو
نکردهاست. درو را بینالمللیمثلسابقجایزهها
اوضاع در شدن بدتر برای خوبی دلیل آیا این

نیست؟ آنها برای ونزوئال

ونزوئال دیگری از خبر

ونزوئال، کمونیست رهبر چاوز، هوگو باالخره
حکمیتعجب انگیز با تالش باالخره ازمدتها بعد
کاراکاس تلویزیون و رادیو بستن و تعطیلی دستور
صادر را دارد نام تی وی» «آر.سی. اختصارا که

کرد.
موثق مرکز قدیمیترین  تی وی» «آر.سی.
بعد  سال های۱۹۵۰ به از و میباشد ونزوئال خبری
به سیستم این کشور تبدیل در طول زمان نیز و
سوسیالیسمفعالیتداشتهاست.اینمرکزخبری
بود و او دسته و دار و چاوز یک درجه از منتقدین

مقابله خود و حیات حفظ برای سال اخیر دو در
و کمونیستی  حکومتهای معمول تبلیغات با 
طریقمطبوعاتو رسانههای از سوسیالیستی که
شدیدی مبارزه انجام میشده، فرمایشی و دولتی

است. مینموده
بین آمد و رفت که میگویند سیاسی مفسران
کشور مقامات و جمهوری اسالمی ایران مقامات
ایننتیجهرساندهکه آقایهوگوچاوز را به ونزوئال،
ازسیستم جمهوریاسالمی برایحلمسئله باید
استفاده نمایدوصدای یعنیحذفصورت مسئله

نماید. گلو خفه را در مخالفان
ضمن خود  نطق آخرین  در  چاوز هوگو 
خوشحالیاز«حذفمسئله»بهمردمونزوئالمژده
تلویزیون کاراکاس، رادیو جای به به زودی که داد
جمهوری و سیمای صدا به نام جدیدی شبکه

شد! خواهد آماده بهرهبرداری و تاسیس ونزوئال
شبکه این ساختمان افتتاح کلنگ است قرار
یکجوری اگر البته زمینبزند، به فیدلکاسترو را
کاراکاس به را خود بیمارستان تخت از بتواند

برساند!

غرب در مهمانی آداب
آداب باب «در نام به کتابی است قرار زودی به
و توزیع مهمانیدرفرنگ»که احتماالخود مننشر
منتشر شود. چاپ و گرفت، عهده خواهم را بر آن
رفتن و دادن نحوه درباره جامع بسیار کتاب این
می باشد. خارجاز کشور مهمانیدورهای ایرانیاندر
اینکتاببرای ایرانیان داخل کشورنیز بسیارمفیدو
مورداستفاده خواهدبود.همانطوری کهمیدانید
درکشورهای غربیمخصوصا آمریکا،کار کردنامری
حتیشش آنها مرسوممیباشد. متداولو بسیار
روز در چهار عکس (بر میکنند کار را روز هفته
زندگیمرفه و بتوانندپول بیشتری درآورده تا ایران)
بسیاری از ایرانیاندر ودلخواهخود را ایجادنمایند.
طولهفته پرمشغلهخود وقت اندیشیدنبه ایرانو
رفتن بهمهمانیوپارتیهای ندارندوفقط با ایرانیرا
دلی فارسی زبان تمرین ضمن میتوانند هفته آخر
فرهنگ با و آورده در ایرانی غذای نخوردن عزای از

تماس باشند. در خود تمدن ایرانی و
تجربه به توجه با مختلفی را فصول کتاب این

عرضه خوانندگان به حرفه ای مهمانیبروهای
از نوشتههای نمونه چند مثال به عنوان میکند.
این اهمیت تا میکنیم درج شما برای را کتاب این

دریابید: را کتاب
انتخابدوست  ایران نبایددر مورد * درخارجاز
به حساسیت بخصوص خانوادهای با آمد و رفت و
و خارج در کم ایرانیان به تعداد توجه با داد. خرج
دعوت باید وطن از دوری اندوه و درد کاهش برای
برای را میکند صحبت فارسی که کسی هر شام

