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مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
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Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

سوپـر مارکت توچال
آتالنتا در

قیمت ها مناسبترین و اجناس بهترین با
عزیز میباشد خدمت هموطنان در

Phone: 678.354.8400

Fax: 678.354.8080

950 Cobb PKWY, South, # 120, Marietta, GA 30060

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

ایران از کوتاه خبر چند
با  خود آخرین مصاحبه در  احمدینژاد  *
به نفت بشکه که چه ما به گفت: خبرنگاران
با  حتی ما گفت است!؟ او رسیده دالر ۵۰ مرز
خواهیم  غرب تحریم مقابل در دالر ۵۰ بشکهای
خورد. البته نخواهیم تکان خود جای از ایستاد و
یک  باید کند سقوط دالر ۴۹ نفت به اگر قیمت

اساسیبکنیم! فکر
بر  طالبانقممجددا با دیدار در * احمدینژاد
پایان ریاستجمهوری زمانتا ادعایاینکه امام
امری را آن نمود و پافشاری خواهد کرد ظهور او
که طلبهای سئوال در او خواند. الهی و طبیعی
اینقدر را این ظهور علت چه شما به بود: پرسیده
تورم۵۰  گفت: با لبخندزنان تصور میکنید؟ زود
که می گویند  دالری ۵۰ نفت بشکه و درصدی
راه  حضرت میرسد مگر آن دالر ۵ به زودی به

دیگری دارد؟
وزیر  کردان علی نشده تایید اخبار * طبق
سابقکشورودارایمدرکسابقدکترایدانشگاه
احمدینژاد تیم در هم باز است قرار آکسفورد
گرفته قرار اینترنت در که نامهای طی گردد. ابقا
محموداحمدینژاد علیکردان رابهسمتریاست
و ادب فارسی منصوبنموده فرهنگستانزبان و
کارشناسان است. کرده امضا را او حکماستخدام
اینانتصابشکدارند(و درباره آنکه سیاسیبا
میگویند حکماستخدامی علیکردانبا استفاده
که شده) عقیده دارند جعل فتوشاپ ساخته و از
مدارکجمهوریاسالمی دنیایجعلاسنادو در
به تردیدی و کمتر شک این خبر صحت در باید

داد! خرج
نام  دولت که هفته اقتدار مراسمی طی * در
بود کلیه نیروهایبسیجو سپاه وحزباهللا گرفته
انتظامیبه خیابان هایشهرهای مختلفایران و
جفت ترس از  که را  ملتی و حسابی  ریختند
اسالمی) نمودند (هالوین زهره ترک بودند کرده
خطر نظامی این مانور گفت: با دولت سخنگوی
او  داد. خواهیم تقلیل ۵۰ درصد را مردم شورش
مانورها  این جریان در را بقیه ادامه داد:۵۰ درصد

شناساییو دستگیر کردهایم!
خود  نطق خاکی ضمن در * استاندار قزوین
دبیرستان من بعد از کسب دیپلم گفت: مردم به
یک عنوان به کردن کار شدن، دانشجو جای به
از سپس ساده ساختمانی را پذیرفتم. او کارگر
۵۰ داشتند  زیر هوشی ضریب که حاضر جمعیت
قبل و دیپلم بگویند شغل او بعد از که خواست
جمعیت است؟ بوده استانداریچه مقام احراز از

عمله! عمله! داد: جواب بلند یکصدا و
و از جمعیت تشکر از پس استاندار قزوین
کردان علی قالبی دکترای مدرک اشاره به ضمن
وزیرکشورگفت:کسانیمثلکردانباعثشده اند
سابقه و کارشناسی و مدرک بدون عمله من که
دفاع به استاندارچنینشهریبشومومجبور کار

نشوم. خود تحصیلی مدارک از
جهانی  بانک شده تایید آمارهای * طبق
واردات دوم مقام ایران کشور ملل سازمان و

کسب کرد.  ۱۹۲ کشور جهان میان در را گندم
وزیر با مشترک اعالمیه ای در ایران وزیر اقتصاد
مردم میدهد که نشان این گفت: بازرگانی ایران
بازرگانی اتاق رییس دارند! دوست نان چقدر ما
اگر گندم گفت: خبرنگاران با مصاحبه ایران در
مینمودند بعد به ایران صادر میکردند و نان را

می گرفتیم! قرار اول مقام در حتما
درباره احتمال  * سخنگوی وزارتامورخارجه
تهران در  آمریکا منافع حفاظت دفتر افتتاح 
در حفاظت دفتر گفت: چون ما خبرنگاران به
برایباز واشنگتنداریمنمیتوانیمتقاضایآمریکا
افتتاح گفت: رد کنیم. او مرکزی را چنین کردن
بزرگی برای شهرداری دفتر باعث دردسرهای این
جا برای تسهیالتی باید چون بود خواهد تهران
و  ویزای آمریکا صف های۴۰ کیلومتری اخذ دادن
این به منتهی خیابانهای در پناهندگی تقاضای

