
  

  

       

  

  

  1393 ماه تیر برابر  2014 ژوئن ،3 ی شماره ،بوک فیس در ھنر

  

  

  آغاز سخن

   

  : نوشتیم اول شماره ی در ماھنامه

 مطالب حوصله فیسبوک اھالی و نیست عمیق مسایل طرح برای مناسبی امکان بوک فیس چند ھر«

 بوده مجازی/فامیلی ھای مالقات رایب اصال امکان این طراحی که دلیل این به شاید( ندارند را طوالنی

 و رشد برای ھم وسیله ھمین از توانستیم می گرفتیم می بھره بدرستی بوک فیس از اگر اما ،)است

 که دریغ اما .بگیریم بھره ... و باله،سینما اپرا، نقاشی، شعر، خصوص به ھنری ھای زمینه معرفی

 را صفحاتشان که کردند زده دل را ای عده. ندماب سالم محیطی در مدرن ارتباطی وسیله این نگذاشتند

 البته نما دوست نادوستان ھم شاید .دادیم تغییر را کارمان نحوه ماندیم که ھم ما، رفتند و بستند

 تر سریع ایم گرفته خو بدان که خودمان زندگی و عشق و کار مسیر در تا رساندند یاری ما به ناخواسته

 بخش یک و ایم کرده برقرار آزاد سینمای سایت وب با تری گسترده ی رابطه پس این از. کنیم حرکت

 گزینشی بار یک ماه ھر که »بوک فیس در ھنر ماھنامه« عنوان با ایم گشوده سایت وب در جدید

 فیس در که آنھا از. است شده منتشر بوک فیس در ھنر ی زمینه در ماه یک در آنچه از داشت خواھیم

 وفرھنگی ھنری مباحث به اما نگشودند بوک فیس در ای صفحه ھیچگاه الاص که آنھا نماندند، بوک

  ».باشند داشته دیدار ما با سایت وب بخش این در که کنیم می دعوت ،عالقمندند

  



  :کنیم می اضافه بار این

 برای امکان یک به شود تبدیل ھم شاید بیفتد، جا تدریج به باید که است نوینی کار و راه اقدام این

 فیس در فعالیت دامنه ی گستردگی خاطر به. یابند راه ھا سایت وب به ھم بوک فیس مطالب اینکه

 ای دریچه تواند می مطالب این روی تمرکز. شود می گم صفحاتش البالی در مطالب خیلی بوک

 که چرا ،ندارند اختیار در دیگری بیانی وسیله که گمنامان خصوص به آثار معرفی برای بگشاید

 نمی بدست سالم ھای راه از شھرت ھم  موارد ھمه در و اند نبوده مشھور مادر شکم از مشاھیرھم

 برای را امکان که اند دوانده ریشه چنان ناصالح مشاھیر موارد از بسیاری در که ایم بوده شاھد اما .یدآ

 ضمن ما »بوک فیس در ھنر« در .اند کرده محدود یا و مسدود ناشناخته اما سالم ھای اندیشه رشد

 این اینکه امید. سازان آینده برای گشائیم می ھم ای دریچه ،را ھنر نامداران کار میگذاریم ارج که این

  .گشائیم می را سوم دفتر امید این با. کند پیدا را خودش جای تدریج به جدید کار و راه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و سلطان آقا ندا یاد با

صدری، اشکان سھرابی و ھمه جوانان پر مریم سودبر، فاطمه ی سمسار پور، داودد 

الف به خیابان ھا آمدند، اما . شوری که در راه رھایی از شر نظام ارتجاعی و ضدبشری ج

به خاطر سازش و مماشات شبه اصالح طلبان و سبز اللھی ھا و رھبرانشان خون به ناحق 

  .ریخته شان پایمال شد

  

  



  صحرارودی باقر ینما،و س تلویزویون کننده و تھیه بازیگر یاد با

  

 در گذشته نظام در تلویزیون رادیو با که کسانی ی ھمه 

 ساز برنامهو یا  سریال، یا فیلم کننده تھیه –بودند  تماس

 پاک و صمیمی و ساده انسان این صحرارودی باقر نام با –

 در دیدمش می مرتبا من .بودند آشنا کش زحمت و دل

 پژوھش قسمت و نمایش واحد در ھماھنگی، دفتر

 او .بودیم ھم با مدام ماه دو یکی ھم بار یک و تلویزویون

 عھدهه ب را نصیب ام رفته دست از برادر فیلم تھیه امور

. بودم.. . ھراسی چه فیلم در برادر اریدست من .داشت

 شدم خبر با بھشتی مجید دیرین ھمکار طریق از وقتی

 کردند یاد او از درستی به بوک فیس در اش ویزیونیتل یاران .شدم دلگیر سخت ،شد خاموش نیز او که