قبول نمود! شده که هم حداقل یکبار
ایرانی پیدا  خانواده یا بتوانید ۵۱ دوست و * اگر
کنیدکهاهلمهمانیهایدورهایهستیدمی توانید
درعرض۵۲ هفتهسال،هرآخرهفتهغذایمجانی 

پس بدهید! یک بار فقط و ایرانی بخورید
* برایانتخاب دوستاندورهای کمیتحقیقات 
ابتداییالزماست. بایدپرسو جوکردکه دستپخت
کباب های آقا  کدام و  است  بهتر خانم  کدام

خوشمزهتریدرستمیکند!
ایرانی باید حتما  مهمانیهای * برای رفتن به
تاریک هوا تا کنید! رعایت را نبودن» وقت «سر
برسید بقیه از زودتر اگر نروید. کسی خانه به نشده
تصور میکنند آنها آمدهاید) وقت سر این که (ولو
به آمدن برای روز تمام یا و هستید گرسنه شما که
اینمهمانی دقیقه شماریکردهاید(یعنی ندیدبدید
از بقیه زودتر گدا گشنههستید). یادتانباشد اگر و
میآیند بعدا که بقیه پای جلوی مجبورید رسیدید
پای شما آنها جلوی بروید دیر ولی اگر بلند شوید

بلندخواهندشد!
برنامه  را مدیر خود که خانم کنید * سعی
بکنید. هفته آخر شدنهای جمع و مهمانیها
و روی هم نیافتد مهمانی تا کنید که دو کاری
رفتن مهمانی بدون را هفته آخر یک ناکرده خدای

سپریننمایید!
برخی  در «غذا» و گفتیم * همان طوری که
و رفتن مهمانی اصلی کلید «مشروب» موارد
به رفتن با اگر میباشد. مطلوب میزبان انتخاب
بی مزه غذای هم بار پشت سر سه دو کسی خانه
نصیبتان کباب سوخته و برنج و یا خوردید شور و
را از چلفتی پا و میزبان ناالیق و دست این شد،

نمایید! خارج خود دوستان لیست
بروید.  میزبان به خانه پر دست با * همیشه
به عنوانهدیه شام از بردنشرابو لیکورهایبعد

خود مذهبی دوستان برای میشود. توصیه بسیار
و انگور انار آب جای به نیستند اهل مشروب که
میتوانیدکیکوسبدهایمیوهببرید.حتیالمقدور
سعیکنیدمشروبیکهخودتاندوستداریدهدیه
عالمت را خود شرابهای دریافتی بطری بدهید.
روی و چسب کاغذ با را آن آورنده و نام گذاشته
برای دیگر بار یک را اشتباها آن تا دهید قرار آن

او کادو نبرید! خود
میدانیدمهمانیهایایرانی  * همانطوریکه
چالشهای و بحث برای است محلی خارج در
عامی جلوه نکنید سیاسی. برای اینکه خنگ و
منبع چند از را مهمانی تیتر اخبار به رفتن از قبل
«نیویورکتایمز» و«کیهان» خبریمتفاوت نظیر
تهران، و «صدایاسراییل»بهسرعتمرور و بررسی
منبع خبری با پشتوانه ابراز عقیده برای نموده و

نمایید! طوالنی شبی را آماده خود
سیستم  از مهمانیها در غذا خوردن * برای
سنتیآخوندهایایرانیاستفادهکنید.برایحداکثر
ازخوردن استفادهازبوفهغذایچیدهشدهرویمیز
اقالمخوراکیبادآورنظیرآشونانخوددارینموده
غذای بروید. ومستقیمبهسراغغذاهای«بالدار»
میز و از میآورد در بال زود که غذایی بالدار یعنی