نمایند. ایجاد دفتر
کرد:چقدرخوباست که اضافه این سخنگو

نیستم! تهران شهردار و دولتم سخنگوی من

بمبئی در اپرا
و تیراندازی جریان در قبل روز چند
بمبگذاری هایمتعدد در شهربمبئیهندوستان
کهمیگویندتوسط تندروهای مسلمانپاکستانی
از را خود جان به دویست نفر نزدیک شده انجام
دستدادند.بسیاری میگویند مقصراصلیدراین
دادنویزاهای با جریاندولتهندوستان است که
در که دانشجویانی به دانشجویی راست و چپ
ندارند تحصیل حق و بضاعت خودشان کشور
آتشه دو و جوان تروریستهای ورود برای را راه
انسانها مرگ که آن است. با کرده باز بنیادگرا
این بی گناه در آنهاییکه روحهمه به تلخاست و
جریان احتراممیگذارم شدهاند کشمکشکشته
شکل به و اپرا یک صورت به را بمب گذاری این

مجسم کرده ام: زیر
زبان به اپرا این فنی نقص علت به (توضیح:
شده اجرا  انگلیسی زیرنویس بدون و هندی 

وحشتناک بمب صدای می رود. باال پرده است)
صفحه روی پاره و زخمی بدن های تیراندازی. و

که این ضمن نقابدار تیرانداز ده می افتند.
روی است معلوم نتراشیدهشان ریشهای

صحنهمیآیند.
برایشان مردم یه! یه... یه... نقابداران: گروه
میشوند رقصکنان خارج میزنند. آنها دست

وارد چپ سمت از هندوستان وزیر نخست
از سمت هندوستان کشور وزیر صحنه می شود.

میشوند. ساکت مردم میشود. وارد راست
که چه ای دانا؟ که چه ای وزیر: نخست

دانا؟
میکند: تکرار کشورسرشرا میخاراند و وزیر

چه که دانا! چه که دانا! ای ای
وارد پاکستان نخستوزیر صحنه پشت از

ندانا! که من ندانا! که من می شود: صحنه
مشرف پرویز پاکستان نخست وزیر سر پشت
گوش گفتن کرتاهی. صحنه میشود: وارد هم

نکرتاهی!
و پولیده ژولیده شخصی میان جمعیت از
میشود و بلند سوراخ سوراخ سفید با کاپشن
جمعیت همه میرود. صحنه روی رقصکنان
و نیمکت زیر به احمدینژاد ورود ترس از سالن
صندلیسالنشیرجهمیزنند.احمدینژادلبخند
به حرکتدرآوردن دستشبه جمعیت با میزند و

میشود. بلند موسیقی صدای میکند. سالم
هاهاها... وای... آی...  احمدینژاد:

هاهاها!
تماشاگران... صدای تشویق میافتد. پرده

هیالری انتصاب دالیل
کلینتون

چند اوباما باراک شنیدهاید که همان طوری
هیالری سناتور انتصاب رسمی بهطور قبل روز
وزیر سمت را به بیلکلینتون همسر  کلینتون
امور خارجهاعالمکرد.طبقاخباررسیدهازطریق

روزنامههای رفقاینزدیکخوددر کاخسفید ونیز
را توسطباراکاوبا، دالیلاصلیانتخاب او معتبر

میکنیم: خالصه زیر شرح به
است! پوست سفید چون ـ ۱۰

ایالتنیویورک  همچنانسناتور چوناگر ۹ـ 
شود! دماغ موی است ممکن بماند

چونزناستوبایداعتمادفمنیستهایی  ۸ـ 
دوباره میخوردند را ساراپیلن گول داشتند که

جلبکرد!
حرف  شمرده خیلی را انگلیسی چون ۷ ـ
زیاد جهان که دیگر کشورهای و رهبران میزند

کارشانسادهتر میشود! انگلیسی نمیدانند
مسافرت  جهان کشورهای اکثر به چون ۶ـ 

میداند! خوب را آن ها رسوم و آداب و کرده
اسراییلیها  نصف و عربها نصف چون ۵ ـ

دارند! قبول را او
چونزناستوسرانبعضیازکشورهای  ۴ـ 
قول او از و بدهند دست او با نمی توانند مسلمان

بگیرند! مردانه
به  میتواند شوهرش اجازه بدون چون ۳ ـ

کند! خارجمسافرت کشورهای
چون بهاندازههنریکسینجرتجربه روابط  ۲ـ 

از اوست! بهتر صدایش اما خارجی دارد
یک شماره دلیل و

باشد  مسافرت مرتب در حال باید چون ۱ ـ
کرد) همراهی خواهد اکثرا را او  شوهرش (و
سفید کاخ از میتواند را بیل کلینتون جوری این

