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است مدرسه تعطیل کلمبوس» مناسبت «روز به

برمه؟ در صلح سازمان
(برمهسابق) میانمار می دانستیدکهکشور آیا
این روزهاحکومتنظامیآنسرکوبی شدیدی که
بهخیابانها راهبانبوداییکه یا علیه«مانک ها»
اعمالمی کند برایتظاهراتضددولتیآمدهاند،
آیا دارد؟ صلح» «سازمان نام به دولتی نهاد یک
بیان آزادی لحاظ کشوری که از نیست خندهدار
دموکراسی در ته جدولکشورهایدنیا و عقیده و
چنین سازمان دارد قرار ایران) با شانه شانه به (و
دولتیداشته باشد؟ایندرستمثل ایناستکه
احمدینژادباهمکارینمایندگانمجلساسالمی
تاسیس الیحه دارد ایمان او مشق و به خط که
مهرورزی» «وزارت نام به جدید دولتی نهاد یک

پیشنهادکند! را

نیست! شکنجه سنگسار
بشر قوه حقوق ستاد دبیر الریجانی، جواد
چه در ایران به بشر حقوق قضاییه (ببین وضع
ایجاد دفتر یک ستاد جای افتاده که به روزی
خبرنگاران به خود مصاحبه آخرین در کردهاند)
و با نیست شکنجه سنگسار مجازات گفت که
گفتبه صرف کامال سازگاریدارد! او حقوقبشر
قوانین نباید ما میخندند ما به غربیها که این

کنیم. عوض را خود
تمسخرهای و خندهها به ما «اگر گفت: او
برایمانقانونیباقینمیماند.» کنیم غربتوجه
در هزار نامه دو او در ماه ستاد اضافه کرد وی
جوابسازمان های مختلفحقوق بشرمینویسدو
اینکه ارسالمیکند. اودرموردشایعه برایآن ها
متناینجوابیهها یکسانبوده ودریکجمله«به

نداد! توضیحی میشود خالصه چه؟» شما

کمک به ایران چرا
نیامد؟ سوریه

خوانده اید اخبار در که طوری همان
در و صدا و سر بدون اسراییلی بمب افکنهای
فعالیتهای به مشکوک مرکز چند شب تاریکی
و بمباران کرده یواشکی را سوریه هستهای در

خود برگشتهاند. نظامی به قرارگاه سوتزنان
و اتمی  فعالیت نوع  هر سوریه  که آن با 
بر اما شایعاتی کرده کتمان  را خود  هستهای
چند ایران اسالمی جمهوری که دولت این سر
مسلم حق عنوان «انرژی هستهای با کنفرانس
زبانها سر بر کرده برگزار دمشق در را شماست»

جاری شده است.
که خبرنگاران به اسراییل دولت سخنگوی
خواهد بعدی بمباران هدف آیا ایران میپرسیدند
بود نارنجی سوریه «چراغ داد: جواب نه؟ یا بود
اجازه از آمریکا باید ایران چراغ سبز برای ولی

بگیریم.»
خواسته خود همتای از ایران در سوریه سفیر

کهعدمدخالتجمهوریاسالمیایراندر متوقف
توجیه خنثیکردن بمباران اسراییلرا ساختنو
جمهوری اسالمی چرا که دهد و توضیح کرده
از سوریه با نظامی همکاری امضای وجود با
است. خود استفاده نکرده ضد بمب سالحهای

در مورد اسالمی را جمهوری توضیح سوریه
زمان ایرانیدر اینکههواپیماهایضدبمبافکن
تعویض برای سوریه نظامی تاسیسات بمباران
قبول نکرده را بودهاند تعمیرگاه روغنو تونآپدر
است. شکرآب همچنان کشور دو بین اوضاع و

بوش  دعوت جورج
مشهد به سفر

چندتنازدانشجویانانجمناسالمیدانشگاه
از کاخ سفید به نامهای طی «فردوسی» مشهد
برایمناظرهایمشابه جورجبوشخواستهاندکه
«کلمبیا»ی دانشگاه در احمدینژاد که آن با
ایرانو شهر مشهد مسافرت نیویورک اجرا کرد به

قرار گیرد. آنها روی سئواالت در رو و کند
سر بر که آنچه از گویا که بوش جورج
جواب در است خبر با آمده کامال احمدینژاد
است: فرستاده سادهای  پاسخ دعوتنامه  این
ولی امامرضا هنوز «خیلی ممنوناز دعوتشما.