 را صحرارودی باقر کارنامه ی خالصه )... و آسمانی  چم مسعود ،مطیعی ملک کامران بھشتی، مجید(

  .ن. ب .میداریم گرامی را نامش و یاد و کنیم می نقل بھشتی مجید بوک فیس صفحه از

  

 کنندگان تھیه از یکی او. رفت دنیا از ماه تیر ٨ یکشنبه امروز ما تلویزیونی ھمکاران از صحرارودی باقر"

 ترین سابقه با از یکی او .گفت وداع را دارفانی بیماری مدتھا بعد امروز که بود تلویزیون قدیمی و خوب

 با و شد متحمل انقالب از بعد در تلویزیون در زیادی ھای سختی که بود تلویزیونی کنندگان تھیه

 و انرژی پر بازیگران از ھمچنین وی. بود شده ممنوع کار از مدتھا و شد روبرو یزیاد ھای نامھربانی

 که انگیزی خاطره ھای نقش با را او سینما و فیلم حوزه در طرفدارانش که بود ایران سینمای خوب

 دره گنج اسرار« به توان می صحرارودی مھم ھای فیلم جمله از .شناسند می ،بود کرده بازی سالھا

 سریال در او بیادماندنی ھای نقش و» خواستگار« ،»زنبورک« ،»کشی سگ« ،»مسافران« ،»جنی

 معلم صحرارودی آقای نقش در صیاد پرویز کارھای و استوار سرکار چون انقالب از قبل دار ادامه ھای

  ".نمود اشاره مدرسه

  

  

  

   شافعی، علی از کاری

  بوک فیس در ما خانه جدید عضو

  

https://www.facebook.com/alishafeipage  

  

  !نویسندگان بر نظارت

  

 

  



  ؟....!!ما... کند می افتخار ،او کنی می افتخار میکنم،تو افتخار من

  

   اسدی مینا از !توپ ای دامنت به دستم کوتاه ی نوشته با ھمراه

  

 جمھوری تیم وطنی دارھای تب که شد فراگیر چنان تب نوع نای ھا روز این .است مسری فوتبال تب

  .دانستند شان ملی تیم را اسالمی

 بازی که آنھا. شما به برسد چه شده آور مالل ھم خودمان برای ایم گفته سالھاست آنچه تکرار دیگر

 برانکا دایم داشت، شباھت بوکس رینگ به فوتبال صحنه بیشتر کنند می اذعان اند کرده تعقیب را ھا

 به صورت و سر چشم، به رسانی آسیب یری،گ گاز بھم، پرانی لگد کرد، می رامنتقل !جبھه مجروحین

 ی ی مشتر پر سازان برنامه برخی ی چھره تماشای میان این در اما. بود شده مبدل عادی امری

 لذت دسمق نظام مقدس پرچم به مزین پیراھن با حسینی کامبیز نظیر زبان فارسی ھای تلویزیون

 که بیندیشیم و کند فروکش آن از ناشی ھذیان تب، کاھش از بعد اینکه امید .داشت ما برای وافری

 ھای نوشابه فروشندگان آدیداس، نظیر بزرگ ھای کنسرن ھست؟ کسانی چه برای ھا بازی این نفع

 مردم به ھم میسھ یاآ ... یا؟ و فیفا مارک به مزین بنجل کاالی کنندگان عرضه الکلی، غیر و الکلی

 از کوتاه نوشته مافیایی/ تجاری رویداد این به متعدد ھای واکنش از اما میرسد؟ برزیل معترض و گرفتار

 می منتقلش آزاد سینمای بوک فیس صفحه  روی از که. کرد لگ خیلی معروف قول به اسدی مینا

  .شماره این ماھنامه به کنیم

  

  توپ ای دامنت به دستم

 توی برود که میدادم اش قسم قران به و کردم می نیاز و راز توپ با ...نبرد ابمخو شب تمام دیشب،

. نمیزد پر پرنده برم و دور ... شادی و رقص و گل آنھمه با ... تابستان شب اولین ...حریف ی دروازه

 آفتاب به و رقصند می و خوانند می است رسمشان ... صحرا و باغ...  چمن و دشت به بودند رفته ھمه

 با که ماندم خانه در اما من .باران و باد و ابر بدون ... آفتابی کاملن روز یک آرزوی در ... کنند می سالم

