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اخبار مسخره دنیای در
از  بیش گذشته تهران: در ماه پلیس * رییس
ضبط قاچاق خارجی مشروب هزار بطری دویست

است. شده
«اسمیرنوف»های و واکر» «جانی الهی ـ

بسیجیها بشود! و مجانی کوفتپاسدارها
بازجویی  گیالن: اطالعات و پلیس رییس *
و  بدلباسی جرم به گیالن در نفر  هزار ۵۴ از

بدحجابی.
بوده! خبر چه آن» در زن «ما توی ببین ـ

به  ک» ک «پ شورشیان ورود احتمال  *
ایران.

از باید که نداریم شورشی خودمان ما مگر بابا ـ
بنزینه؟ مگر کنیم؟ وارد خارج

سفارت  اشغال سالگرد در بسیجیان * شعار
شکالتی! ما پیش التی، اگر آمریکا، آمریکا:

گز ما پیش التی اگر ایران، آمریکا: جواب
اصفهانی!

آمریکا  ارتش تلفن قرمز بین خط * برقراری
چین. و

نکرده رد از آسمان ایران سیمش را امیدوارم ـ
باشند!

در صدها  دانشجویان اعتراضآمیز تجمع   *
ایران. دانشگاه

را درسشان این بدبختها میگذارند مگر ـ
هستند! تظاهرات شب توی تا صبح بخوانند،

در  لباس شخصی ها صدای دانشجو: وبالگ *
دانشگاهچهمیکنند؟

ـمگرلباسشخصیحق نداردتحصیالت بکند
بیاید؟ باالتر اکابر از و

خودکشیزهرا  اینترنتیزنانایران»: * «پایگاه
بنیعامریساختگیاست.

زهراهستمیشودحدس اسمشکه اصالاز ـ
دارد! سابقه زد!

جنگ  در دعا خواندن با شیرازی: * مکارم
می شویم. پیروز

خودتانمقداریاسلحه اگرمحضاحتیاطبا ـ
نیست! بیضرر ببرید هم

رژیم. تار و آینده تیره رفسنجانی از نگرانی *
اینطرف۳۰ سالاستهمین  گوشنکنید. ـ

میکند! تکرار را حرف
* سهدانشجویبازداشتشدهدیگرموردضرب 

گرفتند. قرار شتم و
کنکور می خواستند است، خودشان تقصیر ـ

قبولنشوند!
را  اقتصاد در دستان خبیث * احمدینژاد:

شناساییکردهایم.
جورکنند ـشناسایی شدگانزودتر پولچاییرا
بماند. احمدینژاد جیب در و نیاید در اسمشان تا

دادگاه انقالب. به روزنامهنگار احضار یک *
بشه که چیز تازه بگو شد خبر؟ یک هم این ـ

گذاشت! جوک رویش
ازمدیراناستانیناکارآمد  * احمدینژاد: ۴۰ نفر

شناختهشدهاند.
نماز مهر و جای زخم تا حاال نداشتن از کی ـ

پیشانی شده ناکارایی؟! روی
پاکستانوضعیت فوقالعاده  مشرف در * پرویز

کرد. اعالم
را ـطالبانبههمسرانشان:ضعیفه!چمدانها

پاکستان! داریممیریم ببند.

قتل: موشکافی یک

هم مسیحی مصلوب! باز
را بنیعامری زهرا داستان شما همه حتما
دکتر گویا که ایرانی دختر این شنیدهاید. ایران در
در با مرد غریبهای زدن روزی ضمن قدم بوده هم
همدانتوسطماموراناداره «نهی شهر پارکی در
این ترتیب) به لزوما (نه معروف» به امر منکر و از
(خود عمومی عفت کردن جریحهدار و زنا جرم به
اینخانمعفت عمومی که معلوم نیستچهکسی
زندان به و دستگیر نداشته) اعتراضی میباشد

منتقلمی شود.
در  زهرا که میدهند خبر ۴۸ ساعت بعد از
تلفن خانوادهاش  به و  کرده زندان خودکشی
فنی نقص کمی ما» منکر از «نهی که میزنند

مرحوم شده است! شما دختر پیدا کرد و
یک که است این نیست مشخص که چیزی
و بوده باهوش بسیار هم تحصیلکرده، که دختر
میکرده، چطور به این حال گویا با مذهب هم

خودکشی گرفته است. سرعت تصمیم به
برایپرونده از تهران قرار بوده شایعاتاینکه
سعید طرف که ترسیده او (و بیاورند قاضی او
بنیعامری، مرتضویباشد)واینکه او، یعنیزهرا
درآمده گند کار چون و داشته دیگری هم نامزد
با ماموران او که این و کرده خجالت خودکشی از
بکنند) جر معروف به امر او به (که میخواستند
در رسانههای چندین شایعه دیگر کرده و بحث و

