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این هفته اخبار شوخی با
شد. ترور سراوان در سنی روحانی *

کوههای توی همان خودشه باید تقصیر ـ
نمیشد. جایی آفتابی میماند و زاهدان

«شهروند  روزنامه توقیف هرندی: * صفا
بود. بیارتباط رهبری اظهارات با امروز»

تعریف را چگونه دارد «ارتباط» بستگی ـ
کنیم!

شدند. اعدام افغان در کابل شهروند دو *
توی شوند؟ اعدام کجا می خواستی ـ

پاریس؟
افغانستان نقل وزیر حمل و کرزایی حامد *

کرد. برکنار را
حمل ایران به را درست تریاکها حتما ـ

نکرده بوده است!

را  زیمبابوه در غذایی سهمیه ملل * سازمان
کاهش داد.

بعد به این را از است غذایشان قرار چون ـ
دولت ایران تامین کند!

درگذشت. ژوراستیک» «پارک نویسنده *
خورده را او فیلم دایناسورهای از یکی ـ

است!
تهران  در امنیتی اقدامات تشدید * دلیل

چیست؟
برای مذبوحانه تالش  گفت میشه هم  ـ
نمایشی جنبه برای گفت می شه هم و رژیم بقای

آن! دراماتیک و
همان  اوباما آقای این شیرازی: مکارم  *

تکرار میکند. را حرفهای بوش
بزند؟ را پوتین حرفهای میخواستی ـ

عراق. سفرقریب الوقوع اوباما به *
میرود! آنجا به برای زیارت کربال احتماال ـ

کرد. دعوت اسالم به را القاعده اوباما *
اگر خورشقیمهخوشمزهای همگفته اوباما ـ

کرد! خواهم فکر دربارهاش بدهید
وزارت  برای احمدینژاد پیشنهادی * وزیر

میلیاردر» است. سوپر «پولدار کشور یک
چرا پس است یک پا کشور خودش که این ـ

بشود؟! وزیر میخواهد
دیگر  سال چهار احمدینژاد تهران: * کیهان

بایدبماند.
دو زمان و امام آورد در را بیشتر گندش اگر ـ

کنیم؟ چکار آمد دیگر سال
گناه  از و گرانی ناشی خزعلی: فقر * آخوند

است.
دیروز فکرمیکردیمگناهناشی تا بگوکه را ـما

است! گرانی و فقر از

آمریکا انتخابات از پس

کوتاه  نوشته  چند
(۱)

مقام که است سیاهپوستی اولین اوباما براک
آورده است. دست به را آمریکا ریاست جمهوری

دوران در که پوستانی سفید از بسیاری چشم
آبخوری از نمیدادند جوانیخودبهسیاهاناجازه
در حدقه از بنوشند پوستان آب سفید آب شیر یا
که است این مثل درست آنها برای است. آمده
یکیهودییا بهاییدرشرایطفعلی رییسجمهور

ایران بشود!
(۲)

رییسجمهور منابعنزدیک به اوباما، بهگفته
کار استبرایموفقیتدر قرار او منتخبآمریکا،
مو به را کلینتون کارهای بیل و خود سیاست ها
دنبال در به فعال در او میگویند دنبال نماید. مو
استخدام برای سیاهپوست لوینسکی مونیکا یک

سفید میگردد! کاخ در عنوان کارآموز به
(۳)

رییس جوانترین از  یکی  اوباما براک
اینمقاممیرسد. جمهوریهایآمریکاستکهبه
را داشت که مانند قبلاز او جورج بوشاینرکورد
۵۲ ساله  شناسنامه که سالهای بیست جوانان

کرد! حکومت کشور این بر دارند
(۴)

شکست جان از علل برخی میگویند یکی
اوباما، انتخاب براک انتخاباتی مککین، رقیب
برای آالسکا) ایالت (فرماندار پیلن خانم سارا
آنها بوده است. جمهوری معاونت ریاست مقام
می گوینداگرخانمپیلناینقدرخوشگلوملوسو
سکسی نبودکاررقابتبرایجانمککین سخت
فمینیستهای رای از میتوانست او و نمیشد

بجوید. آمریکاییسود
جان اگر که گفته اند هم دیگر بعضی البته
موفقیتش شانس بود جوان تر ۱۰سال مککین
خود خیلی بیشتر انتخابی با وجود معاون حتی

میشد!
(۵)

در خود حزب شکست از بعد پیلن سارا خانم
خود، خسته کننده و یکنواخت کار به انتخابات
هنگامی آالسکا، برگشت. ایالت فرمانداری یعنی
به و یخبندان روز سرد در یک هواپیمای او که
مورد هواداران خود سوی از نشست وی زمین
چه آنها پرسیدند: گرفت. گرمی قرار استقبال

