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هفته این سیاسی بحث
بزرگ در خبر داغهفتهگذشتهدر ایرانانفجار
هنگام و شیعیان حسینیه در که بود شیراز شهر
فرهنگی رهپویان «کانون دعوت که به تجمعی
که اطالعات وزارت جدید شعبات (از وصال»
ایجاد عالف و جوان بیکار نیروی جذب برای
این در بود،صورتگرفت. برگزارشده است) شده
خارجی۱۲ کشته  خبرنگاران گزارش طبق حادثه
مجروحان  تعداد شدند. زخمی ۲۰۰ نفر حدود و
دولتیرقم رسانههایداخلی و وکشتهشدگان در
صحیحینداشت وفقطبهاعالماینکهچند تایی
از این شدهاند (چند تا چند تایی زخمی کشته و
و سعی کردند قضیه شد از آن) اکتفا چند تا و

نکنند. گنده را

کوتاهی بعد دقایق عزاداری مرکز رییس این
صد در این صد گفت: خبرنگاران انفجار به از
قرار مسجد صحن پشت که در بوده بمب یک
کار در بمبی گفت: دولت سخنگوی داده اند.
کیهان است. روزنامه بوده یک حادثه این و نبوده
زیاد را  نوع اخبار  این تهران که گزارش کردن
آنها نشریه مشترک تنها (چون ندارد دوست
ممکن و میشود عصبانی رهبر شخص یعنی
خبری در شد مجبور کند) قطع را است آبونهاش
کار در بمبی نوشت: روزنامه این بنویسد. اینباره
کمی است! بوده حادثه یک این احتماال و نبوده
کتمان وجود با خبر همین در روزنامه این جلوتر
یا کار این کرد: بمب گذاری اضافه و توطئه وجود
انجام شده آمریکا یا و بهاییها یا توسط منافقین
مذبوحانه شریعتمداری که روزنامه کیهان است!
درباره کشور را از خارج میکرد اپوزیسیون سعی
تاکیدکرد اینبمبگذاریخوشحالنکندمجددا
در واقع سالحهای و انبار بوده حادثه یک که این
پشتاینمسجدبهخاطرسهلانگاریمتولیاین
سرایت عزاداری و به محل گردیده منفجر محل
دنباله که خبر همین در روزنامه این است. کرده
کرد: شخصی اعالم شد چاپ بعد روز  در آن
چند را بمب است این به گذاشتن مشکوک که
محل از شدن دور هنگام انفجار از قبل دقیقه

شناساییکردهاند!
نان که اصول گرا روزنامههای از دیگر یکی
شهر در و میگیرد دولت از روز نرخ به کوپنی
کیهان اخبار تایید ضمن می شود چاپ شیراز
ناهنجاری هایاجتماعیسبب کرد: تهراناضافه
داد که تئوری روزنامه این است! شده این انفجار
ازجشن که شیراز شرور ترقههایجوانان عالفو
انتظامی نیروی گذشته توسط چهارشنبه سوری
این مجاور انبار بود و در شده توقیف و ضبط
و شدهاند منفجر خود به خود داشته قرار مسجد

است. نبوده تروریستی در کار مقاصد
متخصصین و سیاسی کارشناسان از برخی
کردهاند جمعآوریمدارک ازصحنههایجرم ادعا
قصد بمب انفجار با و بوده دولت خود کار این که
را بخصوصی گروه یا اشخاص که داشتهاند این بر

کارشناسان نمایند. این صحنه خارج از و متهم
رکس سینما حادثه بمبگذاری با این شباهت
اخیر گروه این دانستهاند. نزدیک بسیار را آبادان
باال جمعیت عزادار وسط در که به مردی اشاره با
انفجاردستشرا پایینمیپردویکثانیهقبلاز و
بمبگذارانباالمیبرد بهعالمت«بزنبزنیم»به

دادهاند. قرار اینترنت روی
در این انفجار هنوز نقیض درباره ضد و اخبار
گروهی به هیچ و هستند پرورش و حال ساخت
برعهدهنگرفته را طورکاملمسئولیتاینانفجار
خبرنگار با مصاحبه  در بنالدن اسامه  است.
دارید دوست اگر است: گفته الجزیره شبکه
عهده بر هم را این انفجار مسئولیت میتوانیم
وهابی داشته ضد فعالیت مرکز این بگیریم چون
به منطقی بسیار ما سوی از مسئولیت قبول و

