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اردیبهشت): ۳۱) می ۲۱ دوشنبه

  The Case Against Nostalgia and Diaspora ـ است من خانه  دنیا
کلمبیا دانشگاه تطبیقی ادبیات ایرانی و استاد مطالعات دباشی، حمید دکتر سخنران:

اردیبهشت): ۲۴) می ۱۴ دوشنبه

میشوند» عاشق «ماهیها فیلم نمایش کانون: فیلم شب
رفیعی علی کارگردان:

جواب قانع کنندهای نداشتهاند واینکهگفته شده
توریستها اذیت و مشغول آزار یا گرفتار غایبین
قانعکننده توضیح بودهاند  انگلیسیزبانها  و

باشد. نمیتواند
فرانسه از سیاسی تلویزیون مفسران یکی از
نیافته اظهار پیروزی دست رویال به اینکه خانم
صدراعظم انتخاب از بعد گفت و کرد خوشحالی
هیالری محتمل بسیار پیروزی احتمال و آلمان
حمام به یک را دنیا که آوردیم کلینتون، شانس

تبدیلنکردیم. زنانه
جشنهای سارکوزی نیکالی پیروزی از بعد
است. افتاده  راه به فرانسه سرتاسر بزرگی در
بیشتر و فقیر مردم سارکوزی پیروزی شب در
 ۱۰۰ آتش کشیدن به به جای مسلمان فرانسه،
مناطق در و هرشب معمول که کار نقلیه وسیله
به  ۴۰۰ وسیله نقلیه را حدود است، فقیرنشین
میگویند که فرانسه پلیس افراد کشیدند. آتش
طرفداررییسجمهورجدیدهستندبرایهمکاری
باآتشبازی مسلمانانطرفدارسارکوزی بااستفاده
برابر چندین را آنها هیجان اشکآور گازهای از
راه به  آن ها چشمان در را شادی اشک و نموده

انداختند.

تهران؟ الو
جنیفر از تهرانصحبتمیکردم. دوستیدر با
به مسائل و بیانسه حرفمان رسید و شکیرا لوپز
میکرد شکایت خیلی اوضاع از ایران. روز سیاسی

می گفت. و بیراه بد همه به و
خبر؟ چه تازه گفتم:

گفت:حتماخودتاخبارخواندهای،اذیتوآزار
است. کرده را عصبانی حجاب همه خاطر به زنان
اینترنت توی را احمدینژاد فیلم گفتم:
گذاشتهاند.همانفیلمی کهقبلازانتخابشدنش
پسران و به موی دولت که به خبرنگاران می گفت
باشد؟ داشته باید چه کار خانمها آرایش و روسری

مملکت مسائل مهم دیگری دارد.
مسدود اینجا تویاینترنتدر فیلمشرا گفت:

کردهاند.
ملل؟ سازمان نور در فیلم هاله مثل گفتم:

قول بشکه نفت آن در که گفت: ومثل فیلمی
داده بود. برای سفره ها

که آبگوشت شب طرف این که مثل گفتم:
میخورد پیتزا که بعد و میخوردیکحرفیمیزند

دیگری! حرف
میگویند چیه! نمیدونه پیتزا اونکه گفت:
در خیابانها  را و دختر زن ۱۵۰ هزار هفته قبل

کردهاند. دستگیر
بازهمشروعکردهاندماهواره گفتم:مثلاینکه

نمانده. ملت برای حالی کردن. جمع را
نازی میریزند گشتاپو آلمان آره، مثل گفت:
از پشتبام را ماهوارهها بشقاب و خونه مردم توی
و خرد که کوچه توی می اندازند ساختمانها

خاکشیرشود.
گفتم:همهاین کارهاراهمزیر عنوان«سیاست

میدهد. انجام خودش ابتکاری مهرورزی»
مجسم نداشت را مهرورزی این اگر آره. گفت:

میبود. چطور اوضاع که کن
میکرد دستگیر را بشقابها احتماال گفتم:
پرتاب پایین به ساختمانها باالی از  را ملت  و