خبر؟و او جوابداد:چقدرخوشحالمکه به اینجا
آمد! عرقم در گرم بود، برگشتم؛ اونجا

(۶)
که خبرنگاری جواب در احمدینژاد محمود
پیروزی شانس که فرمودید «شما بود: پرسیده
او بسیار ضعیفاستچوناجازه نمیدهند اوباما
چهارمین عنوان چهلو به او شود حاال که برنده
انتخابشدهاستچهنظری رییسجمهورآمریکا
نور سازمانمللاوضاع «این هاله دارید؟»گفت:

است!» ریخته هم به  مرا فکری
(۷)

براکاوباما،ضمناظهار میشلاوباما،همسر
انتخابات پیروزیشوهرشدر خوشحالیفراواناز
رفتن در انتظار بیصبرانه خبرنگاران گفت: به
مانند «فرست هستم. او گفت: کاخ سفید به
خود سلیقه شخصی هم من لیدی»های دیگر
در دلخواه آتمسفر ایجاد و دکوراسیون امر در را
شایعات که او این کرد. اعمال خواهم کاخ سفید
به جای و رنگبنفشبزند را قرار استکاخسفید
آسانسورهای در موزیک «رپ» از مالیم موزیک

کرد. را رد کاخ استفاده کند، این
(۸)

بهقضاوتتاریخاگردورهریاستجمهوریبیل
روز بدانیم دموکرات مانند دید یک از کلینتون را
مانند بوش را جورج جمهوری دوره ریاست باید
آمریکا مردم همه روزها این کنیم. توصیف شب
دعا میکنندکه دمکراتو چهجمهوریخواه چه
ظهر صالت نه و شب تاریک باشد نه اوباما دوران

بماند! باقی غروب حداقل و
(۹)

از طریق که طی تلگرافی محمود احمدی نژاد
ارسال اوباما  براک  به اینترنت  راه  از و  فاکس
متن نامه است. گفته تبریک را او نموده پیروزی

است: زیر به قرار احمدینژاد
صمیمانه را شما پیروزی جان، «حسین
سیاستهای با امیدوارم میکنم. عرض تبریک
همراه ما کشور روابطبا بهبود با عاقالنهجدیدکه
بین روابط تاریخچه تازه ای را در فصل بود خواهد
با که تازه فصل این کنیم. ایجاد کشورهایمان

سر بود همراه خواهد ما بمبهای اتمی تکمیل
آغازیاستدر حذفکشوراسراییل ودوستیهای
عمیقآیندهبین ملتایران وآمریکا! خانموبچهها

برسانید!» سالم را
(۱۰)

بسیاریازدوستانمنبهمندلداریمیدهند
کهریاستجمهوری براکاوباما اتفاقخوبیاست
یا چپ به او آینده احتمالی تمایل از نباید من و
راست نگرانباشم.میگوینداومردباهوشی است
و شود و کوبا ونزوئال مانند کشورش و نمی گذارد
تفاوت بوش خیلی جورج دست راستی دولت با
 ۷۰ از بیشتر کن؛ را نگاه فقط آمار میگویند دارد.
به هستند. او هوادار آمریکا روشنفکران از درصد
همین است! هم من ترس علت آنها میگویم:
و ایران در انقالب نقش روشنفکران که از وقتی
نکتهها میآورمآنها برایآنها کوبا و... و الجزیره
ترس من و مثل می کند هیجانشان فروکش هم

میگیرد... فرا را وجودشان تمام

آقا! علی بای بای
دولت کشور وزیر کردان، علی باالخره
گذاشت را روی کولش احمدینژاد، دمب خود
نمایندگان رای اکثریت جعده! با چاک به زد و
مدرک که مجلس اسالمی تصمیم گرفته شد
از را آن و بوده آکسفورد ایشان قالبی دانشگاه
برق شاید خیابان چراغ و یا سی متری خیابان
صورت  ۵۷ به سال انقالب مانند و خریده تهران

انداخته است. ملت جعلی به
بعدازاتمامرایگیری چندنمایندهاصالحطلب
راهی در جستجوی کردند خاتمی عنوان طرفدار
دولت دیگر وزیر یک اخراج و استیضاح برای
را او دولت و کابینه کل تا هستند احمدینژاد
جمهوری اساسی قانون طبق نمایند. ساقط
دست از در صورت محمود احمدینژاد اسالمی
دولت کامل انحالل از باید دیگر وزیر دادن یک

اسالمی دفاع نماید. مجلس در خود
رسیده ایران که از تایید نشدهای اخبار طبق
که دولت این بر تاکید ضمن محمود احمدینژاد
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فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

