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ایران سینمایامروز
آریا معتمد فاطمه سخنران:

تیر): ۲۵) ۱۶ جوالی دوشنبه
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وفامهر مرضیه کارگردان: حضور با

روز به اخبار انگولک
زودی  به اسالمی جمهوری احمدینژاد: *

بنزینمیشود. صادرکننده
خونه سراغ راه نمی دانند ده توی را یارو ـ

را می گرفت! کدخدا
«هنر». دانشگاه در اعتراضی تجمع *

دانشجویانهنرمند! میگویند اینها به ـ
هم  احمدی نژاد اقامت محله در * قیمتها

باال رفته است.
کجا که نباید میگفت  تقصیر خودشه!  ـ

زندگیمیکند!
ترور  پاریس در چاد جمهور رییس پسر  *

شد.
سر به درست را «چادر»ش زنش احتماال ـ

برخورده! برادران غیرتی از به یکی و بود نکرده
برای  اسالمی رژیم میلیاردی * هزینه ۳۰۰

عراق. عتبات بازسازی
را مناقصه این در پیروزی آقازاده ها کلیه به ـ

تبریکعرضمینماییم!
*جمهوریاسالمیهفتهزارواحد مسکونی

ساخت. خواهد ونزوئال در
عرض تبریک آقازادهها  به  مجددا ـ

مینماییم!
سوءقصد  را گالسکو حادثه گودون براون *

تروریستیخواند.
آتش بازی پس میگه! غیب بسته چشم ـ

بوده؟ فجر دهه
ایران  به بار ششمین برای چاوز هوگو  *

میرود.
فوتی رژیم دو چلوکبابهای مثل اینکه ـ

مزه کرده! دهنش حسابی به
* صفهایبنزیندر سومین کشورتولیدکننده 

نفت، دنیا را شوکه کرد.
حالی بودیمچه اولینتولیدکننده اگر ببین ـ

میداد! دست بهشان
بوش  که جورج بزرگی در مهمانی * پوتین
قوی» «پیام یک ارسال با بود داده ترتیب او برای

کرد. موافقت تهران به
ـتاثیرکادوهایمهمانیاست،فرداکهمستی

کرد! خواهد عوض را حرفش بپرد سرش از
یافت. پایان ایران سراسری کنکور *

به می توانند شرکتکنندگان همه حاال ـ
خیالراحتبا نیرویانتظامی با رفته و خیابانها

درگیر شوند!

شهر قرمزپوش در
سیاهیها

ایران باز از خود ششم دیدار در هوگو چاوز
سیاسی آرم تجاری به که خود پیراهن قرمز از هم
دفتر صدای سر و و کرد شده استفاده تبدیل او

درآورد. ایران را اسالمی رییسجمهور
هنگام فرودگاه در احمدی نژاد میگویند
گفته: حاالبه زیرگوشاو چاوز استقبال رسمیاز
نجس و مرتد که تو با شدم مجبور من آقا توصیه
و بدهم هستی دست و دایم الخمر کمونیست و
ولی ببوسی سهبار بلکه دوبار نه را صورتم بگذارم
و سر وگرنه کنار بگذار را آوردن در شمر ادای این

مشهد درمی آید! و قم و بچههای بر صدای

تهران در آتشبازی
تهران را در بنزین پمپهای زدن خبر آتش
اینترنت شنیدهاید و رسانهها از طریق شما همه
عکس دیدن دیدهاید.  را آنها عکسهای  و
پیت با  طوالنی صفهای در ایستاده مردم
بار دست  به پالستیکی ظرف های و حلبی
و شرمنده را کشور از خارج مقیم ایرانیان دیگر

کرد. سرافکنده
خودش که کشوری میپرسیدند خارجیان
مردمش چگونه است نفت بزرگ تولیدکننده
بیافتد؟ روز این به اوضاعشان که دادهاند اجازه
بنزین صف در مردمی عکس به خبرنگاران همه
به را انگشتانش که حالی در تهران در محلهای
نشان میداد خیره عکاسان عالمت موفقیت به

می خاراندند! را سرشان و بودند شده
شد مجبور تهران «کیهان» بار اولین برای
جای به را بنزین جایگاههای سوزاندن خبر
منتقل اول به صفحه نهم  و هشتم صفحه
تبدیل اخبار و «تغییر به که نشریه نماید. این
تعداد حتی گشته مشهور خود» دلخواه به
عصبانی مردم مورد حمله را که پمپبنزینهایی
اپوزیسیون بیشتر از رسانه های بودند شده واقع
مختلف  نقاط در را ۱۵ آتشسوزی و کرد اعالم
یکی از رهبراناپوزیسیوندر پایتختدرجنمود.
جایگاه های تعداد مورد در ما خبرنگار به خارج
که آنجا دستخوش حریق شده گفت: تا بنزین
توسط پمپبنزین هشت فقط داریم اطالع ما
بقیه هفتتای احتماال و مردم آتشزده شده