میکرد!
و گفت: بعید نیست... خندید

احمدی نژاد            
می رود کرمان به

انتظار، مدتها از بعد احمدینژاد محمود
به کرد. آغاز دوباره را خود شهرستانی سفرهای
ایران، امامجمعهای دولتی و روزنامه چند گفته
خالیبندیهای و قولها حذف با احمدینژاد
مسافرتهای تلفن و گاز و برق و آب درباره خود
است. آخرین گرفته سر از ایران دور را به خود
مسافرتاحمدی نژاد بهکرمان بود.اوضمنتشکر
این شهرهای همه بینظیر مردم در استقبال از
استانازدیاد جمعیتمستقبلینرا نتیجهنمایش

و دانست سازمان ملل در نور ویدیویی هاله فیلم
ساخته مواجب دادن بهجمعیترا و رشوه شایعه
مردم با او پرداختهدشمنخواند. در ضمندیدار و
تحویل دقیق تاریخ درباره او از مردم که وقتی بم
است جایگزین قرار که پیش ساخته خانههای 
گردند مهیب زلزله برای آمریکا اهدایی چادرهای
سئوالکردند، رییسجمهورمحترم جوابدادند:
خطمشیدولتمنبراساستئوریانتظاراست.
تا ظهور حضرت از مردم مهربانبمخواستکه او
مهدیدرچادرهایشانبمانندوباانتقادازوضعیت
را برای ارسال ایشان غضب و مسکن خود خانه

و شدیدتری برنیانگیزند! زلزلهمجدد

ملکه انگلیس        
سفید کاخ در

الیزابت ملکه مدتها از بعد گذشته هفته
و آمد به آمریکا کوتاهی برای مسافرت انگلستان
شده برگزار او که به افتخار سفید کاخ مهمانی در
گزارش واشنگتن از ما خبرنگار کرد. شرکت بود
که کرده کاخ سفید تهیه سفر ملکه به از کوتاهی

می کنیم. درج شما برای را آن
افتخار به که سفید کاخ باشکوه مهمانی در
هزار هفت حدود بود شده برگزار الیزابت ملکه
داشتند. مهمانان حضور دنیا از سرتاسر مهمان
هشت راس ساعت آلمانی و آمریکایی، انگلیسی
مهمانان بقیه شدند. سفید کاخ سرسرای وارد
خارجیحوالیچنددقیقه بهساعتنهشبمانده،

شد. پیدا کله شان از دور و سر
یکجا را جواهراتخود الیزابتکههمه ملکه
به بود، کرده آویزان دستانش و گردن و سر به
دادن دست از بعد او برود. راه میتوانست زحمت
کرد گله بوش لورا همسرش، از و بوش جورج با
شام  برای را او ۱۹۹۶ تاکنون المپیک زمان از که
عذرخواهی ضمن بوش خانم نکردهاند. دعوت
بهگردنبنالدن انداختوگفت: را تقصیرها همه
و حال توی اصال و بود شلوغ خیلی سرش جورج

نبود. پارتی دادن هوای
شب ساعت نه راس رسمی طور مهمانی به
اعالم  توپ ۲۱ شلیک مهمانی با شد. شروع آغاز
گردید.بعدازشلیک اولینتوپ بسیاریازمهمانان
راش و سابق، دفاع وزیر رامسفلد، دونالد جمله از
پرل، ریچارد و رادیو، راستی دست گوینده لیمبا،
شام میزهای سفید، به سرعت به زیر کاخ مشاور
دیک چینی، قایمشدند. آن جا ترسدر از پریدند و
به حضار گفت: خنده با معاون رییس جمهور،
در امشب را خود هفتمی قلبی سکته بود نزدیک

انجام دهم! حضور شما
با را بزرگ بسیار میزی بوش لورا خانم
عقب قسمت در برانگیز اشتها پیشغذاهای
سوی آن به مهمانان را و چیده بود کاخ سفید

خواند. فرا
زنانه ونیمشببودکهجلسه حدودساعتنه
کاخ پشت تراس قسمت در مردها شد. مردانه
و حرف دست مشغول به و مشروب سیگار سفید
و داخل قسمت در زنها شدند. سیاسی صحبت
تنقالت و مزه مشغول میز به آمد و رفت حال در

صحبتهایزنانهخودشانشدند.
درباره کاندولیزا رایس خانم الیزابت با ملکه
و صحبتمیکرد فروشگاههایکفشزنانه آمریکا
درباره صغیر، بوش، مادر جورج بوش باربارا خانم
خاله دختر با مسن زنان برای جدید موهای رنگ