یعنی انواع البته غیبش میزند و کنان پر پر غذا
مرغ! غذاهایگوشتیمانند

مهمانی های  از متظاهر هستید و آدمی * اگر
خود درونی عقدههای کردن پر برای هفته آخر
و کار از را صحبت موضوع میکنید استفاده
خرید بورس و بازار سرمایهگذاریهای حقوقتان و
هوا درباره و کنید انتخاب خودتان امالک فروش و
پا افتاده پیش مسایل سایر و سینما سیاست و و

حرفینزنید.
آخرین  متوجه مهمانان میخواهید اگر  *
خریدهاید، را تازه آن که گرانقیمت شما اتومبیل
دکمه را روی دستتان زرنگی در نهایت بشوند،
وقتی دهید. سوئیچالکترونیکیخودفشار دزدگیر
بدانند تا پریدند بیرون مهمانی محل از همه که
لبخندی گرفته، قرار سرقت مورد اتومبیل کدام
همه و از کنید خاموش را دزدگیر و دکمه بزنید
درست شما اتوماتیک دربازکن کلید اینکه برای
زرنگی این با کنید. معذرتخواهی نمیکند کار
شما همه متوجه ماشین آخرین سیستم مطمئنا

خواهندشد!
نتایج  از و روراستیهستید آدمصادقو * اگر

کردی؟ تماشا دادم را که بهت عجرم نانسی نوار ـ
است! تیکهای لبنانی عجب آره، ـ
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 5655-E GENERAL WASHINGTON DR 
ALEXANDRIA, VA 22312
WWW.JNSMALL.COM

SALES@JNSMALL.COM
STORE HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 AM-6 PM 

SHIPPING NATIONWIDE - STORE PICK-UP AVAILABLE

Iranian Channels:
Jaam-e-Jam International, Persian 

Broadcasting Company, Payam TV, 
Markazi TV, Hakha TV, PEN TV, Didar 

TV, AFN TV, OMID E Iran TV, Jam-e-Jam 
IRIB TV, Pars TV, IRAN TV Network, 
NITV National Iranian TV, IRIB, Radio 
IRAN, Azadi TV, Rang-A-Rang TV DC, 

Appadana International, LA Home Shopping 
Entertainment TV (LAHSE TV), Radio 

Sedaye Iran (KRSI)…
* NEW *

YOU CAN ALSO WATCH 
AL- JAZEERA INTERNATIONAL 

(ENGLISH)

No Monthly Fee
No Commitment

Exceptional 90 Days 
Service Warranty*

* FOR NEW CUSTOMERS ONLY 

1 Year Limited 
Equipment Warranty

YOU CAN WATCH OVER 100 INTERNATIONAL CHANNELS 
INCLUDING FARSI, ARABIC AND TURKISH CHANNELS*

را  ایرانی تلویزیونی کانالهای JNS Electronics بهترین
شما میآورد خانه به رایگان ماهوارهای طریق سیستم از

TO ORDER CALL

703 658 7717

WE DO INSTALL AND MAINTAIN YOUR 
SATELLITE SYSTEMS WHERE OUR 

TECHNICIANS ARE AVAILABLE. 
BASIC STANDARD INSTALLATION IS $150

$199
+

Shipping & Handling
(Installation is optional)

۲۱ صفحه از بقیه
قانون به نام مجازاتهایی ما چنین کشور در
نبود وقتی درد از خالی من برای اعمال میشود.
را محکومی چشم درآوردن تصویری گزارش
به نظر پایگاه اینترنتی؛ در همان خواندم. دیدم و
میدهد، گزارش از صحنه که کسی که میرسد
روزنامه یک بسا و چه روزنامه است یک گزارشگر
پرونده شماره دقیق است حتی گزارش دولتی.
است. قانونی  پزشک مجری دارد. را حکم  و
که میکند التماس «دکتر» به ضجهکنان متهم