ایجاد برای شریعتمداری آقای بچه های و بر را
حدیمعقول تا اینگفته آتشزدهاند. «بحران»
بیت دفتر از سوی بالفاصله چون میآید نظر به
اعالمیه صادر هوم آفیس) (لیدرشیپ رهبری
بنزین و غارت جایگاههای گرفتن آتش و گشت
ما شد! خبرنگار و اسراییلنسبتداده آمریکا به
بعد از شروعجیرهبندیبنزین دید باید میگوید:
نقش چطور اسراییل و آمریکا شهرستانها، در
داد خواهند ادامه «دشمن» عنوان به را خود
تهران رژیم درخواستی «بحران» به چگونه و

کرد! کمکخواهند

تهران روز جوک
مردم به احمدینژاد سیاستهای مخالفان
پیت بنزین طوالنی صفهای در که  عصبانی
چندلیتر بنزینبرای حلبیبهدست ایستادهاند تا
فرستادهاند: را زیر پیغام اتومبیلشانفراهمکنند
را  میلیوناالغی اگر بنزیننداریدمیتوانید آن۱۷

سوار شوید! به احمدینژاد رای دادند که

احمدینژادفیلممیشود
کارگردان استون، آلیور که بود آمده اخبار در
فیلمیدرباره است که صدد آمریکایی، در جنجالی
ایران رییسجمهور احمدی نژاد، محمود زندگی

نماید. بازار روانه و ساخته اسالمی،
را بحثانگیز قبلیاش استون فیلمهای آلیور
همچنین و کاسترو فیدل کندی، اف جان درباره

است. جنگویتنام ساخته
سوژه نظریدرباره احمدی نژاد سخنگویدفتر
به خبرنگاران استون آلیور سوی از این فیلم ایده و
میشد معلوم او ملیح لبخندهای از ولی نداد ارایه
زیاد هممخالفساختچنینفیلمی نیستند. که
و استون  آلیور بین  است  قرار  حال هر به 
فیلم این ساخت تهیه و بر سر اسالمی جمهوری
سینمایی خبرنگار گیرد. صورت صحبتهایی
دفتر احمدی نژاد که میکند تهران گزارش از ما

انتخاب علت درباره استون آلیور آقای توضیح
و نکرده قبول را بقا» «راز یعنی فیلم این عنوان
است که درصدد این کارگردان فکر نمی کند این
و ضعف همه این با چطور احمدی نژاد دهد نشان
مانده خود باقی هم در سمت سادهاندیشی هنوز
«راز فیلم به این که ضمن اشاره دفتر این است.
تلویزیونرژیمسابقپخش می شده از قبال بقا»که
دربارهزندگی حیوانات بوده استگفت کهاسمفیلم
«هالیوود» انتخاب تهیهکنندگان از سوی عمدا
رهبری و ضعف مدیریت ربطی به و اصال شده

ندارد. احمدینژاد
بقا» «راز اسم تغییر سر بر که توافقی از بعد
را دیگری شرایط اسالمی جمهوری شده، انجام
است. نموده عنوان فیلمی چنین ساخت برای
درباره هاله احمدینژاد گفتار که آنها خواسته اند
نور نزول شدهدرسازمانملل،خوردننانو پنیر بر
درمجلسو نطقهای آوردنکفشها سرسفره، در
شهرستانهاو همچنینحذفاسراییل ازنقشهکره

نشود! گنجانده فیلم این در زمین
ولی گویا آلیور استونعکس العملینشاننداده
یا و درباره هیتلر فیلمی ساخت در مورد است قرار
شمالی و کره آلمان با بقا» «راز به جای ایل کیم

برسد. توافق به

فاطی شوهر ترفیع
معروف رجبی فاطمه همسر که یافتیم خبر
روسای همه سر بر که کسی (همان فاطمهاره به
ویژه به همه از داد میزند و اسالمی جمهوری
بهسمترییسستادمبارزه خاتمیشاکیاست)
موادمخدرومسکرات ترفیعیافتهاست.ضمن با
داریم وی تقاضا از ایشان به شوهر تبریک عرض
توسط توقیف شده آرامشبخش مواد از مقداری
به فرصت اولین در خودشان را مبارزاتی ستاد
بدین و برده خانه جدید به شغل شیرینی عنوان
و جهان ایران امت مسلمان خاطر وسیله آرامش

پاداش دهند. و خواهران برادران به همه را
گرم! دمتان
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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 ۴۱   