نمود! دور

تاریخی جدید حقایق
میتوان گفتاینترنتشایدبزرگترین اختراع
است. روزانه اختراع الکتریسیته بوده بعد از بشر
در علمی و تحقیقات و مقاله خبر میلیاردها
رد اینترنت طریق از جهان سر تا سر مردم میان
در جهان شراکت مردم کمک می شود. به بدل و
اینک شکلپردازی اطالعاتوموثق ترنمودنآنها
میتواندقیقترینوقایع وحوادثتاریخیجهانرا
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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

آذر) ۱۸) دسامبر ۸ دوشنبه

زن در سینمای ایران بررسی نقش
انقالب از و بعد دوران های قبل در

سخنران:
اکرمی جمشید

کلمبیا دانشگاه استاد
      در نیویورک

آذر) ۲۵) دسامبر ۱۵ دوشنبه

ادبی نقد تاریخچه
رضا قنادان سخنران: دکتر

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

شوخی عکسی

ساختهایم! خودمان الهام از آفتابههای با را جدید اسلحه این -

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

 بقیه در صفحه ۳۳   

سرابی آرش دکتر
فیزیوتراپی کایروپراکتور ـ

درد کمر و درد سر درد، گردن درمان

Mehrdad Assareh

571-309-8048
earth4me@yahoo.com

$ 495,000 / $ 2,500
    (Owner Financing) میباشد خریداران به دادن وام آماده مالک

شوید آن عین حال صاحب در اجاره کرده و میتوانید ملک را یا
(Rent to Own)

یا  Owner Financing و درمورد مایلید و نمیرود فروش به منزلتان اگر
فرمایید عصاره مشاوره مهرداد با داشته باشید، لطفا بیشتری اطالعات Rent to Own

(Reston) در رستون منزل یا اجاره فروش

رویصفحهمانیتور نظارهکرد. منکهخودمبدون
نمیزنم. سفید و سیاه به دست کردن «گوگل»
ایران تاریخ درباره تفریح روی از نهایی تحقیقات
دست به نتایجیبسیار شگفت انگیز و داده انجام
با اینترنت مطالب مقاالت و بسیاری از یافتهام.
آنچهکه کتابهای تاریخ ما عنوان کردهاند مغایرت
دارند.سایتاینترنتی«ویکیپیدیا»کهمی گویند
شده روز به حقایق  است گوگل ناتنی  خواهر

است. کرده درج ایران تاریخ درباره جدیدی
زیر مورد از چند می توان مثال  عنوان به

برد: نام
بوده  دادگر انوشیروان دادگر واقعا که * این
عنوان به او که شده گفته ندارد. حقیقت زیاد
موقع آن (البته خود انتخاباتی قولهای از یکی
طنابی زنگ و نداشته) وجود کمپین انتخابات و
مردم بود تا گذاشته  قصرش ورودی یا سرسرا و بر
دارند او دولت از شکایتی که شاکی و مظلوم
را زنگ نداشته) دولتی هم وجود موقع آن (البته
کار به او بیاورند تا در صدا طناب به کشیدن با
و زنگ چنین شده معلوم کند. رسیدگی آن ها
زنگ نوعی آن است. نداشته وجود اصال طنابی
ترساندن جنبه هم و طناب بوده دزدگیر «آالرم»
به تا از اعدام با طناب را داشته است مراجعان

نزدیکنشوند. کاخ
لباس  صفوی عباس شاه می گویند که * این
ملت میان به و میپوشیده را فقرا و دراویش
آن او (البته دولت و درباره او تا بداند میرفته
و میکنند فکری چه نداشته) وجود دولت موقع
چهانتقاداتی میکنندصحتندارد. گفتهشدهکه
براساستحقیقات جدیدشاه عباسصفویلباس
اصطالح آن به غرب در که را پوشیدن عوضی
این  از داشته و Cross Dresser میگویند دوست

تحقیقاتبیشتر نشان است. کارها لذتمیبرده
حتی (و زنانه چادر گاهی با حتی او که میدهد
توری حریر و خوابهای لباس با پوشیدن گاهی
از بسیاری است. میرفته مردم میان به زنانه)
جشن ایده که  می گویند اینترنتی دانشمندان 
است. گرفته ریشه صفوی عباس شاه از هالوین

سفر  در شاه ناصرالدین که گفتهاند مثال *
آورد. خود قصر و به سرسره خرید یک خود خارج
به سرسره با سر خوردن از باالی می گویند او
اولین زنی و خود میافتاد حرمسرای میان زنان

روزانه معاشقه عنوان به میکرد برخورد او که را
درست هم این شده که مینمود. ثابت انتخاب
شاه ناصرالدین و افتادن سرخوردن علت و نبوده
چاقش و درشت هیکل با که بوده این زنها روی
ازشرزنانحرمسرایبهخصوصیخالصمیشود