آمد. خواهد نظر
این سر بر گو و گفت و بحث شیراز شهر در
در جریان آن هنوز عامالن و علت و یافتن انفجار
گوهای گفت و و بحث منوال در همین و است
مجروحان آیا مقتوالن و این که سر داغتری بر
حقوق کلیه از و شده قلمداد شهید حادثه این
آغاز بود خواهند بهرهمند ایران دولت اسالمی

است! گردیده

باران دعای و نماز
به آخرین خطابه جمعه بندرعباس در امام
مانندشهرهای ازمنخواستهاندکه گفت: حضار
دیگرمراسمدعا ونمازبارانبرای پایانخشکسالی
بایددر حوالی را اوگفت: این دعاها راه بیندازم. به
در داد و نه انجام خشک کویرها و بیابانهای
شهرهای ساحلی ایران که دارای رطوبت زیادی

نباشد! موثر زیاد است ممکن چون میباشند
اگر از که کرد اشاره خاتمه در جمعه این امام
باران دستهجمعی دعای انجام برای دولت طرف
خواهد آن قبول به مجبور گیرد صورت فشاری
هم در آب سازمان که رییس این شرط به بود اما

جوید! و دعا شرکت نماز این

سینمایی و هنری اخبار
عزت اهللاضرغامیمدیرسازمانسیماوصدای
که روسیه به اخیر مسافرت در اسالمی جمهوری
گروهی بود کنفرانس رسانههای در برای شرکت
در  ساخت۳۰۰ فیلم با ایران گفت: خبرنگاران به
قرار دارد! سالدر صدرکشورهایتولیدفیلمدنیا
هالیوود در شده فیلمهای تولید تعداد ضرغامی
درج کنفرانس اعالمیههای این در که بالیوود و

خواند. چاپی اشتباه یک را بودند شده
این عقیده بر خبرنگاران در روسیه بسیاری از
احتماال را ایران تلویزیون و رادیو مدیر که بودند
سازمان در را احمدینژاد که نوری هاله همان
هذیانگویی این به داده بود قرار هدف مورد ملل

دچار کرده است.
طور به چند خبرنگار ضرغامی به عزتاهللا
پروانه ساخت فیلمها بههمه اگر خصوصی گفت:
کشورهای صدر در آن وقت میدادیم نمایش و
کهکشان ها قرار میگرفتیم! تولیدکننده فیلم در

ایرانی جدید نفرینهای
شماهایی که مخصوصا شما اطالع محض
فکر میکنید (و بیخبر هستید اوضاع ایران از
است و ایران جمهور رییس هنوز که خامنهای
نفرینجدید چند اوست) رفسنجانینخستوزیر
ایرانی کهجایگزیننفرینهایقدیمیایرانی نظیر:
غیره و الهیکوفتتبشه الهیجوانمرگبشوی!،
و بخصوص موقع در کرده ام که جمع شدهاند
موقعیت مناسباستفادهکنیدوعقدههای دلتان

خالی نمایید: را
ماه تشنگیتوی از ده الهیشتر بشویو بعد ـ

ایران! برسی رمضان ماه
روی بیفته میالد برج و بشه زلزله الهی ـ

جایزه گرفتهای! رهبر دست که از ماشینی
و خوشگل لخت تا دختر شش الهی خواب ـ
تو هم بیاد تهران پلیس رییس یکهو ببینی و را

خوابت!
جای نتونی و انقالب بشه که دوباره الهی ـ

جراحی مطب هیچ توی را نمازت مهر زخم
کنی! پاک زیبایی و پالستیک

جای به و بزند برق را رعد و ماهواره ات الهی ـ
ایرانی ماهواره روی بیفتی اروپا حال با کانالهای

لوسآنجلسی! واشنگتنیو
امضاء میلیون  یک کمپین که الهی  ـ
گرفتنامضاء۹۹۹,۹۹۸ یکهو  از بعد راهبیندازیو

کنند! مسدود را تو اینترنت
میروی زنانه روم روزانهای که چت الهی هر ـ

کنند! مردانه
عکس که یک پلی بوی بخری که الهی ـ

وسطشفاطمه رجبیباشد!
الهیکهموقعرشوه دادنبهمامورانفرودگاه ـ
دربیاد! از آب تقلبی دالرهایت همه خمینی امام
آمریکا الهیبیفتیتویمسجدیکهمرگبر ـ
بندازه میگویندو یکیاز سرشوخیپرچم آمریکا را

