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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

شوخی با اخبار

* احمد منتظری فرزند آیتاهلل منتظری :با این
وضعیت تنها یک نفر در نظام باقی مانده است.
ـ چند سال طول کشید که این را بفهمی؟
* هاشم رفسنجانی :همان زمان هم گفتم تمام
موانع و اسراری را که میدانم نمیتوانم بازگو کنم.
ـ برعکس احمدینژاد که هشت سال داد زد:
بگم؟ بگم؟
* ابراز تاسف مجمع روحانیون مبارز از رد
صالحیت هاشمی.
ـ تاسف کافی نیست ،مگر شما روحانی مبارز
نیستید؟
* «کیهان» :اگر هاشمی میآمد ،حوادث ۸۸
تکرار میشد.
ـ حاال صبر کن حوادث  ۹۲را ببین که بگویی
صدر رحمت به حوادث !۸۸
* فیروزآبادی رییس کل نیروهای مسلح :شورای
نگهبان دلها را شاد کرد.
ـ دل نگو دلدار بگو!
* رحیممشایی :با  ۳۳میلیون رای رییس
جمهور میشوم.
ـ بابا یکی خبر این که رد صالحیت شده را به
این یارو بده تا دیگه از این حرفها نزنه!
* خبرگزاری «ایسنا» :چرا کره اینقدر ناگهان
گران شده است؟
ـ برای این که انتخابات نزدیک است و آن را
برای چرب کردن مردم احتکار کردهاند!
* معاون بهداشتی وزیر بهداشت :برنامه
مشخصی برای کنترل اعتیاد نداریم.

ـ حداقل یک وزارتخانه پیدا شد که اهل حال
دادن به جوانهاست!
* احمدینژاد به جای مشایی ممکن است روی
اسب سعید جلیلی شرطبندی کند.
ـ پس جواب امام زمان را چه میدهد که قرار
بود مشایی باعث آمدن ایشان شود؟
* نامه تشکرآمیز  ۲۰۰نماینده مجلس به شورای
نگهبان برای رد صالحیتها
ـ الهی آن آبمیوه ساندیس توی گلویتان بپرد و
خفه شوید (فائزه رفسنجانی)!
* به نظر میآید که روسیه طرفدار محسن
رضایی برای ریاست جمهوری آینده است.
ـ برای این که طرف اهل خرید و فروش
اسلحه است!
* ضرغامی سرپرست «صدا و سیما» گفت:
سئواالت مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری
لو رفته است.
ـ فکر کردی وقتی سئواالت کنکور را کش
میروند این سئواالت مسخره را نمیتوانند کش
بروند؟
* روزنامه «جوان»پاسداران :جلیلی نسخه
دیگری از احمدینژاد سال  ۸۴است.
ـ یعنی دوباره بشکه نفت و سفره و یارانه و
هولوکاست و ممه را لولو برد؟ خدا به دادمان برسد!

محبوبیت رفسنجانی

بعد از رد صالحیت هاشمی رفسنجانی شهرت
و محبوبیت او در ایران چهار برابر شده است.
ن صدقه از قم و مراجع
برای او مرتب نامههای قربا 
مذاهب دیگر میآید.
اینطور که بویش میآید هر کس را که رژیم
خامنهای و دار و دستهاش نخواهند ،مردم او
را خواهند خواست؛ حتی اونهایی را که قبال
نمیخواستند!
اگر رد صالحیت شدن اینقدر در شهرت
و محبوبیت تاثیر دارد آیا بهتر نیست که همه
خوانندگان و هنرپیشگان و ورزشکاران خودشان
را کاندیدای ریاست جمهوری بکنند تا شاید مردم
عاشق آنها بشوند؟

با الهام از نوشتههای اینترنتی

کوتاه انتخاباتی

ـ اکبر ،با من قهری؟ تقصیر من چیه؟ اونا رد
کردن ،نه من...
(«اس ام اس» آقا به رفسنجانی)

***

پیشنهاد شده که امتحانات نهایی مدرسهها
و دانشگاهها را بگذارند توی اردیبهشت یا تیرماه.
ماه خرداد یواش یواش داره میشه ماه تقلب مثل
ماه رمضان که ماه روزه است .شاید هم بهتر است
انتخابات توی تیر ماه باشد.