نماید. را زیر جثه خود خفه آنها و
موفقیت  عدم علت که شده گفته مثال *
پیامشان جهانی نبودن به خاطر مزدک و مانی
نتوانسته اند دیگر پیامبران مقابل در و بوده
درباره حرف کنند. این بسیاری کسب هواداران
تایید بودمورد اولینسوسیالیستدنیا مزدککه
ادعای مانی مورد در است. اینترنتی دانشمندان
برای و آسمانی نداشت او کتاب چون که این
است. میگویند همینکارشنگرفتکامالبیجا
از دیگر مانند پیامبران معتبر آسمانی را کتاب او
یادش بود نامنظمی آدم چون و کرد دریافت خدا
مردم او همین برای و گذاشته کجا را آن رفت که

نداشت. کتاب چون نکردند قبول را
غزنوی  محمود شده  گفته ما  تاریخ در  *
او مدح و که چاپلوسی کسانی بود مرده و کشته
را شاعرانی دهان او شده که گفته مینمودند. را
آن (البته او دولت و او وصف در زیبا شعری که
و سیم با زر بسرایند نداشت) موقع دولت وجود
پرمیکرد. تحقیقاتجدیدامروزنشان میدهدکه
فقط کردن دهانازسیموزروطالوجواهر این پر
یکبارصورتگرفتهوبعدازاینکهشاعرچاپلوسو
مداحبه حالت خفگی (ناشیاز قورت دادن انگشتر
شاعران سندیکاینویسندگانو برلیانمی افتد،
کرده شکایت به دادگاه فدرال غزنوی محمود از
غزنویبرایشاعرانو بعدمحمود آنبه از است.
میداده جایزه بانکی چک و نقد پول نویسندگان
است.یککپیازچکی که او برایفردوسینوشته
بعضی است. موجود اینترنتی سایتهای روی بر
سر سفته صورت به را چک این سایتها این از

درج کردهاند. ساله ۳۰ رسیددار
که دیگر می رسیم مهم پادشاه به دو پایان در
برای تاریخ نویسانما (ازجملههرودوت یونانیکه
تصور غلطی آمده بود) ایران گرفتن گرین کارت به

دادهاند. ما به آنها از
واقعا  محمدخان قاجار که آقا است * آمده
امروز استانداردهای حساب به و نبوده اخته
است. بوده همجنسگرا یعنی «گی» احتماال

قزوین مردم با او که است همین برای میگویند
رابیصدمه ترکمی کند کارینداشته وشهرآنها
اواخواهر بودن او را که کرمان اما از مردم شهر
مسخرهمیکردهاندانتقامسختیمیگیردوچشم
میآورد  حدقه در از ۷۰ من وزن تا را شهر اهالی
این تا نبوده هم ترازوی دقیق موقع آن (البته

شود). تایید عدد
شهامتو شجاعت  بهخاطر * یعقوب لیثرا
دشمنانبسیارستودهاند. بینظیرشدرجنگبا
یعقوب لیثهمانپادشاهیاستکه(مثل بعضی
پاره میپوشند کاپشن که ما امروز رهبران  از
زمین روی نشسته صورت به را آبگوشت و
میکرد. بودن خاکی ادعای بسیار میخورند)
بود وهمیشه پیاز میگویند غذایاصلیاشنانو
طبق میداد. قرار خام پیاز یک جیبش در
یعقوب پیروزی علت اینترنت جدید تحقیقات
بوده که همه آن ها این در جنگ با دشمنان لیث
میگذاشتند فرار به پا یعقوب دهان بد بوی از
زمین روی شدید مسمومیت حالت به یا و
آتی شمارههای در تسلیممیشدند. و میافتادند
تاریخ بودن نقیض و جریان ضد در را شما بیشتر
ما شده برای نوشته اینترنتی تاریخ ما و مکتوب

داد... خواهیم قرار

شکالت
کمدی ـ آپ استند برای ـ نوشته

من به را دوستانم این از کدام یک نمی دانم
و داشته خیر قصد که بوده هر میدانم اما گفت
است. بوده نگفته دشمنی به من روی از را این
دانشمندان مفصل تحقیقات طبق که گفت او
از بینمیبرد را انسان شکالت افسردگی خوردن
میدهد. سرمستی و شادی حالت یک او به و
و نداد به من را علمی این تحقیقات جزییات
به پنیر جای به چطور دانشمندان که نگفت
نظریهعلمی شکالتداده اند و رویآنها موشها

را بر پا کردهاند. خودشان
معدودی ایرانیان  از جمله  من که آنجا  از
خود نزدیکان  بقیه و رفقا  نظر به که هستم 
تجربه را  آنها توصیههای  و احترام می گذارم 
برای شکالتی رژیم این انجام به تصمیم میکنم

گرفتم. خود افسردگیهای و ناراحتی ها رفع
ناگوار فقط و بد خبر هرگونه با شدن برای مواجه