نطلبیدهاست!»

مذاکرات آینده 
و اسراییل اعراب

نوامبر مذاکرات ماه در دیگر است بار قرار
اسراییل صورت و اعراب بین صلح جدیدی برای
خود دکترای گرفتن مشغول چون من گیرد.
کامل متن می توانم هستم غیب علم رشته در
شما اطالع به آن انجام از قبل را این مذاکرات

برسانم:
را ما این زمینهای فلسطین: پس نماینده

می دهید؟ پس کی
همین به آش بده صنار اسراییل: نماینده

خیال باش!
باید پسبدی! نماینده فلسطین:

نماینده اسراییل: نمیدم!
بایدبدی. فلسطین: نماینده

نمیدم! نمیدم! نمیدم! نماینده اسراییل:
نمایندهفلسطین:می رمازتشکایتمیکنم.

کردی؟ خیال
دلت که غلطی  هر برو اسراییل: نماینده 

بکن! میخواد
می بینمت. دیگه فلسطین: سال  نماینده

نداری؟ کاری
 See You! :نماینده اسراییل

امانپور مصاحبه حذف
آخر روز  در  احمدینژاد محمود بود  قرار 
شبکه با مصاحبهای آمریکا به خود مسافرت
آن،کریستیان «سیانان»ومصاحبه گرمشهور
احمدینژاد مشاوران گویا دهد. انجام امانپور،
او از بر حذر داشته و از انجام این مصاحبه را او
دانشگاه جنجالی جلسه از بعد که میخواهند
به و کند حفظ را آبرویش باقی مانده «کلمبیا»
ندهد.چندهمراهاحمدینژاد اینمصاحبهتندر
برای که گذاشتند تحت فشار را او دیگر سوی از
رعایتانصافبیناین طیف و بستن دهانمردم
با «سی مصاحبه «الجزیره»، شبکه خبری و
به نهایت احمدینژاد در قبول کند. را ان» ان
که داد پیغام خبری او تیم امانپور و کریستیان
برنامه چون داد؛ خواهد جواب را سئوال دو فقط
مصاحبههای و وقت بوده فشرده  او مسافرت

طوالنی را ندارد.
باالخره احمدینژاد با مصاحبه«سیانان»
ان» ان شبکه «سی خبری یافت. مدیران انجام
برنامه این گرفتند تصمیم مصاحبه اتمام از بعد
علت به که کردند اعالم آنها پخش نکنند. را
کریستیان بین طول مکالمه بودن کوتاه بسیار

امانپورواحمدینژادوبی محتواییمتنمصاحبه،
خود اخبار بخش از قسمت این حذف به تصمیم
را، مصاحبه جلسه احمدینژاد گویا گرفتهاند.
دو جواب کوتاه به دو سئوال خانم امانپور، از بعد

ترکمیکند. سریعا
برایشروعمصاحبهخانمامانپورپرسیدهبود:

میگذره؟» خوش آمریکا خوبه؟ شما «حال
«خیلی بود: داده جواب هم احمدینژاد

خیلی زیاد!» ممنون! بله

همکاران امروز،
فردا فراری مهاجران

دلشان درد ضمن مهاجر ایرانیان از بعضی
سال انقالب از هم آنقدرها که میکنند اعتراف
آمدن  چون ندارند شکایتی ایران ۵۷ خورشیدی
مجبور آنها که شد باعث کار سر بر اسالمی رژیم
نعمت و در رفاه نتیجه در و ایران شوند ترک به
باشد حرفشان درست اگر ببرند. به سر آزادی و
رفته کاله این وسط نفر دو می کنم سر فکر من
است.یکیمسعودرجویکهاقامتعراقنصیبش
به افغانستان دیگری محسنمخملبافکه و شد
ـ میدانید که همان طور ـ زندگی شرایط افتاد.
نیویورک و کشورها مسلما مثل زندگی در در این
شاید نیست. این تورنتو و پاریس لوسآنجلس و
از هموطنان دسته آن برای عبرتی باشد درس
با و را میخورند رژیم  امروز که گول ایران در
خود فردای فکر اصال به و همکاری میکنند آن

نیستند!