شونه ات! روی
باشی، توی تهران دائمالخمر الهی مست و ـ

نداشته باشی! ارمنی رفیق هیچ و زندگی کنی

کوتاه پاسخ چند
رسیده نامههای به

خوانندگان
آقای کیومرثتهرانی:فکرنمیکنمآبونه شدن
به صورت پلیبویآمریکا کیهان فرهنگیتهرانو
به شما و باشند داشته مغایرتی هم با توام ماهانه
ندهند. را از ایران برگ خروجی سفارت سوی از
بدونگذاشتن نقدو را پولآبونه اگر که مخصوصا

باشید! انجام داده پایی و رد مدرکی هیچ
دارید حق کامال کردستانی: معصومه خانم
از ارزانتر آمریکا بسیار گوشت در قیمتمرغو که
ایرانشدهاست ولیارسالآنبا سرویسیخچالی
شما طبق برای خانواده به ایران شرکت دیاچال
هم باز بود. خواهد گران تر کمی ما محاسبه

هدر ندهید! و پولتان را محاسبه کنید
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گی باشه؟ فکر می کنی طرف ـ
از کجا بدونم؟! من ـ

 بقیه در صفحه ۲۸   

مشکل نمیکنم فکر اصفهانی: سودابه خانم
مکزیکیتان چمنزن کارگر با شما زبانی ارتباط
است بهتر شود. زبان مکزیکی حل گرفتن یاد با

کنید! شروع اسپانیایی زبان از اول
دالیل به متاسفانه ایروانی: علی اکبر آقای
برای آشنایی آگهی های درج به قادر فعال قانونی
آمریکا در گرین کارت اخذ جهت موقت ازدواج
دمکراتها آمدن کار سر با شاید بود. نخواهیم

کنیم! درج جایی در را شما آگهی بتوانیم
نمیکنیم خاک فکر کازرونی: خانم پروین
اگر درخت باشد.  داشته اشکالی باغچه شما 
فروشگاههای از را خودتان شمیران شاهتوت
ایرانی کالیفرنیاخریدهایدوبهجایشاهتوت ازگیل
در فروشنده شرکت آن به است بهتر است داده
خود باغچه خاک فعال و کنید کالیفرنیا اعتراض

عوض نکنید! را
آقایحسینشهسواری: فکرنمیکنمخوردن
یک زن که دوستتان دختر عروسی در شامپاین
آمریکاییشده (به شرطاینکه عقد اسالمیانجام
مخصوصا باشد، داشته شرعی اشکال دادهاند)
است بهتر کنید. زندگی آمریکا در اگر که این
بپرسید! تقلید خود مرجع را از صحیح جواب

بهسالمتی!
را شما نامه مشهدی: اصغرزاده اکبر آقای
که آنجلسی لوس نویسنده خانم برای مستقیما
مدافعقوانینصیغه اسالمیاستفرستادیم.فکر
شما صیغه که این در مورد باید ایشان میکنیم
این وسط را از ما نه ما. تصمیم بگیرند بشوند

معادلهحذفبفرمایید!
همبا دیدن عکس آقای احمد بلوچستانی:ما
سفره هفتسینچیدهشدهدرکاخسفیدو عکس
خانوادهآقایاحمدی نژادبرسفرههفتسینخیلی
ناراحت وعصبانیشدیمو ازطریقاینترنت مراتب
تا کردهایم ارسال سفید کاخ به را خود اعتراض

نکنند! ما کفش تو پا دیگر
با با مشاوره حتی من ساناز بختیاری: خانم
دوستان نزدیک هستند از پزشکان متخصص که
شوهر توسط ویاگرا قرص خوردن علت نتوانستم
بزنم. اگر  حدس ۲۵ سال دارد فقط که را شما
من خود را برای عکس است یک قطعه ممکن
بررسی عمیقتر این مشکلشما را تا ارسالکنید

نماییم!