شکالتمی خورم.
نزولوسقوط قیمت و اخبار اقتصادیآمریکا
سهاممرادر روزنامههامیخواندموبه جاینگرانی
وجوشزدن وغصه خوردن، شکالتمیخوردم.
جورواجورم حسابهای صورت کردن باز از قبل
چند میآوردم در پستیام صندوق از روز هر که

دهانم میگذاشتم. شکالت در تکیه
بیربط هم زیاد دوستم حرف خودمانیم،
وغصه تحملدرد به نبود. خوردنشکالتواقعا
شادیوشعف به باعث میشد با و کمک میکرد

کنم. نگاه مسایل خودم و مشکالت
از را ایران  اخبار میخواستم وقت  هر
بحث برنامههای و یا ایرانی ببینم ماهوارههای
ازشکالت تماشا کنم یککاسهپر را سیاسیآنها
روشن را تلویزیون بعد و میدادم قرار درکنارم
آنها سیاسی و جدی برنامههای تمام میکردم.
خوردن با حتیبرنامههایفحشوفحشکاریرا
برنامهای که این و مثل میکردم دنبال شکالت

کمدیهستند مرتب میخندیدم.

دور همیشه که این بهخاطر زنم بعد کمی
خانه و تمام است شکالت لکههای از دهنم پر
کاغذ از پر اتاقخواب حتی و گاراژ و آشپزخانه و
و توضیح هیچ بدون مرا شده شکالت ها زرورق
یک با بعدا فهمیدم رفت. و ول کرد قبلی اخطار
کشکسابی و خیارشورسازی کارخانه که مردی
که است ریخته است. معموال رسم هم روی دارد
مشروب همسرشان به گفتن ترک بعد از مردان
شکالت هم باز روی میآورند. من مخدر مواد و
قاه فقط همسرم دادن دست از غم در و خوردم

نزدم. لب مشروب به اصال خندیدم. قاه
شد جمهور رییس احمدینژاد که وقتی
خبری وقت هر رفت. شکالتم خیلی باال مصرف
پر شکالت با فررا را دهانم میخواندم او به راجع
میزد و حرفی نطقی میکرد هر وقت میکردم.
کنار دستم سوئیسی سیاه و شکالت سوخته
بگیرم. را خودم احساسات جلوی تا میگذاشتم
یاد کرد را از مللنطق سازمان در روزی که او آن
و کادویی دوستان شکالتهای تمام نبردهام.
در را بودند داده کریسمس به من برای که فامیل
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داستایوسکی نویسنده  از رمانی مشهور ۱ ـ
براینر یول شرکت با فیلمی و روس

قهرمانان  از ـ گیالن در شهری ـ ۲
شاهنامه.

آرامـ   نا به وضع اشاره و گاه است ۳ـ  لرزان
قلعه. دیوار ـ در کشور دیگر دولت یک نمایندگی

گوسفند ماده  االغ!ـ راه راه منجمدـ  آب ـ ۴
منسوبین. از ـ

چهار  از ـ فلز چهره و تنبیهـ  اشاره کلمه ۵ـ 
انجیلمعتبر.

زین  ـ غاشیه،روپوش ممسک و بخیل ۶ ـ
ضلعی. شش ـ

ـ سخن اشارهای ـ  و پشت بام ۷ ـ مهتابی
و تاب. پیچ

قیمتـ  نزدیکی  و ارزش ـ مهیا و فراهم ۸ـ 
شدن. دوست و

و  راغب  ـ  سترون ـ آسمانی بالی  ـ ۹
آرزومند.

ابر برقدار  ـ فرق و جدایی و پاکیزه، پاک ۱۰ـ 
رنگ ها. از ـ

بی  ـ درخت مرکب ـ روکار ساختمان ۱۱ ـ
ثمر.

ـ سرپرستی  عیبگویی ـ سایه، سایهگاه ۱۲ـ 
آزاد. و رها ـ یتیم کودک

نظامی  نیروی ـ وابسته به آبکی غذایی ۱۳ـ 
طبیعت. و خو و خلق ـ

مولد  وسایل از ـ عمومی آرای به مراجعه ۱۴ـ 
نیرو و برق.

تشکیل  آغاز در تبلیغاتی تخیلی ارتش ۱۵ ـ
جمهوری اسالمی.

بساط سبزی  در هم است قنادی هم در  ۱ـ 
رمان مینویسد. قصه و ـ فروش

سه حرف ـ  و حرف یک ـ  ۲ ـ روز قیامت
اتومبیل. راننده

برای  مادهای خانمانسوز!ـ بخش گرمی ۳ـ 
بندرگاه. لباسـ  از بیدزدگی پیشگیرش

زاج  ـ ـ شکننده غیر منقول ششم یک ۴ ـ
ـ دباغی پوست. سفید

ـ  فلزات  مادر ـ آزرده و دردمند ـ   ۵
بیگانگان.