جدید امامزادههای
ایرانتلفنی صحبت می کردم. بایکیاز رفقا در
بحثازجنیفرلوپزوآنجلیناجولیرسیدبهساخت
هرچیهم ایران. در احداثامامزاده هایجدید و
فکرکردیمچطوریبهاینبحثهارسیدیمعقلمان

نداد! قد جایی به

800-824-5194 Ext. 2684

410-900-6470
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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 ۳۵   

خوشوقتم! کشورم، وزیر من ـ
خوشوقتم! کشورم، رییس هم من ـ

این میگفت:«جمهوریاسالمی برایتوجیه
قربتی داشتهاند ارج و میان امامها زنانهم در که
مونث با اسامی امامزادههایی برپا کردن صدد در
احتماال و بایر زمین یک میگفت است.» گشته
این کارگاه که میزنند تابلو و را میگیرند غصبی
اگر است حتی فالن امامزاده جدید ساختمانی
به گذارش هرگز (و نه مذکر) مذکور امامزاده آن
دستش خیلی از باشد! نیافتاده منطقه هم آن
علمی عنوانیکتئوریغیر به خندیدموقتیکه
اینامامعرب معلومکه ازکجا بهشوخیگفتکه
زنایرانینگرفتهواسمبچههاشانبهجایاسامی
شروع هم است؟ بعد نبوده نام های ایرانی عربی
امامزادههای این فرضی اسم کردن قطار به کرد
امامزاده امامزادهشهرزاد، ایران: ومقیمدر مهاجر

ژینوس... امامزاده و آتوسا امامزاده میترا،
جاتونخالیخیلیخندیدیم!

بهتر سرویس
رستوران های جدیدا که میگویند بچهها و بر
خوبی و عالی سرویس آمریکا در شهرمان ایرانی
بهآمریکاییانمیدهندومشتریانایرانیخودشان
یکی آنها میگویند تحویل نمیگیرند. اصال را
رستوران ها این صاحبان دهان در را لق تخم این
بر باید آنها  کار و کسب که ستون شکسته
نه باشد و بنا آمریکایی میلیونی جمعیت چند

نفریایرانیانمهاجر. هزار جمعیتچند
اینکهدیشب قبولنداشتمتا اولحرفشانرا
رستوران ها افتاد. حدود۴۵  این یکی از گذارم به
میز نان تنوریداغسر تا برایم دقیقهطولکشید
خانه به شدم مجبور که این از بعد هم آن آوردند.
بیاورم بروموورقهاصلسیتیزنبودنآمریکایمرا

بدهم! آنها نشان به و

ترسناک فیلم
تالشهایفراوانتهیهکنندگان از بعد باالخره
برای قادری، به کارگردانی ایرج «محاکمه»، فیلم
از این فیلم گیشه قابل توجه، به فروش رسیدن
(ممنوع برای فیلم این صاحبان آمد. اکران پایین
قرار  اینفیلم (که داشتندکه زیر۱۶ ساله ها) انتظار

بود ترسناکترین فیلمتاریخسینمای ایرانباشد) از
استقبالشدیدتماشاچیانبهویژهجوانانبرخوردار
آن به بودندو برده ازخاطر این ها که شود.چیزیرا
این بودکهملتی کهصبحتاشب(و نداشتند توجه
بعضیوقت هاشب تاصبح)ازترس نیرویانتظامی
از و میلرزد پلیسهای جورواجور دارد و بسیجی و
جنس زدن، با مواد پارتی، حین در غافلگیر شدن
مخالف خلوتکردن،لباسوحجابدلخواه دولت
را خودش مرتب وبالگنوشتن چه بسا نپوشیدن و
به مصنوعی صحنههای از چگونه میکند خراب
اصطالحفجیع وترسناکفیلمبترسد؟ اینبچهها

نمیترسند... لولوها این از

عمیق افکار
بوده لیبرال پیغمبران  از نوح  حضرت آیا
ممکن است که دارکوب را چرا او نه است؟ اگر
همراه با خودش کند را سوراخ کشتی چوب