میکردند. تاچر تبادل نظر مارگاریت
غذای سفارشی  بود که ۱۱ شب حدود ساعت
لورا خانم شد. داده تحویل بیرون از سفید کاخ
نتوانستهخودش اینکه بوشضمنعذرخواهیاز
مهمان غذا درست کند شخصا برای هفت هزار
همه آن ها نزدیک آینده در است که امیدوار گفت
تگزاس برایشامبهمزرعهوخانهییالقیخوددر را

دعوتنماید.
سوی شب از آن غذای کتیرینگ تشریفات و
واشنگتن منطقه ایرانی رستوران های از یکی
پذیرایی مسئولین اینکه از بعد بود. شده انجام
رسیدند سفید کاخ به پشت رستوران کتیرینگ و
ازآنهاجست بالفاصلهکفشهایخودرا درآوردهو

آمد. عمل به بدنی جوی و

انتخابات خبرهای
فرانسه

از پاریس گزارش میدهد: خبرنگار ما
فرانسه در انتخاباتی مبارزه هفتهها از بعد
۸۵ درصد رایدهندگان واجد  حضور با باالخره
سارکوزی نیکالی آقای شده، و ثبتنام شرایط
توانسترقیبسوسیالدموکراتخودراشکست
را  خود آرا درصد  ۵۳ کسب حدود با و  دهد
۸۵ درصد  حضور نماید. شیراک ژاک جایگزین
انتخابات در است بزرگی رکورد رایدهندگان
اینکه چرا مورد مفسران سیاسی در اخیر فرانسه.
نیافتهاند  حضور رایگیری این در بقیه ۱۵ درصد
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شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۷   

می خورد؟ دردی چه به تحصیالت آمریکا بمباران از بعد میخونه! درس که خوشه دلش اینم

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

و بشقاب از استفاده جای به بوش لورا خانم
و کاسه و بشقاب از گران قیمت چینی کاسههای
کرده استفاده مصرف یکبار چنگالهای و قاشق
الیزابت ملکه  تمسخرآمیز لبخندهای به  و بود
من اینگریمگفت: لورا بهخانم او توجهینمیکرد.

متنفرم! چینی نانسی ریگان سرویس از
دیک بعد به کمی نگهبان و مامورین مخفی
چینیاطالع دادندکهرستورانایرانی طبقمعمول
دیک است. کرده فراموش را چلوکباب گوجه های
رستوران بهمدیر چینیبا موبایلخودشبالفاصله
ممکن تهدید کرد که را او اینکه و بعد از زد زنگ
نزدیکی به تفنگش با مرغابی شکار برای است
اگر کرد که جدی تری تهدید را او برود رستوران او
نرسندهمهکادررستوران  تا۱۰ دقیقهدیگرگوجهها

خواهد نمود. را «دیپورت» او
۵۰ سینی  نزدیک به دقیقه شش حدود بعد از
به سوی سفید کاخ اصلی  در  از کبابی گوجه 
مراسمسورچرانی مهمانان و شد آشپزخانه سرازیر

گردید. آغاز
مجلس  دوباره ۱۲ شب، حدود شام، از بعد
به خانه در تراس پشت و مردها مردانه شد زنانه
گفتنجوک هایسیگاریدرباره و کشیدنسیگار
لوینسکیمشغولشدند.جورجبوشبیشتر مونیا
بین همین در میگذراند. زنانه قسمت در را شب
موزیک و کرد بلند را بوشصدایاستریو لورا خانم
عربیتندیفضایسالنمهمانیرافراگرفت.خانم
او چندین افتخار الیزابت گفتکه به بوشبه ملکه
به مستقیما دوبی از را جوان بسیار ایرانی رقاصه
مهمانان دیگر را است تا او و کاخ سفید آورده

سرگرمنمایند.
که بود نیمه شب از بعد دو نزدیک به ساعت
دیکچینی مهمانانشروعبهخداحافظیکردند.
بود بهشهادتخبرنگار ما، حسابیمستکرده که
(چونمی گوینددهنکجشصافشدهبود)درباره
برای اولی دست و جوکهای جدید ایران به حمله
الیزابت با ملکه روو همراه و کارل میگفت حضار