عجایب  کنندـ  مجسمهایاز سودایناله ۶ـ 

و آهنگساز اخباری مضارع ـ عالمت هفتگانه
»و «ریگولتو اپرای خالق ایتالیایی مویسقیدان

«آیدا».
فروش ـ  پارچه ـ عقل سبک و ۷ ـ سست

ایران. حماسهسرای زادگاه
و  بزرگی  ـ نیمروزی غذای ـ بیدین ـ   ۸

جالل.
داور و  ـ گیاهی گوشت ـ مانند و ۹ ـ مثل

حکم.
قلیل  و ـ اندک تحول و ایجاد دگرگونی ۱۰ـ 

نوشیدنی! کش خط ـ گوارا ـ
ترک ـ  پدر ـ باطنی و صمیمی ۱۱ ـ دوست

نماینده دولت در شهری از کشور بیگانه.
از  ـ ناسزا و دشنام ـ دریا آب آمدن ـ باال ۱۲

گستاخی. و ـ دلیری کتاب درون عشاق
سفاک  دیکتاتور ـ عالمت  و نشانه ـ ۱۳

تازی. امپراتوری شوروی!ـ پدر
در جنوب ایرانـ   بندری ۱۴ـ  زراعت پیشهـ 

مشتقاتخطرناکتریاک. از

ـ  فراموشخانه  سازمان به وابسته ـ   ۱۵
پیش دهه چند نام به  فوتبالیست های  از

کشورمان.

بلعیدم. مسکن قرص مثل دقیقه سه دو عرض
وزنم بعد چندی پرخوری شکالت علت به
عقربه که وقتی ترازو روی رفت. باال وحشتناک
شکالت مشت مشت میرسید وزن درجه آخر به
بعد اهمیتینمی دادم. میخوردمومیخندیدمو
این افسردگیزیاد از اضافهوزنو مدتی بهخاطر از
و غصههای غم اندازه کافی برای شکالت به که
و کردم سکته ندارم بد اخبار با مقابله و خودم
بیمارستانشدم.خوشبختانهچونبدنمپر روانه
بردم. بدر از این سکته جان سالم بود شکالت از
بیمارستان. باالی سرم روی تخت آمد دکترم
کسی چه گفت: و را نگاه کرد پزشکی ام پرونده
این کیسه شیرشکالت در سرم به جای برایت
خیلی جدی به رگت وصل کرده است؟ ریخته و

قایمکرده زیر تختم شکالتکه تا بود. بهشچند
و نیار در را صدایش به خدا و گفتم: ترا بودم دادم
از خیلی میشه. بیکار کار از من اتاق پرستار گرنه
و رسید از راه زنم بعد دقیقه خندید. چند دستم
پشیمان من ترک از گفت که من بوسیدن از بعد
و کردیم گریه شوق اشک کلی با دوتایی است.
آنجا هم دکترم گرفتیم. آغوش در را همدیگر
در اشک هم او میکرد. تماشا را ما و بود نشسته
و طرفش رفت زنم به شده بود. چشمانش جمع
نجات را برایتشکر ازشما کهجان شوهرم گفت:
آوردهام. شما برای را کوچک کادوی این دادهاید
جعبه و تمام سه ساعتی در اتاق من بود دو دکتر
را بود آورده برایش زنم که خوشمزهای شکالت
می خورد شکالت که مدتی تمام در خورد. ته تا
و میزدند صدا را او اسم بیمارستان بلندگوهای
به و میخندید او ولی میکردند کمک تقاضای

محلینمیگذاشت... آنها

خالی از شوخی

ایران دارالترجمه
وکالتنامه، و شناسنامه از قبیل مدارک و اسناد کلیه ترجمه

و و تولیدی جتاری شرکتهای صنعتی و بروشورهای
پزشکی کلینیکهای و بیماران برای پزشکان درمانی کاتالوگهای

شما منزل به اسرع وقت در مدارکتان حتویل و دریافت برای ما
است رایگان دلیوری سرویس این و میآییم

میشود پذیرفته دنیا سراسر از ترجمه امور کلیه
Traveling Notary Public

Tel.: 818-992-1005
Fax: 818-992-4778

باشد. فهم» «سوء
زمان»،  «شاهد سوم نکبت»،جلد «ایام ۹ـ 

نگارنده.
دکتر  آقای مصاحبه به اشاره ـ  ۱۱ و   ۱۰
دانشگاه علومسیاسیدر بروجردیاستاد مهرزاد
فردا». «رادیو با گزارش کننده امضا و سیراکیوز

آنپخش شدوهر  از بارها صدایمنهم ۱۲ـ 
کردم مواجه را انتقاد سیاست آمریکا که با آن بار

