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خبرهایی از پاکستان
و آمریکا زیر فشار پرویز مشرف قبل هفته
نظامی یونیفورم شد مجبور باالخره بوتو بینظیر
کند. استعفا قوا کل فرماندهی از و درآورد را خود
و از پاکستانیها از بسیاری استقبال با این کار
آن و شده است رو به بوتو رو خانم بینظیر جمله
پاکستان در دموکراسی به دستیابی در قدمی را
نظامی سمت مشرف از اما استعفای میدانند.
بوده همراه همسر او و ناراحتی گالیه با خود
بد این وضع با ما گفت: خبرنگاران او به است.
چگونه پاکستان در قیمتها گرانی و اقتصادی
حقوق که رییس جمهوری شغل یک با میتوانیم
از پرویز که درآمدی کنیم و از زندگی ندارد زیادی

کنیم؟ درمیآورد چشمپوشی ارتش
پرویزمشرف بعدازکنارهگیریاز سمتارتشی

آنها که خود او گروهی توسط رای اکثریت خود،
جمهوری ریاست منصوب کرده بود و انتخاب را
و تجدیدکرد. برای پنجسال مجدد تمدید را خود
محفلیکهجشنیبرایپیروزیانتخاباتیاو در او
این وقتی بود: گفته شخصی به بود کرده برگزار
احساس میکنم رییسجمهور را خودم جوری
که قابل میدهد دست بهم خوبی والیت فقیهی

توصیف نیست!

خارجه امور وزارت
اسالمی جمهوری

استخدام آگهی
مقام تصدی برای ایران اسالمی جمهوری
دیگر، وزیر با ایشان جایگزینی و خارجه امور وزیر
باید متقاضیان میکند. استخدام را مذکری فرد
در این وزارتخانه استخدام شرایط زیر برای واجد

باشند.
ضروری  خارجی زبان  با  آشنایی ـ  ۱

نمیباشد.
اول  سیکل حداقل تحصیالت ـ ۲

دبیرستان.
حداقل  صورت به تقیه علم با آشنایی ۳ ـ

محاورهای.
احمدینژاد:  دکتر شعار به سرسپردگی ۴ ـ

مسلم ماست!» «انرژی هسته ای حق
از  خارج مسافرتهای جهت آمادگی ـ  ۵
بدون زیارت دوبی و و حج عمره به جز کشور

وهمسران. همسر
زمخت. و ناآراسته ظاهر داشتن ـ ۶

نبستن. کراوات ـ ۷
مونث  سران با ندادن دست برای آمادگی ۸ـ 

کشورهایخارجی.
دفتر  از صالحیت  تایید ورقه داشتن ـ ۹

بیترهبری.
روی  کبود نقطه سیاه و سه  داشتن ـ  ۱۰

پیشانی.

در ششنسخه متقاضیان فرمتقاضایخودرا
ترتیبمصاحبهشفاهی بهمراکززیرارسالکنندتا

شود: داده آنها عقیدتی کتبی امتحان و
رییسجمهور، دفتر اسالمی، ارشاد مرکز
شوراینگهبان،مجمع تشخیصمصلحترژیم،
خارجه. امور وزارت کارگزینی رهبری، بیت دفتر

میـوه یا ممنوع میـوه
ممنوعه؟

جدید سریال این  میگویند بچهها  و بر
ممنوعه» «میوه اسالمی جمهوری تلویزیونی
شده یک چیزی کرده و بین مردم گل حسابی
زمان در که سابق برقی» رژیم «مراد سریال مثل
نمیآمد. کسی گیر تاکسی خیابان ها در پخشش
یک ندید میتوانم ولی ندیده ام سریال را این من

بنویسم. آن بر سیاسی نقد
سریال این هر حال موفقیت به که، این اول
تماشای از که وقتی کرد. کتمان نمیتوان را
کانالهایعربیوترکیخستهمی شویوغیرازآن
کانالهای لختی پختی اروپاییهمبههم حالتاز
وطنی محصوالت که به چاره ای نیست میخورد
هم ایران از خارج سریال حتی در این بیاوری! رو
بهعلتداشتن ایرانیانمهاجر گلکردهوخیلیاز
از خیلی معتاد شدهاند. تماشای آن به زیرنویس
خمیازه آوری فیلمهای دیدن جای به من رفقای
«زنان یا و  شهر» و  «سکس سریال  چون
«میوه ممنوعه» پای شبها خانهدار مستاصل»
طول در آنان نکرده به اگر خدای و مینشینند
پخشاینبرنامهزنگبزنیپرخاشکنانمی گویند:
مگردیوانهشدهایکهوسط«میوهممنوعه»تلفن
برهنه پای نمازشان با وسط انگار که میزنی؟
خیلی مسئله رقصیدهای! رویجانمازشانچاچا
قرار شد، از ناموس است. صحبت شده ناموسی
«داش فیلم اسالمی جمهوری زودی به است
دارد ممنوعه» «میوه شبیه داستانی که آکل»
که آن شرط به را دختربچه) به پیر مرد (عشق