عمیق افکار
حاالفرض کنیمکه انقالبکردیموفرضا همه
هماز ایرانرفتند،بعدشبا بقیهآنهایی آخوندها

کنیم؟ باقیماندهاندچکار که

هدفهای کوچکتر
در خودم را امضای اخیر ماه سه عرض دو در
این از تا بیست سی و شکایتنامه پای اطالعیه
انسانی خوب و هدفهایی برای گروههایی که
میلیون یک کمپین و آن را میکنند جمع امضاء
نه تا امروز اما دادهام. قرار نام گذارده اند، امضاء
نه و کرده اند پیدا مردان با مساوی حقوق زنان
جمهوری دولت توسط بوده قرار که آنهایی همه

گریختهاند. مرگ اعدام شوند از ایران اسالمی
ازهفته آینده برایاینکهشانسو تاثیر امضایم
کمپینهای برای فقط است قرار شود بیشتر
حالت زیاد تا  کنم فعالیت امضاء صدهزار  زیر

نکنم! سرخوردگیپیدا

چگونه را در به سیزده
گذراندید؟

گرفت تصمیم  دیگر بار یک پدرم امسال 
پیکنیک به و بشود ایرانیان قاطی دوباره که
ما شهرمان برود. ایرانیان یکشنبه سیزدهبدر روز
زیاد ایرانیان با ولی داریم زیاد آمریکایی دوستان
بابا یک پیش سال چند نمیکنیم. آمد رفت و
جلوی شد. او دعوایش با داشت و ایرانی شریک
دادند هم فحش به کلی خواهرم مامان و و من
آن نصف من و بود فارسی به بیشترش البته که
از که وقتی نفهمیدم. ناقصم فارسی خاطر به را
دور تصمیم داره دیگه که گفت جدا شد شریکش
میکنم فکر خیط بکشد. شهرمان را ایرانیهای
را کار همین بکشد و خط بود که این منظورش
را شهرمان ایرانی مغازه به رفتن حتی کرد. هم
پس ازش میپرسیدیم گذاشت. وقتی کنار هم
کجا را از ایرانی خیارشور و لواش و نان بربری این
از میگفت به مادرم چشمکی میزد و آوردهاید

بهمغازه مغازهعرب ها خریده.فکرمیکنممادرم را
ایرانیمیفرستاد.

و کرد بیدار را سحر ما کله یکشنبه صبح
به برسیم موقع به حاضر شوید تا زود یااهللا گفت:
و گفتم: زدم غلت تخت توی برنامه سیزده بدر.
ساعت یک بگذار صبحه. هشت ساعت هنوز
کشید: و فریاد سرم توی زد متکا بخوابم. با دیگر
مادرم است. نحس بمانیم خانه توی سیزده روز
سحری؟ کله خبرته چه می گفت: و میزد غر هم
دو  میشود ۱۱ شروع ساعت نوشتهاند اگر حاال
ایرانی برنامه از کی تا حاال روش. بگذار ساعت

شده؟ شروع وقت سر
پدرم  زدیم. بیرون خانه از که ۱۱ بود ساعت
سبزهسفرههفتسینرازدهبودبهآنتنماشینش
نگاهش میکردند. تعجب با و همسایه در همه و
پارکجنگلی به نیمطول کشید که یکساعتو
فحش ایرانی ها به مرتب پدرم راه توی رسیدیم.
انتخاب دور اینقدر پیکنیک را محل که میداد
کردهاند.قسممیخوردکهسالآیندهنخواهدآمد.
از نگاه میکرد. مرتب تویآینهخودشرا خواهرم
کشف کار توی افتاده تازه و بزرگتر سال سه من
هم پسر ایرانی تا روم ها دو سه توی چت پسرها.
آنها کرده کهمقیمشهرخودمانهستند. از پیدا
 «Hotty» ترجمه که ناممیبرد عنوان«داغی» به
آنها که امیدوار بود خیلی باید باشد. آمریکایی
 ۱۱ نزدیک تا صبح نه ساعت از باشند. آنجا هم
دور انگشتانش روغنزده و موهایشرا «موس» و
بگیرد. سکسی و وحشی حالت تا بود پیچیده
اتفاق بودیم که رسیده محل پیکنیک نزدیک
پرید و رفت در مامان شلوار دکمه افتاد. بدی
کفماشین.شلوارشآنقدرتنگبودکه۲۰ دقیقه 
پایین به را خودش کشید از اتاق طبقه باال طول
برساندو رویپلههای خانه داشتتقربیا بهحالت
هیستریک حالت با مامان میآمد. پایین خزیدن
او خانه تا برگردیم باید که کشید عصبی فریاد و
پیشنهاد این از کند. پدرم هم عوض را شلوارش
و همه مامان به مرتب و نبود زیاد خوشحال
تقصیر گفت: مامان به میداد. فحش ایرانی ها
میخواهی را به زور باسن به اینبزرگی که خودته
سال پیشت بچپونی. مادرم هم توی شلوار پنج
تقصیر زاییدهام. تو برای شکم تا دو زد: داد او سر
با هم جرو دقیقه ای بیست من! توست نه تقصیر