آبان) ۲۷) نوامبر ۱۷ دوشنبه

«خاموشی دریا» بلند نمایش فیلم
فیلم) (تهیهکننده مقصودلو بهمن حضور با

آذر) ۴) نوامبر ۲۴ دوشنبه

خویی نامدار اسماعیل شاعر سخن با و شعر شب
سخنران:دکتراسماعیلخویی

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

شدین! منده گنده چقدر شما ماشاءاهللا کردیم سودان خرج تو ما که پولهایی با ببین احمدینژاد:

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

 بقیه در صفحه ۳۳   

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

تایید تهران «کیهان» روزنامه سوی از کامال او
طلبان) (اصالح این ها گفت: به خبرنگاران شده
میتوانند من وزیر حذف یک با که میکنند فکر
مات کیش و سیاست شطرنج در صحنه مرا
این که من با فرستادنیکپاسدار غافلاز بکنند.
میتوانم انتهایصفحه شطرنجدوباره به (سرباز)

کنم! زنده را وزیرم

وزیران مدرک جنجال
آرایش مثل تحصیلی مدرک بغرنج مساله
سیاست امروز دنیای وارد پسرها موی و خانمها
علی شد معلوم که از این بعد است. شده ایران
دکترای مدرک احمدینژاد، کشور وزیر کردان،
دانشگاهآکسفوردندارد و حتیسیکلدبیرستانرا
متکیرسیده منوچهر نوبتبه گذرانده زور به هم
هم جای او دکترای مدرک که شده است. گفته
دولتهای با تماممذکراتاو و دارد سئوالبسیار

از درجه اعتبار ساقط می باشد. خارجی
منوچهرمتکیدرآخرینکنفرانسمطبوعاتی
در اصالحطلبان  گفت: خبرنگاران به خود
این کمیت راهی هستند تا کیفیت و جستجوی

سئوال ببرند! را زیر دولت
واهمه مدرک خود کردن رو من از گفت: او
کشور، آقای وزیر با مشورت از بعد بزودی ندارم و
مخالفان به را کپی رسمی آن یک کردان، علی

داد! خواهم ارایه خود

هالوین در جشن امسال
ایران

و وجود کنترل با سال هر هم مانند امسال
سختگیرینیروی انتظامیتهران وشهرستانها
از بسیاری شد. ایران برگزار در هالوین مراسم
و ترسناک ماسکهای زدن با جوانان و نوجوانان
پوشیدنلباسهایبالماسکهاینجشنوسنترا
اینمراسم برگزار نمودند. میگویند تمام شکوه با

است. بوده زنی مفصلتر قاشق مراسم از
از مانندسالهایقبلترسناکترینماسکها
قیافه نمایندگانزشت وزمختمجلس صورتو
به تهیهشدهبود.چند نفری ماسک احمدینژادرا

و پوشیده بودند را او سوراخ کاپشن زده و صورت
بچههایپولدارشمالشهررامیترساندند.ماسک
فعالیت های کنترل مشغول البرادعی محمد
میان بچههای خانوادههای ایران در هستهای
بسیار طرفدار شهر پایین و اصولگرای مذهبی

داشت.
ازمیان ماسک هایخارجیدوچهره ترسناک
سابق وزیر رامسفلد، دونالد و بوش جورج یعنی

داشت. طرفدار بسیار آمریکا، دفاع
طرح لباسهای ترسناک امسال جوانان در
و خانم رجبی فاطمه حجاب و لباس بیشتر از
بیشتر را و بچهها بودند الهام گرفته احمدینژاد

میترساند. و مرد خفاشی دراکوال شنل از
با که ایرانی بچههای میگویند خبرنگاران
در به باال در شده ذکر ماسکهای و لباسها
آمریکاییان به رسم همسایهها رفته بودند و خانه
جیغهای با آبنباتمیکردند تقاضایشکالتو
شده به رو آنها رو کنترل غیر قابل هیستریک و
وبهجایگرفتنشکالتوشیرینیکتکمفصلی

خوردند. آنها از

اخبار ختم عنوان به
آمریکا انتخابات

باراک پیروزی با  که آمریکا اخیر  انتخابات
برگزار او دولت بوش و سیاست جورج علیه اوباما
زیر صورت به آمریکاییان زبان از میتوان را شد

کرد: خالصه
No more Bush!

No more Dick!