برده است؟

روز تاریخی یک
کهشهرت چاپتهران، «کیهان»، که آن  با
کردن و ته سر امر در آن و نویسندگان سردبیر
گذشته مرزهای خاورمیانه دنیا از واقعی اخبار
این دارد سعی بر رسیده، غرب هم حتی به و
موفقیتآمیز را آمریکا به احمدی نژاد سفر که
سه دو و حجتاهللا و چند آیتاهللا جلوه دهد،
خود در وبالگهای قم بچههای «فیضیه» از تا
ایران برای ملت بزرگ آبروریزی را یک سفر این
که انگشتشمار، نفر چند این کردهاند. قلمداد
اینترنت روی بر دولتی فیلترهای از جوری یک
ادعای بر خالف که دریافتهاند گذشته اند، 
یزدی دستمال روزنامههای و تهران «کیهان»
گلباران جای غرب به در احمدینژاد را دیگر
احساسات خشکه البته کردهاند. نمودن غربال
خطوط در  همچنان وبالگ ها این مذهبی
طریقی به و  می زند موج آنها نوشتههای 
کنند. توجیه موجه را آبروریزی این میخواهند
روز که بود حتی پیشنهاد کرده آنها از یکی
حضوراحمدینژاددرمناظرهدانشگاه«کلمبیا»
فوائداین همه «روزضربت»نام گذاریکنندتا را

شهادتسیاسی را درکنمایندو با رییسجمهور
احساس همدردی کنند.

خوانندگان نامه میان از
تهران «کیـهان»

در نفری چند هم هنوز میگویم شما به وقتی
تهران، «کیهان»، چاپ روزنامه هستند که ایران
شده) درج اراجیف و اخبار جعل معروف به (که را
یکی روزی نامه اگر نمیشود. میخوانند باورتان
درآمد این مثل این نشریه چیزی به خوانندگان از

زیادتعجبنکنید:
اینکهجناب  به توجه با تهران: * خواننده ایاز
زماندو امام فرمودهاندکهظهور احمدینژاد دکتر
ایشان ریاست جمهوری شروع از بعد سال سه تا
بمباران این که به توجه با و خواهد افتاد اتفاق
تدابیر آیا شود آغاز قرار است ایام همین در آمریکا
آن برای دولت اسالمی سوی و امنیتی از ایمنی

شده است؟ گرفته نظر عزیز در
دادیم مسئوالن به شما را نامه «کیهان»: ـ

بررسیکنند! تا

بخش دولتی رقابت با
درتهرانشایعشدهکهپایگاهاینترنتی«صیغه
شرایط با موقت جفتیابی برای که کام» دات
شرعیایجادشدهکمکهایمخفیانهمالیزیادی

میکند. دریافت دولتی مسئول و نهاد چند از
دوستاندرتهرانمی گوینداینشایعهزیادهم
بیاساسنیستچون چنددختر خیابانیوتلفنی
طرف از علیه آنها تهدیداتی خوردهاند که قسم
آنها و کاسبی گرفته ناشناس صورت اشخاص
دخترها از این یکی است. مختل شده شدت به
نمی توانم را دویآنها اسمهر (که رفقا از یکی به
باپلیسو ارشادخیلی بگویم)گفته بود:«رابطهما
خاطر به ما را به تازگی ولی آن ها است خوب
تخفیف یا و دایمی مشتریهای به دادن تخفیف
برایسالمندانویاشکستنقیمتسرویسمانبه
دوست وقتی میکنند.» اذیت حسابی دلیلی هر
بخش رقابت که بود داده توضیح دختر این به ما

واردات انحصار بخشدولتیفقطبه خصوصیبا
محدود دولت و گندم و شکر برنج و اتومبیل

بود! را نفهمیده طرف حرفش نمیشود،

زمانی برای مستی
افکار...

به  و باز کردم را اتاق صبح پنجره * امروز
جلویخانهامخیرهشدم. وسرسبز درختزیبا
این امیدوارم از دلانگیز. چقدر و زیبا بود چه
دانه به دانه را برگهایش همه نتوانستهام که

نشده باشد. دلخور من از تحسین کنم
شب  نصف از ساعت بعد چند * دیشب
نمی برد. خوابم  پریدم. خواب از بار  سه دو
موقع فراموش کرده ام. را چیزی  میدانستم
بود رفته یادم از خوابیدن قبل افتاد. یادم سحر

کنم. خاموش را آسمان ستارههای
* وقتیکه خواستمگل سرخباغچه خانهام 

رابوکنمزنبوری کهدرمیان پرچمهایشنشسته
صحبت هم با مدتها زد. نیش را دماغم بود
این که آیا او حقداشتهکه چنین سر بر کردیم و
عملیراانجامبدهدبهتوافقیمنطقینرسیدیم.
چه که کند تعیین دادگاه قاضی است قرار فردا
کسیحریم چهکسیراشکستهاست. خداکند

نباشد. بالدار قاضی
قطور  بزرگو درخت شدم مجبور باالخره *
بسیار کنم. به دلیل قطع تبر خانهام را با پشت
و عبور و به نمیداد سایه هیچ وقت مرموزی