***

ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﻜﺎ $65.00
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
80.00
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﻰ 160.00
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ
160.00

رهبر یک دستش فلج است و سعید جلیلی یک
پایش .یعنی اگر سعید جلیلی سر کار بیاید مملکت
یک دست و پایش فلج میشود.

***

***
***

نمیدونم راست میگن یا نه ولی شنیدم
رفسنجانی عمدا میخواسته رد صالحیت بگیره
تا بعدش از کانادا با نشان دادن نامه رد صالحیت
خودش تقاضای پناهندگی سیاسی بکنه.

***

محسن رضایی که در تمام دورهها برنده نشده
گفت :همین کاندیدا شدن برای من کافیست.
وصفالعیش ،نصفالعیش!

***

خانمهای ایرانی به سعید جلیلی رای ندهید.
ببینید با این کاترین اشتون و حجاب او چکار کرده.
حساب کنید که با شما چه خواهد کرد.

***

انتخابات امسال انتخاب بین بد و بدتر و محسن
رضایی است.
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***

آیتاهلل روحانی گفته :آیتاهلل خمینی با ریاست
جمهوری یک روحانی مخالف بوده ،احتماال از
«روحانی» منظورش من نبودم.
محسن رضایی اعالم کرد که برای دوره بعد از
این دوره هم ثبت نام کرده است.

***

خدا کنه یک طوری نشه آخر امسال بگیم :صد
رحمت به دوره احمدینژاد!

برق خورشیدی به جای
برق امام زمان!

اعالم شد که وزارت نیرو به دنبال پیشنهاد
معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری یک
پنل برق خورشیدی با ظرفیت هفت کیلو وات را
بر پشت بام منزل رییس جمهور احمدینژاد نصب
کرده است.
سئوال اینجاست که کسی با آن همه هاله نور
که صحبتش از زمان اولین سفر به سازمان ملل
شروع شد و خانهاش همیشه نورانی است چرا باید
از برق خورشیدی استفاده کند؟

یکی از این وبسایتهای تجاری و تبلیغاتی
به نام «مسیحیهای مجرد» نمیدانم چه جوری
اسم و ایمیل مرا پیدا کرده و مرتب برایم ایمیلهای
دعوت میفرستد.
مثال مینویسد چرا نمیخواهم با دختران مجرد
مسیحی آشنا شوم .نمیدانم این خرفتها از روی
اسم نیم ه عربی ـ ایرانی من حدس نزدهاند که من
ممکن است مسیحی نباشم؟ چند وقت پیش
هم وبسایت دیگری در مورد جنسیت من قاطی
کرده بود و برایم کاتالوگ لباسهای زیر سکسی
زنانه میفرستاد!
ایمیلهای این سایت همسر و جفتیابی از
نوع مسیحی آن واقعا کالفهام کرده بود .دیشب در
نهایت عصبانیت برایشان نوشتم :من یک مسلمان
هستم و اگر یک بار دیگر برایم از این ایمیلها

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه  ۳جون ( ۱۳خرداد)
تغییـر و تحوالت ایران و وظایف ما
سخنران :یدی شیشوانی

دوشنبه  ۱۰جون ( ۲۰خرداد)
پروسه فرهنگسازی سیاسی
برای تشکیل و برگزاری
شورای ملی ایران

City ...................................................................

سخنران :امیرعباس فخرآور

State .................................. Zip..........................

Washington Iranians Media, Inc.

شبکه مسیحیان مجرد

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

Address ............................................................

P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States
Tel: 703.724.9680
Fax: 703.724.9689

از انقالبی که فرزندان خودش را (گنجی و سعید
امامی و موسوی و قطبزاده و بنیصدر و احمد
خمینی) را خورد و امروز پدران انقالب (رفسنجانی)
را میخورد باید خیلی ترسید .این انقالب نه تنها
مردم را گرسنهتر کرد بلکه خودش هم گرسنهتر
شده و همین روزها است که همه مردم را بخورد.
فردا نگویید که ما نگفتیم؟

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

Name ................................................................

Email ................................................................

ترس از انقالب

کانون دوستداران فرهنگ ایران

YES! Please enter a
one year, six months subscription
to IRANIANS in the following name

Phone ........................................................