 ...نکن رفتاری بد ما با اینقدر ... نباش ھوا به سر اینقدر جانم از بھتر و عزیز توپ ای :کنم نیاز و راز توپ

 ... ھاشم بنی قمر به ترا. کنی شاد را تیمل دل دشمن، ی خانه به ات اجالل نزول با که شود می چه

 ی بریده دست به ترا رضا، امام و حسین امام به ترا ... نیامده و آمده ھای امام به ترا ... تن پنج به ترا

  .نکن ناامید را عاشقانت عباس حضرت

 یزندان...  مارکسیست و سوسیالیست. .. طلب اصالح و الھی حزب ... راست و چپ از آدم، اینھمه

 راه از مھاجر و تبعیدی. تروریست و توریست ... مردمی غیر و. مردمی ھنرمند ... عقیدتی و سیاسی

 و برآورند فریاد متحدن مکان یک در که اند آمده اسالمی رژیم نشان ،"هللا" پرچم با. .. نزدیک و دور

 چه و کردند چه ما مردم با کاران جنایت آن که نیاورند خودشان بروی و ... ایران اااایییییرررررااان:  بگویند

 لوس را خودت قد وجب یک با تو بدھند دوستی دست و بیایند کوتاه پذیرفتند ھمه که حاال .کنند می

 نتیجه این به ھمه که حاال ... بردار لجبازی از دست مادرت جان ... جان بابا دروازه توی برو کنی؟ می

 ایران ایران صدا یک و است آنان مادر دلیران، مھد رانای و است ایران شان ھمه کشور که اند رسیده

 و مادران که سوزد نمی نوزاد کوچک ھای بچه برای دلت. بردار قدمی اتحاد این راه در ھم تو کنند، می

 پرچم در ھم را خودشان و اند پوشانده آنھا به قاتالن و سالخان پرچم از پیراھنی آرزومندشان پدران

 ی دروازه توی ترا تا کنند خودکشان و بدوند نفر یازده که اند داده تن ذلتی ھر هب و اند پیچیده اسالم

 یاده ب سال ھمه این که مردمی چگونه بینی نمی توپ، بده جواب عشق ھمه این به بکارند؟ دشمن

 از لب و کنند تجاوز مادرشان به اوباش و اراذل که دادند اجازه سال چھار و سی و نبودند میھنشان مام

  میکنند؟ نیاز و نذر و خوانند می ورد و میریزند اشک قواره، و قد این با تو، خاطر به نگشودند بل



 مردم و ریزد می فرو ایران آسمان سقف نروی آرژانتین ی دروازه توی امشب اگر...  نباش سنگدل !توپ

  ...  میرند می بدبختی و ... دوایی بی ... گرسنگی ... فقر از میھن

  ! نکن کوچک جھانی استکبار چشم در را نایرانیا! توپ

  !کن معجزه! توپ

  استکھلم ... چھارده و دوھزار سال ژوئن ماه یک و بیست ...شنبه ...اسدی مینا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )قبادی لیال( کمان رنگین و کلبهٔ  و باغچه جای به دار چوبه

  

://www.facebook.com/lila.ghobadyhttps  

  

 که است" ایرانی" خردسال کودک ُمھنا نقاشی این" کمان رنگین و کلبهٔ  و باغچه جای به دار چوبه"

   ...است کرده تصویر را احمدی حامد پدر، اعدام کابوس

 و شیر و تان ییآریا ساله ھزار ٧٠٠٠ تا ساله ٢۵٠٠ تمدن پرشیا، به که  پرستی میھن مدعیان شما آی

 ویران ایران بر حاکم گان پیشه جنایت پرچم کردن ھوا با آنھم ھستید" مفتخر" بودنتان ایرانی پلنگ

   !شده

 برای اما چرید می خوش دنیا سراسر در شده، اشغال سرزمین یک ثروتھای غارت با که ییکفتارھا آی

  .دھید می چاک سینه ایران وسطأیی قرون رژیم حفظ



 برای آتشه دو که" سیاسی غیر" اما سکوالر پریشان گیسو پوشان ژوپ مینی و یکروات ھای البی آی

  .کنید می تبلیغ تان آمریکایی ھمبرگر و پارک و اتوبان از پر و بلبل و گل" مدرن ایران"

 ھم ھا اعدام این و است" ایرانی"  ھم کودک این ببینید تا کنید باز ای  لحظه برای را تان بسته چشمان