گرفتهاند. قوت خارج و ایران
گفت: خبرنگاران زهرا به دوستان از یکی
قدم برای که شده کم عقلت مگر گفتم زهرا «به

پارک مگر میروی؟ همدان تا راه همه این زدن
میتوانی راحت تو گرفتهاند؟ آنجا از را الله و ملت
تا یک بدهی تومان هزار سه دو اگر و حال کنی
کیلومتریامربهمعروف هاپیداشاننمیشود.ولی

داد. دست را از خودش جان نکرد و گوش او
توسط زهرا این که زندان شایعه مسئوالن
ماموران بهقتلرسیدهراردکردندوگفتند ماهمه
بهعمل آنمرحومه با همکاری هایقانونیالزم را
آوردیمو حتیپارچههایدرازشعارهای خوشآمد
آنها شهرداریگرفتیمو از را احمدینژاد دکتر به
برایخودکشیوحلق آویزکردندکتربنیعامری را

دادیم! او قرار اختیار در
من گفت: خبرنگاران به همدان زندان مدیر
زمان زندانی در که بخورم جرات میتوانمقسم به
موردمسافرتقاضیسعید مدارکیدر بودنزهرا

است. ارائه نشده بوده به دفتر من مرتضوی
حسابی را همدان قانونی پزشکی که چیزی
خودش چطور زهرا که است این است کرده گیج
از ناشی کبودی آثار است؟ زده کتک قدر آن را
زندانی هنوز بدن روی بر لگد و ضربات مشت
خانواده مانده است. باقی اسرار ابهام و هاله در
زهرا که زندان مسئوالن توضیح زهرا می گوید
اقدام را برای شیطان گول تا کتک زده را خودش
نظر نمیآید. به منطقی زیاد خودکشی نخورد به
را زهرا پای جای آثار گفت: «مسئوالن زهرا برادر
نقش زمین زندان کف روی که نشان دادند ما به
این پاها عالمت و میگفتند این جای شده بود
شده پارچه حلقه تا پریده پایین و باال او است که

بشود. خفه و گره بخورد درست گردنش بر
جایزه و برنده ایرانی عبادی، وکیل شیرین
«خودکشی گفت: خبرنگاران به نوبل، صلح
او گفت شبیه است.» جوک به یک زهرا بیشتر
شوخی مسئوالن زندان به که شنیده کسانی از
زهرا اسمت اگر «خوب میدانی گفتهاند: زهرا به
کارت عاقبت بیافتی زندان به ایران توی و باشد
هستییا خواهیدکشید؟حاال اهلکانادا به کجا

همدانفرقینمی کند!»
خبرنگاران به بنیعامری زهرا خانواده وکیل
زهرا پای نقش زندانکه این کف «سیمان گفت:

است کرده نقش خود بر قانونی پزشک گفته به را
فشار جای که باشد عجیبی بسیار سیمان باید
بر خودشتا تنظیم گزارش پلیس پاهای مقتول را
ایران کرد: البته در اضافه داشته باشد. او نگه
روی نماز مهر زخمهای نقش که امروز اسالمی
هفته چند بسیاری از روحانیان در عرض پیشانی
روی سیمان جای پا تئوری نمایان میشود باید

قبول کرد! راحتی به را کهنه زندان

No Signal!
وقت چند مزغل جمعههای امام این از یکی
نماز زنده در مراسم توی تلویزیونو بود پیشآمده
نکنید. علی با دوستی «ادعای می گفت: جمعه
دیشماهوارهبربامخانهتانپرچمیزیداست!»این
«چپمیروی تبلیغات داد: آیتاهللا سپسادامه
میروی راست داده، قرار هدف را شما آمریکا
این است. داده قرار هدف را شما اروپا تبلیغات
اینکهباشعارهای«مرگبر آمریکا» آیتاهللا بعداز
حسابی به هیجان حضار «مرگ بر اسراییل» و
میگیریم! را «آمریکا میدهد: ادامه بود آمده

میگیریم!» را اسراییل میگیریم! را انگلیس
دانشجویی تظاهرات میگویند این اوج در
جوانوسادهلوحازجایخودبلندشدهوباصدای
افقی  رویزاویه۳۵ و اگر بلندمیگوید:«حاج آقا،
۲۳ میزونکنیمیتونیکانا لهایلختیعربیو 

بگیری!» هم را کرهای
میگویند االن سه ماهاستکه از ایندانشجویی
لوسآنجلسینصب قاچاقیماهواره خارجی و که

خبرینیست! میکرده

از اقتصادی خبر دو
ایران

که  جوانان کردن ساکت برای احمدینژاد ۱ـ 
معترضاناصلیعملکردانقالبهستنداز یکراه
وامازدواج!وضعمالی حلسادهاستفادهمیکند:
بد  دالر بشکهای۹۶ نفت پول با بحمداهللا که هم
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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