بگذارد فتوشاپی حجاب زنان همه سر بر بتواند
و  تهیه ۵۲ قسمتی سریال صورت به زیرنویس با
ملت ضد حسابی و بفرستد ماهواره روی آنتن

خمار کند. رژیم را
دارم منعقیده ممنوعه»، «میوه به برگردیم
عنوان توجهبرانگیز سریال موفقیت این علت که
به کلمه ممنوعه که چیزی هر در ایران است. آن
استقبال مورد بشود چاشنیاش پسوند عنوان
اسم اینسریال مردمخواهد بود.فکرمیکنیداگر
میوه وارداتی، میوه نارس، میوه میوهکپکزده، را
سالم باشید،میوههای شبعیدوغیره بخوریدتا
اگر حتی توجه کسی جلب میشد؟ میگذاشتند
میوه ما مثال: میکردند انتخاب اسم را انقالبیتر
بوی میوههایاوین، انقالب، میوههای کاشتیم،
پای کسی و نمی داد صورت کاری میوه، خوب

تلویزیوننمینشست.
حالبازهمجایشکرشباقیاستکه بههر
ملت بیچاره پشم» میان برنامههای «ریش و در
به کند و تماشا این چنینی سریالی ایران میتواند
ازهمهغموغصه هایاقتصادیوسیاسی اش دور
آخوندها هم خود از البته بخندد. چند دقیقهای
بایدمتشکربودکه بهخاطر داشتنچندینصیغه
«میوه همان نوعی به که ساله، چهارده سیزده
مجوز پروانه کرده، تداعی آن ها برای ممنوعه» را

کرده اند! را صادر این سریال پخش و ساخت

تصحیح و توضیـح
درشمارهگذشتهمطلبیداشتیمدربارهمرگ
با مردی زدن قدم جرم به که مشکوک دختری
رفتن بعد از و شده دستگیر همدان پارکی در در
به اتهام تفهیم دریافت از بعد دقایقی و زندان به
خود بالفاصله زده و کتک خود را طور مشکوکی

است. کرده حلقآویز زندان در را
شدهاند دقیقوحرفهایمتذکر چندخواننده
زهرا نام و بوده بنییعقوب زهرا خانم این نام که
که آنجا از است. شده درج اشتباها بنی عامری
و تلقیکرده اشتباه اسمیرا اینتشابه نمیتوانیم

بهگردنتایپیستنشریهبیاندازیموچونمطمئن
اولیه در گزارشهای ذکر شده نام که هستیم
رسیده) بنیعامریبوده (و اینچنین به دستما
بعد اسالمی جمهوری که شدهایم مطمئن کامال
نفله کرده و را دیگر زهرای دو از زهرا کاظمی،
کند. ماستمالی را قضیه میخواهد اینجوری
زهرا یکی و زهرا بنیعامری یکی زهرا دو یعنی
و کردهاند حلق آویز زندان در را خود بنییعقوب
ارسال چنیننامههایی درجاین شایعاتو با حاال
به را قتل فقط یک نشریه میخواهند دفتر به

حسابخودشانبگذارند.

کجایی؟ فاکر آیتاهللا
دوست را  ایران آیتاهللاهای که  این با ما
به ایران از عراق آیتاهللا واردات موافق و نداریم
گاهی از هر ولی هستیم وارداتی) بنزین جای (به
ایران مشهور و مطرح آیتاهللاهای احوال جویای
میشویم.دیشبلیستآیتاهللاهارانگاهمیکردیم
باز هم از آیتاهللا مدتهاست دیدیم که ای بابا و
را «یاهو» و «گوگل» چه هر نداریم. خبری فاکر
آیت اهللا این که انگار دیدیم کردیم، جو و جست
مادرش زنگ زمین! به توی و رفته شده فاکر آب
از پسرم خبری هم من گفت: زدیم. مادر فاکر
که این بهانه به را این که او از بعد پسرم ندارم.
رسانههایخارجیتفهیم به نمیتوانند اسمشرا
از و رفت مشهد به کردند، بیرون مجلس از کنند
نوههایواعظطبسیشرکتواردات طریقیکیاز
کرد. مادر درست چین و کره از شمع تسبیح و
و است دانشجو نه گفت: پسر من گریهکنان فاکر
امیدوارم قاضیسعید و روزنامه بیرونمی دهد نه

نکند. اذیت را او مرتضوی
ما گفت: تلفنی بعدی تماس در خواهر فاکر
گفتند من به نمیدانستم برادر دارم؛ اصال من
و برنمیگردد دیگر و جبههشهیدشده برادرتدر

گفته اند. دروغ من به که میفهمم حاال
سازمان و «اف.بی.آی» مثل چون ما
برایپیدا جایزه بودجه نداریم که «سیا»یآمریکا

Monica Vakili, Realtor
Home Office: 703-354-7480
Broker’s Office: 703-533-8660 X:183

Cell: 703-283-9221
Fax: 703-354-0938

Life Member, NVAR Multi-Million Dollar
Sales Club and Top Producer

VA - DC - MD - NC

E-Mai l :  mon ivak i l i@ao l .com

Fairfax
Realty, Inc.