  .افتد می اتفاق ساعت و روز ھر" گھرتان پر مرز" ھمان در

 را ٢١ قرن دنیای در اعدام اوّل رتبه فاشیست، رژیم این سایه زیر" تان تاریخی افتخارات" لیست به پس

  !کنید اضافه ھم

  ... باد شرمتان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  



  

  

  

  

   وزیری درخشان کتایون ی صفحه از

https://www.facebook.com/kati.derakhshan  

  

  بردارم را سرم کاش

  کنم قفل و بگذارم ای گنجه در ای ھفته برای و

  ... خالی ی گنجه یک تاریکی در

  ھایم شانه روی

  بکارم چناری سرم جای

  گیرم آرام اش سایه در ای ھفته برای و

  حکمت ناظم

  

  

  

  

  "ھمسریابی آگھی"

  

https://www.facebook.com/dokhtaresapho  

 

  ساله ھشت و بیست ھستم زنی

  غریب ھایی عادت با

  خودم قد ھم اشتباھاتی و

   زنم می مسواک را ھایم دندان صبح تا صبح که

  نشینم می اداره میز پشت

   را ھایم غصّه و

  کنم می فراموش روزنامه ی"ھا زمندینیا" خواندن با

  ام گذشته بسیاری ھای توفان از من

  گذارم می احترام - بشر حتّی - حیوانات ی ھمه حقوق به من

  را ھدف یک راه در کشیدن زجر من



  دھم می ترجیح زودگذر ھای لّذت به

  ام کرده تحریم را سینما

  بلند ھای پاشنه و تنگ ھای دامن

  گیرند می آدم از را کردن فکر آزادانه ّحق

  است مھربان من خدای

  وجدانم عذاب برای را جھنّم او

  آفریده نسلم بقای برای را وایاگرا و

  ام پذیرفته مضرّاتش ی ھمه با را بودن آدم من

   سقفش ی گوشه ھر از که دنیایی این در

  کند می چکّه شیمیایی بمب

  کند شدن فرشته آرزوی که باشد احمق باید آدم

  بدوزد بال ھایش نهشا زخم به و

  گردم می دنبالش که مردی

  باشد اعتقاداتم شریک باید

   کند زندگی ھا کتاب در نباید او

  بیاورد جلو ابرقدرتی ھر برای را صورتش و

  :ام گذاشته شرط دو او برای

  نشود خسته رفتن از وقت ھیچ اینکه اوّل

  .کند اطاعت ھایش کفش از فقط اینکه دوّم

  آقایی مانا

  1386 ،"خودم بن عیسی من: "ی همجموع از

  

  

  

  نجفی ناصر

  بازيافت

  

   ريختن فرو

  خاك اقامتِ  بر

   برگ عبورِ 

   چین سنگ پشتِ  از

   نیلوفر گردشِ  و

  .رنگ شیپورھای در

   شوی می خم

   زمین تاولِ  بر

   ھا عكس ممكنِ  غیرِ  تا و

  .زنی می زخم را سیگارت

   است؟ خیابان کدام ی ادامه ات، پیراھن

   كانالھا شاخسارِ  از

  !بچین ای میوه

  



  اعظم بوک فیس ی صفحه از

https://www.facebook.com/azamg1  

  

  داشتن دوست  

  

  تو ديده آسمان از امشب  

  میبارد ستاره شعرم روي  

  كاغذھا سپید سكوت در  

  میكارد جرقه ھايم پنجه  

  آلودم تب ديوانه شعر

  خواھشھا شیار از مگینشر

  سوزد مي دوباره را پیكرش

  آتشھا جاودان عطش

  است داشتن دوست آغاز آري

  ناپیداست راه پايان گرچه

  نینديشم دگر پايان به من

  زيباست داشتن دوست ھمین كه

  كردن حذر چرا سیاھي از

  است الماس ھاي قطره از پر شب

  آزاد بھراز

  

  

  

  شکیب .م / پراکنده ھای نوشته

  

  امتم

  شھر فالگیران

  ام کرده اجیر را

  ات قھوه فال در تا

  !!!بگویند من از

..............................................   

  ! میفروشند سنگ ،یا ھمــــه اینجا

  !میزنند سنگ ،یا

  ! انـــدازند می ســـــــنگ، یا

  ! اند دل ســــــنگ ،یا

  ! سنگــــــین نگاھـــــــــشان یا  ...

  ...!!! میکنم چه ایـــــــنجا بلورین دل این با ام مانــــده

..................................................................  