نداشت. توجهی خورشید مرور
و روی درخت  * دیشب جغد سفیدی آمد
پشتحیاطخانهامنشست.باهمحرفمانشد.
زندگی خودم در او را شوم بودن که او گفتم به
نمیخواهم وبایدخانهمراترککند. خیلیبحث
هم آنقدرها که من قبوالند به باالخره و کردیم
بدبختی و بدشانسی کسی نیست و برای شوم
اول جایزه بار چهار تا حاال نمی آورد. بدمصب

برده بود. را شهرمان بلیت بختآزمایی
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دغدغههای و ذهنی گرایشات خانوادهاش، او،
میتوان زمانهاش بوی و رنگ نیز و اجتماعیاش

دریافت.»
خارجی نویسنده دو معرفی با افق» «نشر اما
جدید فصل را در کارش ایرانی خوانندگان  به
که پس نشر موسسه این است. کرده نشر آغاز
«موجها» مجوز شد موفق باالخره سال چند از
غبرایی مهدی ترجمه با را وولف ویرجینیا نوشته
با بنویل را نوشته جان روزها «دریا» بگیرد، این
رابرت نوشته «پمپئی» و امرایی اسداهللا ترجمه
عرضه بازار به کیهان خجسته ترجمه با را هریس

کرده است.
درگذشته تازه همسر سوگ «دریا»، رمان در
را او دارد، مرگ به اشاره نامش که موردن ماکس
تابستانهایدوره که بهساحلدریاییمی کشاند
عشقش و اولین گذرانده جا آن را در کودکی اش

است. کرده تجربه جا آن را

احیا را  خاطراتش  ساحل این در  موردن 
شده ناپدید دریا در او عشق اولین میکند.
ویرانی معرض  دریا در روی روبه  او اکنون  و
ایرلندیکه بهخاطر جان بنویلنویسنده است.
خود آن را از بوکر جایزه رمان «دریا» نوشتن
هم از مونولوگهای رمان با این در است، کرده
ماجراهای قدیمی و تازه از تر گسیخته روایتی
منتشر  ۲۱۶ صفحه در کتاب این می دهد. ارائه

است. شده
را او که است مترجمی کیهان خجسته
معرفی در میشناسند و استر با پل ایران در
این او است. کوشیده ایران در نویسنده این
رابرت است؛ نویسنده دیگری رفته سراغ بار
سالها از که پس نویسنده انگلیسی، هریس،
روزنامهنگاری ونوشتنکتابهایی باموضوعهای
با رمانش نوشتن اولین اجتماعی با و سیاسی
نام«سرزمینپدری»بهشهرترسید.مجموعه
که اوست آثار جمله از باستان رم درباره رمانی
«پمپئی» نام با مجموعه این از رمان اولین
رومن است قرار پرفروش است. رمانهای جزو

بسازد. کتاب این اساس بر فیلمی پوالنسکی
رمان به شرح قالب در کتاب هریس در این
قرن در زندگی و شرایط مکان زمان، جزئیات
ایتالیا) جنوب (در پمپئی شهر در میالدی اول

است. پرداخته پیرامون آن منطقه و
شهروندان ثروتمندترین پمپئی، رمان در
می کنند سپری را آرامی روزهای پمپئی در رم
بزرگ می وقوع فاجعهای خبر از اما نشانههایی
 دهند؛چاههاوچشمههاخشکیده،مردیناپدید
بازمانده جریان از جهان آبراه بزرگترین و شده
نزدیک این فاجعه خواننده میداند که است.
درحالی کوه وسویوساست، شدنزمانانفجار

نمیدانند. هیچ آن از رمان قهرمانان که
چنان هریس با که آمیز صحنههای فاجعه
از که افرادی  برای میکند، ترسیم مهارتی 
ملموس بسیار کردهاند دیدن پمپئی خرابههای
ـ رمان بودن مستند به توجه با ـ زیرا است،

میشناسند. باز را شهر از مناطقی
کیان گزارشگر: علی
بی سی» «بی اینترنتی پایگاه نقل از:

خبر چه ایران کتاب بازار از
۱۹ صفحه از بقیه

ریاستجمهوریگزارش مثبتی بودند. چطوردفتر
را جواب خودتان میکند؟ سانسور را او درباره

کنید. پیدا
و  هریسون بهترین خانم از هلند: * مهران
بدترین رسمایرانیانرادرچهمیبینید؟اگردر ایران