جتاری امالک و خانه ـ فروش و خرید

وكیلى مونیكا گروه
امالک مشاور

(703) 354 - 7480
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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 ۳۳   

بگذاریم، دوم دست آیتاهللاهای نوع این کردن
میخوانند تقاضا این مطلب را که همه کسانی از
آیتاهللا این و جوی جست را در ما که میکنیم
نگذارند وبهماکمک کنند.حداقلبرای فاکرتنها
محل از اطالعاتی اگر فاکر مادر خوشحال کردن

بگیرید! تماس ما با فورا دارید او اقامت

در فکاهینویسی
حیـوانات دنیای

گفت:  دندانپزشک. دکتر پیش رفت * فیل
چکار دندانعاجمخیلیدردمیکند. آقایدکتر
ایکس اشعه دستگاه متاسفانه گفت: کنم؟دکتر
دندان اینبزرگیبرایگرفتنعکساز به فیلم ما
درد بکشید تا فعال بجوییم. را تا علت ندارد شما

برسد! راه از علم پیشرفت
گفت:  و روانپزشک دکتر پیش رفت * موش
به نمی توانم میکنم سعی چه هر جان، دکتر
دکتر برگردم. و بچه ام پیش زن زندگیام، و خانه
این است تو مسئله حل برای قدم گفت: اولین
کنی و باز دمت بستهای که به را جارویی که آن

بیاندازی! دور
با این کهخیلیخرخونبود توی کنکور  * خر
قبولنشد.مجبورشددورتحصیالتعالیهراخط
باربری چمدان راهآهنکار بکشدو دریکایستگاه

دهد! را انجام مسافران
دو  برای خودش کفاشی رفت مغازه * اسب
همین مگر گفت: فروشنده بخرد. کفش جفت
گفت: اسب دارد؟ عیبی چه داری که نعلهایی

را می زند! پایم
میو  روانشناس. دکتر پیش رفت گربه  *
برای بچهگربگیاش زمان عقدههای از میوکنان
او به سگ محل اصال دکتر کرد. تعریف دکتر
دوست اصال جان دکتر گفت: گربه نگذاشت!
ندارمدنبالموشبدوم.مناهلخشونتنیستم.
راچکارکندکه بگماینلیبرالها دکترگفت:خدا

کردهاند! اواخواهر را ما نر گربههای
دو جفت کفش  کفاشی * اسب رفت مغازه
می کنی، خطرناکی کار گفت: فروشنده بخره.
ممکنه بندکفشهات بازبشهو موقعیورتمه رفتن

زمین! کله بخوری با و پات دست و الی بره
که  آرایشگاه زیبایی یک رفت به * طاووس
پدیکوربکنه.پدیکوریستپاهاشونگاهکردوگفت:
انجام برات نمیتونم کاری من زشتی! پاهای چه
ناخن قرمز الک راه این است که بهترین بدهم.

بلند بپوشی! پاشنه و کفش بزنی
بینی  و حلق و دکتر گوش پیش رفت * فیل
و وضعشنواییام خراب شده گفت: دکتر جان، و
دکتر چند واضحبشنوم. را دیگه نمیتونمصداها
تنها گفت: و را معاینه کرد گوشهایش ساعت
کشبه تا دو ایناستکه بکنم میتوانم کاریکه
که رویسوراخ بدهمکهاللههایگوشهایترا تو

ببری! باال و اسبی کنی پوشانده دم گوشت را
گفت:  روانشناس و دکتر پیش * پروانه رفت
به خودم قربانی کردن این کابوس جان، دکتر
دیگر نمیتوانم شعله شمع را سوختن در صورت

تحمل کنم.
را شهدا خانواده جواب پس پرسید: دکتر

میدهی؟ چه
خیلی عصبانی  و رفت کالنتری گوسفند *
ننه هر قانونه؟ وضع اجرای چه این کرد: بعبع
صاف برسد هدفش به می خواهد که غریبی من

میرساند؟ بدبخت را به قتل من میاد
بود  شده مسلمان اتفاقی که کوهی بز * یک
بزش رفیق به بود گذاشته ریش همین برای و
لیز میگفت:حاال بهریشمنبخندولی وقتی که
میافتادیآرزو میکنی خوردیو داشتیتویدره
حال در یکی با گرفتن ریشت داشتی و ریش که

میشد! جانت نجات باعث سقوط
و  پالستیک پیش دکتر جراح رفت گورخر *
دکتر جان ممکنهخطهای مرا پاککنی؟ گفت:
یک گورخر گفت: عاشق گفت برای چی؟ دکتر
در فعالیت مخالف خانوادهاش و شدهام قاطر

هرگونه خطسیاسی هستند!
و  داروخانه رفت ایرانی خرگوش یک  *
بدهید؟  کاندوم ۱۰۰ هزار من به میشه گفت:
تا؟  ۱۰۰ هزار چرا پرسید تعجب با داروخانهچی
آمریکا که وقتی برای احتیاط، محض گفت:

کرد! تنگ را خودش اقتصادی محاصره
اصالح یال  پرسید: سلمانی و به رفت شیر *
هفته این گفت: سلمانی دارد؟ خرج چقدر شیر
اصالحیال،شستن وخشککردن با حراج داریم.