   نخ یک با چای کیسه

  ... رفت لیوان دل به

  ...  گفت لیوان به آھسته را حرفش

  ... لیوان و

  !شد قرمز آرام آرام

.................................................  

  کـــاش ای

  کـه ھـایـی آدمـ ھـمـان

  ... دارند برمی را ھایـم نـوشتـه

  را حـرفھـایـم و

  زننـد می خـودشـان نـام به

   بـدزدنـد ھـم را ھایم دلتنگی از ای گـوشـه

  !!! بــزنــنــد خـودشـان نـام بـه و

  

  

  زاده باقر .الف
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  شادی ترین غمگین آن من

  آزادی رویای دائم اسیر

  ... آبادی تصویر ترین ویران این من

  بنشین کمی

  یادم از رفته ھای احساس دختر آن منم

  بادم بر رفته ھای معشوق خاکستر آن من

  ... فریادم آوای در بنشسته ممتدِ  سکوتِ 

  نمیدانم اما را تو

  کردی؟ گذر من فکر تاریک کوچه از وقت چه نمیدانم

  !بودم تو یاد در کمی فراموشی در ھمیشه

  کردی؟ باخبر من غفلت از را خفته ھای عشق تمام کِی، و کجا

  ... بشنو کمی ... بنشین کمی

  باش جستجوگر را خودت جای من، صوت و سکوت ھای بم و زیر در کمی

  سرتاسر آزاد مرکبی با ... شوی اسطوره که نمیخواھم

  آخر دم تا اینجا از

  شد تنگ ذھنت اندام بر ھرگاه حوصله قبای

  آندم

  را دستھایم کن رھا

  من شعرِ  ناموزونِ  زنجیرِ  از آزاد ... برو

  ات پیله در برو

  شدن پروانه باز تا

  دیدن خوش خواب تا

  ... پریدن اوج تا برو



  شتاب بی رضا، نامه طوطی از پنجم حکایت

  

 ھم با زاھد و خیاط یک و نجار یک و زرگر یک وقتی: گفت طوطی 

 که گفتند خود با و نمودند ُمقام صحرایی در شبی کردند، سفر

 ھستیم کس چھار کنیم، پاسبانی و باشیم صحرا درین امشب

 .پسندیدند سخن این ھمه کنیم، نگھبانی شب یکپاس یک ھر

 بر تیشه خواب دفع برای و فتگر کردن پاسبانی نجار اول پاس

 و رسید زرگر نوبت چون دوم پاس ساخت، صورتی چوب از و آورد

 که: گفت خود دل با خالی، زیور و زر از که دید را چوب صورت آن

 و گردن و گوش برای زیورات و نمایم خود ھنر ھم من نموده خود ھنر و ساخته چوب صورت یک نجار

 آن به ساخته تیار زیور چنانچه شود زیاده او ُحسن که بپوشانم را صورت آن و بسازم او پای و دست

 خوش و صورت خوب نھایت دید را زنی شد بیدار رسید خیاط نوبت چون سیوم پاس پوشانید؛ لعبت

 از پوشانیده را او و دوخت عروسانه پاکیزه لباس حال در است برھنه اما پوشیده لطیف زیورات و اندام

 وضو زاھد دید را دالویز صورت آن و برخاست پاس جھت و شد زاھد نوبت چھارم اسپ افزود؛ او رونق آن

 جان صورت آن در حال در بده، جان را صورت این خدایا: که کرد دعا آن از بعد کرد ادا و گزارد نماز و کرد

 صورت آن بر کس چھار ھر برآمد آفتاب و شد آخر شب چون گرفت کردن سخن مردم ھمچو و آمد در

 من ام، ساخته و تراشیده خود از من که زیرا زنم این والی من: گفت نجار شدند؛ مبتال و قعاش

: که گفت خیاط ام؛ پوشانیده را او زیور من که زیرا شاید مرا عروس این: که گفت زرگر گرفت؛ خواھم

 این: که گفت زاھد ام؛ پوشانیده و دوختم من او برای پارچه بود برھنه که زیرا است من آنِ  از زن این

 اتفاقاً  کشید طول ایشان قضیۀ القصه گرفت؛ خواھم من یافته جان من دعای از بود چوبی صورت

 این: که گفت دید مذکور زن روی چون شخص آن خواستند، انصاف ازو اینھا و رسید آنجا شخصی

 را آنھا چنانچه کردید؛ جدا من از و آوردید من خانه از داده فریب را زن این شمایان است من منکوحه