درنیاورد. را چشمش
است اقدامی اعدام مجازات که همان گونه
حق پایهای ترین به تجاوز و غیرانسانی وحشیانه،
چون مجازاتهایی حیات، حق یعنی انسان،
منزلت نفی چشم هم کور کردن و دست قطع
جسمانی تمامیت هتک اعدام اگر است. انسانی
درآوردن چشم و دست قطع مجازات است، 
مورد در هر دو است. از جسم بخشی  هتک
برگشتناپذیر میشود، سلب انسان از که حقی
تکیه نکته این بر اعدام مجازات مخالفین است.
اعدام که کسی بیگناهی زمانی اگر که میکنند
می آید پیش که اغلب ـ امری شود اثبات شده،
بریده انگشتان است. برگشتناپذیر او زندگی ـ
اینها برگرداند. او به نمیتوان هم را کوری و
تا متهم بخت برگشته است که داغی همچون
ـ همه باید بدانند سر کند. آن عمر باید با پایان
دست روزی او که ـ آتی فرزندان و همسر حتی

است. زده دزدی به
پا، یا دست بریدن  چون مجازاتهایی 
برابر چشم در چشم ـ قبیله ای احیای قوانین
غیرانسانی «مجازاتهای بیرحمانه، زمره در ـ
میثاقهای پایه بر که هستند اهانتآمیز» یا
از جملهمیثاقمنع شکنجهومیثاق بینالمللی،
اعمال حق دولتها مدنی و سیاسی بینالمللی
عهدنامه طبق بر نیز و ندارند. را مجازاتها این
بین المللی  کیفری «دادگاه پایه که ١٩٩٨ رم،
است بشریت علیه جنایت موارد از شد، الهه»
شدید به درد که غیرانسانی ردیف «اعمالی در و
و تمامیت سالمتی شدید به صدمات یا جسمی

شود». منجر روحی یا جسمی

با داغ ابدی... آرش،

که  ۱۳۴۰ می داند دهه وابسته سرمایهداری دوران
جامعه وارد کریمی اوستا و داللی فرهنگ ظهور با
«اتفاقاتیکهدرسیر زبان ایران شده،معتقداست:
محل می دهد یک جامعه روی روزمره در ادبیات و
و اقتصادی در شرایط سیاسی، کاوش برای خوبی
این است.» ملت یک تاریخ از مقطعی اجتماعی
عامیانه فرهنگ در مندرج واژگان به زبانشناس
«فرهنگ شاملو، کوچه» «کتاب جمالزاده،
میگوید: و کرده اشاره و... نجفی عامیانه»
امروز که متداولی متاسفانه و قهقهرایی «سیر
میان در عامه مردم عالوه بر و زبان فارسی در
توسط شده، نیز فراگیر روشنفکران ما از برخی
آگاهانه کشور رسمی رسانه های سیاستگزاران
شبه زبان این زده میشود. دامن ناآگاهانه یا
و بحثی داشته را خود مفهومی بار لمپنی رایج،
این در مردم کوچه و فرهنگ زبان و از متفاوت

است.» کشور
رایج لمپنی شبه ادبیات واژگانی ترکیب وی
مشخصی  ضدارزشی دارای بار را اخیر ۲۸ سال
برایریشه یابیآنبایدتحوالتسیاسی میداندکه
«اتفاقی کرد: مرور را اجتماعیسال هایگذشته و
نیست. زبانی ما افتاده پیشرفت زبان در امروز که
حرکتقهقراییتحتتاثیرمفاهیمتحمیلشدهبه
در زبان عصیانی شکل به بار این که جامعه است

است.» کرده پیدا نمود
برخی استقبال از ایران آمده به تازه که الدن
هرگز بچه هایی که بعضا و کشور از ایرانیان خارج
لمپنی در تعجب زبان شبه این ایران را ندیده اند از
برآمد این زبان که نیستند آگاه اصال «آنها است:
جامعهماست. در اینسال ها فرهنگمسلطهمه
ادبیات در و ایرانمیآید از برایهمینوقتیکسی
مشعوف میشود دیده واژگان قبیل این از او
ایران، در خود هموطنان از خیلی مثل میشوند.
لحظه به یک فرهیخته اصطالح قشر به آن حتی
مفاهیمی بار و ادبیات و زبان این پدیداری چرایی
با میخواهند نمیکنند. فکر میدهد انتقال که
واژگانی دایره بر رایج لمپنی شبه زبان از استفاده