کوپالمجانیاست!
به فحش  شروع کرد النه اشو رفتبه *جغد
شده؟ چی پرسید: زنش زمان. و زمین به دادن
ازدست این قدرعصبانیهستی؟جغدگفت: چرا
اینآدمهای بیکالسو بیفرهنگعصبانیهستم
جغدها اپرای به را روحوضی بلبل های چهچه که

ترجیحمی دهند!

قیمه هم کلیساها کاش
میدادند

داریم و مهربان آمریکایی خوب همسایه یک
اصالبرایش خیلیخوباستو ما رابطهاشبا که
ایرانیبودهوعضو مثلثشیطان مهمنیستکه ما

هستیم. بوش اهریمن جورج محور یا و
در که میکند صدا مرا وقت ها بعضی جورج
و بنشینیم جنگل به رو خانهاش پشت بالکن
غذا زیاد وقتی هم من زن بزنیم. هم آبجویی با
میفرستد. آنها برای ظرف یک میکند درست
حیاطشان توی خانمش با پیشها روز چند
پسر۱۶ سالهشانعکس  داشتند از و ایستاده بود
که بعد و تکان داد دست برایم از دور میگرفتند.
و آمد خانه ما سوی کرد به تمام گرفتن را عکس
و او با آینده شنبه روز هستیم مایل آیا که گفت
ما که میدانست او برویم؟ کلیسا به خانوادهاش
روز شنبه که این داد مسیحی نیستیم. توضیح
به عبارتیقبول کردن یا مراسم «کانفرمیشن» و
آیین کاتولیک توسطپسرنوجوانش است.او گفت
دوستداریم اگر مراسمجشنمانندیاستو که
شادیآنها در همراهیکنیمو را آنها میتوانیم
شریکباشیم.خبچهاشکالیداشت؟روزشنبه
مراکز از اگر زنم را کاریبخصوصو مهم نداشتمو
بود. هم نفعم به کلی میداشتم نگه دور به خرید
نیست. گفتم: حرفی من که بگه آخه... آمد زنم

آمد. خواهیم ما است. تجربه ای
بعد و پوشیدیم پلوخوری لباس شنبه روز
که عیال شدن حاضر برای معطلی ساعتها از
و دقیق تر را (کمی روز خود مخصوص آرایش
داده لعاب و لفت حسابی شبها) از پررنگ تر
کلیسا بیرون افتادیم. راه به کلیسا طرف به بود،

و توکی و تک بود بلوند موی جا غلغله بود. همه
و قشنگ لباس های همه سیاه. و قهوهای موی
خانمها. مخصوصا بودند؛ پوشیده وارنگ و رنگ
کوتاه دامن های و بیآستین و دکلته پیراهن های
امری همه برای و نمیچرخاند را مردی هیچ کله
و خوش با هم و معمولی. همه بسیار عادی بود
میبوسیدند؛حتیزن را یکدیگر و بشمیکردند
آمد به طرفم که همسایه را دیدم از دور مرد. و
در سوی به مرا دیدنم از خوشحالی ابراز ضمن و
شدم وارد که وقتی کرد. راهنمایی کلیسا ورودی
خورد. دماغم به پا بوی مانند بدی بسیار بوی
ایران ما در مساجد مانند که دیدم کردم و نگاه
است! به دنبالمنبع کسیکفششرا در نیاورده
و آمد به کمک همسایهام تا بو گشتم منشاء و
بچهها برای که است شده آب پنیر بوی گفت:
بزنند آن در را ذرتشان چیپس تا کرده اند درست

شد. راحت کمی خیالم بخورند. و
واردکلیساکه شدیمآنمحلرا بسیارباشکوه
باز من مثل من هم زن یافتیم. دهان عظیم و
شیشههای  ۱۰۰ متری، سقف بلند مانده بود.

ویترایعظیم پنجرهها،سنگفرش گران قیمت،
چلچراغهای۵۰۰  مقدسین، بزرگ مجسمههای
صحنه مکان و بشقابپرنده بزرگی چراغی به
ظرف های و و شمع گل از که پر کشیشان دعای
روزها این واتیکان کاسبی گفتم دلم در بود. طال
باید خیلی خوبباشدکهچنینپولیرا برای نگه
خرجمیکنند. آمریکا داشتنچنینکلیساییدر
صحنه روی پیری اسقف نشستند همه که وقتی
گوشه کلیسا گروه و ناگهان از و دعایی خواند آمد
با موسیقی باهمراهیخوانندهایفضایکلیسا را
تاکنونحسابی زنمکه کرد. تندیپر آهنگشادو
صدای با بود کرده گم را خودش و بود دستپاچه
دستم و کرد راحتی بیشتری احساس موسیقی
فرط فشار از و بود داشته نگه موقع آن که تا را
گروه خواننده کرد. ول بود، کرده کبودش دادن
انتظار لحظه هر و میخواند آواز بهشتی نوایی با
فرشتههای عرشالهی میرفتکه ازسقفکلیسا
همراهی خواننده با و بشود پیدا کلهشان و سر
را اینکار اگر یواشکیزیر گوشم گفت: زنم کنند.