 برادر است من برادر زنِ  این: که گفت دید زن روی چون کوتوال ،)ُبرد( کوتوال پیش گرفته مذکور شخص

 این کوتوال آن از بعد اید، گرفته زن این ُکشته مرا برادر شمایان بود برده سفر به خود ھمراه را این من

 که است مدت کیستید؟ شمایان: که فتگ کرد نظر زن بر چون قاضی برد؛ قاضی پیش گرفته را ھمه

 و مال حاال بود، گریخته گرفته من جنس و نقد بسیار است من کنیز این کنم می تالش من را زن این

  !گویید جواب کجاست مرا اجناس

 و شدند جمع تماشا برای بسیار مردمان و انجامید بطول و کشید دراز بسیار قضیه و خصومت این چون

 شھر فالن در و شد نخواھد فیصل مردم کسی از قضیه این: گفت بود حاضر پیری هانبو و مجمع آن در

 نمی انفصال مردمان از که قضیه ھر است »الحکم شجره« درخت آن نام کھنه و بزرگ است درختی

 کدام باطل سخن و دعوی و کیست حق که برآید آوازی درخت آن از برند، می درخت آن پیش شود

 پیش خودھا احوال ھمه و بردند ھمراه نیز را زن و رفتند مذکور درخت زیر دممر ھفت آن القصه است؛

 و پیوست درخت تنبه و شکافت آن در دویده زن آن و شکافت درخت تنبه حال در کردند، عرض درخت آن

 شرمنده زن آن عاشق ھفت و رود می خود اصل بطرف چیز ھر: که برآمد آواز درخت آن از و شد گم

   شدند
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 ویرجینیا مریلند، مقیم عزیزان ویژه به آمریکا مقیم دوستان تمام از

 کنگره یا ھمایش یک برگزاری پی در خواھشمندم سی دی و

 و مبارز گروھھای اتحاد در!!! بازار کباب موثر نقش بنام باشند

 دولتی مراکز زا بودجه اختصاص برای گیری تصمیم و سیون،اپوزی

 تلویزیونھای_ رادیو و کشککی آزادیخواه وبسایتھای ایجاد برای

  !!!پشمکی انترنتی

  مطیعی ملک کامران
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  ! غیره و اقتصادی ،ورزشی طنز نه

  متعلم علیپور ضار ی نوشته

  

  ! عزتمند و آبرومندانه باخت حکایت اندر

 معادل است چیزی ھم" عزتمند و آبرومندانه باخت" این

 برای حضرات ."عزتمند و آبرومندانه فقر" درآوردی من اصطالح

 آنچه تمامی به شان دادن رضایت و) خطی روی و زیرخطی از اعم" (جماعت فقیر" بیشتر چه ھر فریب

 و بوده قرار این از ورزشی و اقتصادی ی مقوله دو ھر در ناپذیر کتمان واقعیت ولی !"ندارند واقع در" که

 که گویند می اگر کسانی و ندارد" عزتمند و آبرومندانه" و باخت ھم باخت و است فقر ،فقر: که ھست

 قول به یا و قانونی حقوق و حق دالر ھا میلیون حضرات! راحتی ھمین به .گویند می دروغ، دارد

 شان فوتبال تیم خرج و اند کشیده باال روشن روز در را" !صحنه در ھمیشه امت المال بیت" خودشان

 و) !عزتمندش و آبرومندانه نوع از البته صد( باخت یک و مساوی یک است شده اش حاصل که اند کرده

 چندین ی آبرومندانه باخت این از ھاست" بعضی" ی جانانه دفاع آور رقت حال عین در و مضحک اما

 این از ناپذیرشان وصف خوشحالی و خرسندی ابراز و ") ملی تیم" نه و" (الف.جیم" تیم دالری میلیون

 سایر و مطبوعاتتوسط " !بالھت شدن جھانی" بر است محکمی تأئید مھر کوبیدن تردید بی که بابت



 که ھست لذتی عزتمند و ندانهآبروم باخت در که معتقدند عمیقا ھا" بعضی" این .جمعی ھای رسانه

  ! نیست مقتدرانه پیروزی و برد در

  تھران_  1393 تیر دوم_  دوشنبه
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  عزیزی امیر رضا
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  !کرد رؤیت را ھالل ھپلی

 امسال. است اعالم علمای بین کشمکش و نزاع اسباب ھمیشه ھالل رؤیت رمضان ماه ابتدای در

 رؤیت خورند، می را حقش مقلدان معموال ھرچند آید، می شمار به تقلید مسلم ازمراجع که ھم ھپلی