آیا این هاله نور باطریاش تمام شده و یا
امام زمان در پایان دوره دوم ریاست جمهوری
احمدینژاد آن را از پریز برق خودش بیرون کشیده
است؟
احمدینژا د که احتماال از کاهش صورتحساب
برق خانه خودش بسیار خوشحال استآرزو داشت
که برای بار سوم رییس جمهور میشد و به جای
گفتن دروغهایی چون «من نفت را بر سر سفرهها
میآورم» از جمله «من برق را بر پشتبام خانه شما
میآورم» استفاده میکرد!

***

زنده باد بهار؟ ( LOLخنده فراوان)....
(«اس ام اس» مصباح یزدی به مشایی)

سعید جان ،اگر رییس جمهور بشی من دیگه
تو را نمیبینم؟
(«اس ام اس» کاترین اشتون به سعید جلیلی)

Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

$130.00
160.00
320.00
320.00

***

***

ﻧﺸﺮﯾﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺝ ﻣﻰﻧﻬﯿﺪ
6 Months
)(26 Issues

***

اینهایی که صالحیت گرفتند و باقی ماندند
همه فامیل و همخانواده هستند.
مردم بهتر است کنار بایستند و وارد دعوای
خانوادگی این هشت نفر نشوند.

این که هاشمی به علت سن باالیش رد
صالحیت شده چرت و پرت است .اگر جنتی کاندیدا
شده بو د امروز رییس جمهور بود.

ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ »ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ«
One Year
)(52 Issues

رحیممشایی با شعار «زنده باد بهار» موفق به
کاری نشد .به قول احمدینژاد آن بهار را لولو برد!

320

ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه

تلفنهای اطالعات کانون:

703-283-9221

www.kanooneiranian.org

703-474-8956

E-mail:info@kanooneiranian.org
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بفرستید به خودم یک بمب میبندم و مستقیما
به وبسایت شما حمله میکنم!
االن دو سه هفته است که تبلیغات خودشان
را برای من نمیفرستند .این شاید تنها باری است
که در آمریکا مسلمان بودنم به دردم خورده است!

چهار سال دیگر و چرت و
پرتهای قدیمی

حداد عادل یکی از کاندیداهای ریاست
جمهوری آینده در یک مصاحبه مطبوعاتی در جواب
خبرنگاران خارجی که پرسیدند :چرا برخیها جلیلی
را به شما ترجیح میدهند؟ گفت :این را بروید از آن
برخیها بپرسید که چرا به جلیلی رای میدهند؟
هموطنان عزیز برای چهار سال آینده و اینگونه
مصاحبههای مطبوعاتی که سئوال را با سئوال
جواب میدهند و یا از زیر آن درمیروند و یا روی
سئوال کننده را میخواهند کم کنند آماده شوید!

افکار عمیق
برای وودی آلن

بسیاری برای حل مشکالت زندگیشان به
روحانیون روی میآورند .من ترجیح میدهم
برای حل مشکالت زندگیام به یک روانکاو و یا
روانشناس مراجعه کنم .حداقل در مطب این
دکترها نباید روی زمین و سنگفرش زانو بزنم
و میتوانم چند ساعتی روی مبل راحت آنها
استراحت کنم.

رای دادن بد است؟

میگویند دادن بد است
پس رای ندهید
میگویم اگر ندهم
خودشان میدهند
خودشان به خودشان میدهند
اهمیتی ندارد که
من به چه کسی میدهم
دموکراسی یعنی چه؟

انقالب چرا کردیم؟
که ندهیم؟ پس چرا انقالب کردیم؟
و اگر بدهیم رای ما را بدزدند
و با پررویی بگویند :طرف نداده!
اگر بگویی دا دهای کتکت میزنند...
و اگر ندهیم
میگویند طرف داده ولی به کاندیدای درست
نداده...
واقعا چه باید کرد؟
دادن یا ندادن ،مساله این است...

ما نمیدانیم...