میدادید؟ ترجیح را شهر کدام میکردید زندگى
ایران در رسم بدترین هریسون: فرانسیس
مرگ دیگران سالگرد همیشه همه است که این
خیر. را تولد تاریخهای ولی میماند، یادشان را
به زندگی گرامیداشت ولی  است زیاد عزاداری
جشن عزا و میان توازن تا ندارد وجود اندازه کافی
بزرگترها به احترام رسمها بهترین شود. برقرار
با رفتار و مهربانی و شکیبایی در سالمندان و
چطور «مهماننوازی»، البته و است کودکان
برای را اینیکی را فراموشکرد. من شیراز میشود
شیرازیها میدانند چون انتخاب میکردم زندگی
من شوهر که بگویم البته باید کنند. تفریح چطور

شیرازینیست!

در  خانمهایی دیدن از تهران: از الیاس  *
خود برابر ده حجاب داشتن وجود با که تهران
دست شما به احساسی چه میکنند آرایش شما
میداد؟آیاگیج نمیشدید.برایتان تعجبآورنبود؟

متناقضنبود؟
فرانسیسهریسون:درموردآرایشزنانخیلی
قبلدربارهاشخوانده بودم متعجب نشدمچوناز
بودم. ایران شنیده کلی چیزهایزیادیاز بهطور و
یکایرانیازدواجکرده بودم. قبلبا چوناز سالها
متناقضبهنظرمیرسید.من درهیچ ولیاین امر
آرایش زناناینقدر ایرانندیدمکه بهجز جایدیگر
ایران رفتم زنان به  اولین بار که کنند! یادم میآید
آرایش چرا می گفتند که من همسرم به خانواده
که من زدند را به حرف این نمی کنم. البته زمانی
برای میتوانستم بکنم که را بیشترین آرایشی من
ایران زنان در یکمهمانی شامکردهبودم!بعضیاز
پوششاسالمیرا کامالمحدودیتهایمربوطبه
(در قانون متن به که حالی میشکنند در هم در
آرایشکردن میکنم پایبندند.منفکر اینمورد)

آنها که دولت به باشد برای اعتراض به این راهی
در پوشش نحوه بپوشند. لباس چطور گوید می
تا گرفته چادر از است، شده سیاسی خیلی ایران

کراوات. پاشنه بلند و کفش
پیش  یکسال حدود اصفهان: از * حسین
نقل به که خواندم تهران از شما از گزارشی در
خبرنگاران بودید نوشته شریعتمداری حسین از
و از جمله عوامل تهدید دشمن هستند خارجی
خواب مشغول من موقع آن «در گفتید طعنه به
واقعا آیا کسی» نه تهدید و بودم بچهام کردن
ایران را علیه روانی جنگ در رسانهها شما نقش

انکارمی کنید؟
ایناست منظورشما اگر فرانسیسهریسون:
باشم، انداخته راه  ایران علیه روانی جنگ من که
نمیکنم! فکری چنین خودم که است واضح
رسانههای غلط در اطالعات ایران مورد در البته
این به حدی تا کنم فکر ولی هست بینالمللی
ارائه اطالعات را این که کسانی که باشد دلیل
داده ویزا یا آنها به نمیآیند. ایران به  میدهند
در رسانهای که نمیتوانند دفتر این یا نمی شود

کنند... باز ایران

میبست گزارش تهیه در را دستمان کاغذبازی
۲۰ صفحه از بقیه

شدم پاینده دولت من و آمد عشق دولت
نهای آغشته طرب در نهای، کشته تو که گفت

افکنده شدم و کشته زندهکنش، پیش رخ
راه بری رو پیش سری، و شیخی گفت که

امر ترا بنده شدم شیخ نیم، پیش نیم،
خلوتنشینیهایمولویباشمسسببعناد
که باعث شد و سرانجام او شد شاگردان مریدان و

سازد. جدا هم از را نزدیک یار دو این
غزلیات مولوی مجموعه که «دیوان کبیر»
نامیده شمس» «دیوان نام به او سوی از است

شد.
پساز شمس،مولویتالش میکندتاگمشده
همیندلیل سر به و دیگریبجوید افراد در خود را
با او مرگ از پس و زرکوب صالح الدین دوستی با