بود شده گشنه اش مامان چون و کردند بحث
را گرم کن بابا و برنگردیم خانه به کرد که قبول
را یکجوری شده باز شلوار و کمرش بپیچد دور

مخفیکند.
آالچیقکهمحلپیکنیک تویپارکینگ تا از
رسیدیم. تا طول کشید ده دقیقه بود سیزدهبدر
همهعرقکردهبودیم.من بیشترازهمهعرقکرده
با تا دادند من به را سنگین هندوانه چون بودم
یادم می آید که وقتی از برسانم. آالچیق به خودم
پیک نیک در خوردنهندوانه پدرمعاشقبردنو
بود.خودشمیگویدمتخصصانتخابهندوانه
آمریکا توی که میکنند مسخرهاش وقتی است.
او عصبانیمیشود هستند هندوانهها قرمز همه

حالیتاننیست. شما میگوید: و
آالچیق در هنوز ولی بود نیم و دوازده ساعت
مسئولینبرگزاری نمیخورد. جمعیتیبهچشم
سه ما از در بودند. دم نصفه آمده هم پیک نیک
دالرورودیهگرفتتندو صدا اعتراضپدرمدرآمدکه
ومسئولدریافت پولگفت: بوده دالر پارسالدو

باال رفته! قیمتها که بوشه جورج تقصیر
نیمبودکهجمعیتبیشتر شد. ساعت یکو
شد خواهرم شروع رقص و که موسیقی وقتی

رفقای رفت کرد ول هم بابا زد. غیبش یکباره
دعا میکرد که شریک قدیمی را ببیند. مادرم

خون ریزی نکشد. به کار و نباشد سابقش آنجا
که برگشت و گفت بابا که دو و نیم ساعت
هم صف مرتب توی باید برویم و غذا خریده ژتون
و کباب زیاد  نان دالر برای یک ۱۰ که میزد غر
هنوز که جورج بوش وقتی یادش انداختم است.
رفت توی شد و آرامتر رییس جمهور آمریکاست
بهجلویصف بابا صفایستاد.ساعتسهبودکه
در کمک برای که من اشاره کرد به دور از و رسید
میز که جلو او بروم. غذا نزد حمل بشقابهای
و رسیدیم را میدادند نان گوجه و و برنج و کباب
خواهر وحشی تر از و گنده موهای مسنی با خانم
منشروعکردبهتکاندادنسرشکهکبابتمام
میترسیدم بود. دیدنی پدرم قیافه است. شده
همه بزند و بیرون دهانش آتش از یک اژدها مثل
پدرم آتشبکشاند. تویصفبودند را به ملتیکه
برای کرد: بیراهگفتو اضافه و ایرانیها بد کلیبه
آقای است! یک ترکمون ما است مملکت همین
سیاهی بود (و فکر ریشو که روی پیشانیاش لکه
و شد بلند سالن وسط از بود) زده تاتو نمیکنم
مملکت این از زر می زنی؟ چیچیه کشید: فریاد

شما كه معتقدید و باور دارید  «ایرانیان»  رسانه ای واقعا مستقل و عمیقا مردمی است، به هیچ 
قدرت سیاسی و اقتصادی وابستگی ندارد، و  ١٢ سال است كه صرفا با اتكاء به پشتیبانی مردمی 
خوانندگان خود و حمایت های صاحبان صنایع و كاالها و نیز موسسات خدماتی، به صورت سفارش 
چاپ آگهی، به انتشار خود ادامه می دهد، اكنون موقعیت مناسبی است كه با ارسال كمک های مالی 
خود به تامین هزینه های سنگین تولید و انتشار نشریه منتخب و مورد اعتماد خودتان یاری رسانید.