زبان فارسی بیافزایند!» در خود
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

لمپنی... شبه زبان رواج
۲۰ صفحه از بقیه

شناخته شد. عصر پیشینبود،

Ben Hur ـ (۱۹۵۹) «بن هور» ـ ۷
ویلیامز سلطان از جان پیش میکلوس روژا
«بن بود. سینما تاریخی و حماسی آثار موسیقی
یکی از ـ میشناسیم هور» «بن به ما که هر»ـ 
بزرگترین کارهای اوستو موسیقی قدرتمندش
سزایی به نقش رومیان سپاه بیرحمی القای در
موسیقی مانند ـ به عاشقانه آن هم  تم داشت.
و اثیری ـ سید» برای «ال روژا دیگر شگرف

بود. بیمانند

Amadeus ـ (۱۹۸۴) «آمادئوس» ـ ۸
موتسارت زندگی خلق  با  فورمن میلوش
،۲۰۰۱» از بعد ـ دیگری فیلمساز هر از بیش
موسیقی توانست ـ کوبریک فضا»ی اودیسه
[و سازد میان عامه مردم محبوب را کالسیک
با «آمادئوس» فیلم نه؟] «سالیهری» چرا اما،
در موتسارت هوش ربای موسیقیهای اجرای
برای همیشه فورمن، شکوهمند و تصاویر غنی

خاطرهانگیزشد.

Spartacus ـ (۱۹۶۰) «اسپارتاکوس» ـ ۹
[«اتوبوسی نورث، آلکسی نامی، آهنگساز
به  ۱۳ ماه حدود «کلئوپاترا»] و هوس» نام به
استنلی حماسی اثر مشکل موسیقی ساخت کار
آن شد به موفق سرانجام تا بود کوبریک مشغول
طغیان به رم امپراتوری علیه که ـ قهرمان برده
نوع دو ببخشد. نورث جال و رنگ برخاست ـ
وحشیانه یکی با موتیفهای موسیقی، متفاوت
با ملودی و دیگری فضای بیرحمانه القای برای
را داشت، که حالتی جازمانند لطیفعاشقانه تم

آمیخت. هم در

 (۱۹۶۲) عربستان» «الرنس ۱۰ـ 
Lawrence of Arabi

برای صحراشاید بهنظرلختوخالیبرسد اما
ئی «تی شجاعانه سفر از او حماسه و لین دیوید
معنایی مفهوم و زرد، شنهای به میان الرنس»
موسیقی با ژار معنا را موریس این و داشت دیگر
ناپایداری، از پانورامایی شکل به سحرانگیزش
آفتاب طلوع شکوه از ژار موسیقی کرد. ترسیم
خشونت، قلبها طبلهای صدای صحرا تا بر

را لرزاند. 

سینما تاریخ برتر فیلم» «موسیقی ۱۰
۲۶ صفحه از بقیه

ناراضی میزبان پذیرایی و خود هفته آخر مهمانی
باشید: داشته نظر در را زیر مراتب هستید

خیلی به ما یا من به بگویید جای اینکه به ـ
گذشت» خوش «خیلی بگویید: گذشت، خوش
گذشته باشد خوش بقیه به است (یعنی ممکن

شک دارم!) خودم در مورد ولی
برای میزبانی کلمهتشکر از بهجای استفاده ـ
ازجملهمعروف کهغذایشخیلیهمخوب نبوده
درد شما «دست انگلیسی به ترجمه قابل غیر و
کشیدهای را زحمت یعنی کنید. استفاده نکنه»

ولی؟!...
پذیراییاش عملیات کلیه شما میزبان اگر ـ
و دسر و اصلی غذای تا گرفته مزه و از پیش غذا
است شبیه فاجعه بیشتر مشروب، به و شیرینی