باش! و خودت من برای گیس کاله تا دو فکر کن! ولش را مملکت مجلس: نمایندگان

جدید تلویزیونی شبکه
ایران در

تلویزیون احمدینژاد، محمود حضور با
نام انگلیسیزبانبینالمللیجمهوریاسالمیبه
کرد. آغاز را کارخود «پرستیوی»افتتاحورسما
خاله پسر میگویند که تلویزیونی شبکه این مدیر
در است اسالمی جمهوری «العالم» شبکه مدیر
انتخاب علت مورد در خبرنگاران با گویی و گفت
در غرب به پرس که کلمه گفت اسم این شبکه
را آن ما و می رود کار به رسانه و روزنامه عنوان
دنیا روزنامههای که اخبار شبکه ای نام عنوان به
این که گفت او کردهایم. انتخاب میکند درج را
استبرایخدمتبهمستضعفاندنیا قرار شبکه
اینکه در مورد مسئول این داشته باشد. فعالیت
را تی وی» اول شبکه «پرس حرف سه مخفف
گفت ولی توضیحی نداد «پتو» نوشت میتوان
برای بامسمایی نام پتو» «تلویزیون هم شاید که
تلویزیونمحرومانومستضعفانباشدچونآنرا
زیرپوششقرارمیدهد.شایعشدهکهانتخاباین
کلمه و پرس ندارد و روزنامه ربطی به اصال اسم
PRESS بهعلتمعنیدوم PRESS یعنی«فشار» 
شده انتخاب یعنی «اتو کردن» دیگرش معنی و
به مدتها ایران اسالمی دولت میگویند است.
بر مردمرا قابل بتواندفشار دنبال شبکهای بودکه
بتواند دهان عین حال و در دهد توجیه جلوه

کند! را «صاف» مخالفان

اتمی غیـر مذاکرات
و اروپا، اتحادیه نماینده سوالنا، مذاکرات
و چپ ایران، ملی امنیت شورای دبیر الریجانی،
خبرنگاران دارد. ادامه بهصورتهفتگی راستو
گزارش زیر بهصورت خالصه متناینمذاکرات را

کردهاند:
نکن! سوالنا:

الریجانی:میکنم!
این تواتر علت به میگویند سیاسی مفسران
رفیق دوست و دو به الریجانی سوالنا و مذاکرات
فیلمو درباره آنها بحثهایجدید و تبدیلشده

بودهو اصالبهفعالیتهایهستهای موزیکو غذا
مربوطنمیباشد! بهعنوانمثال گفتهشدهکهدر
موافقت آقایسوالنا ایندو، آخرینجلسهمذاکره
در تهران در جای رستورانی به را شام که کرده
آقای و کند صرف آقای الریجانی منزل شخصی
بهجای را الریجانیهمقولدادهکهصورتسوالنا
به اتمی آژانس مبادا ببوسد تا بار دو فقط بار سه
و شود معترض و مشکوک آنها جانبی توافقات

بیاورند! در حرف آنها برای خبرنگاران

زنگ های جدید 
همراه تلفن

خرید مانندشهرهایبزرگدنیا تهرانهم در
زنگصدایتلفنهمراهبه صورت «رینگ تون»یا
برای موسیقیوآهنگبسیارمرسومگشتهاست.
شگفتی به آنها تکنولوژی  اطالعات  که آنان
توضیح باید میشود منحصر دمپایی ساخت از
موبایل تلفن عادی «رینگ» جای به که داد
پولی با پرداخت را صدایی هر یا آهنگ و میتوان
کرد و خریداری مخابرات و تلفن از شرکتهای

داد. قرار تلفن حافظه در
خرید که میکند گزارش تهران از ما خبرنگار
به ویژه جوانان به مردم سوی تون» از «رینگ
چشم جنگ و رسیده سرسامآوری اعداد و ارقام
دست تازهای تلفن به ابعاد زنگ هم چشمی و
این از خود ضمن ابراز شگفتی او است. یافته
انقالبش صدای آغاز در  که  کشوری در پدیده
تون»های «رینگ بوده، ممنوع و حرام موسیقی
شرح به را مردم مختلف طبقات بین در محبوب

است: کرده خالصه زیر
و آهنگهایمتالیکا برایپسرهایتینایجر:

آغاز. سیاهپوستان رپ
من. دبستانی دانشجویان: یار برای

کارتونی دانشآموزان: آهنگ فیلمهای برای
دیزنی.

مرغ سحر معلمان: و دانشگاه برای استادان
کن. سر ناله

ترانه های فمنیست: و کارمند زنان برای
زیبا شیرازی. نورا جونز و ماندونا و

آهنگهای روز همه برای دخترانپایین شهر:
لوسآنجلسی.

انقالب از مسنتری که و زنان مردان برای
بیدارم یا خوابم آهنگ هستند: ناراضی

گوگوش.
گندم خوب دهقانان: بوی کشاورزان و برای

داریوش.
کوبایی. طبلدار ریتمهای کارگران: برای

اضافه این درآمد از که مخابرات ایران شرکت
است قرار نمی گنجد پوست در خود کسبشده
«رینگ با همراه تلفنهای اشاعه و تبلیغ برای
تون»شخصیدربینلباسشخصیهاوبچه های
انقالبی تم مذهبی با قم آهنگهایی علمیه حوزه
و ماست» مسلم حق هسته ای «انرژی نظیر
به اسراییل» بر مرگ آمریکا، بر «مرگ حتی یا