ماخذ از ذکر جوک با این استفاده از (هر نوع
همه ویژه به است؛ آزاد آمریکا مردم تمام سوی

انجمنهای فمینیستی)

«شهروند» توقیف علت
از یکی  «شهروند»،  مجله قبل روز  چند 
بهطور ایران، پر طرفدار و پرفروش نشریههای
شد. متوقف آن چاپ و انتشار و توقیف ناگهانی
ایراندلیلومجوز در آن کهبستنروزنامه ها با
اعالمیهای در  احمدینژاد دولت نمیخواهد، 

متذکرشدکه علتتوقیف ایننشریه درجاخباری
بزرگکردناشتباهات انتقادازدولتو به بودهکه
خبر در میشده است. «شهروند» مربوط آن
در  احمدینژاد دولت مربوط به تورم۲۸ درصدی
۸۲ درصد  را تورم میزان حروف چینی اشتباه یک

بود! کرده درج

سفید کاخ در اوباما
آینده قبلباراک اوباما رییسجمهور روز چند
به سفید کاخ از بازدید و میهمانی برای آمریکا
آنجا به بوش لورا خانمش و بوش جورج دعوت
همسر اوباما باراک تاریخی دیدار این در رفت.
به کاخ خود با نیز بچههایش را و خود، میشل،
پیروزیبزرگاوباما جورجبوشبعد از برد. سفید
گفته و فرستاده او برای پیامی مککین جان بر
خیلی و نیست عصبانی او دست از که اصال بود
ازهشت بعد را کاخسفید همخوشحالاستکه
بود: گفته اوباما باراک به او می کند. ترک سال
سفید کاخ تحویل ماه جوالی برای وسطهای از
که هم نمیکرد شماری می کردم و فرقی دقیقه

بگیرد! کسی تحویل چه را آن
مراسم در فقط که ما اختصاصی خبرنگار
میشود فعال جمهوری ریاست مقام تعویض
با اوباما و دیدار سفید مهمانی کاخ از گزارشی
فاکس بوش تهیه کرده و دیشب برای ما جورج
که بود ظهر بعداز حدود سه ساعت است: نموده
چندین کنار در خانوادهاش با همراه اوباما باراک
خواننده چندین همچنین و شخصی محافظ
شد قرار رسید. سفید کاخ بیرون به سیاهپوست
بود وی آمده همراه که اوباما، بایدن، معاون جو
روی چمنها سفید کاخ بیرون دیگر همراهان با
او آیندهاش باشند و خانه از منتظر برگشت اوباما

نمایند. همراهی بوش خانواده مهمانی در را
و اوباما درخواست به بود قرار شایعات طبق
چیکن» «فراید کاخ سفید روز غذای همسرش
دسر هندوانه عنوان به و باشد مرغ سوخاری یا و
اصال کاخ سفید آشپزهای که آنجا کنند. از سرو
را مورد عالقه وی غذاهای تهیه پختن و آمادگی
دیک توصیه که به تصمیم گرفته شد نداشتند
استیک همان بوش،  جورج  معاون  چینی،
آن منوی غذای و سیبزمینی در و لوبیا تگزاسی

نیامده سر کار بر هنوز اوباما تا گنجانده شود روز
نشود. زیاد رویش

غذا منوی از ناخشنودی اظهار ضمن اوباما
که بکنی کاری گفت: شد تو یک بوش جورج به

حرف درنیاید؟ تویش
آمریکا، لیدی) (فرست اول بانوی بوش، لورا
بانوی قبلی یعنی لیدی» «اکس به زودی که
اوباما میشل با صمیمانهای رفتار میشود آمریکا
کاخ مختلف به گوشههای را میشل او داشت.
برایشجزییاتدکوراسیونومبلمان بردو سفید
به اشاره ضمن اوباما میشل داد. نشان را آنجا
خراش روی در فرشها و چندین چند لکه روی
تحویل که تا روز بوش خواست پنجرهها از لورا و
همه آینده ماه ژانویه در آنها یعنی به سفید کاخ
لورا دهد. انجام الزمه را و نظافت های تعمیرات
خانم چند به بالفاصله که داد قول هم بوش
سفید کاخ نظافت کار که قانونی غیر مکزیکی
خواستههای و تمام بزند می دهند زنگ انجام را

نماید. آورده را بر جمهور آینده رییس همسر
به را  اوباما  بوش جورج غذا از صرف بعد 
اوباما باراک برد. سفید کاخ مردانه قسمتهای

توالتهایکاخسفید تعدادسر سام آور از کههنوز
سفید کاخ اتاق عملیات بود به شوکه حالت در
کشور آنجا روی دیواریبرای هر در راهنمایی شد.
جورج بوش داشت. اتم قرار بمب دگمه دنیا یک
بازی و «گیم» اهل امیدوارم گفت: کنان خنده
لوینسکی مونیکا که محلی را او بعد کمی باشی!
نشان داد و بود کرده عشقبازی با بیل کلینتون
اینجا را لورا نتوانستم هم بار یک حتی گفت:

کنم! او را اغفال و بیاورم
چند بوش جورج سفید کاخ زمین زیر در
مشغول بیلیارد بازی به اوباما باراک با دقیقهای
او از فاحش نتیجه با شکست از پس و شد
پرتاب او یعنی محبوب به قسمت که خواست
روی دیوار هدف به کوچولو نیزه های «دارت» یا
صدام حسین و ایل، کیم که شامل عکسهای