چند روز قبل آیتاهلل خامنهای رهبر فقیه
جمهوری اسالمی در نطقی که در جمع سپاه
پاسداران ایراد میکرد گفت :در آستانه انتخابات
از ما میپرسند چه کسی برنده نهایی ریاست
جمهوری است؟ او گفت :ما نمیدانیم چه کسی
رییس جمهور خواهد شد .وی پس از گفتن این
جمله سرفه کوتاهی کرد و پوزخندی همراه با لبخند
ملیح به جمعیت حاضر زد.
به گفته مفسرین سیاسی و متخصصین
سخنرانیهای رهبران جهان علت این پوزخند و
لبخند ملیح مشخص نیست .معنی آن میتواند
این باشد که ما میدانیم چه کسی قرار است
انتخاب شود و به شما نمیگوییم و یا این که مگر
مهم هم هست که چه کسی انتخاب شود وقتی
که من اینجا ایستادهام؟ در هر دو صورت پوزخند
و یا لبخند ملیح و یا هر دو نقطههای مناسبی برای
خاتمه دادن به جمله «ما نمیدانیم »...میباشد.

همه صفرند و ما بیست!

احمدینژاد در یکی از نطقهای آخر خود و
همچنین در یک مصاحبه با «صدا و سیما»ی
جمهوری اسالمی گفت :وقتی که ما به ایران نگاه
میکنیم و بعد به کشورهای اطراف ،واقعا تاسف
میخوریم چون میبینم همه چیز ایران است و این
کشورهای اطراف ما صفر هستند!
کاش میشد یکی برای احمدینژاد یک آهنگ
قشنگ نانسی عجم لبنانی را میگذاشت و از او
میخواست که «صفر» را تعریف کند!
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اعترافات و مکافات

«وقتی به ما میآموختند که چگونه منار را
بدزدیم به ما نگفتند که اگر این منار را بدزدیم آن
را کجا چال کنیم؟ وقتی که انقالب شد این منار
روی دست ما ماند.
بعد از انقالب مجبور شدیم این منار را یک
جوری به مردم فرو کنیم بدون این که آنها درد را
حس کنند و متاسفانه چون مردم از ما فرار کردند
ما منار انقالب به دست آویزان و حیران ماندیم»...
بخشی از اعترافات دکتر شریعتی در زندان
حصارک

انتخابات ایران ()۱

انتخابات ایران مثل این است که پدرت از
تو و بقیه افراد خانواده بپرسد :امشب شام چه
دوست دارید؟ و شما بگویید :پیتزا و یا چلوکباب
و یا قورمه سبزی و همبرگر و یا مرغ سوخاری و یا
ساندویچ کالباس و یا حتی یک سیخ جگر کباب
شده ...آنوقت بعد از کلی شادی و هیجان از این
ی که داشتهاید ،پدر شما همه را سوار
حق انتخاب 
پراید خودش کند و به یک کله پاچهای ببرد و در
آنجا از شما بپرسد :پاچه میخواهید یا بناگوش؟

انتخابات ایران ()۲

انتخابات ایران مثل این است که برای
خواستگاری یک دکتر خوشگل و تحصیلکرده و
پولدار و روشنفکر و باحال به خانه پدر و مادرش
بروی و بعد از دو سه ساعت بررسی و مصاحبه و
چک و چونه زدن ،با مادر بزرگ دختره بروی به
محضر برای ازدواج...

 ۱۰دلیل برای نبودن
دوره سوم

محمود احمدینژاد مثل هوگو چاوز میخواست
حکومت خود را حتی با تغییر قانون اساسی به دوره
سوم بکشاند .او در این کار موفق نبود و حتی در

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﯿـﺰ
ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
)  (Dine-Inﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ )(Carry-Out
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻭ ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺒﺎﺏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﮐﺒﺎﺏ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ،ﺟﻮﺟﻪﮐﺒﺎﺏ
)ﺳﯿﻨﻪﻣﺮﻍ( ،ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﺮﻍ ،ﺑﺮﮒ ،ﮐﺒﺎﺏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺵﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ،ﻗﯿﻤﻪ ،ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ،
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﺯﺑﺎﻥ ،ﻣﻐﺰ ،ﮐﺘﻠﺖ ،ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﻟﻮﯾﻪ

ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ :ﺣﻠﯿﻢ ،ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ،ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ،ﺣﻠﻮﺍ ،ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ

703.212.9529
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اگر رییس جمهور نشدم اشکالی نداره ...والت دیسنی قراره در فیلم بعدی خودش به من نقش
دزد دریایی بده و کلی پول در بیارم!