عنوان به است قرار را این هستند. جوجه کباب ایرانی آمریکائیها عاشق شنیدهایم ما نظامی: فرمانده
و اسیرشان کنیم! ببریم به کار برای سربازان آمریکایی تله
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۲۷ صفحه از بقیه
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در  آتشفشانی ـ قلب ضربان ثبت دستگاه ۱ـ 
شمالشرقیسیسیل.

از  شهری در سیاسی یک دولت نماینده ۲ـ 
بی نام ـ خیال لطافت به پارچهای ـ بیگانه کشور

نشان. و
و  خونابه  ـ فرشته ـ حروف التین از ـ ۳

سرم.
غرنده  تصدیقماتادورـ  ـ نظریه ها عقاید و ۴ـ 

عرب. روز ـ خروشنده و
بیگانه و  ـ «مسخ» مشهور رمان ۵ ـ خالق

چهارپا. ناخن ـ غیر
ـ  پستی  و خواری ـ نفرین و دشنام ـ   ۶

درندگان.
واحد  ـ دامن در یکدست و منظم چین ۷ـ 

ویرانی. و خرابی ـ ایران پول رسمی غیر
ایران  روزانه نشریات از ـ پرستار و خادم ۸ ـ

پایتختلیدی. ـ
زین ـ  تسمه عقب ـ ۹ ـ حشرهای خونخوار

آبگیر. و استخر
ـسرزمین  پایتختجمهوریآفریقاییغنا ۱۰ـ 

جمع. ضمیر ـ افراسیاب
مرگ است ـ  گرگ مال ـ ۱۱ ـ حرف تعجب

اگر نبودی تو.
راندن  ـ یک ششمملکـ بهخوابشدن ۱۲ـ 

خورشیدی. ماهی از سال ـ مزاحم
زراعت  تواناییـ از آفاتگیاهیـ قدرتو ۱۳ـ 

خدا. امید به
سوغات  ـ گفتن شعر و خواندن آواز ۱۴ ـ

استان فارس. شهرهای از گجراتـ 
اسدی  از است ـ کتابی اسبان تیمارگر ۱۵ ـ

طوسی.

نقاشی. در سبکی سنگـ  ذغال نوعی ـ ۱
در  ـ فتنه آشوب و ـ دستافزار منقل پناه! ۲ـ 

سرگردان. و در به
چنگیزی ـ  قانون درخت ـ نازک ۳ ـ شاخه

جوانمردی. و انصاف
تاج و  ـ خدا بخواهد اگر شفاست ۴ـ  موجب

نیشتر. ـ تن پوش نوعی ـ دیهیم
سال. از ـ ماهی ـ فرومایه پهلوان ـ ۵

است و  ترکمن طوایف از ـ سنگ ۶ ـ نوعی
مالک. و ثروتمند

سال  از ماهی ـ ناماکول خوردنی های از ۷ ـ
خستهـ  عالمت صفت تفصیلی. نفس ـ فرنگی

کتابهای مقدس  از ایستادهـ  جا در یک ۸ـ 
دم اضافی! با است کرده انگور خشک ـ

آمدن آب دریاـ   باال میترسدـ  آن از زائو ـ ۹
قلعه. دیوار ـ خوردنی

صادراتی  اقالم از ـ استوار  و برقرار ـ ۱۰
ایران.

کردن  و خارج وارد برای در تفنگ آلتی ۱۱ ـ
خرس آسمان. ـ کاغذ ـ نوعی فشنگ

مفعول  عالمت دودلیـ  تردید و حریف ـ ۱۲
و جا ظرف ـ سوریه خبرگزاری ـ بی واسطه

مکان.
روییده  ـ درخت تازه ایاالت ینگه دنیا از ـ ۱۳

گون. گیاه صمغ ـ

حزنانگیز  نمایشنامه ـ شرف و حیثیت ۱۴ـ 
کبوتر صحرایی. ـ

خوب. میوه ـ تشیع آیین امامان از ـ ۱۵

family movie نامیده  در غرب که همان چیزی
این نمی توان در اما دارد اساسی میشود، نقشی
را ارزشهای سینمایی شدن نادیده گرفته میان

داشت. دور نظر از
و مجزا ژانر چند التقاط از بد» «رفیق فیلم
حتیشیوههایمختلف کمدیسکلمیگیرد.