بروند. احمدینژاد بود
کرم هندوانه جای به که دسر صرف از بعد
از رستورانیدر تگزاس کارامل مکزیکیتهیه شده
جوکهای کردن تعریف مشغول خانواده هر بود
علت به شدند. سفیدپوستی و سیاه پوستی
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۱۱ صفحه از بقیه

۲۹ صفحه از بقیه

۲۳ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۲۲ صفحه از بقیه

که... خبـرها آمده بود در
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«چه  نمایشنامه ـ آزمایشگاهی ترشی ـ  ۱
این آثار از میترسد؟» ولف ویرجینیا از کسی

نمایشنامهنویس آمریکاییاست.
فرمانروایانـ   ـ در بدن برآمدگی و ۲ـ  آماس

مالدار. و ثروتمند
ظروف ـ  انواع برای جنسی ـ  آذری ۳ ـ اسم

انگلیس. در فوتبالی تیم و شهر
از  ـ ناپسند و گندیده قایق ـ بوی نوعی ۴ ـ

پرسش. ادات
مقصود  و منظور ـ غضبناک و برآشفته ۵ ـ

ناپیدا. ـ
در  ورید تورم بیماری  ـ پیروزی  حرف ۶ ـ

هوو. ـ پا ساق
خط  خوش خزنده ـ کوچکتر ـ گذرگاه ۷ ـ

خال. و
ماندهوترک  تکبروخودبزرگ بینیـبهجا ۸ـ 

حیوانات. و اشیا به اشاره جمع ضمیر ـ شده
دلیل  و حجت ـ عطارد سیاره فارسی نام ۹ـ 

دو لب. میان از آوای قاطعـ 
پسر  و دختر برای هر شایسته  کاری ـ  ۱۰
و تنقالت آجیل برای شیشهای ـ ظرفی جوان

باال. طاقچه ـ
ریختن  فرو محصول ـ اروپایی لقبی ـ  ۱۱

ناپسند. و زشت ـ ساختمان
مرغ  ـ طفیلی ـ افسوس و درد کلمه ۱۲ ـ

صادراتی. اقالم سربریده ،از
،مردم  از آالت موسیقیـ  گدایان سمج ـ ۱۳

وحده. ـ ضمیر متکلم پا و سر بی
با  و است ـ سخنچین مقدس و باکره ۱۴ ـ

! کلوخانداز پاداش میکند!ـ اشاره ابرو و چشم
نمایش فیلم رویپرده عریض و  ـ سبکی در  ۱۵

مصالح ساختمانی. سینماـ  از منحنی در کمی

نمایشنامه  یونسکو اوژن از نمایشنامهای ۱ـ 
سفالی. ـ کوزه رومانی فرانسوی نویس

ارتش  در آموزش دوره پایان از بعد ـ  ۲
بامبو. یا هندی نی ـ میگیرند

درختچهای  پایتختفراریـ  دریایعربـ  ۳ـ 
گیاهی. از داروهای ـ سبز همیشه

تعجب ـ  ۴ ـ ایستادگی و پایداری ـ حرف
دعای زیر لب.

استانهای  از ـ فارس در شهری ـ خاندان ۵ـ 

مونیخ. شهر مرکزیت به آلمان
جانوری دریاییبه  حرفه ایـ ورزشکار غیر ۶ـ 

هادی. ـ فلز گیاه شکل
نوشتن ـ  درس درست قدیمی ـ ۷ ـ پولی

دنبالش می گردد. در در به معدنچی
دست  کشته به سام! ـ این سفید عمو ۸ ـ

اندام. باریک !ـ پدر
پلوی  ـ باستانی کشوری ـ نعمت ها ـ  ۹

آبکشنشده.
واحدپولیاستـضعیف  ـ پذیرفتهنشده ۱۰ـ 

درمانده. و عاجز و
پول فلزی ـ  ـ دادگاه حکم ۱۱ ـ برگه صدور

زیبا. است با گلهای درختچه ای
ـ  ورزشکار  عدد  ـ نظریه ها و  عقاید ـ   ۱۲

«داروی محبت». رمان نویسنده آمریکایی
درخت  نوعی فارس، خلیج در جزیرهای ۱۳ـ 
فضایبین زمین ازمصالح ساختمانیـ  جنگلیـ 

آسمانـ  مثل و مانند. و
دار  اما سرش باالی پای دار میرود تا ـ ۱۴

سخاپیشه. کریم و رفت!ـ  نخواهد
مجموعههای  از زیر است! ـ یکی فقط ۱۵ ـ
و کشف عهدهدار که ظاهرا اسالمی وزارت ارشاد