میکند. حسامالدینچلبیباز
و راه در  کتابی «مثنوی» نوشتن از  هدف
مریدان را و شده تا شاگردان خوانده رسم طریقت
عرفانی مولوی نظراتفلسفیو عمده کار افتد. به
شده بیان تمثیل شکل قصه و به «مثنوی» در
و شاعر جامی، عبدالرحمان را کتاب این است.
«قرآنپهلوی» عارفقرننهمهجریخورشیدی،
نیست خوانده که پیامبر آن را کسی نویسنده و

دارد. کتاب ولی
کتاب صاحب پیامبران تنها اسالمی سنت در

خواندهمیشوند.
جناب عالی آن وصف گویم چه من

دارد کتاب ولی نیست پیغمبر

مثنوی معنوی مولوی
پهلوی زبان در قرآن هست

شهر  در قمری ۶۷۲ هجری سال در مولوی
در جوار نیز شهر همین در و میکند قونیه وفات
مولوی آرامگاه میشود. دفن بهاولد، پدرش
زیارتگاه ساله  همه قونیه شهر در او خانواده  و
است. سراسر جهان میلیونها ارادتمند مولوی از
نه انساندوستانه بلند افکار دلیل به مولوی
است مهم  زبانان شخصیتی فارسی  برای تنها 
به اندیشههای او ارج نقاط جهان بلکه در بیشتر
«دیوان و در «مثنوی» او بارها می شود. گذاشته
افکار خود بودن و بی مرز جهانوطنی شمس» به

میکند. اشاره
بیست قرن انسان توجه مورد مسایل دیگر از
از بسیاری باور به موالنا اندیشههای به یکم و
رفتنازظاهر مولوی پژوهانجهان کثرتگرایی، فرا
انسان عمق آنها، رجوع به ادیان و و مذاهب

است. به معنویت و توجه دیگر پذیری دوستی،
انسان ها برای مولوی تعالیم همه بنای زیر

عشقاست:
شد چاک جامه زعشقی را هرکه
پاک شد کلی عیب، و او زحرص

ما سودای خوش عشق ای شادباش
علتهای ما جمله ای طبیب
ناموس ما و نخوت ای دوای

جالینوس ما و افالطون تو ای

حقیقی سعید نوشته:
«بی بی سی» اینترنتی نقل از پایگاه

گذشت بلخ خداوندگار تولد از سال هشتصد
۱۸ صفحه از بقیه

چند  که دارم خانه حیاط در سرخی * گل
رمزش میدهد. گلهای سیاه فقط است سال
ریخت پلیس که دیشب تا بودم نکرده کشف را
باغچهام را کلنگ و بیل سری یک با و توی خانه
که گفتند درآوردند. را پوسیدهای جسد و کندند
کسی و شده مفقود است که سال چند مرد این
تلفنزده ومحل آنها گلسرخبه اسم مستعار با

است. کرده فاش را جسد

جلوی  درخت روی سحر کله هر که * بلبلی
بدصداست. بسیار میخواند خوابم اتاق پنجره
میخواند. دستگاه و نت  از خارج هم بسیار
منقل روی زغال را او که تهدید کردم دیشب
امروز حتییکثانیههمخارج کبابخواهمکرد.

نخوانده. دستگاه از
اوج  به از که حوضم فواره برای است * قرار
افسردگی خود ناگهانی سقوط سپس و رسیدن
او به دیشب بگذارم. روانکاوی جلسه یک گرفته
چندفیلمازآبشارهایبزرگدنیانشاندادم.امروز

است. روحیهاش خیلی بهتر شده

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

متخصص در خرید و فروش 
امالک جتاری

Call for Commercial Real Estate 
and Investment Properties in:

Virginia - Maryland - DC

برای خرید، فروش و سرمایه گذاری در امالک جتاری 
در مناطق ویرجینا، مریلند و واشنگنت دی سی 

با ما متاس حاصل فرمائید

* Retail
* Wholesale
* Professional Offices 
  & Buildings
* Restaurants
* Shops

* Industrial Properties
* Shopping Centers
* Multi Unit Rentals
* Land
* 1031 Exchange
* Foreclosures & Rehabs

Email: emailnick@mris.com
9299 Old Keene Mill Road

Burke, VA 22015

Licensed in VA, MD & DC

تلفن مستقیم:  ٦١٦٣  ٩٢٩  ٧٠٣
 پیامگیر: (داخلی ١٢٩)  ٧٩٧٦  ٥٦٩  ٧٠٣
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