دوره دوم میخواستند مانند سعید امامی او را
حذف کنند.
دالیلی که برای ناکام بودن احمدینژاد عنوان
شده را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:
 ۱۰ـ در مورد قیمت گوجه در محله خودش
دروغ گفته بود!
 ۹ـ هولوکاست را کتمان کرده بود!
 ۸ـ کاپشن پارهاش به کت و شلوار آرمانی و
عینک ریبن تبدیل شد!
 ۷ـ پایش را روی دم رهبر گذاشت!
 ۶ـ باطری هاله نورش در سازمان ملل خالی
شد!
 ۵ـ حق وکیل به متوکل کرده و نمایندگی امام
زمان را به مشایی واگذار کرد!
 ۴ـ به جای بشکه نفت بر سر سفرهها ،مرغ و
برنج و نان را از سفرهها دزدید!
 ۳ـ با یار امام رفسنجانی حال نمیکرد و به
او حال نمیداد!
 ۲ـ ریال را به یک چهارم قیمت خود رساند و
از مردم عذرخواهی نکرد!
و دلیل اول:
بازم بگم؟ بازم بگم؟ به یک سکوت و نگفتن
تبدیل شد و لیست آنهایی که قرار بود نامشان

گفته شود در جیب کاپشن احمدینژاد پنهان ماند
و بیرون نیامد!

آیا میدانید؟

آیا میدانید که اگر حضرت نوح به جای سوار
کردن این همه حیوان از انواع مختلف بر کشتی
خودش آنها را در یک باغوحش میگذاشت و
از مردم بلیط میگرفت کلی وضعش بهتر میبود
و نه تنها آنها غرق نمیشدند بلکه عکسشان را
روی جلد مجالت مخصوص حیوانات هم میزدند
و کلی مشهور میشدند؟

بخش ادبیات جدی

زندگی شاید...
با اجازه فروغ فرخزاد

زندگی شاید کوچه تاریکی است
که در آن شبها
کراک و هرویین و علف میخری به نرخ دولتی

بقیه در صفحه 41

INTERNATIONAL GROCERY HALAL MEAT

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯼ ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎﻭ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﻍ ،ﭘﺎﭼﻪ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺟﮕﺮ ،ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ،
ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ »ﺁﺭﺯﻭﻣﺎﻥ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺸﮏ ۳۵ ،ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺮﺑﺎﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،
ﺣﻠﻮﺍ ،ﺁﺟﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻮﺍﺷﮏ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ،ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎﯼ ،ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎﺭ ،ﻧﺎﻥﻫﺎﯼ
ﺑﺮﺑﺮﯼ ،ﻟﻮﺍﺵ ﻭ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺘﺮﯼ ،ﻗﻮﺭﯼ ،ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﻗﻠﯿﺎﻥ ،ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﺫﻏﺎﻝ» ،ﺳﯽ ﺩﯼ« ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ...

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﺪﻑ«» ،ﯾﮏ ﻭ ﯾﮏ«،
»ﭼﯿﻦ ﭼﯿﻦ«» ،ﺯﺭﯾﻦ« ﻭ ...ﺩﺭ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.

5713 Edsall Road • Alexandria, VA 22034
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سینماگران و ...

خالی از شوخی

ممنوع از کار سینمایی شدند.
در مجموع میتوان گفت حمایت
هنر مند ا ن و سینما گر ا ن ا یر ا نی
از یازدهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری به گرمی دورههای قبل نیست.
اگرچه در سوی نامزدهای اصولگرا و
سینماگران حامیشان تقریبا اجماعی
وجود دارد و گروهی از سینماگران که
همواره در سالهای اخیر از جریانهای
اصولگرا و افراطی حمایت کردهاند،
اکنون نیز حضور فعالی دارند ،اما در
جبهه اصالحطلبان ،بهویژه با نبود
نامزدی شاخص ،سینماگران حضوری
کمرنگ دارند.