است. باستانی آثار از حراست

بعدها و بود فیلمهالیوود» نامش«آزمایشگاه که
داد. نام تغییر دیجیتالهالیوود» «آزمایشگاه به
ایستگاه اولین سال ۱۹۴۷، ژانویه  ۲۲ در
می سیسیپی رودخانه غرب تبلیغاتی تلویزیونی
همان دسامبر کرد. در کار شروع به هالیوود در
سال،اولینفیلمتولیدشدههالیوودبرایتلویزیون

ساختهشد.
به موسیقی ضبط استودیوهای ،۵۰ دهه در
به هم حرفههای دیگر کردند. نقل مکان هالیوود
جاهایمتفاوتیدرلوسآنجلس،بخصوصبربنک
فیلمسازی از صنایع کردند. بسیاری مکان نقل
منطقه بیرونی نمای و ماندند باقی هالیوود در

تغییرکرد.
 Hollywood) هالیوود» شهرت «گام خیابان
Walk of Fame)در سال۱۹۵۸ ساخته شدو اولین 

که هنرمند پای و پنجه های دست نقش و ستاره
برایستایشازهنرمندانیکهدرصنعتمربوطبه
گرفتهشده میکردنددر نظر تفریحوسرگرمی کار

نصب شد. در آن ۱۹۶۰ بود، در سال
ستارگانی از به بسیاری بعدها افتخار این
سینمایی، فعالیتهای در را خود عمر که  رسید
در کنار موسیقی و تلویزیون رادیو، اجرای تئاتر،
بودند. کرده صرف مدنی، و خیریه همکاری های

«بلوار  و تفریحی تجاری سال۱۹۸۵ ناحیه در
و ساختمانهایش از محافظت برای هالیوود»
به هالیوود گذشته که این از اطمینان حصول
در لیست حفظ شود، آن از آینده عنوان بخشی

آثار تاریخی ملی آمریكا قرارگرفت. رسمی

زیرزمینی متروی ساخت جون۱۹۹۹، ماه در
سمت شهر به از مرکز که اتمام رسید هالیوود به
در که تیاتر» «کداک میرفت.  «ولی» ناحیه
هایلند  خیابان هالیوود در بلوار ۲۰۰۱ در سال
اعطای جایزه مراسم جدید محل افتتاح شد،

شد. اسکار
ازدهه۶۰ حضور  بعد سینمایمستقلآمریکا
آناستودیوهایهالیوودیاجازه قبلاز کرد. پیدا
را خودشان فیلمهای کارگردانان که نمی دادند
بسازند وشدیدابرجریانساختفیلمهای مستقل
جان چون فیلمسازانی داشتند. نفوذ و نظارت
را خود فیلمهای نمیتوانستد هیچکاک و فورد
اعمالنظر آنها بر تدوینکنند،چونتهیهکننده
مکاتبمختلف  دهه۶۰ وظهور میکرد. اما بعد از
جوانان و مردم عالقه تغییر هنر و همچنین در
باعثشد داشتند، فرهنگ عامه فیلمهاییکه به
تهیهکنندگانهالیوودی همبهفیلمهایمستقل
اینجا بودکهکارگردانان جوان بیشتر توجهکنندو
کاپوال اسکورسیزی، اسپیلبرگ، مثل نوجویی و
خود عالقه مورد فیلمهای توانستند پالما ودی و
آنان به هالیوودی هم و تهیهکنندگان بسازند را

كردند. ویژهای توجه
هالیوود تاریخی تئاتر سالنهای از بسیاری
و مهم تئاترهای و کنسرتها صحنههای برای

میروند. کار به اسکار آکادمی مراسم میزبانی
آگوست ماه در  آمریكا دولت که  را مرزی
شرق  از گرفت در نظر هالیوود ۲۰۰۶ برای سال
جنوب هالیوود غربی، از و ناحیه بورلی هیلز تا
بارهاموشهرهای بلوار لورلو دره مالهالند، جاده
رز مل به خیابان شمال از گلندل و و بربنک

منتهیمیشود.

کجاست... در هالیوود

میشود مطرح دست که در فیلم این از مسایلی
سه بودن این کنار هم فقط دارد که از آن نشان
خواهرموجب آرامشآنانمیشودودر اینشرایط

برآیند. مشکالت پس از میتوانند
فیلم در این را استعاری یک دیدگاه یعنی *

داشتید؟ نظر مد
اصطالح جای است به شایقی: بهتر سیامک
در اشارههایی شود. استفاده اشاره از استعاره
فکر را یک و حس دارد که یک وجود این فیلم