کند! عرضه مشتریانخود

القاعده منحل میشود؟
که بنالدن، رهبر گروه «القاعده»، اسامه
بیماری از بیاندازه میگساری علت به میگویند
پیشرفتهومزمنکلیویرنجمیبردهفتهگذشته
گفتوگوییخصوصی با خبرنگارانپاکستانی در
زودی«القاعده»منحل به کرد کشمیریاعالم و
همیشه برای بازنشستگی دوران برای او و شده
گفت او رفت! خواهد کاراییب سواحل از یکی به
در آرزوی  ۷۲ باکره بهشتی از غیر به همیشه
چتر که طعم میوه با از آنمشروبات یکی خوردن
به او بوده است. میدهند قرار در آن کوچولویی
خسته خیلی فعلیام شغل از گفت: خبرنگاران
خونریزی» و از این همه «خون دیگر و شدهام
سازمان فعالیت های کرد که اضافه او بیزارم! 
«الیائسه» به نام دیگری تشکیالت جدید زیر او

ادامه خواهد یافت!

بازی با حروف
اول حرف اگر دقت کردهاید که وقت هیچ آیا
اسالمی جمهوری مطرح و اصلی سران اسامی
احمدینژاد طبسی، یزدی، شریعتمداری، یعنی
را کلمهای بگذاریم چه هم پشت سر را نراقی و

زدید! حدس درست بله گرفت؟ خواهیم
سه اسامی به را توجه شما آینده شماره در
یعنیشمخانی،مرتضویورضاییجلب دیگر نفر

کرد! خواهم

سوسک ها دنیای در
حیوانات درباره علمی فیلم یک داشتم دیشب
که میگفت گوینده میکردم. تماشا تلویزیون از را
را قطع سر او اگر و است سوسک حیوان عجیبی
میماند. زنده کله بدون روز هشت حدود او کنیم
هشتم از روز بعد سوسک مردن می گفت علت او
بخورد! غذا که نمیتواند است علت این به فقط
به سیاسی فکرهای اولش گرفت. خنده ام خیلی
 ۳۰ روشنفکرانی که آیا پرسیدم خودم از سرم زد.
میزنند پا ایران دستو در سالبعد از انقالب هنوز
سوسکهایی میخورند شیر رژیم سینههای از و

ندارند؟ کله که هستند
بعد از خودم پرسیدم: این سوسکها چرا بعد از
قطع سرشانهنوزبه زندگیکردن می چسبند؟آیا از

کره زمین روی بر خود وحشتبار و زندگی اسفناک
نمیکنند؟ قبول مرگ را هستند که راضی اینقدر
 ۷۲ نبودن علت و به دارند ضعف مذهبی آن ها آیا
زندگی آنان باقی برای آن دنیای در باکره سوسک
زمینی شیرینتراست؟چونبرایسئواالتسیاسی
مذهبیخودمجوابی نداشتم بهسئوالسادهتری و
که آنقدر احمقهستند این سوسکها آیا رسیدم:
اینخیال خامهستند که با بعد از قطعسرشان در
پیشرفتعلمدر عرض هشت روز کسی می تواندکله

جراحی پیوند بزند؟ عمل با به بدنشان آنها را

روی خدا تمرکز
خاورمیانه

رفقا این یکی از محفل مهمانی دیشب در
عمدا یا خدا پیغمبران تمام که آمد بحث پیش
همین به و شدهاند فرستاده خاورمیانه به سهوا
و درگیریها و مشکالت تمام خاورمیانه مرکر علت
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شمارهافقی این جدول

عمودی
قبل شماره جدول حل

دنیای سینما

۳۱ صفحه از بقیه

۲۶ صفحه از بقیه
فیلم نقد

۲۶ صفحه از بقیه
میدهد. جلوه موجه هم را R درجه فیلمهای

مسئوالن خود اصالح درجهبندی با بیتردید
اینصنعتاست.بعضی هامعتقدندسیستمسنی
برای۸ و ۱۲ و ۱۷  و میتوان راه است درستترین
ممالکاروپایی برخی از تعیینکرد آنچه سالهها
و کنونی باز فضای وجود با اما می دهند. انجام
نظر نمیرسد این به اینترنت از طریق خرید بلیت

نتیجهبخشباشد. کار
والدین عهده خود به را هالیوود تصمیم اگر
برایفرزندانشانبالمانع فیلمیرا چه تا گذاشته
والدینتصمیمات بایدگفتکهبسیاریاز بدانند،
غیرمسئوالنهای گرفتهومیگیرند.ولی آیاکارآنها
عملکسانی استکه دستمزدمی ستانند از بدتر
برایشان تصمیمگیریکنند؟درمورد فیلمهایی تا
تصور «۲ قسمت «مهمانسرا: و «حامله» چون

نمیکنیمچنینباشد.