در جاهایی و است کمیک در جاهایی فیلم
فیلم اول صحنههای در ملودرام. شدت به دیگر
خود دوست دیدن برای طهماسب که میبینیم
نگرههای در اینفصلما با تیمارستان می رود. به
عادت که تماشاگری و هستیم رو به رو ملودرام
در را کمیک ببیند او در نقشهای جبلی را کرده
طهماسب هم نمی کند. نقش یکروانپریشباور
و می شود خارج همیشگی خود ظاهر از کمی

میشود. ظاهر لمپن یک هیات در تقریبا
اینالتقاط درجنسکمدیفیلم همبهچشم
فیلمدرجاییکمدیکارتونیاستمانند میآید.
بیمارستانبهجبلیشوکالکتریکی فصلیکهدر
دعواهای مثل فصل دیگر در جاهای و میدهند
پول کمدیکالموگاهی جبلی و طهماسببر سر

کمدیموقعیت.
لحظات برخی  در جبلی و طهماسب 
و باشند فیلمهاشان دیگر با متفاوت کوشیدهاند
دست از هم را تماشاگر میترسند دیگر طرف از
خرابکردهاست. را بدهند.همینسردرگمیکار
البته دراینمیانصحنههایکمیکموفقی وجود
در شوخی ایده به می توان آنها جمله از که دارد
اما کرد. اشاره جبلی شدن کر هنگام ماشین
سردرگمی کلی میان در نیز ایده ها همین تک

رفته است. دست فیلم از
ظرفیت آنچه از بیش نیز انتها در فیلم
است شده کشدار  میدهد اجازه فیلمنامه 
(همچون فصلی کهطهماسبوجبلی برای آوردن
گاهی شتابزدگی میشوند). با همهمسفر پولها
مسائل و حتی که میگیرد شدت آنقدر در فیلم
می شوند. سپرده فراموشی به هم ساده جزئیات
میزند و تیر را با جبلی، طهماسب در صحنهای
راحتبدونهیچاثرگلولهای درسکانسبعدآنها
از هم که آنها خانواده ادامهمیدهند! راه خود به
رها یکباره به اضافهشدهاند داستانبهقصه میانه
حضور برای عدم منطقی دلیل و هیچ میشوند

ذکر نمیشود. نیز در فیلم آنها
طهماسبوجبلیسالهایسالکارکردهاند.
بزرگساالن برای فیلم ساختهاند و کودکان برای
بردهاند، را مقابل دوربین مفرحی کمدیهای
موفق سینماگرانی به نتوانسته اند هیچگاه اما
دلیل آن شوند. خود، تبدیل نگرش نوع حتی در
سطح را در خود همواره آنها ساده است. هم
آفت های از این که داشتهاند نگاه تماشاگر توقع

فیلمسازیاست.
پیشبینیهای«صحرافیلم»وگروهسازندگان
است. فیلم خوب آمده در آب فیلم درست از
به شد گفته آنچه به بیتوجه مردم میفروشد.
از خنده اما چهسود و میخندند. سینما می روند
با من خود بگویم که فروختن؟ نمیخواهم ارزان
آرزو فیلم در طول اما دیدن فیلم اصال نخندیدم
الاقل هنرمند زوج این کاش ای که میکردم
«کاله همان (حداقل خود واقعی اندازههای در

ظاهر میشدند! و «پسرخاله») قرمزی»
رحیمی کامبیز نوشته:
«روز» پایگاه اینترنتی از: نقل

سینمای... روز فیلم
۲۲ صفحه از بقیه

درعرض را ایرانبکنندپیشنماز توییکمسجد
مسجد متولی و میکنند سنگسار دقیقه چند
میتوانند بدتر اون  از گفتم: میزنند.  آتش را
دیگر تا نگه دارند او جوراب هاشانرا نزدیکدماغ

نکند. تبدیل دیسکو به را مسجد
که عبای دیگری پیر مرد یافت. مراسم ادامه
خطابه و آمد صحنه  روی بود پوشیده  قرمزی
حرفهای آخوندهای ما مانند شروع کرد. را خود
عشق و به خدا عشق از نمیزد. و سخت غمانگیز
آورد. انجیل کتاب از مثال چند و گفت همنوع به
خطابهاشکمیطول کشید ومن یواشکیبهبهانه
کلیسا رساندم بیرون به را خودم دستشویی رفتن

کردم. چاق سیگاری و
حرف می زد. داشت هنوز او که برگشتم وقتی
به و باشم جدی سعی کردم و نشستم جایم سر
کلیسا دعایاسقف گوشکنم.جمعیتحاضر در
او با جاها بعضی بودند و را بلد دعاها همه البته
وقتها بلند بعضی میکردند. زمزمه همهمه و
بعضی می نشستند و وقتها بعضی میشدند و
نیمکتها جلوی کشویی سکوی روی وقتها
بدون میکردیم زنم سعی و  من میزدند. زانو
حرکت ها را از بعضی کنیم توجه جلب این که

دنبال کنیم.
نوجوانانی رفت.  پیش مراسم سریع تر بقیه
آمدند صحنه  روی بودند شده عضو کلیسا که
تقدس و تربت گچ آنها پیشانی روی اسقف و
پسر و دختر بود. زیاد خیلی هم تعدادشان کشید.
وقتی بودند و نشسته یکدیگر کنار هم و قاطی
ورقه یک و میرفتند صحنه روی می شد نوبتشان
مراسم مثل چیزی یک میگرفتند. دیپلممانند
یادورقهایافتادم فارغالتحصیلیدانشگاهمن بود.
بودم؛ آخوند محلهمان گرفته بچگی از زمان که
زور اسم به پدرم را که وقتیکه کالسقرآنو عربی
و به اصطالح کرده تمام را بود در آن نوشته مرا

فارغ التحصیلشدم.