منتقلمیکند.
تاکید دارد؟ چه مساله ای به این اشاره ها *

فیلم این  در که  اتفاقاتی سیامک شایقی: 
یک از که است شکل این به شده چیده هم کنار
تربیتی را در اختیار پدری را که آموزههای سو
سوی از و میکنیم تمجید داده قرار فرزندانش
میشویم. آینده نسل نگران پدر این رفتن با دیگر
مورد در زمستانی» «خواب در آینده نسل این
را ایفا آن آهنگرانی نقش که پگاه خواهر کوچکتر

دارد. نمود میکند،
شروع دیالوگها از مجموعهای با فیلم *
آغاز در آن بودن روزمره و زیاد حجم که میشود

کارمیتواندباعثدفعمخاطبشود.شماچنین
اعتقادی ندارید؟

سیامکشایقی:منبهدنبالفیلمهایینیستم
شود بیان تصویر واسطه به آن در نکات همه که
باشد. رفته کار به دیالوگ در آن میزان کمترین و
زیرا نیستم هم  پرگویی دیگر طرفدار سوی از
طریق از داستان مسایل تمامی انتقال معتقدم
بعضی لحظات اما دیالوگ چندانجذابنیست.
از استفاده از غیر راهی که دارد وجود فیلم در
دیالوگ برایانتقالمفاهیمنیست.افراطو تفریط
تصور است. اشتباه دیالوگ از استفاده مورد در
فیلم برای آغازین دیالوگهای که بوده بر آن من
موقعیت کردن تصویر و شخصیتها شناساندن

آنان ضروری است.
زمستانی» «خواب که  این برخالف *
اما است،  شده کارگردانی مرد یک توسط 
که کوتاهی حضور بر عالوه شخصیتهای مرد
دلیل نیستند، موثر هم چندان دارند، فیلم در

ایننگاهچیست؟
این فیلم موجود در سیامک شایقی: نگاه
ازیکسو نگاهی دو وجهیاست. نسبتبهمردها
کارکرد مردهاآن است که وجه دیگریاز شخصیت
دیگر خود بعدی از و بگذارند نمایش به زنان را
داستانبهعنوانشخصیتی هستندکهدر مردها

مردانه تیپهای انواع میشوند. مطرح مستقل
یک دارند. وجود زمستانی» «خواب فیلم در
مردهای دیگر گونه و هستند سنتی مردهای نوع
روشنفکر وهنرمند.میتوانستممردهایی ازجنس
میتوانستند آنان اما دهم قرار فیلم در را دیگر
قصه راستای در که باشند داشته دیگری کارکرد
جهت زمستانی» نبود. از در «خواب اهداف ما و
سه این میتوانست مردها به بیشتر توجه دیگر
سعی بنا بر این کند. خارج را از مرکزیت خواهر
کردمفقطدرحدنیازوالزامقصهازشخصیت های
شرایط این نروم. پیش بیشتر و کنم استفاده مرد
مرد بازیگران شخصیتهای که  بود حالی در
تغییر نقششان که آن برای پیشنهادهایی فیلم
ترجیح دادم اصال بکند مطرح میکردند اما من
را مردها نمیخواستم زیرا نشوم فضاها این وارد
داشتم نظر در که آنچه از متفاوت تر و منفیتر
توجه میکنم با احساس و نمایش بگذارم. به
همه نسبت به و خاکستری که نگاه معتدل به
باالی هواپیماییکه از شخصیت ها وجودداشت،
خانه عبورمی کرد وموجبقطع برقونارسا شدن
«خواب در را نقش منفیترین می شد، صداها

زمستانی»داشت.
علیپور سمیه کننده: گو و گفت
«اعتماد» پایگاه اینترنتی از برگرفته

... تصویر به واکنش

رییس دو هر ایران دولت با روابط بودن حساس
جمهور توافقکردهبودندازگفتنجوکهای رشتی

کنند. خودداری ترکی و
از غذا تشکر ضمن شوهرش و میشل اوباما
که کردند اظهار همسرش و بوش لورا مهمانی و
و بدهند پس را این مهمانی روزی یک امیدوارند
دعوت شام سفید برای کاخ را به بوش خانواده
سوخاری یا مرغ چیکن فراید به آن ها و نمایند

بدهند.
هنگامخداحافظی میشلاوباما خانملورابوش
پرسید:همهجایکاخ سفید به کناریکشیدو را
نگذاشتید به اتاق هرگز اما دادید به من نشان را
وارد همسرش و جمهور رییس مخصوص خواب
که نمیخواهید هست چیزی در آنجا آیا شوم.
لورا بوش باشند؟ داشته اطالع آن از آمریکا مردم
گذشته! دیگه ما از بابا! نه داد: جواب خندهکنان
ندادم نشان به شما چیه؟ اونجا را حرفها این
چرت و خوابیدن روز برای هر چینی دیک چون
می رساند ما خواب به اتاق را خودش ظهر از بعد