ندارند قصد ازدواج که آنها میتوان به و نیست
خرید.طبق با رژیمرا مبلغیدادوهمکاری آن ها
ساده راهحل این است قرار احمدینژاد شایعاتی
قرار برایحلمشکالتدیگرهممورداستفاده را
داده دستور به وزیر کشاورزی او میگویند دهد.
تهرانبه گرانیتخممرغدر برایرفعکمبودو که

بدهد. ازدواج وام یک هم خروسها همه
مشکل  حل برای احمدی نژاد دولت ـ  ۲
آپارتمان و خانه سرسامآور گرانی و مسکن
است بزرگ قرار شهرهای و در تهران مخصوصا
قیمت کند: حذف استفاده راهحل ساده ای از

خانه! کل قیمت از زمین
و خرید در طرح  طبق که ترتیب  بدین
قیمت زمین زیر شهرها این فروش مسکن در
نیز تا زمین نوع هر معامله و نشود بنا محاسبه
در احمدینژاد گردد. اعالم ممنوع ثانوی اطالع
با حاال خب، بود پرسیده که مسکن وزیر جواب
بدهید به بود: گفته کنیم؟ چکار این زمینها

قدس! آستان

سرباز هخامنشی 
لندن در

چندیقبل مجسمهیکیازسربازان کورشکه
قاچاقی و تختجمشیددزدیدهشده از میگویند
آوردهشدهبود درحراجیموسسهکریستی اروپا به
درلندنبهمبلغ بسیارهنگفتی بهیککلکسیونر

شد: فروخته تاریخی آثار
(۱)

برای انگلیس ویزای گرفتن جدید راه یک
بهایی به تظاهر است که، غیر از این دائم اقامت
همجنس گرایی، تمایالت و بودن  مسیحی و
در هخامنشی شکل سربازان قدیم به را خودمان
البته تحملرنگمسی وروکشمفرغی، بیاوریم.
و باران و برف زیر ایستادن و خود کاله گذاشتن
چندین برای جمشید تخت خرابههای در آفتاب
ماهمتوالیخیلی سخت است ولی همویزاگیرمان

زحمتش میارزد! به پول و کلی و هم میآید
(۲)

«کیهان»، چاپ مردم شیراز به از نامه یکی

وضع اگر بفرمایید مسئوالن به لطفا تهران:
روشن زودی به تاریخ این شهر معلمان حقوق
آب پول پرداخت نداریم که برای چارهای نشود
به را داریم جمشید تخت در چه هر برقمان و

انگلیسیهابفروشیم!
(۳)

حراجی اوج در هخامنشی سرباز میگویند
کورش به و درآورده خودش را موبایل تلفن لندن
«کورش با خوشحالی می گوید: و می زند زنگ
داریم!»(Bid یعنیدر  «Bid» ما بخوابکه آسوده

خرید دادن) قیمت بقیه دست حراجی روی

موشک هزار ۱۱
زمینی نیروی موشک های و توپخانه فرمانده
که شده متذکر مصاحبهای در پاسداران» «سپاه
اولین در کاراشتباهیاست وما به ما حملهآمریکا
ساعاتجنگقادریم۱۱ هزارموشکبههدفهای 

شده بزنیم. قبل تعیین از
یاداینجوک نمیدانمچرا خواندناینخبر با
حریفبود.  را «یکیارویی۱۱ نفر قدیمیمیافتم:
میشد  که آنجا و تا سرش ریختند ۱۲ نفر روز یک

زدند!» کتک را او

ارشاد وزارت اطالعیه
و فحشا منکرات با ستاد مبارزه

پایگاه به ترافیک مراجعان کاهش علت به
اطالع اینترنتی «صیغه دات کام»، این اداره به
بر که می رساند تلفنی و خیابانی خواهران کلیه
کلیه این اداره سوی از دستورات واصله طبق
برای تخفیف نظیر بازاریابی و تبلیغاتی حربههای
مجانی بار یک بخر بار ده دایمی، مشتریهای
برای نصف قیمت سالمندان، تخفیف برای ببر،
برای کریسمس حراج و بارانی و برفی شبهای
و ایران هستند در موقتا که خارج ایرانیان مقیم
اعالم قانونی غیر و ممنوع ثانوی اطالع غیره تا
و مجازات اشد تعیین با متخلفان با می شود.
اشتراک برخورد همراه و قطع ضبط تلفن نیز

شد! خواهد

مردانه خالیبندیهای
رفیقیداریمکهتویجلسههایمردانههفتگی
ما،کهبرایورقبازیو میگساریوبحثسیاسیو
کردن بعضیوقتها تلویزیون غیر خانوادگی تماشا
برگزار میشوند،احساسمردانگیناگهانیو زیادی
دستزنش مینالد. مرتباز و اودست میدهد به
مرتبخرجمیکندو در میانسالی پول او را اینکه
از است. داده از دست را بهش خود جنسی امیال
(نه لزوما به چاق و یائسه و پیر سه کلمه زنش با