و جزییات معماری در عظمت هم غرق هنوز
کلیسابودم. ازخودمپرسیدمآیاکلیسا پولهنگفتی
تمیز را میدهدکه کار وعملهها بهمعمارانو بناها
خدا از ترس خاطر آن ها به این که یا و دهند انجام
را چنینبا عالیترین کیفیتو هنرمندانه خود کار
بود برای چه هر نداشتم. جوابی انجام میدهند؟
و و کلیسا مسجد سقف زیر جمعآوری گروهی
کنیسهوخانقاهبایدمحلیساختکهحسابیآنها
قراردهدوعظمتوشکوهساختمان تحتتاثیر را

گرداند. نزدیکتر خدا به را آنها
روزها همین که نیست بعید گفتم خودم به
بعدی سه پروژکتورهای تصویرهای با فرشتهها
درآیند و پرواز به کلیساها و مسجدها در فضای
و لیزر صورت به اسقفان و پیشنمازان گفتههای
نمایش به فیلم مانند زیرنویس بنفش ماوراء اشعه
درآیندتاملتبیشترهیجانزدهشوند.خوشبختانه
بیافتد سرم به دوم سیگار هوس که این از قبل
زنم و من پایان گرفت. سرود موسیقی و با مراسم
توانستهایم لبخند زدیمکه کردیم و نگاه را همدیگر
خودمان رفتن کلیسا تجربه اولین آبروریزی بدون
حالتی عین حال در زنم نگاه خاطر بسپاریم. به را
استعاریوسئوالکنندهداشت.شایداوهمداشت
عادت داشتیم را و او به آن من محل عبادتی که
می پرسید هم و شاید مقایسه میکرد محل این با
آمریکا،مرگ مثلایرانکههمهصد بارمرگبر چرا
را دیگر مرگهای و اسراییل بر مرگ انگلیس، بر
کسی مشت اینجا میکنند، دعاشان حسن ختام

نداشت؟ برافروخته صورت و کرده گره
بودند خروجیچندکشیشایستاده جلویدر
است مسیح عیسی سمبل جسم که نانی تکه و
جرعهایاز نفر هر دهانمدعوینمیگذاشتندو در
جام طالیی پرازشرابکهسمبلخون مسیحاست
وقتیکهدرصفایستادیمهمسایهاماز مینوشید.
نیستیم که مجبور داد توضیح آمد و مقابل طرف
خمیر قرص خوردن چون دهیم انجام را کار این
خشکو نوشیدنشرابسمبلونشانهقبول آیین
کاتولیکاست.زنم آستینمرا کشیدوضمنتشکر

خیلی داد. دیگر هل سویی به همسایهمان مرا از
دوستداشتمببینمشرابشانچهمزهایمیدهد؟
و بهتر تهران در خودمان ارمنیهای شراب از آیا

است؟ گیراتر
نان قرص این با چرا پرسیدم زنم از شوخی به
عالی هلندیهمنمیدهند؟چقدر پنیر یکمقدار
این جوری پنیر میدادند. شراب و و نان که میشد
آرنج کمیمشتریکلیساشانبیشترمیشد.زنمبا
که این یعنی ورچید؛ را لبهایش و پهلویم توی زد

آبروریزینکن!
دیگری سالن نیایش سالن کناری قسمت در
و زنم من میرفتند. سو آن به همه وجود داشت.
در جشن به آنجا رفتیم. برای خاتمه بقیه با هم
آنجامقداریشیرینیوبیسکویتولیمونادگذاشته
خالی  شکم با ساعت۱۱ صبح نبود. هم بد بودند.
را شیرینی که همانطوری میچسبید. حسابی
باال را لیموناد جرعهای از میگذاشتم و دهانم در
میانداختمچشممبهدنبالآنکشیشهاییبودکه

میکردند. ملت تعارف به بود و دستشان شراب
مراسم و پرسید: را دوباره کشید آستینم زنم
که این شرط به آره گفتم: نه؟ مگر بود قشنگی
نانشانمیگذاشتند!خندید وگفت: هم کنار پنیر
سبک کردودلخودترا گریه نمی شه اینجا البته
در یکجوری را ایران اشک آدم مسجدهای کنی.
برویم میآورند.گفتم:اگر دوست داری گریهکنیبیا
پنجره الی شیشه بگذارم را دستت پارکینگ توی

ماشین تا اشکت در بیاد!
آرنجزدبه پهلویم وپرسید:فکرمیکنی دوبارهبا
واتیکان نمیکنم فکر گفتم: بدهند؟ هم غذا
تکان سرش را بدهد. اینها به غذا بودجه ای برای
پول میآورند کجا از ایران توی گفت پس و داد
که واتیکان میدهند؟ شله زرد و قیمه ملت به که
بدهند. پیتزا حداقل است حاال ایتالیایی خودش
سر داشت زنم که نشد غذا. خشک نان ذره یک
می کرد کلیساها بحث دلیوری و پیتزا دادن قیمه
کشیشان دنبال به هنوز و نمیکردم گوش من و