حق. به شدم، با مالمت

گزارش... یک درباره

لو میروند فیلمفرو خواهدریختوهمهضعف ها
نیست. دوربین پشت آرتیستی میشود معلوم و
فهم آیا است. شده سرعت به منجر دیجیتال
این برای انسان امروز پیچیده زندگی معضالت
سرعتساختهشدهاست؟اینراسمیرامیپرسد.
اینوانفساسطحتوقعشانپایین منتقدینهمدر
فیلمسازانتوقعیکنابغه منتقدیناز دیگر آمده.
ندارند،چونسینما یکمصلحرا یا و ویکپیامبر
و روشنفکر امتیوی نسل است. شده عوامزده
فیلم کمیتههای انتخاب دوران است. هنرمند
ژوری ونیز جشنواره در قبل سال شدهاند. گیج
فیلم هایاولبودم.سطحفیلمهاآنقدرپایینبود
کرده را انتخاباولیه ازکسیکه گریهامگرفت. که
نسبت را پرسیدم. گفت مناحساسم علترا بود
روزی دادهام، چون دست از ها انتخاب فیلم به
هم دنیا زیباترینهای اگر با آیا میبینم. فیلم ده
روزیدهبارعشقبازیکنید،احساستانرانسبت
نمیدهید؟ دست بازی است از عشق چه هر به
چه؟ من زشتترینها با بار ده روزی عشق بازی
را عالقهام بد می بینم و ده فیلم روزی اکنون

وارد... مخملباف: از سیاست به سینما محسن
مسئول را دادهام. این دست سینما از به نسبت
دیجیتالدچار سینما با ونیز گفت. انتخابفیلم
سرطان شده.اینسرطان هرچهبیشتررشد کند،
کیفیت رفته، باال کمیت سینما زودتر میمیرد.

آمده. چه پارادوکسی!! پایین
و گاه پایین سیکلی است؛ گاه حرکت سینما
آیا عمر نزولیاست. باال میرود.اکنونسیرسینما

میدهد؟ قد دوباره آن صعودی سیر به ما
تماشاچی که کارشان پرورش فستیوالها،
برای کنند، اکنون ناب دفاع هنر تا از بود فهیم
مسابقه این وارد سرعت، قافله از نماندن عقب
را اول حرف فیلمها در تند، ریتم شده اند.
فستیوالها به دیگر می گویم: خودم به میزند.
پیش ساخت. نخواهم فیلم دیگر نمیروم؛ هم
برای دلم چقدر آه مرد... خواهم سینما مرگ از
فیلمهای خسته کنندهتنگشده است. زانوهایم 

دردمیکنند.منبه دردهایمخو کردهام.دردهایم
عوض میکنند. کمرمدرد میکند.سرم همجا با
مژههایممیپرند. قلبمتیرمیکشد. دردمیکند.
پایین خونم فشار پرواز کنم، وقتی که میدانم
مثل تماشاچی میشوم میبرد و و خوابم میآید
فیلم های مقابل در سینما سالنخلوت در خفته
پاراجانف برای دلم یکباره خستهکننده. و خوب
که آنها کجایند آه میشود. تنگ تارکوفسکی و

از سینما؟ نه و کاستند جان خویش از
به خانهاش مرا پاراجانف پیش همسر هفته
و در بر را پاراجانف نقاشیهای کرد. دعوت
در اگر بشقابی حتی دیدم. خانه کوچکش دیوار
هنری اثر یک از آن بود، پاراجانف شکسته خانه
تعداد از بیشتر ما در قدیم چرا بود. کرده خلق

فیلمسازخوبداشتیم؟ دوربینهایسینما
چه به پاراجانف میپرسم: پاراجانف زن از
زندانکمونیسمبود؟به جرم جرمی چهارسالدر

فعالیتسیاسی؟ هنرشیا
به جرم گفتند حزب رهبران پاسخ می دهد:

هم...!
داد؟ جوابی چه پاراجانف میپرسم:

قبول بود، که زندان در پاراجانف، میگوید:
لبخند با همواره شد  آزاد وقتی  اما نمیکرد
رهبران همه  با من گفتند، راست میگفت: 

حزب... داشتم!
آرام خودکارم دیگرخیلیکمرنگشدهاست و
اگرخودکارم تمامشد،نوشتنمنهم مینویسم.
محکوم من و نیست پروازی گویی میشود. تمام
خودکار شدهام. فرودگاه در نوشتن و زیستن به
اگر خودکار نبود نانوشته؟ یا نوشته مهمتر است
نانوشته ها چگونهنوشتهمیشدند؟این راخودکار
از اکنون هم از میپرسد. من از بیچاره زبان بی
مثل نوشتهام هم میترسم عذر میخواهم. شما

شود... تمام یک باره زندگیام

.۲۰۰۶ لندن،
جدید  تلویزیون «ایستگاه برنامههای ـ  ۷

در کاراکاس، ونزوئال. جنوب»
«فراخوانباماکو»مصوبهاصلیکنفرانس  ۸ـ 
باماکو درکتاب سمیرامین،«جهانی کهآرزو داریم
ـ۱۰۸. صفحات۱۳۴ ،۲۰۰۸ نیویورک، بسازیم»،

چاپ  ریویو»، «مانتلی ماهانه مجله ـ  ۹
۲۰۰۸ـ  ۲۰۰۵  نیویورک، سالهای

در سوم»، جهان «فوروم انتشارات و اسناد
سایت در سنگال داکار،

مصر  کمونیست حزب مصوبات و اسناد ۱۰ـ 
۱۹۶۳ـ  ۱۹۵۶. سالهای در

مجلهفرانسوی«خاورمیانه»درسالهای  ۱۱ـ 
۱۹۵۰ و ۱۹۵۱.