غلط..! درجهبندی این

مارک نظر تحت آنجا در آورد. دست به را مسکو
استودیوی در دونسکویفیلمسازیرا فرا گرفتو
درسال۱۹۶۳  استخدامدرآمد. «گورکیفیلم»به
کوتاه فیلمهای کارگردانی به و بازگشت آفریقا به
سیاه» «دختر او طویل فیلم نخستین پرداخت.
متعدد جوایز ازجشنوارهها نامداشتکه (۱۹۶۶)
جایزه (۱۹۶۸) پولی» «حواله بعدی فیلم با ربود.
عمده آثار با گرفت. را  «ونیز»  جشنواره ویژه
(۱۹۷۴) «ناتوانی» ،(۱۹۷۱) «امیتایی دیگرش
میان فرهنگهای برخورد به و «مردم» (۱۹۷۷)
عثمانثمبنه آخریناثر دوخت. شرقوغربنظر
جایزه  که ۱۹۸۸ بود در سال «کمپ دیتاروی»

او کرد. را نصیب بزرگ جشنواره «ونیز»

ستاره یک غروب
ـ رادیو تئاتر و بانوی هالیوود و پاورز ـ ماال
بدرود زندگی  «بربنک» ۷۴ سالگی در سن در
فرنسیسکو سن در پاورز الن مری نام با او گفت.
«یوسی الای» در را تحصیالتخود آمد. دنیا به
نمایشی شد. بچگی وارد کارهای از و تمام کرد
 ۱۹۴۲ در سال «سرسخت میآیند» فیلم اولش
فیلم «روکسان» در نقش با نمایش درآمد. به
به مقابل خوزه فرر (۱۹۵۰) برژراک» دو «سیرانو
میتوان پاورز دیگر معروف آثار از رسید. شهرت
نمیخوابد» هرگز که «شهری دریا»، زیر «شهر
«بنغازی» ،(۱۹۵۴) زرد» «کوهستان ،(۱۹۵۳)
را نام رفته» (۱۹۶۹) شکار به «پدر (۱۹۵۵) و
تا  بلیت به سال۱۹۷۵ «شش برد. آخرین فیلم او

کرد. آرژانتین بازی در که نام داشت جهنم»

۲۶ صفحه از بقیه

سبک و با داهان، الیویه آن فهیم که فیلمساز
میسازد. غافلگیر را همه متعارف غیر پرداختی
به طرزی زمانمرگ، کودکی تا از زندگی «پیاف»
اتاق در از آنجا که بدیع بازگو می شود. و شگفت
پدر وقتی تا بستر مریضی افتاده بر مادر مخروبه
بدکاران مادربزرگ به خانه او را نزد سیرکبازش
شیرینی با همزمان کودکی تلخی میسپارد.
توام آتشافروزش، آوازهای اجرای در موفقیت
میبینیم سپس «ادیت» کوچولو را میگردد.
برای مردم سیرک از شده اخراج پدر به کمک که
تا آنکه پول جمعمیکند میخواند و خیابان آواز
امرار جهت همین حرفه نوجوانی به سنین در
توسط که است آن میدهد. پس از ادامه معاش
دپاردیو) کشف (با بازی ژرار کاباره صاحب یک
است. «ادیت زودگذر نیز دوران این میشود اما
تبدیلبه آزموده دستیکمربی در آنگاه پیاف»
و میگردد موسیقی بزرگان سطح در آوازهخوانی

میآید. در Diva صورت حقیقت به در
خود شور و و شر جثه ریزه کوتیار با ماریون
درخشان ترین به را «پیاف» تمامیسالهایعمر
و سرخوشی لحظات از است. آورده پرده بر وجه
کابارهها تا اوجمحبوبیت و لذاتنوجوانی در بارها
در ناکامی باالخره و شدید و احساسات تند و
افسردگی زمان به تزریق مرفین و اعتیاد و عشق

تنهایی... و
شفاف، قوی آنقدر «پیاف» صدای قدرتمند
ورساستکهگوییهمچونزنگدرگوشطنین
ـ کهخودسناریورانگاشته میافکند.الیویهداهان
نهایت با بوده، چنانکه هم را «پیاف» زندگی ـ
ازطریقخاطرات پراکندهخوش اشتیاق و شوقو
را ما انتها در و است گذارده نمایش به ناخوش و
حقایق داهان میگذارد. باقی غریب حسرتی در

همه، از مهمتر و میسازد بر مال را «پیاف» قصه
مارسلسرانـ قهرمانبوکسـ به او عشقشدید
فرزنداستوعاقبت هنگامی و کهصاحب همسر
کشته میشود، پیاف سقوط هواپیما وی در که
و افسرده و به مرور خمیده و میشکند درهم

میگردد. پیر
در نهفته، آن عنوان  در فیلم  اساسی تم
زندگی «نگاه به اسم به می خواند آوازی که شعر
همبه خواننده در واقع عمر همچونگلسرخ»و
سن در [«پیاف» است کوتاه سرخ گل عمر مانند