میزند. مرتب غر و می کند ترتیب) یاد این
آبجویتگریشده بود تا دیشب کهسرمگرمدو
اززنتاینقدر واقعا یقهاشراچسبیدموگفتم: اگر
اضافه کردم: نمیکنی؟ خیانت او به دلخوری چرا
دخترهایجوان نمیگوییاین شهر پر شده از مگر
وخوشگلایرانی ومطلقههاینیمه جوانکهبایک

میشوند؟ تو و فاسق دختر دوست بشکن
همه رفقا مطمئن شد که و وقتی جوابی نداد
به کناری کشید و مرا به گوشه دیگری رفتهاند
نگیر. جدی را هم این حرفها تو بابا حاال گفت:
و گنده خانه آن جلوی از پیش هفته میاد یادت
این و گفتم رد شدیم دالری میلیون یک اشرافی
میاد. یادم آره،  گفتم: است؟ رویایی من خانه
پولی همچین من که میدونی خودت ولی گفت:
گفتم: میتونی ندارم. گرانقیمت این خانه برای
جریانخیانت گفت: و خندید بگیری. بانکوام از
اعتبار اوال که است. خانه این خریدن زنم مثل به
بانکی ندارم،دوماکهپرداختاقساطشغیر ممکن
میتوانم این اثاثیه و اسباب کدام با است، سوما

کنم؟! پر را خانه

گوهای و گفت میان از
زنم با من

نخور و را گولاینحراجیها بابا، به زنمگفتم:
الکی تویاینمغازه هاییکه حراج پول مرا بیخود

حقهبازند. این ها نکن. خرج میگذارند
همین گفت: برای خونسردی لبخندی زد و با
حراج وقتی که را لباسم و کفش است که مدتی

نیستمی خرم!
***

از ایران مادرم عزیزم، گفت: و آمد پارسال زنم
برایباطلنشدن گرینکارتش ماه آینده زنگزد،

بمونه. چند وقتی قراره ما و پیش میاد
و وقتی بودم شاه پریون دختر گفتم: کاش
یکچشمککارتسبزشرا با میرسید لبمرز

میکردم! قرمز کارت
***

از هم مادرم باز عزیزم گفت: و امسالزنم آمد
بمونه. حیفه میاد چند وقتی پیش ما ایران داره

کارت سبزش باطل بشه.
را ما ازدواج قباله این  بری میشه گفتم:

بیاوری.
داره؟ ربطی چی؟ چه برای گفت:

را مادرتان اقامت این ببینم میخوام گفتم:
و با چه حروفمورچهایریزی کجایاینقباله در

کردم! امضا و نفهمیدم من که نوشته ای

***
این از نباید دیگه میکنم فکر گفتم: زنم به

بخوری. آهن زیاد قرصهای
چرا؟ گفت: زنم

گفتم: عوارض جانبی داره.
چه عوارضی؟ گفت:

گفتم:مگردقتنکردیهردفعهنزدیکمغازه
در طرف به مغناطیسوار میشوی طالفروشی

میشوی؟ کشیده مغازه

***
روی که اینلوسبازیهایچیه زنمگفتم: به

ممنوع زدهای؟ خواب عالمت ورود اتاق در
خیلیناراحت گفت: برو توی همان اتاقپایین

صرف کن. وقت اینترنت و پای کامپیوتر
دنبالکنموببینم گفتم:دوستدارماخبار را

خبره؟ چه دنیا در
اینگویندههایاخبار که همه گفت: پس چرا

هم هستند لباس تنشان نیست؟ زن
***

چکار داری گفت: و شد اتاق وارد سرزده زنم
میکنی؟

چت هستم. اتاق گفتم: توی
نیمه همه که اتاق چتی است چه این گفت:

لختهستند؟
واردشدنسه منچیه. قبلاز تقصیر گفتم:
چهاربارسرفهکردموهیگفتم«یااهللا» ولی هیچ

سرشانکنند! کدامشاننرفتندچادر

نمیاره؟ هوو جورج بوش سرم بکنم، سرم من را مطمئنی اگر این بوش: لورا

 بقیه در صفحه ۳۳   
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اروپا  مطرح تیمهای از ـ موسیقی الفبای ۱ـ 
۱۹۷۵ و ۱۹۷۹. در سال های جام یوفا فاتح

آنچه  شدهـ  پیامبرـ  فرستاده کتاب داود ۲ـ 
باشد. مباهات و فخر مایه

کشوری  ـ خورشید جو در گاز نوعی ـ  ۳
«داهومی» نام به که مرکزی آفریقای در است

اروپایی. پایتختی ـ هممیشناسیم
غنیمت  را درویش ماهی ـ صید وسیله ۴ ـ
سوغات شیرینی ـ  هدف و  نشانه ـ است