 در بیخود که دھد می اطالع ھمگان به و رساند مسلماتمی و مسلمین عموم اطالع به را رمضان ھالل

 و ھویداست روشنی به عکس این در که است دار روزه شکم اصلی ھالل. نگردند ھالل دنبال آسمان

  .دھد می مژده کنان افطار و خوران سحری ی ھمه به را رمضان حلول

  )بھگر حسن. (کنید مطرح را خود ھای پرسش و بنویسید نامه ھپلی به

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رحیمی رضا حمید
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 برادران به چندانی اطمینان فدوی بخواھید، را راستش اگر! کر برادران گوش باشد، خودمان بین - ریآ

 بھشت، قرارداد امضاء از پیش فلذا کند؛ معامله چاقو شرط بی ایشان با که نیست حاضر دیگر و ندارد

 کبود شالق زیر این از پیش مؤمنین که را شھروندانی آیا که دریابد تا کرد Research عوام بقول قدری

 زیرا نبود تبخشرضای چندان او پژوھشResult  عوام بقول که! خیر؟ یا اند رسیده بھشت به آیا اند، کرده

 کرده پرداخت را االھن حق ھم و پیاز ھم اند، خورده را چوب ھم ناسپاس، شھروندان آن که دریافت

  .است نبوده کار در ھم بھشتی و اند،

  



  

  قنبری فرھاد

  

  

  ":سھراب به رستم دادن گیر "

  

  * یل سھراب به رستم گفت چنین *

  * محل اندر دارم آبرو من که *

  * خود ابروی 2 کناز و تیز مکن *

  * خود موی مکن سیخی سیخ دگر *

  * چت گرم امتحان شب در شدی *

  * سرت بر خاک ای گمشو برو *

  * نبود بس فرستادنت اس ام اس *

  * نمود رو ما به ھم چت و ایمیل که *

  * افراسیاب دخت این تو کن رھا *

  * کباب نماید می را تو مامش که *

  * مدھی کشتن به تن سر سربه اگر *

  * دھیم دشمن دست ،پسر دریغا *

  * کیمیاست مملکت این در شوھر چو *

  * خطاست گرفتن زن تورانیان ز *

  * او بھر از ضایع مکن را خودت *

  * بجو دانش و بپرداز درست به *

  * باکالس یل ای ،ترم 8 درین *

  * پاس تو نمودی واحد 8 فقط *

  * بدی گریزان دانش و درس کز تو *

  * زدی پزشکی را ات رشته چرا *

  * آورم پول بابام گور از من *

  * دھم را ات شھریه ،ترم ھر که *

  * پسر پیشم پھلوانان از من *

  * سپر و تیغ و گرز جز به ندارم *

  * نیست توپ من وضع ،امروزیان چو *

  * 20 خرج و 17 من دخل دبو *

  * ای کرده نگه موبایلت قبض به *

  * ای آورده در را من جد پدر *

  * خویش رخش با بنده برم مسافر *

  * دیش پای دھی می مرا پول تو *

  * بود تھمینه راه این در مقصر *

  نمود لوست اینگونه من از دور که *

  

  



     

     

  

  

  سلطانی پروانه ی صفحه از مطلب دو
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  براندو ونلمار بارانداز در با تئاتر آموزش) 1(

 متد آموزگاران از یکی نزد در ترم یک برای حداقل باید که بود این تاتر برای من معلمی کار از بخشی

 برای ایتالیا از که سیما خوش شاگردان از یکی که آورم می خاطر به. ببینم آموزش لندن در اکتینگ

 ھم براندو مارلون که را )بارانداز در( نمایش از ای صحنه بود قرار بود، آمده) اکتینگ متد( یگریباز آموزش

 ظاھر در دھد، ارائه اش بازیگری امتحان برای بود کرده بازی

 .براندو مارلون از بود کپی یکی تنھا کارش ولی کرد اجرا خوب

 نای به صرفا امتحانش در نتوانست مزبور بازیگر که بگذریم

 اینھا البته. بگیرد قبولی نمره بود کرده تقلید را نقش که دلیل

 کسانی روی بر است براندو مارلون بازیگری کار تاثیر از ھمه

 که نیست ھم دلیل بی. ھستند بازیگری ھنر شیفته که

 یکی او. دانند مي بازيگري ھنر مسلم نوابغ از را براندو مارلون

 ای حرفه بازیگری شیوه و بود اکتینگ متد ھنر پیشکسوتان از

 ھا خیلی ھنر دنیای در اینروزھا متاسفانه. گذاشت بنیاد را

 بازیگری ادعای و اند یافته راه صحنه به…  دیگر دالیل به بنا

 حرفھایی روی واقعا میکنند، ادعا که اینقدر کاش ای میکنند،

 مثل بزرگی شھر در حداقل و کنند کار ھستند آن مدعی که

 یادگیری برای امکاناتش از است دنیا تاتر مرکر که لندن

 کاری اما است، فیل مثل ادعاھایشان که چرا کنند، استفاده

 دربدر بیچاره تماشاچی به بازیگر عنوان به صحنه روی بر که را

  ...  مثل میدھند، ارائه

  