است]. گفته زندگی بدرود سالگی ۴۷
اماآن چهفیلمبهمامیدهداحساس«عشق»
مصاحبه در «پیاف» خود (هم چنانکه است
احساس و میکند) عنوان دریا ساحل در آخرش
او این به که است عشق این شاعرانه لطیف و
بطن از را  زندگی  شور تا را میبخشد توانایی 
آوازهایش درون را به آن کشیده و بیرون مصیبت
خوشبختی و که مصیبت کند  کاری و بریزد

یکیشود.
سینمادوستان را همه فیلم  این [تماشای

واقعیتوصیهمی کنیم]
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ـ شریک شادی  مقفع بن آثار عبداهللا از ـ ۱
خانم. عروس

استان  ـ گلخانهای و صیفی میوههای از ۲ـ 
واگیردار. بیماری ـ پسته

تصورات و  ـ مصر فراعنه از تن چند ۳ ـ نام
طاقت. و قدرت ـ خیاالت

ترکآنموجبمرض  حالتیدرنشستنـ ۴ـ 
شرکت. انواع از ـ است!

درخشان  روشن و ـ نگاهی! کم از آهی ۵ ـ
آز. حرص و ـ

ـ  سگ  انواع از  ـ فرمانروا و  پادشاه ـ   ۶
کوچک.

و  زود  ـ درجات ـ  نهاد  و سرشت ـ   ۷
باشتاب.

خاک. ـ باال و قد ـ بازپسین دنیای ـ ۸
پیش رو ـ  مقابل و ۹ ـ از وسائل ارتباطی ـ

کردن. به بزرگی یاد را خدا
دیوانی ـ  حسابهای دفتر ـ آتش ۱۰ ـ زبانه

بعضیدمحجلهمیکشتند!
شکار  ـ زادگاه و شهر ـ روشندل ـ  ۱۱

کوهی.
بار الکتریکی  که اتم هسته ذرهای در ۱۲ ـ
اطالعاتی سازمان ـ نوشیدن کند به امر ـ ندارد

سام. عمو
از  ـ استانی مراکز ـ از ندا و تنبیه کلمه ۱۳ـ 

ایلیادهومر. قهرمانانحماسه
وقت  موسیقیـ  از آالت بارکشـ  اسب ـ ۱۴

هنگام. و
پایتخت جمهوری  ـ آوردی در زبان من ۱۵ـ 

آمریکای مرکزی. هائیتی در

کرک داگالس و  با بازی فیلمی وسترن ـ ۱
آنتونی کوئین.

که  ماده ای ـ سناریویی گوهای و گفت ۲ ـ
هم از ـ پخش شود و در هوا دیگر تبخیر ماده از

و پراکنده. پاشیده
سرکش  و لجوج ـ پرپشت و دراز ریش ۳ ـ

نوشتن. ـ
و  یقین ـ نو آیین رسم و ـ مرزی رودی ۴ ـ 

سخن یاوه. ایمانـ 
کامیاب. چیره و ـ تمامی بدگویی و ـ ۵

زیباچشمـ   ـ گریزپای سنگ زغال ۶ـ  نوعی
و عار. عیب ـ خانه بزرگ

خودروی  ـ  سختی  و رنج ـ  اخوی  ـ  ۷
جنگی.

پیمان  ـ آتش ترکمن ـ جرقه اقوام از ۸ ـ
ناقال.

دوندگی  و شد و آمد ـ ارتباطی وسایل از ۹ـ 
است. پولی واحد ـ باشتاب

آذریـ   ـ پدر سام عمو به گویش ۱۰ـ  نبودن
برهنه. ـ شاهنامه قهرمانان از

چوب  برش محصول ـ آشفته و پریشان ۱۱ـ 
فلز. و

درسنخوانده ـ  و بی سواد ـ عرب ۱۲ ـ عزیز
ظرف قهرمانی. ـ اندازد! سر نخوت آنچه

حرف آورد  سر بر را سخن صاحب آن که ۱۳ـ 
ـ چهارپا. چاق ـ

رودخانهای  بر ـ پلی کاشان از بخشی ۱۴ ـ
سیارات از ـ شد سینمایی فیلم به تبدیل که

منظومهشمسی.
قرن ۱۹ و ۲۰ خالق  انگلیسی نویسنده ۱۵ ـ

عشاق». «پسران و و بود» که مرده «مردی

۱۹ صفحه از بقیه
اسالمی انقالب اسناد مرکز در امروز میکنند.
اولین زرهانی، سیداحمد خاطرات طرح داشتم
شورای اسالمی، دزفول در مجلس نماینده مردم
عمق که دیدم نکته خیلی جالبی میخواندم؛ را
دکتر مصدق نشان ارادت مردم خوزستان را به
آمده: چنین زرهانی آقای خاطرات در میدهد.
شدند باز مدارس که آن از پس انقالب اول «در
مدرسه به بود معلمی که شغلم مناسبت به من
مدرسه نام تا شد قرار بر این رفتم، کبیر کورش
مدرسه نام گفتیم جوانترها ما دهیم، تغییر را
مصدق بر نام دکتر شود اما پیرمردها فلسطین
چربید ما آنها بر باالخره رای و اصرار داشتند
محمد مصدق دکتر دبیرستان به نام مدرسه و
که دلیل مشکالتی به بعدها چند یافت هر تغییر
بازهمتغییر جبههملیبهوجود آمد نام مدرسه با
دوره دکتر که بودند جوانانی پیرمردها کرد.» این
هنگام از آنها بسیاری و دیده بودند را مصدق
توسط انگلیس ایران و شرکت نفت از ید خلع
دیدندکهچگونه و داشتند بازرگانحضور مرحوم
پاسختمامبیحرمتیهایامپراتوریملکهبهمردم