بودند. شده رودهبر خنده از
باقیمانده از حضار بوش  جورج بعد کمی
خواستکه برایدیدنیک فیلمکمدیبه زیرزمین
تئاتر بزرگ و در آنجا بر پرده بروند سفید کاخ
«فارنهایت فیلم فونیک استریو صدای با خانگی

کنند. مور را با هم تماشا مایکل «۹۱۱

به که نزدیک بود صبح حدود چهار ساعت
خستگی  علت به مهمانان از ۷۰۰ نفر شش هزار و
ازجملهملکه  بقیه ترککردندو۳۰۰ نفر مهمانیرا
الیزابتو خدمههایشبهاتاقخوابهای کاخسفید

بخوابند... تا رفتند
خبرنگارمامیگویدجورجبوشتاساعتهفت
بود صبح هشت ساعت و میشست ظرف صبح
کهدیکچینیبرایخوردنقرصفشارخونشبه
گفت: عصبانیت و کمی با خنده و آمد آشپزخانه
میاندازند دست  را تو  همه  نیست که بیخود
حسابی هستم. مرد کاره همه میگویند من و
صرفهجویی برای مصرف را حتی یک بار ظرفهای

شست! نباید باشد، هم عراق جنگ هزینه در

«الجزیره»! بای بای
قرار فراوان و جدلهای بحث از بعد باالخره
شورای مجلس به «الجزیره» شبکه ورود که شد
از بعد تصمیم این شود. ممنوع ایران اسالمی
سیستانی آیتاهللا مشروعیت «الجزیره» اینکه 
احمدینژاد دولت سوی از بود برده سئوال زیر را
که مواضعی از بعد شبکه این شد. قبال اتخاذ
بود استانعرب نشینخوزستانایرانگرفته درباره
چندین ایجاد باعث آن خبری حساسیتهای (و
شورشضدعجمیدر اینمنطقه شدهبود)مجبور

گردید. تهران در خود دفتر تعطیل به
اصلی سرمایهگذار قطر که امیر که شده گفته
با گویی و «الجزیره» است در ضمن گفت شبکه
فعالیت ممنوعیت که خواسته او از احمدینژاد
دولت احمدینژاد اما شود لغو در ایران شبکه این
«الجزیره» تلویزیونی شبکه  اخراج بر مصرانه
تلویزیونی «فاکس» شبکه تاثیر و پافشاری نموده
آمریکادرپیشبرداهداف جمهوریاسالمی را بیشتر

است. کرده توصیف «الجزیره» از
مسئولین به احمدینژاد  دولت  سخنگوی
توهین خاطر نامه ای به طی «الجزیره» در شبکه
بهآیتاهللا سیستانی اعتراض نمودهو گفته:ممکن
استشمادرامورخوزستانموشدوانیکنیدواین
نمایید،ممکناست ما رویمان جدا استانرا از ما
از یکی به توهین ولی نگوییم چیزی و برگردانیم را

است! دیگری چیز ما آیتاهللاهای

هستهای خالفهای
تیم ارشد عضو موسویان، حسین بازداشت
اسالمی، جمهوری هسته ای کننده مذاکره سابق
همه اینکه از بعد گذشته بود. هفته داغ اخبار از
سئوال به این جواب دولت احمدینژاد از اعضاء
طفره رفتند بوده، چه آقا حسین اتهام جرم و که
حواله اطالعات، وزیر محسنیاژهای، به را آن و
دست به دامن رفت و طفره از جواب دادند او هم

توضیحاتقاضیسعیدمرتضویگردید.
هر پرداخت و خلق به که مرتضوی قاضی
معروف است نوع متهمی برای هر گونه اتهامی
به  کفشهایش از کم بیاورد اتهام اگر می گویند و
خبرنگارانگفت به میکند، جایچکشاستفاده
اتهامموسویانیکمخلوطیاستازجاسوسی که
توضیح وقتیکه او برایدشمنو خالفهستهای!
پرسیدندخالفهسته ایچه و بیشتریخواستند
و رفت جواب طفره از خنده با او است از صیغهای
گفت:مچایشانراهنگامیکهداشتهخرماینذری
میخوردهو هسته هایش را از دفترکارش بهخیابان