کرمانشاه.
ناپسند  ـ خبرچین بیگانهـ  متر مربع صد ۵ـ 

نکوهیده. و
دنیا. ینگه ـ از شهرهای مقوایی جعبه ـ ۶

آب و  محصول ـ قویپنجه و پرزور ۷ ـ آدم
جام را با جام این اکثرا ـ ناپسند و ـ زشت صابون

کیخسرواشتباهمی گیرند.
ناگزیر  ـ قریه ده و صحرا ـ داغدار گل ۸ ـ

ناچار. و
ـحرففاصله انداز  درنده جانور ـ آزاد و رها ۹ـ 

ملیلهدوزی. و گلدوزی ـ
در  زن  قهرمانان از  ـ بزرگ  ـ سرسرای  ۱۰

شاهنامه.
بیکسی و  ـ پرده صلبیه چشم از ۱۱ـ  بخشی

اروپایی. رود شدنـ  وطن از دور
پسوند  ـ حزب فرمانده ـ نابود و نیست ۱۲ـ 

نقاره. خوک، ـ جمع
سردار  ـ نان داد که آن هندو ـ خدای ۱۳ ـ

بزرگاشکانی.
خشک  ـ  سرای اوست شب آید کجا هر ۱۴ـ 

ـ رودی آلمانی. سفت و
آمریکاییـ   ۱۵ـ  نمایشنامهایاز جیمز الدریج

شکوهگویجداییها.

مورخقرنششم  حمداهللامستوفی، آثار ـ از ۱
امروز میشد! دیروز ـ هفتم هجری و

پرندهای  ـ بیزبان زبان دار ـ شدن بلوری ۲ـ 
خوشخوان.

ـ راهآهن  ـ سر بیمو و حافظه هوش ۳ ـ
شهری.

برای  ـ ظرفی در خراسان بزرگ شهری ۴ ـ
عشیره. و لباسـ  طایفه نقل و حمل

ـ  مدرک  و سند ـ سازشکارانه رفتار ـ   ۵
پراکندگی.

ترسناکتر. ـ گرفتن قرار جای ـ آب اثر ـ ۶
زه  ـ گنجشک زبان درخت ـ  نوشیدن ۷ ـ

مادر. از مهربانتر این ـ کمان
پدر  ـ لباس و جامه  ـ میمون  نوعی ـ  ۸

بزرگ الک!
پدر  ـ تلخ ـ محکم وستبر ـ فرش نوعی ۹ ـ

تازی.
و ساختمان ها  ـ بناها و معروف مشهور ۱۰ـ 

آفت پیشه. رود ـ
سبزیهای  از ـ دلربا زیبای ـ عرب عزیز ۱۱ـ 

خوراکی.
تحقیق در  ـ روش در فارس ۱۲ ـ قلهای
و روی پوست ـ برآمدگی علمی یا منطق علوم

گوشت.
چوببست  ـ توزین برای  وسیله ای ـ  ۱۳

اجارهبها. نشستنپرندگانـ

برای خوشنویسی!ـ   ـ تعدادینی تراشیده  ۱۴
جنگی. زره و نوعی شلوار ـ زورکی! درس

سارویان  ویلیام آثار از ـ استوار و محکم ۱۵ـ 
ترجمهسیمیندانشور. به
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فعالیتشمعطوفسینما همه تا کنارهگیریکرد
بازی با موفقیتهای او دایره بعد این به از شود.
درفیلمهاییچون«سهشاه»،«طوفانتمامعیار»
حتی (او یافت. کجایی؟» گسترش برادر، «ای و
«ای جمع بازیگران به خواندن فیلمنامه از پیش
کوئن، پیوست برادران ساخته برادر، کجایی؟»،

بود.) موفقی هم بسیار البته همکاری که
بار دیگر برای فیلم «یازده  ۲۰۰۱ او سال در
استیون محبوبش کارگردان تیم به اوشن» یار
ساخت با رابطه در کلونی شد. ملحق سودربرگ
هر بازیگری برای فیلم «این است: فیلم گفته این
فیلمبرداری موقع ما همه  و بود فیلم راحتترین
بهتر که بودیم معتقد همه میدانستیم. را این
یک استیون برای فیلم این ولی نمی شود این از
از ما بود. پیچیده خیلی که این برای بود جهنم
ساعتیکتاساعتهفتسرکارمی رفتیم.شش
مشغول را هم شب تمام استیون کار. و ساعت

تدوین بود.»
کلونیدر اینفیلمکناربرادپیت،اندی گارسیا،
رابرتز و جولیا مک برنی دان چیدل، دیمون، مت
فیلم پرفروشترین هم امروز تا و میکرد بازی
یار آن فیلمهای «دوازده از است. پس بوده او
هم اوشن» (۲۰۰۷) یار «سیزده (۲۰۰۴) و اوشن»
شد سودربرگ ساخته کلونی با همکاری مجدد با
مسابقه از خارج حضور در بخش با آخری این که
فیلم دومین شکست مناسب نسبتا فروش و کن
استودیو  سال۲۰۰۴ یک در دو این کرد. کمرنگ را