شد. داده ایران
امتداد سکوت» وبالگ «در

و گذار... رهآورد گشت

خدا اگر دوستی گفت: است. کره زمین بحرانهای
به را و دیگری دور آسیای و چین را به پیغمبر یک
قطبشمالمیفرستادامروزمشکالتماکمتربود.
البتهمنظوراوبه حسابریاضی اینبودکهمشکالت
این از ایرانیان ما سهم و میشد سه بر تقسیم ما
باخودمفکر کردم کمترمی شد! جنگو خونریزیها
امروز بسا چه نیست. بیمنطق هم زیاد حرفشان
و اذیت«محمد»ها بهجایآزار فرودگاههای دنیا در
نام«چانگ»و«چونگ»و«چینگ»هم افرادیبا
قرار دنیا مدنی جامعه الطاف مورد مساوی طور به
اسالم پیامبر مثال اینکه شرط به فقط میگرفتند،
بهجایخاورمیانهشروع می کرد خاوردور کارشرا از

آغاز میگشت. آنجا از اسالم گسترش و
این فکر به جالب آمد و کمی بعد اولش برایم
به عربی جای به را قرآن باید این بر بنا که افتادم
زبانچینیو تایلندی میخواندم. بهرفقا گفتم:هنوز
و این تئوریها از بی خود و عربیاش ماندهام توی
سختتر را کارها در نکنید و خودتان به از فرضیهها
توی مرا که دیگه شده قرار از بحثمن، بعد نکنید.
و مشکل خودشان راه ندهند چون باعث جلسات

میشوم! اعضا بین درگیری

  

خالی از شوخی

تجربه بزرگو و از فعالیتهایزنان آمریکا، ساله
در پشت را نهعاطفی، شگرف مبارزاتیعقالییو
که محسوب میشد زنانی زمره و از داشت سر
و و پوست گوشت را با ذره آزادیهای خود ذره
خاص روشی بودند، آورده دست به خویش خون
یعنی روشیشایدحسابگرانه. انتخابکرد. خود
آن پذیرفت اما عذرخواهی علنیآقای کلینتون را
عنوان پلهایبرایباال تازه خودشبه زندگی در را
رفتنبهکارگرفتویکزندگیاجتماعیمستقل
او که زندگی تازهای شکل داد؛ را همسرش از
آمریکا جمهوری ریاست کاندیداتوری مقام تا را
همان که بر میکند آمادهاش و اکنون رسانده
بر کلینتون آقای روزگاری که بنشیند صندلی
مادران حقطلب او، همچون بود. تکیه زده آن
خویش عاطفههای تا بود ناچار خود، آمریکایی
نماید. آغاز بزرگ را و چالشی کرده سرکوب را
اعضای (که عاطفه ها کردن سرکوب نوع این
کشورهای و جنبش زنان آمریکا یادماندنی در
که البته کرده اند) تجربه را آن اروپا در دیگری
زنان عاطفههای اکثریت سرکوب کردن نوع از
به شرق سراسر در نیست که بردباری و صبور
و در میدهند تن آن به و بدبختی ضعف خاطر
را خود واقع نقش در و اسارت میشوند. تسلیم
غلط زنان بزرگ این عنوان دومی میپذیرند. به
ازنظرجنسینیازهاییبیشتر کهمردها فاحشرا
دهها دارندرا عاطفیتحملیبیشتر نظر از وزنها
حال، عین در و، انداختهاند دور که است سال