چالشهای... بر نقدی
می دهد دست از را جمعی یادگیری آموزش برای
مدت دراز برنامه و دارد کمیتهای کار کمبود و
نمیپذیرد درس یک عنوان به را شکست و ندارد
باسئوالبهچالشنمیگیرد وخودشودیگرانرا

دانست. یادگیرنده سازمان یک نمیتوان
ظرفیت دارای را کانون مقیمی دکتر
سازمانهاییادگیرنده دانست ولیاینکهآیندهای
چه که تا دانست منوط به این را درخشان دارد

وی آریها بیفزاید. به بکاهد و از نهها بتواند حد
قرن افضلشاعر بابا از اینشعر با را سخنرانخود

برد: پایان به سیزدهم
جهان پیمودیم جم جستن جام در

ناسودیم شبی و ننشستیم روزی
پرسیدیم جم جام وصف چو استاد ز
بودیم ما جم جهاننمای جام خود

چای صرف برای کوتاه استراحتی از پس
حاضران از چندتن  و یافت ادامه  نشست
فرشید دکتر که مطرح کردند را خود پرسشهای

داد. را الزم پاسخ آن ها به مقیمی

صبوری آینده نگری،

شدن شکسته احتمال
بیجار سد

بهدنبالبارندگیهای شديدواحتمالشکسته
مسئوالن در شهرستان رودبار، بيجار سد شدن
از پایینتر ساکنانروستاهاییکه گيالناز استان
خود را منازل تا خواستهاند دارند، قرار اين سد
مناطق از اين نيز هزار نفر و چندین کنند ترک

تخليهشدهاند.
های بارندگی میگويند  محلی  مسئوالن
آغاز این هفته روز دوشنبه از شامگاه که شديد
ورودی به حجم آب باالرفتن باعث است شده
است.طبقاينگزارشها سدمخزنیبیجارشده
شهر سد به ورودی آب حجم ميزان اکنون هم
خروجی  ميزان و ثانيه در ۳۴۰ مترمکعب بيجار

است. ثانيه در آن�۱۶۰�مترمکعب
علت به گيالن  استان استاندار گفته به
کنترل به سد پشت آب حجم جویی، تغییرات
فاجعه و بحران بروز احتمال «شدت از و آمده در

کاستهشدهاست.»
درهمينحال،بهدنبالافزایشخطرشکسته
ستاد مسئول عزيزی، افشين بيجار، سد شدن
تاکنون داد خبر نيز گيالن، مترقبه غير حوادث
سد که پایین خانههایی از ساکنان درصد �۹۵

را ترک خود منازل دارد، قرار بيجار خاکی شهر
کردهاند.

نفر هزار حدود پنج افشين عزيزی گفته به
منطقه در تخليهشده،  روستاهای ساکنان  از
استان احمر هالل اردوهای و هاشم امامزاده

گيالناسکانيافتهاند.
درحالی کهمسئولستادحوادثغیر مترقبه
گیالن از تخلیه اکثریت ساکنان مناطق در معرض
این احمر هالل مسئول است، گفته خطر سخن
در این مناطق ساکنان از برخی خبر داده استان

مقاومتمی کنند. منازلخود تخلیه برابر
دکتر جمشيدمحمدی،مديرعاملهاللاحمر
فرصت اندک «در است: گفته گيالن، استان
برخی بيجار باقيماندهتاشکستنسدخاکیشهر
سيل اهالیروستاهایدر معرض[جاریشدن] از
مقاومت خود سکونت محل منازل تخليه برای

و است که مسئوالن کرده میکنند.» وی تاکيد
امدادگران در تالشهستند،افرادیراکهمقاومت
تخليه کنند. محل خطر از میکنند راضیکرده و
راه اکنون هم «ايرنا»، خبرگزاری گزارش به
دست پايين مناطق روستا در چندين ارتباطی

سيالب شدن جاری اثر بر بيجار شهر خاکی سد
در انتقال اتوبوس دستگاه دهها شده است. قطع
ساکنانروستاهایشهربيجار،وش بيجار،براگور،
سدخاکی شاهعباسی بازارچه و هاشم امامزاده
شدهاند. گرفته به کار مناطق امن به بيجار شهر