با همتى همگانى از نشریه خودتان حمایت كنید

«ایرانیان» براى همه ایرانیان 

كمك هاى مالى شما، به هر میزان و از 
هر كجاى آمریكا، تامین كننده و حافظ 
استقالل و آزادى «ایرانیان» خواهد بود
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خالی از شوخی

۲۲ صفحه از بقیه

درباره... دارید دوست آنچه

از نامه و تعداد حمایت کنندگان شد ایران همراه
عزتاهللا  چون افرادی را نامه این رسید. نفر به۶۰
انتظامی،پرویزپرستویی،کیومرثپوراحمد،منیژه
عیاری، محسن کیانوش رادان، حکمت، بهرام
و کوثری نیکی کریمی، جهانگیر یوسفی، امیر
بر عالوه اما بودند، کرده امضا معتمدآریا فاطمه
ازاظهارنظرهای اینمطبوعاتآنروزهایایرانپر

بود. ارشاد وزارت نقد در سینماگران
مطلب در که چنان نیز ـ اخیر روزهای در
نقدمجید ـ آوردهایم همینشماره جداگانهایدر
مجیدیوسیدرضا میرکریمیدوتن ازکارگردانان
خاطر توقیف دو به ارشاد وزارت طیف مذهبی از
از بخشی و «دنیای تصویر» نیز «هفت» مجله
فرهنگ وزارت از هنرمندان روزافزون انتقادهای

است. اسالمی ارشاد و
سال گذشته اواخر در که است در حالی این
زیادیاز بازیگرانو کارگردانان سینمایایران گروه

کنونی در دولت رقبای از بیاینهای امضای نیز با
برخی نظر به که انتخاباتمجلسحمایتکردند
بود محدودیتهایی به واکنشی کارشناسان از
سینما برای اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت که

اعمالمی کند.
به اعتراض در نویسندگان کانون بیانیه
نقدهایی نیز از نشر کتاب محدودیتهای مجوز

است. شده منتشر امسال اوایل در که است
وزارت فعالیت های از انتقادها که حالی در
آقایصفارهرندیدر اسالمی باالمیگیرد، ارشاد
است: رضوی گفته خراسان در استان جلسهای
«مامتعهدنیستیمسینمارشدکندبلکهمتعهدیم
حوزههای بقیه در کند. رشد مطلوب سینمای
اگر چون است. همینطور هم هنر و فرهنگ
به دید؛ خواهیم زیان نباشیم کیفیت دنبال
خرابکاری میتوان ادبیات همین در مثال عنوان
و برای ما کردهاند خرابکاری که کرد همان طور

گذاشتهاند.» یادگار به
مطرح ما خواسته و «تاکید است: افزوده وی
نقطه که است اسالمی و ایرانی کردن فرهنگ

مامور ما امامزمانیاست. بلوغآندرجامعه اوجو
هستیم تابهسمتجامعه امامزمانیحرکت کنیم
و سمت در میدهیم انجام که فعالیتهایی و
یابد.» پرورش آن انسان صالح در که باشد سویی
انقالب پیروزی سیامین سالگرد در صفارهرندی
کارهای  است که امسال داده ۱۳۵۷ قول بهمن
گرایشانقالبروی پیشخوان فرهنگیوهنریبا

باشد. برنامه هایارشاد
کارکنان جمع در خود اخیر سخنرانی در وی
بهعنوان ارشاداسالمیامسالرا وزارت فرهنگ و
عنوان خواهدشد آنشکوفا فرهنگدر سالیکه
اینسالها کاشتهایم در که کردوگفت: «بذریرا

کرد.» خواهیم درو
وزیر فرهنگو ارشاداسالمیهم چنینگفت:
مراقب باید ارشاد وزارت ناظران و «کارشناسان
مختلف یک سر سوزن باشند تا در حوزههای
نگیرد. صورت خرابکاری ها مقابل در مسامحه
سندهای پلید دست شما زیر دهید از نباید اجازه

و منتشر شود.» صادر
خواه دولت پیمان نوشته:
«بیبیسی» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

حرکت... و ایران سینمای

پس گذشته سال کند. بازی نیز دیگر فیلم سه
با بار این و جدید فیلم چهار با کوتاه وقفه ای از
بازگشت. به صحنه متفاوتتر کارگردان هایی 
شده تخیلی اقتباس علمی نمایش فیلم ابتدا
بازی و (۲۰۰۷) Ghost Rider مصور داستان از
مارک کارگردانی به کیج  نیکالس کنار در
زنده!» «درام سپس کمدی جانسون، استیون
«پاک تریلر جنایی و گوتنتاگ کارگردانی بیل به
کننده» ساختهرنیهارلینوسرانجامدرام جنایی
گری جیمز اثر به ماست» متعلق «شب مهیج و
یکیازشاخص ترینبازیگرانامروز کنار در را او که
تاکنون مندز داد. ـ قرار فونیکس ژواکین ـ دنیا
کن»، اعتماد مردها «به فیلمهای برای بار سه
بهترین بازیگر تمرین»نامزدجایزه «هیچ»و «روز