گرفتهایم! می انداخته، پیاده عابرین سر روی

خلقت در کار فضولی
موضوع) بدون نوشتههای سری (از
عالم توی رفتم و  بودم بیکار  باز دیشب
خودم به و ایستادم آینه جلوی خداوند. خلقت
بود. بعد ساخته چیزی عجب خدا نگاه کردم.
درآمد و از زبانم چه چه و صدای به به از اینکه
نتیجه این کردم به حسابی تحسین را خودم
روی از بیشتر کارهایخلقت خداوند که رسیدم
و گل الکی همینجوری و بوده کتاب و حساب
نزده چینی کارخانههای مثل را انسان خشت
را چیز همه که داده چشم آدم به مثال است.
کرده خلق او خود دیگری را که چیزهای ببیند.
یک تحسیننماید. را آفریدههای او و کند تماشا
و میبیند را که هم دور کرده درست چشمی
باشد چشم در لنزی اینکه بدون را نزدیک هم
عقب برود. جلو و روی تصویر فوکوس کند و که
و سر چقدر می گذاشت را لنز این اگر می دانید

میکرد؟ صدا

انسان به به که است این او دیگر کار جالب
برای نه داده. البته دو چشم چشم، یک جای
به عنوان را شد دومی یکیاش خراب اینکه اگر
هم با چشمها تا استفاده کرد. دو بتوان زاپاس
بفرستند. مغز به را تصویر تا می کنند همکاری

خیلی دو چشم مسئله همکاری بین این
همکاری با هم چشمها اگر شگفتانگیز است.
را تصویر نوع یک چشم یک مثال نمیکردند،
دلخواه و تصویر دوم چشم و می فرستاد به مغز
مینمود خودش را آماده ارسال به مغز برگزیده
چشم تا دو میرفت. گیج ما سر طبیعتا
در اگر خاک مثال دارند. هم دیگری حسنهای
یکچشم برود،چشم دیگر حداقلنصف تصویر
رامخابرهمیکند.اگر همخواستیشیطانیکنی
چشم دیگر باز است به کسی چشمک بزنی و
در خیابان که یکهو این است حواسش جمع و

نیفتی. آب جوی توی و نخوری زمین
حساب روی از دست را هم انگشتان خدا
دارد انگشت تا پنج دست این که کرده. درست
اگر می دانید دارد. هوشیارانهای حکمت مسلما
و تا پا شش داشت و دست چهار انگشت مثال
یاد بچهها را به ریاضی و علم شمردن تا هفت

اندازه شکل و تازه میشد؟ چقدر مشکل دادن
را هم عمدا متفاوتخلق کرده که بعضیاز آنها
کودکانخنگوکودندر شمردناشتباهنکنند.
برای مرتببلندمیشود همکه ناخنانگشترا
اینگذاشتهکهموقعچیدنآن هابهانگشتانمان
فصل تابستانکه حتیدر و ریاضیرا کنیم نگاه

نبریم. خاطر تعطیل هستند از مدرسهها
به عمدا بپردازیم. خدا بشر اندام های دیگر به
و لب باال. لب پایین داده است؛ انسان دو لب
خاک و بود اشتباه کرده یک ذره اگر میدانید
آفرینششگلوخشت کافی درستنمی کردچه
که میتوانیدمجسمکنید آیا مکافاتیداشتیم؟
با یکلببکشید؟ آیامیتوانستید را مثالسیگار
بین یکلبقرار دهید؟سوتبلبلی نینوشابهرا
از دهان چه صدایی چگونه می زدید؟ می دانید
برای یک میخواستید که وقتی شما درمی آمد
بدون بزنید؟ سوت خیابان در خوشگل دختر
حرف بزنید بدون لب چگونه میتوانستید دو
اصال بزنند؟ بودن الکن اتهام شما به اینکه
چگونهمیتوانستیدیک«فرنچکیس»بگیریدیا
فقط«لب بعضیها اگر خدا به بدهید؟میدانید
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سیاسی و تشکیالتی تدارکاتی و سازماندهیهای
روندتحوالتدموکراتیک گنجاندهشوندتا نیروها
باشکلگیرینهادهای جامعهسیرطبیعیخودرا