یا بخوریم «غذا معروف عبارت از مهمانی تا
خجالت»با خیال راحتاستفاده کرده وحرفدل

بیاورید! زبان به صادقانه ولی لفافه در را خود
به خانه زودی به را میزبان اگر می خواهید ـ
برنامه که ولی مطمئن نیستید خوددعوتکنید
همسر که توسط شما، هفته مهمانیهای آخر
زمانبندی میگردد، و  ارزیابی  و بررسی  شما
دیگه نوبت «دفعه به جای بود، چگونه خواهند
این ما». نوبت دیگه دفعه «انشااهللا بگویید ما»
در عرض را شما من خواست خدا اگر یعنی 
لزوما  نه ولی کرد خواهم دعوت آینده ۵۱ هفته

آینده! هفته
مندرجات این بیشتر بگویید ممکن است
احتیاجی چه و کرده ام فاش شما برای را کتاب
جوابمیگویمهمه اینکتاباست؟در خرید به
اینهایکطرف، عکسمیزغذاها ازمهمانیهای
دیگر. طرف آمده کتاب این در که ایرانی دوره ای

۳۱ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

انزلیبهتهران استفاده ازواگناسبی از با پستیرا
بود کرده در مقابل دولت ایران تعهد برساند.
از اسبی واگن قاطرهای خوراک برای جو مقداری
دهد. قرار اختیارش در تومان پنج خروار هر قرار
شیوع و غله کمبود علت به حاضر حال در ولی
ثروتمندان وسیله غذاییبه مواد احتکار قحطیو
 ۱۰۰ به خرواری رفته و باال جو قیمت تجار، و
حاضر نیست دولت ایران است. لذا تومان رسیده
چون بدهد! جو او به و کرده توجه قرارداد مفاد به
مسئول شرکت راهدیگریبرایتامینجو مورد نیاز
واگنهای حرکت از اجبارا ندارد، خود قاطرهای
محموله لذا است. برداشته دست خود اسبی
عین این این راه حمل نمی شود. پستی دیگریدر

است. داده رخ نیز جادهها سایر در اتفاق
احترام تقدیم با
مختار وزیر کالدول، ل. جان
کشورهای که مقامات رسمی کنید (توجه
ما مورد در نظراتشان و برداشتها خارجی،
گذشت با نکنید گمان است!؟ چگونه ایرانیها
کرده فرق به ما نسبت آن ها طرز تفکر این زمان
از قابل اطمینانتر و متمدنتر ایرانیها را ما و
که خارجی مقام  هر میکنند؟ فرض  گذشته
پروندههایی قبال میشود، ایران وارد خدمت برای
آنها از بعضی به بخش این در آنچه شبیه را
با ایرانیها ما و ایران مورد در است، شده اشاره
ایران در می دانند خوبی به و کرده مطالعه دقت
باشند. داشته را مردمانی چه با تماس انتظار
و السلطنهها رفتهاند و که دولهها است درست
که پاهای دیگری دادهاند به بیسر و را جایشان
دست خارجی نوکری و دزدی و وطنفروشی در
همان آش ولی بسته اند، پشت از را گذشتگان

همان!) کاسه و است
دارد ادامه

دولتمردانش از... ایران و
۱۷ صفحه از بقیه

Monica Vakili, Realtor
Home Office: 703-354-7480
Broker’s Office: 703-533-8660 X:183

Cell: 703-283-9221
Fax: 703-354-0938

Life Member, NVAR Multi-Million Dollar
Sales Club and Top Producer

VA - DC - MD - NC

E-Mai l :  mon ivak i l i@ao l .com

Fairfax
Realty, Inc.

جتاری امالک و خانه ـ فروش و خرید

وكیلى مونیكا گروه
امالک مشاور

(703) 354 - 7480
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«ایرانیان»
ایرانی جامعه اعتماد مورد نشریه
میشود منتشر جمعهها