شاید خیابان روشن و بزرگی است
که در آن
از نیروهای پلیس کتک میخوری
زندگی شاید
شهری است پر از دود و بوق و صدا
و خطابه
شاید
کشوری است که آرام آرام از نقشه
جهان حذف میشود
زندگی شاید
زنی است که با زنبیلی خالی
از خرید ارز برای پسر دانشجویش
که برای تحصیل به کشور جهان
چهارم رفته
دست خالی برمیگردد

پایان جﺸنواره کﻦ ۶۶

فرانسوی پخش میشود و بارها توسط
مجریان تلویزیونی قطع میشود تا برای
مخاطبان توضیح داده شود که چه اتفاقی
در حال افتادن است .اما مجری امسال
آدری تاتو سرزنده و باﺫوق عمل کرد ».در
بخش دیگری از این نقد آمده است« :کارتی
در اعتراﺽ به انتخاب فیلم «هلی» برای
بهترین کارگردانی مینویسد :وقتی آمات
اسکاالنته کارگردان مکزیکی برای دریافت
جایزهاش دعوت شد ،اولین سخنی که از
دهانش خارج شد این بود« :انتظارش را
نداشتم ».در واقع هیچیک از تماشاگران با
فیلم بسیار
او مخالفتی نداشتند ،چون این ِ
خشن غیرقابل تماشا کردن درباره مکزیک
معاصر ،چیزی نبود که کسی بتواند توجه
خود را معطوف آن کند ».مک کارتی در
تایید بخشی از مراسم مینویسد بیشترین
تحسین حضار زمانی صورت گرفت که کیم
نواک که برای نمایش نسخه بازسازی شده
«سرگیجه» آلفرد هیچکاک در جشنواره
شرکت کرده بود ،روی صحنه حاضر شد
تا جایزه بزرگ را برای فیلم «درون لوین
دیویس» ساخته برادران کوئن به بازیگر اول
فیلم یعنی اسکار ایزاک اهدا کند .به این
ترتیب یک بازیگر آمریکایی جایزهای را اهدا
کرد که باید به آمریکا میرفت .این منتقد
آمریکایی یادآور میشود« :درعینحال
امسال دومین سالی بود که نخل طال به
فیلمی فرانسوی از کارگردانی غیرفرانسوی
رسید .سال پیش میشاییل هانکه اتریشی
برای «عشق» برنده این جایزه شد و امسال
عبدالطیف کشیش تونسی این جایزه را
دریافت کرد .در حالی که این کارگردان
خیلی با طمانینه روی صحنه رفت تا به
تشویقها پاسخ گفته و جایزهاش را دریافت
کند ،دو بازیگر زن فیلم با شور و هیجان
راهی سن شدند .دریافت این جایزه حتما
موجب میشود تا توجه زیادی به فیلم «آبی
گرمترین رنگ است :زندگی آدل» جلب
شود و دیگر اهمیتی ندارد که چه تعداد
از منتقدها ،از این فیلم انتقاد میکنند.

بقیه از صفحه ۲۶

گزارش از :مﺠتﺒی یوﺳفیپور
برگرفته از پایﮕاه اینترنتی »رادیو زمانه«

بقیه از صفحه ۲۸

یعنی او کارش را انجام میدهد که باعث
من
احساس امنیت بیشتری میشود زیرا ِ
بازیگر وظیفه روایت داستان را ندارم،
وظیفه اوست و در مقام کارگردان باید
کارش را انجام دهد».

داوراﻥ ﭼه گفتند؟ منتقداﻥ
ﭼه گفتند؟

تاد مک کارتی منتقد هالیوود ریپورتر
در تحلیل خود از جوایز شصت و ششمین
جشنواره فیلم کن مینویسد« :آیا واقعا
استیون اسپیلبرگ فیلم همجنسگرایانه
«آبی گرمترین رنگ است» را که جایزه
نخل طال را برد ،تحلیل کرده است؟ آیا
واقعا بازی بروس درن که جایزه نخل
طالی بهترین بازیگری را از آن خود کرد،
بهتر از بازی مایکل داگالس در فیلم «پشت
شمعدان» بود؟ و آیا گروه داوری واقعا از
فیلم خشونتگرایانه مکزیکی «هلی» که
پس از نمایش آن در روز اول جشنواره در
بخش رقابتی دیگر کسی نمیخواست به
آن فکر کند ،لذت برد؟ آیا برنیس بژو واقعا
از ماریون کوتیار که اول قرار بود این نقش
را بازی کند ،اما بعد در فیلم دیگری ظاهر
شد ،بهتر بود؟»
این منتقد مینویسد« :اینها بخشی از
سوالهایی است که مردم میخواهند پس
از اهدای جوایز دیشب ،جوابش را بدانند.
فارع از اهدای جایزه به فیلم «آبی گرمترین
رنگ است» ،انگار از قبل مقدر شده بود که
امسال سال این فیلم باشد و دیگران مجبور
به تماشای این فیلم بیسابقه و طوالنی از
روابط بین دو زن باشند؛ فیلمی سه ساعته
ساخته عبدالطیف کشیش».
منتقد این سایت هنری همچنین
مینویسد« :در مراسم اهدای این جوایز
تقریبا همیشه به طرز عجیبی خامدستانه
عمل میکنند و معموال به دو زبان انگلیسی