کند. سیاسی طی مدرن احزاب اجتماعی و
رعایت این به پافشاری و اصول این تکیه بر
جامعه با ما زیرا است؛ الزم همیشه مناسبات
ضربه شدت به داریم که و کار سر نیروهایی و
باید کار میگیریم به لذا شیوههایی که خورده اند.
«التیامبخشزخمهاوآرامبخشالتهابهایروانی

باشند.» مبارزین سیاسی ایران و مردم

راهکارهای تدارکاتی:
جنبش  فوق، استداللهای براساس *
و «فراگروهی خصلت ایران نوین سیاسی
همه مشارکت و داشت خواهد فرامسلکی»
در محافظهکار تا چپ گرایشهای از نیروها
طرز به در نظارت کردن امور، تصمیمگیریها و

تضمینشوند. پیشبینیو واقعگرایانهایباید
* برایایجاد «همبستگیملی» وسازماندهی 
ایران در دموکراسیخواهی گسترده جنبش یک
بایدرابطهایارگانیکوسازمانیافتهبینمبارزین
جنبش های نهادها و و با کشور خارج از و داخل

گردد. مردم برقرار اجتماعی
و  علنی مبارزات و مناسبات از تلفیقی  *
مخفیبرایبرچیدننظامجمهوریاسالمیاتخاذ
شوندوبامشارکتنیروهایهمپیمان،«گروه های
کار»گوناگونبرایاجرایبرنامهعملوطرح های

گردند. ایجاد مبارزاتی ـ سیاسی
و تبدیل  مردم و حمایت اعتماد * برای جلب
برای و بالفعل» «نیروهای به بالقوه» «نیروهای
دموکراسی کردن نهادینه و حاکم نظام برچیدن
«غوغاساالری» که از ضروری است جامعه، در
مدیریت تبلیغاتیمستقل، با ابزار از کنیم و پرهیز
همپیمان با مشارکت نیروهای و کاردان افراد

بهرهبگیریم.
و  درایت با باتجربه، مدیران به آینده ایران  *
در باید کشور آینده مدیریت دارد. نیاز برنامه با
از و اجتماعیشکلبگیرند مبارزهسیاسیو روند
پیشبینی و نهادهای آن و مبانی کار هم اکنون

بنیانگذاریشوند.
و  مدیران دموکراتیک، جامعه یک در  *

رهبرانجامعه «انتصاب» نمیشوند بلکهانتخاب
از «اختیارات» و سیاسی» «قدرت میگردند.
به مردم نمایندگان منتخب یا  و مردم طریق
ادواری تفویض طور کشور به مدیران رهبران و
و نظام میگردد. شکل سلب آنان یا از و می شود
رایآزادانهمردم با پادشاهی) نمادآن(جمهورییا
مدیریت و سیاسی قدرت شد. خواهند انتخاب
جامعهدر دستیکفردویایک«فرقه» متمرکز
و نظامی اداری ـ سیاسی مدیریت و نخواهد شد
و نظارت نهادهای سیاسی با مشارکت و جامعه

کرد. اجتماعیعمل خواهند
عمل  اتحاد و سیاسی ائتالف اینکه برای *
ضروری کند، طی را خود طبیعی روند مبارزاتی
که  اندیشه گوناگونی با ۱۵ نفر پنج تا است که
ندارند(ویاکمتردارند)، خصایلمنفیذکرشدهرا
«شورایتدارکاتی» اتحادنیروها راتشکیلبدهند.
و محافل و با افراد و گو و گفت تماس افراد این
«محافظهکار» تا «چپ» طیف از موثر گروهای

می دهند. قرار خود کار دستور در را
*برایسرعتبخشیدناموروایجادتسهیالت 
که ضروری است حضوری»، گوهای «گفت و در
و آمریکا در «دبیرخانه» یک تدارکاتی، شورای
اروپا و«رابطینی»درکانادا ودراسترالیا دیگریدر

معرفی کند. و ایجاد برای تماسگیری
که  است این تدارکاتی» «شورای وظایف * از
«دگراندیشان»، شرایطپیمان ضمنگفتوگو با
ایران اجتماعی نیروهایسیاسیو وسیع اتحاد و
مسلکی(کثرتگرایی فرا بهصورتفراگروهیو را
برایبرچیدننظامجمهوریاسالمیو سیاسی)
نگهداشتن«حکومت پابرجا منظور همچنینبه