کردند. تاسیس هم با
«مایکل موفق بسیار فیلم هماکنون کلونی
پرده بر را گیلروی، تونی کارگردانی به کالیتون»،
هم موفقی که پیش از این نمایش دارد سینماها
همین که در و چهارمین جشنواره ونیز شصت در

داشته است. شده امسال برگزار
کارگردان  مقام در  کلونی سال۲۰۰۲ جورج
ذهن یک «اعترافات نام  با  را فیلمش اولین
خطرناک»کارگردانیکردکهموردتوجهتماشاگران
۲۰۰۵ سال  سال اما گرفت. قرار هم منتقدان و

دو با این سال در بود. کلونی او خوبی برای بسیار
فیلمدرهفتادوهشتمین دورهاسکارحضوریافت.
و موفقباشید»(فیلمیکه کارگردانی «شببخیر
و نامزد داشت) خود او به عهده هم را تهیه آن و
و شد هم فیلمنامه بهترین و کارگردانی بهترین
همچنینبرایفیلم «سیرییانا» همنامزدبهترین
توانست عاقبت هم که شد مرد نقش دوم بازیگر

کند. جایزه را از آن خود این
کلونیدراکثرفیلم هایشنقشضدقهرمانهای
اکثرا فیلم هایش میکند. بازی را داشتنی دوست
آزادیخواهانه او هستند. عقایدسیاسی بازتابی از
ازدواج  بالسام تالیا ۱۹۸۹ با در سال جورج کلونی

جدا شد. از او ۱۹۹۳ کرد و در

کالیتون» «مایکل فیلم بازیگر کلونی، جورج با آشنایی
۲۲ صفحه از بقیه

آن نظر مورد در زمان تا بتوانم کنم آماده زمان
بزنم. کلید را

شده تحسین فیلم حاضر حال در توکلی
از ولی دارد اکران آماده را بهشت» در «پابرهنه
و کرده اظهار بیاطالعی عمومی آن نمایش زمان
فیلم این مسئولیت پخش حوزه هنری میگوید:
هستم، جریان هم که در دارد. تا آنجا برعهده را
عمومی این قطعی برای نمایش هنوز تصمیمی

نشده است. فیلم گرفته
به گذشته بهشت» سال «پابرهنه در فیلم
استقبال مورد فجر جشنواره در نمایش هنگام
نصیب هم را چند جایزه گرفت و قرار منتقدان
افشین تارخ، امین فیلم این در کرد. خود
جواهریان ایفای نگار و سیدی هاشمی، هومن

نقشکردهاند.

یاد نیما به را «خواب زمستانی»
میسازم

پروانه ساخت تازگی به که سیامک شایقی
فیلمجدید خود باعنوان
را زمستانی» «خواب
از است کرده دریافت
با قراردادی امضای
برای معتمدآریا  فاطمه 
فیلم خبر این بازی در
کرد: اضافه وی داد.
«خواب فیلمبرداری
اوایلآبانماه زمستانی»
تهران آغاز میشود. در
بازی معتمدآریا برای فاطمه با نیز تنها تاکنون
بازیگران با دیگر به توافقرسیدهایم. اینفیلم در
شاهرخ و آهنگرانی پگاه حاتمی، جمله لیال از
خواهیم آینده قرارداد در روزهای نیز فروتنیان

بست.

جدیدش فیلم این که اشاره به با شایقی
در میکند، که روایت را خواهر داستان سه
زندگی میکنند، یکدیگر با سخت مالی شرایط
به عیاری داریوش حضور تاکنون داشت: اظهار
شیخمحبوبی مازیار فیلمبرداری و عنوانمدیر
قطعی پروژه این در صدابرداری مدیر مقام در
طراح عنوان نیز به غزاله معتمد است. شده
با زمستانی» «خواب فیلم در لباس و صحنه

کرد. خواهد همکاری من
از «طرف پروژه تغییر نام این شایقی درباره
تصریح زمستانی» «خواب به نیست» شب ما
«نیما» از اساس شعری بر را  نام این کرد:
به رمانی هم ترقی گلی خانم کردهام. انتخاب
جدید فیلم به که البته ربطی دارند، نام همین
نیما را با یاد زمستانی» ندارد. من «خواب من
تصویر به او شعر از آزاد برداشتی با و یوشیج

خواهمکشید.
سپید» وبالگ «نگاتیوهای از برگرفته

از... کارگردان ایرانی پنج
۲۲ صفحه از بقیه

میداند. آمریکا پرورده ننر و لوس بچههای
آمریکا است که دالیلی نخستین اینها همه
مذاکرات وسیع و ترکیه نخست وزیر به زودی با
داشت، خواهیم خواهند در واشنگتن حساس
پرده از مذاکرات چه حد در این تا دید آمریکاییان

داشت. تروریست نوازیبرخواهند تدابیر
است گفته بارها بوش واکر جورج پرزیدنت
را کنار گزینهای هیچ ایران اسالمی مورد در که
افتد. مفید میتواند گزینه هر که یعنی نمینهد،
هم کردها تحریک  که نظرند این بر  بسیاری

گزینهایاست.