  آلن وودی ی فیلمنامه براساس موزیکال) 2(

  

 بر ھم فیلمی پیش سال چندین خودش که آلن وودی یھا نامه فیلم از یکی که دیدم فیسبوکم روی

 صورت به استرومن سوزان بنام آمریکا، در زن معروف کارگردانان از یکی توسط ساخت آن اساس

 قھرمان ".برادوی فراز بر ای گلوله" نمایش. است رفته صحنه روی به نیویورک برادوی در موزیکال،

 ببرد صحنه روی به نیویورک برادوی در را خودش نمایش اردد قصد که است جوانی تاتر کارگردان داستان

 تا میکند قبول است، ھم ثروتمندی مرد که مافیا سران از یکی قضا از ندارد، کار این برای پولی ولی

 در بتواند ھم است شھرت آرزوی در که دخترش دوست که شرطی به کند، تقبل را او نمایش بودجه

 بسته داد قرار .کند بازی او نمایش

 و معروف بازیگران از یکی قضا از و میشود

 نمایش آن در میکند قبول ھم تاتر قدیمی

 میشود، روبراه کارھا ھمه .کند بازی

 دوست که روزی و میشود آغاز تمرینھا

 مخصوص بادیگارد با مافیا سرکرده دختر

 تازه کار مشکالت میاید، تمرین برای مافیا

 دادیاستع ھیچ زن که چرا میشود، آغاز

 ھمه از بدتر و ندارد بازیگری ھنر در

 و است ھم جیغ شبیه صدایی صاحب

 به را نمایش جمله یک نمیتواند حتی

   .کند ادا درستی

. کند نمایش جمالت درست کردن ادا و خوب بازی به وادار را زن نیست قادر میکند کاری ھر کارگردان

 تا میکند وادار را کارگردان واسلحه، زور از تفادهاس با باالخره ھست، ھم زن دبادیگار که مافیا مامور

  .بیاورد زبان به را آن بتواند او تا کند عوض زن شعور و فھم اساس بر را نمایش جمالت

 مربوطه مافیاچی پول و اسلحه زور با بیچاره کارگردان و میرود پیش به روزه ھر دردسر با تمرینھا خالصه

 آخر بعد و کند سانسور مافیا شعور و زن سواد اساس بر را ششنمای از قسمتی میشود مجبور روز ھر

 و فیلم این دیدن من البته…  باالخره و بکشد فریاد دنیا سر به اش شیروانی زیر کوچک آپارتمان در شب

  . است ھم ما امروز دنیای مسئله این که چرا. میکنم پیشنھاد دوستانم کلیه به را نمایش یا

 با میکرد فکر و بود آمده ایران از تازه دخترک .خوردم اینھا از یکی تور به پیش لسا چند ھمین میاید یادم

  ...  میگیرد تعلق او به ھم دنیا ھای جایزه ھمه و میرسد شھرت به زودی به دامنش زدن باال

 و سکس مسئله که ملیتھایی میان در ویژه به. بوده درگیر مسئله این با ھمیشه متاسفانه ھنر دنیای

 و مانده لفافه در ھمیشه مردمش ذھنی ماندگی عقب و مذھبی فشارھای دلیل به جنسی رابطه

 ترقی ھای قله به رسیدن و جاده کردن صاف برای ای وسیله به تبدیل سکس معموال است، تابو

 مسئله با شفافیت عدم دالیل به را کاال این که ھستند کسانی متاسفانه ھم ھمیشه و میشود

  ... ھم بعد البته و خرند می آسانی به دیگر ھاییکاال عنوان تحت سکس

  

  

  

  

  



  

 این با زعیم ی فرزانه از دیوار روی نقاشی کار با بندیم می را بوک فیس در ھنر سوم دفتر

 ... باشید پذیرفته را ماھنامه ی شماره این ھای انتخاب که امید

 

  

 

 