کند. گذار»، فراهم در دوران ائتالفی
و دستگاه  مالی امکانات اولیه * فراهم کردن
تدارکاتی» «شورای وظایف از مستقل، تبلیغاتی

بود. خواهد
وظیفه  تدارکاتی» «شورای همچنین  *
که نیروهايی صالحدید با که داشت خواهد
«کنگره را میپذیرند، شدن  همپیمان شرایط
«کنگره در دهد. تشکیل را نیروها» اتحاد
عمل برنامه سیاسی، مشی خط نیروها»، اتحاد
شورای همچنین و تشکیالتی ساختار مبارزاتی،
و تعیین و مشخصخواهند شد رهبری جنبش،

مییابد. خاتمه تدارکاتی» «شورای وظایف

خالی از شوخی

باال» «لب او به جنس مخالف و می داد پایین»
پیشمیآمد؟ فاجعهای چه

پا و دست و انگشت تا «پنج بر اساس فرمول
چشم، تا دو گوش، تا دو آدم به خدا تا» دو بقیه از
البته است. داده و دو تا دست پا تا دو لب، تا دو
پنج قابل ایراد بعضیریاضیدانان که میگویندعدد
کمی خرده میآورد و نیست عدد دو بر تقسیم
نظر به کفرانگیز ضد خدایی و شاید و غیرمنطقی
کرد. همین افرادیکه اما باید دربارهاشفکر میآید
چرا میگویند ایراد گرفته اند زیادی خدا خلقت در
که بتوانیم نداده تا پا حیوانات چهار ما مثل به او
پا تا چهار ما کنیم؟ میگویند اگر حرکت سریعتر
یوزپلنگ و قاطر و از اسب میتوانستیم داشتیم
از کشیدن منت به جای کنیم و حرکت سریعتر
سریعا بههمه و اتوبوس،خودمان را قطار هواپیما و
برسانیم.آنهامیگوینداگردستان ما۲۵  جای دنیا
انگشت داشتندمی توانستیم ازدیوارراستباالبرویم

بچینیم. میوه درختان باالی خیلی راحت از و
خدا خلقت کار از دوستانی که این برای من
از یکی ندارم ولی محکمی نیستند دلیل راضی
است زودباوری ساده و و آدم خوب که را آنها
او گفتمکه به و حسابیسر جایخودشنشاندم
گفتم: به او است. حسابشده کارهای خدا همه
دو باید خدا به ما چهار تا پا میداد اگر میدانی
جفتکفشمیخریدیم؟ به او گفتم:میدانیاگر
مانیکور خرج بود دست داده تا چهار ما به خدا
خانمت چقدرزیادترمیشد؟بهاوگفتم:اگر چهار
می خریدی باید دو تا «هدفون» داشتی گوش تا
تا چهار اگر کنی. به او گفتم: گوش موسیقی تا
وقت آن و میبود تا باید دو هم زبانت داشتی لب
مردد وقتی که می شدند. پاتی حرفهایت قاطی 
و واج به حرفهای من گوش میکرد هاج و
از اگر میدانی زدم و گفتم: او به را آخر ضربه
میداشتی تا دو داری، یکی فقط که چیزهایی
افسردگی ضد داروهای و خون فشار قرص خرج
به ویاگرای تو سر قرص های و چه بسا مغزی

میزد؟ فلک کجای
مدتهاست او با ما، آخر گوی و بعد از گفت
و کامال منسر نقصخلقتخداوندبحثینکرده

کارخانهخلقت ومهندسینناظر خدا ستایش گر
شده است... او

تجاری آگهی
افتخار میهنتور با آژانس مسافرتی شرکت
مسافرت تورهای میرساند: هموطنان اطالع به

ایران: به
با  همراه خانوادهها برای تابستانی * تورهای
کودکان فارسی جهت کالسهای و غذا و هتل
تورها این اتمام دوره از شما بعد کودکان شما.
ارمنی فارسی لهجه جای به بود خواهند قادر
چون تلفظی و غیر قابل سخت کلمات خود
را چاکرم آقا حاج حتی و انشااهللا و بسمهتعالی