هم... کردها تحریک آیا
۱۱ صفحه از بقیه

یهودیها با اسالمی  مثال حکومت که این بود
را آنها نمی کند و برخورد مسیحیها خوب یا
به که ویژه ای حقوق و نمیبیند چشم یک به
خوب نمیدهد، دیگران به میدهد مسلمانان
بکند کار را سکوالریزم همین خود رفته رفته اگر
و پارهای نکند برخورد خوب سکوالرها غیر با و
برگشتهایم ما دوباره ندهد آنها به را حقوق از

اول. جای سر
که نیست این سکوالرها به من در واقع ایراد
به حد چراسکوالر هستند، بلکه این استکه چرا
به من ایراد که چنان هم نیستند. سکوالر کافی
بلکه هستند لیبرال چرا که نیست این لیبرال ها
لیبرال حد کافی به چرا که این است من ایراد
به مخالفان از پاره ای را (لیبرالیسم نیستند
سخت، ترجمهای که کردهاند ترجمه اباحی گری
حقوق نظام باید را آن است. و جاهالنه مغرضانه

فهمید.) کرد و اینگونه ترجمه اندیش
قوت دلیل به لیبرالیزم، و سکوالریزم آینده
به رو جدی چالشهای سلسله یک با ادیان
نه و لیبرالیزم نه معتقدم بنده شد. خواهد رو
باقی دارند االنوجود اینشکلیکه به سکوالریزم
سخنان این من از اما هزار و ماند. اما نخواهند
برویمبه بگیرمکه نمیخواهمچنیننتیجه هرگز
سمتعدممدارا .مدارا یکارزش وفضیلتبزرگ
بیگانگان را از این نیست هم الزم و است انسانی

گفت: ما بزرگ شاعر حافظ بیاموزیم.
است دو حرف این تفسیر دو گیتی آسایش

مدارا دشمنان با مروت دوستان با
که کند تئوریپردازی باید غرب پس این از
امروز تا کرد. مدارا میتوان چگونه مقتدران با
ناتوانان با به مدارا تئوریپردازی هاشان معطوف
مسلمانان است، بزرگتری چالش اکنون اما بود
و ورزند مشارکت تئوریپردازی این در می توانند

بدهند. متمدنانه پاسخ چالش این به
اینترنتی نویسنده پایگاه برگرفته از:

سکوالريزم ستيـزهگر
۱۷ صفحه از بقیه

***
زنم قبلازرفتنبهمهمانیدکمهپیراهنمرا تا
باالبستوگفت:الزمنکردهپشم وپیلی سینهات

مهمان بکشی. خانمهای به رخ را
من به چیز خوب خدا یک گفتم: حاال که

پز بدهم. آن با نباید داده، چرا
لباس دکولته من که وقتی پس چرا گفت:

برمیخوره؟! غیرتت رگ به میپوشم یقهباز

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

مخاطبمیرسدعینآنچیزیاست به آنچه
آیا یعنی است؟ شده ته نشین شاعر روان در که
و می بیند را صحنهای شاعر که است این شعر
را به فرمی آن بعد و میکند ثبت را در ذهن آن
چیزی چنین است ممکن میآورد؟ کاغذ روی
این پاسخ درست اما بخوانند. عدهای شعر را
شاعر باید برای شعر نیست. شعر این که است
همآمیختگی در شعر چون باشد، شده تجربه
چه در است. آن شاعر همه درونی شدههای
عشق، اثر بر پیری و میانسالی جوانی، کودکی،
نشت او درون در پیروزی و... اشتباه، شکست،
صورت و بعدها به هم میآمیزد است در کرده
نداشته زمینه تا الهام مخاطبمیرسد. به شعر
باشدنمیتواندصورتبگیرد.شعربیپیشزمینه

بود.» نخواهد «ناشعر» جز چیزی

از شعر چند پایان در کشفی صمصام
استقبالحاضران با خواندکه سرودههایخودرا

شد. روبرو
ترانه موسیقی نوا» تنفسی «گروه از پس
متنفیلم «دلشدگان» از «دلشدگان»، برگزیده
اجرای و آواز قطعه حاتمی، علی زنده یاد اثر
«پردیس»،اثر فرامرزپایور،ترانه «نرگسمستی»
ترانه و مضراب چهار قطعه شیدا، اکبر علی اثر
محمدرضا ساخته امید»، سرای ای «ایران،

کردند. اجرا را لطفی،
قطعاتمذکورتوسطشهریارصالح(سنتور)،
سپهراعظمی(ویلن)،محمدرضاآذرخیل(آواز)و

شد. اجرا دف) و (تمبک مظهری کاوه
حدود نوا»  موسیقی «انجمن ماهانه برنامه
افسانه آخر در که آن از پس شب، نیم و ده
همکاریهای صمیمانه و زحمات از  ضیایی
بابک، داریوش و فنی، امور مسئول اکبر، روزبه
کرد قدردانی بربط، نوازنده و پذیرایی مسئول

خاتمه یافت.