 Ghost» فیلم برای ALMA بوده، مراسم از زن
از مراسم  Rider» نامزد جایزه بهترین بازیگر زن
بنیادImagen شدهوازمراسمانتخابنوجوانها 

و خشمگینتر» و «سریعتر فیلمهای برای نیز
«out of time» و  مکزیک»، در روزگاری «روزی
زن  بازیگر بهترین جایزه «Stuck on You» نامزد
به در فیلم «هیچ» بازی هم چنین برای و بوده
در بازی دریافت جایزه اسمت نامزد ویل همراه
شده نیز مراسم عاشقانه از همین بهترینصحنه
با را خود بازیگری کارنامه تا دارد آرزو است.اوا
شرکتدر فیلمهایکارگردان هاییچون استیون
مایک پدرو آلمودووار، اسپایک جونز، اسپیلبرگ،
فیلم های شیفته او بخشد. غنا بسون لوک و لی
و بوده آنتونیونی آنجلو میکل و فلینی فدریکو
و [کوبریک] «شاینینگ» او محبوب فیلمهای

«آگراندیسمان»است.
مندزکهنفردوازدهم لیستمجله«ماکسیم»
نفر  سال ۲۰۰۵ و برایانتخاب۱۰۰ زنشهوتانگیز
هفتمهمینلیستدرسالگذشتهبود،همچنین
انتخاب ۱۰۰  FHM برای مجله چهارم و چهل نفر
درباره  سال۲۰۰۶ میباشد. سکسی جهان در زن
میگوید: و ندارد مساعدی چندان نظر شهرت
زشت باشد. بسیار میتواند مشهور «دنیای افراد

بخوابند. هم با میخواهند همه می رسد نظر به
نمی خواهم من است. ناهنجار چرخه یک این
وی حال این با بشوم». چرخه ای چنین وارد
«زن می گوید: و راضی است خود بودن زن از
که است بامزه حاله، این خیلی با خیلی بودن
باشی» داشته پستان کنی و آرایش و بزنی الس
نمی گذارد: بینصیب خود نیش از نیز را مردها و
دخترها ولی باشند، کثافت میتوانند «مردها
اوا بو هستند.» خوش و شیرین، نرم همیشه
ورزش موسیقی و سرسخت عالقمندان مندز از
و پیاده روی اسکی، صخرهنوردی،  مخصوصا
بازیگری کنار در وی است. دوچرخهسواری
 Revlonسخنگویبینالمللیشرکتلوازمآرایشی
اصلیآگهیهایتلویزیونیهمینشرکت بازیگر و
مبارزه زمینه در این شرکت فعالیت های حامی و
یک و خواهر دو نیز هست. او سینه سرطان با
نامCrazy Leggs Beshee بر  به کتابی و دارد برادر
و برادرزاده های اساسشخصیتهای خواهرزادهها
خودبرایکودکاننوشته که کلیاتیآموزشیدرباره

برمیگیرد. در را ارزشها و تاریخ هنر، زبان،

۲۲ صفحه از بقیه
دادکشید: او عصبانیتسر با پدرمهم بهتره! که
اینجایی؟ وآنآقا همجوابداد: جواب پستو چرا

هستم! ایران فرداش بیاد سبزم کارت
و آمدوسطدعوا خانمیکهموهاشگنده بود
گفت: االن رویموبایلم زنگزدندکه سریجدید
دقیقه صبر چند راه است، توی گوجه کباب و
هورای و صدای کف میدهیم. همه غذا به کنید
بودکه نیم و آسمانرفت.ساعتسه جمعیتبه
سینیهای با کوچولو و میزه مکزیکیریزه تا چند
را عرق کنانآنها رسیدندو راه از آلومینیومیغذا
ریخت هم به صف یک دفعه گذاشتند. میز روی
جثه ترس از من غذا. میز جلوی ریختند همه و
به زدم بشوم له و پا زیر دست مبادا که کوچکم
دیدم که را خواهرم سالن. وسط آمدم چاک و
آهنگخوابم داشتبایکجوانریشوی قدبلندبا
دید که مرا میرقصید. تانگو گوگوش بیدارم یا