نمایند. بلبلادا مانند
از  هموطنان خارج برای تورهای سیاسی  *
شدهاند، شامل صبحانه که وارد خطقرمز کشور
اوین. بازداشتگاه صبحگاهی در ورزش و کامل

قالبی  مارک تهیه برای خرید تورهای *
«تامیهیل»،«نینا و «پولو» «الکوست»،
کلیه تهیه «ورساچی». و وتان» ریچی»،«لویی
و چین کشور قیمت زیر کامپیوتری نرمافزارهای
و آمریکایی سینمایی فیلمهای انواع خرید هند.
آنها عمومی نمایش از قبل موسیقی ویدیوهای

خالی. نوار قیمت به
* تورهایتفریحیجزیرهکیشودوبیهمراه 

مجانی. ژتون دالر هزار با
* تورهایزیارتاماکنمذهبینظیرمشهدو 
قموجمکران.بهکلیهمسافرانتورهایجمکران
یکفنجانقهوهخوریباعکسدکتراحمدینژاد

میگیرد. تعلق او امضای و
بازرگانان  برای فراش تجدید تورهای  *
خانواده از دور را تابستان ماه سه که محترمی

میکنند. سپری تجاری امور برای
برای  مجانی محدودی روسری مدت * برای
و ایران آسمان ورود به ایرانی هنگام زن مسافران
مسافران برای میکاپ و مشروب انواع همچنین

ایران. آسمان از خروج هنگام
جا  رزرو برای زودتر هرچه لطفا بشتابید!  *
حاصل تماس آژانس این تلفنهای شماره با

نمایید.

۳۱ صفحه از فیلم۱۱ سالقبلهمینفیلمساز«ترساصلی» بقیه
مشاهده کرد. در آن (Primiall Fear)

جا افتادهاند. نقشها در به خوبی بازیگر دو
باهمانحاالتوخصوصیات«هانیبال هاپکینز
و صدای بره ها») «سکوت لکتر» (شخصیت
«تد داستان قهرمان تیز نگاههای و آهسته
مهندس یک او میسازد. ترسیم را کرافورد»
جوان همسر میداند که هواپیماست دروغین
با کسی رابطه دیویتس) امبت زیبایش (با بازی
دو آن ـ زن وارد خانه می شود هنگامی دارد.
میبرند سر لوسآنجلس به خانه ییالقی در در
سر در گلولهای اسلحه میکشد و «کرافورد» ـ
با چنان را میکند اما حادثه خالی همسرش
جای سوءظن باقی مهارت انجام میدهد که
میرسد، راه از پلیس هم وقتی و نمیگذارد

است. شده ناپدید اسلحه
این چهگونه «کرافورد»میتواندخودشرا از
مخمصهنجاتدهد؟ فیلمبهطور کلیدربارهاین
البته بیشتر و است «سئوالها» «سئوال» و
متوسل هیچکاکی سیاق و سبک به میخواهد
اینکه آیا ماجرا و پیچیدگی آن با این حال شود
دارد، و رمز در راز و ریشه توهم است اصوال

اندیشه وا می دارد. و را به فکر مخاطب
که ـ بیچام» «ویلی نقش به هم گاسلینگ
میزند حرف سکسی حالتی با و کشدار و نرم
ـ میسازد را تداعی «هملت» مدرنی نوعی به و
ظاهرانمیخواهدخویشتنراآلودهاینماجراکند
مهم شرکتی در شغل جدیدش فکر در بیشتر و
به داده وسر هدف قرار را اما «کرافورد» او است.
واقع در و میآورد در را کفرش و میگذارد سرش
میان دوئل اوست. «شکستن» فقط دنبال به
و دلهرهای و گاسلینگ ما را در هیجان هاپکینز
رو به «ویلی» همچنان که میدهد. خاص قرار
وکیل یک مثابه به غرایزش میرود، شکست
همین و به میکند فوران به چیرهدست شروع
ما بگذارد قضیهمسکوتبماند. نمیتواند خاطر
از اما بازی است نوعی اینها که همه میدانیم
از غریزه در حقیقت که لذت می بریم. لذتی آن

اصلیمان سرچشمه میگیرد.

فیلم نقد
۲۶ صفحه از بقیه
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