باشند.» آن طالب
شعر پی در که کس هر «امروز، افزود: وی
به سراغ باشد داشته را شعر درک و زمینه باشد
درک حد هم در بد را شعر خوب و میرود و شعر
ازهمینروست ازشعر،تشخیصمیدهد. خود
از که کسانی فهم حد در را خود نباید شاعر که

بیاورد.» پایین افتاده دارند پیشپا درک شعر
کشفیدر ادامهسخنانشگفت:«شعر بازتاب
ویژهای فرم به که است شاعر جان در واقعیات
آیا که این است پرسش می رسد. مخاطب به

برنامه... در موسیقی اجرای و کشفی صمصام سخنرانی
۱۹ صفحه از بقیه

پوزش تصحیـح و
به یهودا؟»، یا و گالیله «سقراط، مقاله در
مورخ ،۳۴۸ شماره در خیام، زهره خانم قلم
چاپی غلط چند متاسفانه ۱۱ آبان ۱۳۸۶، جمعه
و نویسنده پوزشخواهی از که، با داشت وجود
میشود. تصحیح زیر شرح به نشریه، خوانندگان

بند دوم، عنوانکتابویلهم  * درستوناول،
فاشیزم» قید توهمهای «روانشناسی رایش که
بوداشتباهوصحیحآن«روانشناسیتوده ای شده

فاشیزم»میباشد.
عبارت  چهارم، سطر  دوم،  ستون در  *
«انگیزههای واحد»اشتباهوصحیحآن «انگیزهای

واحد»می باشد.
ابتدای  در «الف» حرف چهارم، ستون * در

است. زاید سوم بند

نفر یک که کرد پیشنهاد اول بگیرد. جدیدی
در کارون بهداری مقابل در که ناو انگلیسی به
و وضع بهداری موقعیت و برود بود لنگر انداخته
اقال برساند تا ناو فرمانده به اطالع را مجروحین
چون شود. بطرف بهداری جلوگیری تیراندازی از
بهتر از داشتند حضور آنجا در که بین افسرانی
رفتن به داوطلب لذا شخصا بود دکتر همه خود
پیراهنسفید برایاینکار و انگلیسیشد رویناو
خودرا پوشیدهو مالفهسفیدیرا برسرچوبدست
پزشکیار همراه یکنفر به و بیماران کرده از یکی
بود دست گرفته در چوبدست را که آن حالی در
روان انگلیسی سوی ناو به خارج و بیمارستان از
اتفاقی ناو به تا نزدیک شدن خوشبختانه گردید
ازطرفناو انگلیسی روینداد وبهدکتروپزشکیار
به از ورود آنها مسلحی تیراندازی نشد. نگهبان
ناوجلوگیری ومراتب راتوسط پاسداری بهفرمانده
روی به که شد داده اجازه دکتر به داد. ناو اطالع

بروند. «یارا» ناو
از اطالع از پس ناو فرمانده میگفت: دکتر
احضار را خود تیر افسر بهداریفورا وضعتناگوار
تیراندازی بهداری سمت به دیگر که داد دستور و
اتفاق به کنسرو و دارو نکنندوحتیمقدارییخو
طبیببودندبه بهداری افسر انگلیسیکهگویا دو
نفرات بین را مزبور مواد بصیر دکتر فرستاد.
قسمتهای افسران انگلیسیاز مجروحتقسیمو
داشتند اظهار و نموده بازدید بهداری مختلف
لذا لوازم نداریم همراه جراحی لوازم چون ما که
نظر تحت بایستی اطاق عمل در موجود جراحی
قرار استفاده مورد که گردد آماده بهداری رییس
مقداری با بود موجود یخ مقداری چون گیرد.
در بیحال که همچنان ناخدا نقدی برای کنسرو
یخ در قطعات شد و برده افتاده بود روی تخت
از پرسید: نقدی میشد. ناخدا گذاشته او دهان
بودیم دیده و دارید؟ آنچه شنیده خبر چه اوضاع
کموبیش برایایشاننقلکردیم.اظهار داشتما
کاری میخواهند کراتگزارشدادیمکه اینها به
دارد ادامه در ایران بکنند.               

۱۵ صفحه از بقیه

ارتشیان؟ کدام ارتش؟ کدام
حس میـهنی؟ کدام