قفل می کند! پشت را از در و

انتخاب اوباما نتوانستمذوقزده ایناست که
بیدار... قلندر و است دراز شب که باشم؛

منابع: و توضیحات
بهاستنادمتنفرانسویاینگفتار،مندرج  ۱ـ 
اختصاصی،ششم روزنامه«لوموند»،ضمیمه در

Gill Berton ترجمه ،۲۰۰۸ نوامبر
قانوناساسی فدرال، ۱۹۸۷  به نگاه کنید ۲ـ 

(کنوانسیون)
گفتار ۱۸ مارچ  بند آخرین به کنید نگاه ۳ ـ

پنسیلوانیا. در ۲۰۰۸
۱۸۲۰ ـ  سال های در (Monroe) مونروئه ـ ۴

بود. جمهور آمریکا رییس ۱۸۱۶
بسیار  و بررسی تحقیق کنید به نگاه ۵ ـ
عنوان  April. R. Summitt تحت آقای ارزشمند
 For a White Revolution: J. F. Kennedy and the

Shah of Iran

به موسسه خاورمیانه، استاد تاریخدر وابسته
میشیگان. A.Uدانشگاه

 Show Down at Doha مقاله به کنید نگاه ۶ـ 
 _ The Secret Deal that Helped Sink the Shah of

A. S. Cooper قلم Iran به

تاثیر گذار  گزارش Corine Lesne شعار به ۷ ـ
انتخاباتی مبارزات از (Yes, we can) اوباما
در  ماساچوست P. Deval حاکم دوال پاتریک
 David ) اکسل رود و است گرفته شده سال۲۰۰۶
هیلری مشاور که  کرد روان  را آن (Axelrod

کلینتونبود.
بر اساس General Social Survey دانشگاه  ۸ـ 

شیکاگو.
نقل از«اعتماد ملی»،و دیگرجراید تهران  ۹ـ 

جاری. ماه در
عراق. و ایران جراید ـ ۱۰

می نوشتند  ایران جراید که بود وقتی ۱۱ ـ
و انگلستاننیز انگلستانباید ازخلیجفارسبرود
داشتمیرفت ولی شبکه بهسبب کسر بودجه
که چنین نویسندههایی به میشد «بیبیسی»
حرفهاییمیزدندبدوبیراهمیگفت.(نگاهکنید

قلم نگارنده) به «شاهد زمان» به
و  سرویس  اینتلیجنت سابق عضو ـ   ۱۲
میآمد.» سرما از که «جاسوسی کتاب نویسنده
نوامبر هشتم ،«Le Point» به کنید نگاه ۱۳ـ 

J. M. Maurice با  ۲۰۰۸، مصاحبه
به همانجا. نگاه کنید ـ ۱۴

گفته  قبل ماه سه دو احمدی نژاد آقای ۱۵ـ 
نمی گذارندیکزن(هیالری) یا یک آمریکا در بود

جمهور شود! رییس سیاه پوست

نویسنده «فیگارو». ،A. Adler  ۱۶ـ
Courrier I سردبیر ،Ph. Th. Dangin ۱۷ ـ

               nternational

C.I اعتبار از Vzgilad به نقل به ۱۸ـ 
مادرید. ،El Pais از نقل به ۱۹ـ 

نوشته  پدرم»، «رویای به کنید نگاه ۲۰ ـ
اوباما. براک

،Foreigen Affair در R. Holbrooke ـ   ۲۱
نیویورک.

(S.Abramsky ) ابراسکی استنادساشا ـ به ۲۲
شیکاگو. ،In This Times در

آنچه اوباما نگفت

نوشته داده و خبر جمهوری انتخابات ریاست
برخی «هیات رییسه مجلس ترجیح داد است
جمهوری ریاست  انتخابات درباره مهم مسایل از
اهل سنت، و افراد از جمله کاندیداتوری زنان و
نکاتمبهم نظامیهمچناناز افراد نحوهحضور

قانونانتخاباتباشد.»
مجلس نمایندگان قول یکی از از روزنامه این
و زنان کاندیداتوری امکان «درباره است نوشته

پیشنهاددادم عدمکاندیداتوریفرماندهاننظامی
کردم تا مراجعه هیات رییسه به که اما هنگامی
گفتند بدهند، را پیشنهاد این رسمی طرح اجازه
بهضرر راینیاورد مطرح شود و پیشنهادشما اگر
نمایندگانمجلس هشتماستو اگرتصویبشود

خواهد کرد.» رد را آن شورای نگهبان
نیزبهروزنامه«کارگزاران» نمایندهشهرمریوان
رجل تعریف  با داشتیم قصد «ما است گفته 
را سنت و اهل زنان امکان کاندیداتوری سیاسی
این اما کنیم انتخاباتریاستجمهوریفراهم در

را به ما ندادند.» اجازه