کرد. من به او را پشت چرخاند و را طرف
یعنی که دور برایم سوت بلبلی زد از پدرم
پا به و دست زیر خودم را از است. غذا گرفته
پدرممشغولدعوایجدیدی رساندم. جلویمیز
کباب برای سماق چرا که میپرسید بود. شده
معذرتخواست گنده خانم مو همان ندارید؟...
بردارد ماشینش از رفته یادش را سماق گفت و
میز روی را سماق کنیم صبر دقیقه چند اگر و
نیمساعت بعد باالخرهچهارتاییدور آورد. خواهد
غذا شدیم. خوردن مشغول و میز نشستیم یک

رویکبابش پدرمهمانطوریکهداشتسماقرا
فحش ایرانیها به یکریز میکرد پال پخش و
یخ حسابی من کباب داشت هم حق میداد.
خشک شده سوخاری نان مثل کبابم نان کرده و
گفت: و کشید دلش عمیقی از ته آه مادرم بود.
کبابش و نان خواهرم داشتیم. دوغ الاقل کاش
رقص پیست دور به از میزد و تند سق و تند را

خیره شده بود.
پدرمخواست برود توی ساعت چهار وقتیکه
به شد و قرار کردیم اعتراض همه ما چایی صف
رو خواهرم با اعتراض این البته برگردیم. خانه
او رفت غره چشم او به بابا وقتی ولی شد رو به
ته بلند تا باشه!صدایموسیقیرا ترسید وگفت:
کردهبودند: خواننده میخواند: دیوونه! دیوونه!...
و ایما با و داد عالمت کسی به دور خواهرم از راه

فرستاد... زدن به طرف عالمت تلفن اشاره
به داشتیم بودیم و توی اتوبان پنج ساعت
فرا عجیبی مرا دلپیچه خانه میرفتیم. طرف
که خونه پیش هفته دو مثل درست گرفته بود.
خورده کهنه گوشت با کبابی همبرگرهای دایی
را نگاه بیرون شیشه ماشین از بودم. خواهرم
را زمزمه میبرمت میام خودم آهنگ میکرد و
کرد اعالم و کشید کوتاهی جیغ مادرم میکرد.
از دیگر یکی چرب و کباب نان خوردن از بعد که
افتاده... ماشین است و کف پریده دکمههایش
و گاهی مکث میخواند پدرم آهنگ شجریان
میکرد ووسطکلمات ترانه بهجورجبوش وهمه

رکیک میداد... ایرانیها فحشهای

۲۷ صفحه از بقیه

سپاسگزاری

با نزدیک، و دور ما، از همگامان و یاران
را ما اندوه خود،  صمیم  غمگساریهای 
ودیعی اصغر علی تیمسار درگذشت از
همگی ساختند. با سپاس از مراحم سبک
خود بزرگواری با کوتاهی ها را امیدواریم

ببخشند. ما بر

ودیعی، کیومرث دکتر ودیعی، شوکت

کاظم ودیعی دکتر میترا ودیعی،

پیدا طالب عقایدشان اگر نمیآید. بر دستشان
عقاید نزد آن خاطر جذابیت خود به کند، تنها

مخاطباناست.
دولت یا فرهنگ از دینی هنگامی که رهبران
که پذیرفته اند اصل در میطلبند، استمداد
مخاطب جلب پس از تنهایی به عقایدشان

برنمیآیند.
نیست ادعا  این در خطایی هیچ مسلما 

فلسفه عنوان به را سکوالریسم نباید مردم که
حضور عقاید، بازار در  ـ  بپذیرند شخصیشان

است. غنیمتی رقیب گوناگون و دیدگاههای
درستی  میتوانند به فلسفههایی تنها آن  اما
به سکوالریسم نهادن کنار خواهان صادقانه و
جلب سر بر ادیان رقابت عمومی میدان عنوان
جامعه بر چیرگی باشند که در پی شهروندان نظر

هستند. بازار این تعطیلی و

ایران» «سکوالریسم برای اینترنتی پایگاه از: برگرفته

ساده سکوالریسم به زبان
۲۳ صفحه از بقیه