تبعیضآمیز قوانین تغییر از پس که فهمیدهاند
آن طی میرسد که بلند فرا زمان کوششی تازه
میانبرداشتهشود؛ از فرهنگیتبعیضآمیز تفکر
و حوصله و که قدم به قدم و طوالنی روندی
گفت میشود یعنی می طلبد. بسیار حسابگری
که، تااین جایقضیه،تصمیمهیلری تصمیمی از
تسلیمیاز رویضعف نه استو رویقدرت بوده
کلینتون. آقای مردانه برتری به باور یا کمبود و
کمیبهوضعیت هیلری نگاه کنید: بیلکلینتون
برای برنامههای انتخاباتیهیلری مدتیاستکه
شده و مشغول امکانات و پول به جمعآوری
تبلیغاتی و برنامههای در او، همسر به عنوان
فعالیتهای هیلری بهصورت مداوم شرکتکرده
ودرهمینروزهایآینده شاهدآنخواهیمبودکه
دنبالهمسرش درسفرهایانتخاباتیهیلریبه
کهسالها درستهمانگونه افتاد؛ خواهد راه به
است که آن قرار بود. کرده چنین قبل هیلری
سخنرانیهای از سلسلهای هیلری نفع به بیل
است قرار دهد. انجام را هیجانانگیرش مشهور
رنگی کراواتهای و بپوشد مد آخرین لباسهای
بزند؛درستمثل وقتیکههیلری برایانتخابات
بیللباس هایتازه ایسفارشمیدادومدلهای
زودی به و میدید. تدارک موهایش برای تازهای
آخرین که کراوات بیل روزنامهها خواهند نوشت
هیلری انتخابات برای مدسازان که بود مدی
دوربین مقابل است که بودند. قرار کرده درست
طوریبه خانمهیلری نگاه کندکههمه بفهمند
که شکل همان اوست؛ درست به عاشق چقدر
بیلنگاهمیکردو مردم هیلری وقتانتخاباتبه
همه که زنش این است میگفتند عجب مردی

یک زن از نگاه
۲۰ صفحه از بقیه

تواناییهای از بیل است که قرار و دارد. دوستش
جمهوری ریاست مثل مهمی پست برای هیلری
بگوید؛درست همانگونهکههیلری وقتانتخاب
وقتی پیش، سالها توانایی هایبیلمیگفت. از
تالش سفید کاخ برای رسیدن به کلینتون بیل
برگ هیلری که نوشتند روزنامهها میکرد،
و دارد دست در کلینتون بیل که است برندهای
بیل که مینویسند کلمات همان با درست امروز
کلینتون برگبرندهایاستکههیلریدر اختیار
انتخاباتبیل،زنهایزیادیبرای خاطر دارد. در
جالب و تحصیل کرده، مستقل، زنی که هیلری،
میشود پیشبینی و امروز دادند رای بیل به بود
کهمردانبسیاریبه خاطر بیلوهوشمندیهای
حال بدهند. با این رای سیاسیاش به هیلری
ماجرای معتقدند که عدهای هستند هنوز
اثر هیلری زندگی کلینتون روی آقای هوسرانی
بیل ضعفی برایهیلری خواهد گذاشته وحضور
را مردان قدرت همچنان که هم کسانی بود.
خطر «این نوشته اند: میدانند زنها از بیشتر
کلینتون آقای جاذبه که دارد وجود هیلری برای
دهد تحتالشعاع قرار را ویژگیهای همسرش
خانم کلینتون که بزند دامن این نظریه به و
در البته، کمجاذبه». و سرد دارد شخصیتی
«هیلری مقابلایننظر،کسانی هم گفتهاندکه:
دارد و امکان است زیادی و احترام توجه مورد
مردم او کنار در و انتخابات در کلینتون حضور
بر امر این و بیاندازد او جنسی ماجرای یاد به را
که برخی چرا منفی بگذارد، اثر وضعیت هیلری
خطاهای از نیستند حاضر هنوز آمریکاییها از
هست، چه هر کنند». چشم پوشی کلینتون
برنامههایتبلیغاتی کلینتون در آقای از استفاده
او خود موافقت بدون نمیتواند کلینتون خانم
گذشت از ـ پس که همانطور و شاید، باشد بوده
ـ آقای کلینتون فریبکاری از ماجرای سال چند
رنجهایی اوچه کتابزندگیهیلریدیدیمکه در
به که کند اعالم بتواند تا است کرده را تحمل
بعد سالها می دهد، ادامه کلینتون با زندگی

فکر واقفشوندکه هیلریچه این نیز مردمانبر
برنامههای میکردهکهخواستهاستکلینتوندر
همان برایش و بیافتد راه دنبالش به انتخاباتی
او برای خود قبل سالها که بکند را کارهایی
که برخی بودم جمعی دیروز در بود. انجام داده
چون دهند رای هیلری به میخواهند میگفتند
آیا بههیلری و وقتیکسیازمنپرسید زناست.
باید نمیدانم. «هنوز گفتم: نه یا داد رایخواهم
ببینم برنامههایشچیست.نمیخواهمتنها برای
این در چون، رای دهم به او است زن که این
صورت، به تالشهایاوبهعنوانیکزنمستقل

کردهام». توهین طلب برابری و

دلنشین و جذاب حضور دیگر سوی از رساندند.
دوبانویبرجستهومیهمانکنفرانس،شهرنوش
کنفرانس ارزش بر معتمدآریا فاطمه و پارسیپور
دوی هر تجلیل و گرم استقبال و بود افزوده
نشانه کنفرانس در شرکت کنندگان توسط آنان
بزرگان ارزش به ایران مردم وقوف از دیگری

هنری خود بود.
برایکنفرانسهایآینده«بنیادپژوهش های

میکنیم. آرزو موفقیت ایران» زنان

کنفرانس امسال زنان...
۳۸ صفحه از بقیه
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