بقیه از صفحه ۳۳

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

شاید مردی است که در صف طوالنی
مرغ دولتی
در یک بعد از ظهر داغ تابستان
به نفرهای جلوی خود تخم مرغ پرتاب
میکند تا فرار کنند و او جایشان را بگیرد
زندگی شاید نگاهی به بیرون
از پنجرههای زندان اوین باشد
که با پوسترهای چهگوارا که خورشید
را پنهان میکنند
پوشیده شدهاند
زندگی شاید پرپر شدن مشتهای
گره کرده
فوران خون از رگهای پر از عصیان
گردن
بعد از بازدید رییس جمهور از شهر
و استان تو
زندگی شاید لحظهای آرامش روی
مبل روانکاوان
زندگی شاید
دو انگشت عالمت پیروزی جوان
هفده سالهای
که به استقبال دار میرود
و یا زنی که لبخند زنان
در زیر باران سنگ عاشقانه لبخند
می زند و می داند که در راه عشق
میمیرد...
زندگی شاید
کودکی است که با مداد رنگیهایش
جمله سیاه مرگ بر ...را سرمشق
میگیرد
شاید هم
کودکی که از معلم خود میپرسد:
چرا به جای زندگی شاید
نگوییم زندگی باید؟
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آیا ستارگان سینما ...

بقیه از صفحه ۲۹

رسید .تنها باید صبر کرد تا این اتفاق
بهطور طبیعی رخ دهد .برای اینکه یک
بازیگر ،جهش بین بازیگر بااستعداد و
تاثیرگذار در صحنه و ستاره بزرگی که
کل فیلم را بر دوش میکشد را طی کند،
باید اتفاقات زیادی بیفتد .این بازیگران
باید با افراد مناسب همکاری و پروژههای
مناسبی انتخاب کنند .باید نقشهای
مناسب را بیابند .باید ترکیبی از توانایی
بازیگری ،کاریزما و حضور در صحنه را
داشته باشند .جینفر الورنس نمونه جالبی
از شکل گرفتن یک ستاره سینما جلو
چشمان ماست .هنگامی که سال گذشته
فیلم «خانه انتهای خیابان» با موفقیت
بسیار روبهرو شد ،کسی فکر نمیکرد او
ستاره بزرگی شود .اما فیلم «کتابچه بارقه
امید» نیز سروصدای زیادی کرد و او تبدیل
به ستاره محبوب آمریکاییها شد ،اسکار
برد تبدیل به بازیگر مورد عالقه دیوید او
راسل شد.

ﺣل سودکو شماره قبل
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افقی
 1ـ ساختمان بسیار مرتفع و بلند مرتبه ـ درهم و
یکی شدن.
 ۲ـ پاسخ پشتک ـ غروز و خودبزرگبینی ـ از
وزارتخانهها.
 3ـ شهری در استان لرستان ـ مهمل کلمه کج ـ
کرمی کوچک که در آب دیده میشود.
 ۴ـ تکرار یک حرف ـ نیست و نابود شده ـ دیوار قلعه
ـ نتی در موسیقی.
 5ـ بر پشت مینشیند تا جانوری باشد ـ جزیره
تبعیدگاه رضاشاه ـ قد و قامت.
 6ـ خوشگذران و آسوده خاطر ـ وقت و هنگام ـ در
حقیقت حیوان نجیبی است.
 ۷ـ انتظار و چشمداشت ـ همرزم گاندی و پدر خانم
گاندی ـ رییس جمهور اسبق آمریکا که در داالس ترور شد.
 ۸ـ یتیمان ـ از انواع آبگوشت.
 9ـ الماس خالصترین نوع آن است ـ پناهگاه ـ ورزش
تمرکز فکر و اعصاب.
 10ـ فقط «یکی» است! ـ تند و با شتاب ـ منطقهای
در شمال بود و امروز نامش بر یک شهر اطالق شده.
 11ـ شهری در استان هرمزگان ـ غذای آبکی ـ
سرگشته و حیران.
 1۲ـ پایتخت آلمان غربی قبل از اتحاد مجدد آلمان ـ
مجلس جشن و میهمانی ـ روز رستاخیز ـ ماهی از سال.
 13ـ او را اشرف مخلوقات گفتهاند ـ از کلمات پرسش
و استفهام ـ رویای تشنه لب.
 1۴ـ مشورت و کنکاش ـ مالالتجاره ـ قفل چوبی
درهای قدیمی.
 15ـ چهار ردیف باالتر ـ از اختراعات بزرگ در سال
 19۸1توسط هالند دانشمند آمریکایی.