بودم. دست به شراب جام

خالی از شوخی

«بسیج» و «سپاه» امنیتی ـ نظامی سرکوب
به جامعه نسبت است، بخشی از رو شده به رو
زیرا فکر احساسدوگانهدارد. حمله نظامیآمریکا
است، گذشته عراق در آنچه علیرغم که میکند
نظامی حمله کنونی، شرایط از نجات راه تنها
قدرت جمهوری اسالمی درهم پیچیدن آمریکا و
وسوسه است.همین زمینهذهنیدولتآمریکا را
کنار را ایران به نظامی حمله طرح که میکند
اسالمی جمهوری خطر، این رفع برای نگذارد.
دمکراتیک خواستهای به دادن تن جز راهی
بخشیاز جامعه ندارد. مردمو جلبرضایتآنها
امنیتیآنچنان اقتصادی،اجتماعیو نظر ایراناز
نظامی به حمله متاسفانه که شده است درمانده
راه نجاتی از وضعیت عنوان آمریکا به ایران به
در که ایرانیان برای البته میکند. نگاه کنونی
مشکالت از هیچکدام میکنند زندگی خارج
«وطن به آنها بنابراین نیست. ملموس مردم
پرستی» «وطن می زنند. دامن افراطی پرستی»
گرنه و است. شعار و حرف در فقط جریانات این
از نشانی جنگ با جدی مخالفت در و عمل در
رفت که امکان دیده نمیشود. برای کسانی آنها
آزادی از هم می توانند دارد و وجود ایران به آمد و
باشندو وآسایشزندگیدرجوامع غربیبرخوردار
ایران به بازدید دید و برای تفریح و گاهی از هر هم
احساس این و عادی مردم کنند، مشکالت سفر

است. هضم قابل و شده شناخته کمتر دوگانه

استراتژی سه
نظامی، حمله استراتژی: مخالفت با سه از
باجنگ،وتشکیلجبههصلح،مندومی مقابله
«حمله کاربردمخالفتبا زیرا درستترمیدانم. را
برای نقشی موجود، واقعیت علیرغم نظامی»،
جمهوریاسالمیدربحرانکنونیقایلنمی شودو
بحرانرا یکجانبهمی بیند،یعنیآمریکا زورگویی
ایران نظامیعلیه بهسطحتهدید را سیاسیخود

واژه کاربرد نیست. اما که اینگونه است برده باال
که دارد را مفهوم این خود در جنگ» با «مقابله
و تحریک افروزی جنگ در نیز اسالمی جمهوری
جنگ خطر مهار برای و  است، مقصر آمریکا
و وارد آورد طرف مخاصمه فشار دو به هر باید
اسالمی و جمهوری تحریکآمیز سیاست های با

کرد. مقابله آمریکا جنگطلبانه
هنوز که شرایطی در صلح» «جبهه کاربرد
ذهنی مادی و پایهای است، رخ نداده جنگی
از پیش به همین دلیل متاسفانه ندارد. بالفصل
وقوع جنگ،تالشبرایایجادجبههصلحبهجایی
دلیل گفت که به باید تاسف نمیرسد. با کمال
روحیه غالبونقشتنشآفرینوخشونتبار دولت
بیشتر جنگ در ایرانیان برای شرکت جامعه، در
باید گفتآنبخشی یا جنگ. با تا مقابله آماده اند
آن و منفعلاست، کهصلحطلباست، جامعه از
بخشیکه خشونتطلباستوطرفدار جمهوری
جنگ و برای تهییج تحریک، به سادگی اسالمی
در جنگ از که سالی چهار در می شود. بسیج
ایران نیز در جنگ وقوع خطر و عراق میگذرد
علیه جهان در نفر میلیونها است، گرفته شدت
ایرانیان کردهاند. تظاهرات خیابانها در جنگ
جنگ به مرز نسبت برون در و چه درون در چه
بایددر را علتاینپدیده بی تفاوتبودهاند. بسیار
دولتایراناز نخست، کرد. عاملزیرجستجو دو
علیه ولو دارد، غیردولتی وحشت تجمع هرگونه
که نظر میرسد به دوم، و نظامی آمریکا، حمله
مساله اصلیمردم در ایران نه جنگوخطر حمله
اقتصادی گسترده مشکالت بلکه آمریکا، نظامی
و همانگونه اسالمی است، جمهوری زورگویی و
به حمله جامعه از بخشی شد، اشاره باال در که
و اقتصادی مشکالت راهگشای عنوان به نظامی
گذشته، همه اینها از نگاه میکند. سیاسیخود
مردم به گوش ایران و آمریکا زورگوی دولت دو
سیاست ادامه برای دولت دو هر نمیدهند. خود
تنش های به  ماندن قدرت در و خود  مخرب
برای انگیزهای بنابراین، دارند. نیاز مخاطرهانگیز

وجود ندارد. دولتی دو کشور در بخش صلح

آن پیآمدهای و جنگ خطر
۳۱ صفحه از بقیه