عمودی
 1ـ از غذاهای فوری ـ سابقا به جای پزشک طبابت
میکرد.
 ۲ـ زن کولی را گویند ـ محکم و استوار ـ حرف تعجب.
 3ـ خانه و اسباب خانه ـ نوعی تفنگ سر پر کوتاه و
قدیمی ـ پول خارجی.
 ۴ـ از اقیانوسها ـ چاق و فربه ـ نسبت دادن.
 5ـ دلآزار کهنه ـ ساختمان بزرگ و لوکس ـ پوست

۸

۹

دیکاپریو در حال استراحت جدی باشد،
درها برای بازیگرهای جدید باز خواهند
شد تا بتوانند جای این دو را بگیرند .کل
این فرآیند ،یک چرخه است .در حال
حاضر ،وضعیت ستارگان سینما خوب
است .چندین بازیگر قوی وجود دارند که
میتوان آنها را «ستاره سینما» خواند و
تا زمانی که آنها آماده کار باشند ،عجلهای
برای جایگزین کردن آنها نیست .به جای
نگران بودن درباره ستارگان جدید ،باید از
بازی همین ستارگان لذت برد و گذاشت
تا همهچیز طبق روال خود پیش رود.

نمیشود از فردی مانند بندیکت
کامبربچ در راه تبدیل شدن به یک ستاره
بزرگ حمایت نکرد .شاید روزی او یک
ستاره بزرگ شود .گوردون ـ ِلویت و
فاسبندر در زمان نامناسبی برای تبدیل
شدن به یک ستاره سینما به دنیا آمدهاند و
همواره از آنها به عنوان استعدادهای این
نسل یاد میشود که نتوانستند ستارههای
بزرگی شوند .شاید بعضی از آنها چندین
سال دیگر به موفقیت برسند .رابرت
داونی جونیور نیز نسبتا دیر مطرح شد.
اگر برد پیت واقعا اعالم بازنشستگی کند یا
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گندم یا جو.
 15ـ کشوری است آفریقایی با تنگهای به همین نام
 6ـ جمعآوری شده ـ دستور الزماالجرا ـ گوسفند ـ اصیل و پاکنژاد.

ﺣل جدول شماره قبل

جنگی.

 ۷ـ دردمند و بیمار ـ بازی تئاتری ـ مال عزیزان

کشیدنی است.

 ۸ـ کلمه درد و افسوس ـ شهری در استان اصفهان

ـ عقب افتاده ـ قدم یکبا.

 9ـ ضربه ناگهانی ـ شهر دانشگاهی در فرانسه ـ حرف

نامربوط است و به نوعی مربا نیز گفته میشود.

 10ـ از استانهای کوهستانی چین ـ بن مضارع مصدر

سوختن ـ فاسد و ضایع.

 11ـ پارسنگ ترازو ـ از انواع برنج شمال ـ آب شرعی.

 1۲ـ هر آن کس که آن را دهد نان دهد ـ پوﭺ و

میانتهی ـ دلجویی کردن و آرامش بخشیدن.

 13ـ بیگانه ـ مرکز تحصیالت عالی ـ جایز و شایسته.
 1۴ـ صد متر مربع ـ تباه و ضایع ـ محصول آب است!
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