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در شرم الشیـخ   
گذشت؟ چه

شرمالشیخ کنفرانس در خبرنگاران گفته به
جمهوری نماینده شد بین برگزار مصر در که
نماینده کاندولیزا رایس، و خانم ایران اسالمی
آنجا از است. شده بدل و رد حرفهایی آمریکا،
این ما در مورد از فضول بسیاری از ایرانیان که
آبدارچی طریق مکالمات سئواالتی داشتهاند از
دختر با اهواز در عمهاش پسر که کنفرانس سالن
نوار ضبط مدتیبیرون میرفته توانستیم خاله ما
نوار را این به دست بیاوریم. را مکالمات شده این
(تا دلشان بسوزد) ندارد حتی«بی بیسی» هم

میشود: مکالمهچنینآغاز

هلو. ـ ایران نماینده
باد! تو بر هلو ـ کاندولیزا

سهلی؟ یا ایرانـ  اهلی نماینده
آپ! شات کاندولیزاـ 

قال و داد  علت (به مییابد ادامه مکالمه 
صدا حرف میزنند، بلند عرب که نمایندگان

واضحنیست)
بیرون ما  را صدام ماست! مال عراق  ـ

کردیم.
آوردیم. ما را صدر مقتدا ماست! مال نه ـ

بردارید. سودان را شما ـ
میبخشید؟ خلیف کیسه از پیف، پیف ـ

سومالی را هم سر میدهیم. ـ
مال آفریقا همه ما، مال افغانستان و عراق ـ
باعث نخواستیم. مسلمان سیاه دیگه ما شما.

دردسرهستند.
زیاده. خیلی روت ـ

راستی اون دوست قزوینه. مثل سنگ پای ـ
ایرانیاتکجاست؟ قزوینی پسر

آپ! شات ـ
رییساتشاتآپ،هفت ـخودتشاتآپ.

آپ! شات آبادت و جد
میخواهید چهقدر میخواهید؟ پول شما ـ

ما بخرید؟ از و نسازید بمب اتم که
تو با جلسه این از قبل رفسنجانی ببینم، ـ

حرفی زده؟
با شما اینجلسهقراره نه ولیمیدونمبعداز ـ

باالتره. اون قیمت من از بزنه. حرف
اینکه از بعد میشه. شروع داره جلسه ـ

بیا پشتساختمان. کنفرانستموم شد
کنیم؟ چهکار که ـ

فکر کردی؟ حرف بزنیم. پس چی ـ
درسته؟ نیستی؟ قزوین اهل که تو ـ

هستم. قم شهر پایین بچه من بابا. نه ـ
رم؟ ـ
قم. ـ

فرانسوی گفتی. فکر کردم ـ
چه میزنم حرف زور به  را انگلیسیاش ـ

به فرانسه. برسه

ساختمان پشت کوچه توی قرارمون ـ
نکنی. دیر کنفرانس،

مکالمات این قرار استنوار آینده برای شماره
کنفرانس ساختمان کوچه پشت در که را نفر دو
عمویآبدارچیساختمان توسطپسر انجامشده
ما در دختر خاله یکی اون با محل کنفرانس که
کنیمومتن آنرا برای اهواز بیرون میرفتهاندپیدا
بای کوچه توی بعدی کنفرانس تا بنویسیم. شما

بایمیکنیم...

مذاکره در امارات
کلیه استانهای به مسافرت احمدینژاد که
به  میلیون دالر ۴۸ معادل بودجهای با را ایران
زیارت به خود اخیر مسافرت در رسانده پایان

رفت. عربی متحده امارات شیخهای
نیز آمریکا جمهور رییس معاون چینی، دیک
مسافرتمشابهای بهاینمنطقه داشتوروزقبل

نمود. ترک را احمدینژاد امارات رسیدن از
صحبت بین اصلی موضوع که گفته شده
تسهیالت ایجاد از غیر به شیخ ها و احمدینژاد
و ایرانی آیتاهللاهای آقازاده های برای مالیاتی 
تنب جزیرههای روی بیشتر  عراق، همچنین
بوده است. و نیز ابوموسی بزرگ تنب کوچک و

برای احمدینژاد میگویند سیاسی مفسران
جمهوری اسالمی به دوبی از حمایت رژیم جلب
مالکیت کرده که قبول آمریکا، همکاری با جای
مورد رشوه به شیخها، جزیرهها به عنوان موقت

گیرد. قرار بحث
جمهوری خارجه امور وزارت سخنگوی
دروغهای را امارات به جزیرهها واگذاری اسالمی
این به مربوط خبرهای خواند و بیگانه رادیوهای
دوقسمت کوچکرا به است تنببزرگو قرار که
«تنبمتوسط»بین دورژیمتقسیم نمایندوایران
شایعات را، «موسی» امارات و بردارد را «ابو»

اسالم خواند! دشمنان
و ایران مذاکرات متحده امارات سخنگوی
به و نکرد توصیف موفقیتآمیز زیاد را امارات

قیمت گفت: مستقیم غیر طور به خبرنگاران
این کنترل برای چینی دیک آقای پیشنهادی

است. بوده جزیرهها باالتر از ایران

بنالدن جدید اطالعیه
برادرانتروریستاسالمیعزیز. اخیرادولتهای
اماکن و فرودگاهها در شما شناسایی برای غربی
دولتیوعمومیچندنشانه تعیین کنندهبهماموران
قبلاز انجامعملیات را که بتوانندشما ابالغکرده
و بیاورند چنگ به انتحاری جهادهای و شهادت

بکشید. را آنها بچه و مردم و زن شما نگذارند
رنگ سن، طبقه سه به عالیم این نشانهها و
را لباستقسیم شدهاند. دولتهایغربی پوستو
ولی هستند نژادی تبعیض عدم مدافع که ببینید
تمایالت میخواهند تروریسم با مبارزه بهانه به
دنبال به را سیراب کنند. آن ها خودشان نژادی
تا ۳۵   ۱۸ بین خاورمیانهای سبزهروی جوانان

سالهستند.
اول که «سن» مورد در شما توصیه من به
و مو رنگ از میتوانید اگر که می باشد این است
افزایش را چروک صورت و که چین کرم هایی نیز
بدوناینکه سعیکنید کنید. استفاده میدهند،
پوستصورتو دست هایخود جلبتوجهشود یا
سیاهپوست برادران شبیه که کنید براق سیاه را
تا بزنید خود سفید به پودر و یا بشوید آمریکایی
شناسایی خاورمیانهای مسلمان عنوان به را شما
موفق دو مورد نتوانستید زیاد این اگر در نکنند.
پوشش های حذف با کنید سعی حداقل باشید
معمولخودتوجه ماموران فرودگاه راجلبنکنید.
پارچه ایسیاهدروسطچله بهجایپوشیدنشلوار
اتو بهجای پوشیدن پیراهن آستینبلند تابستان،
نکردهوبدونکراواتومخصوصاپوشیدنصندلبا
مانندغربیهاجلوه بایدسعیکنیدخودرا جوراب،
تمیزاصالحکرده وبهخودعطر دهید.ریشخودرا
واودکلن بزنید. شلوار جین بایک پیراهن سهدگمه
به را آمریکا پرچم کتانی با آرم کفش تیشرت، یا و
برای فریب حربه بهترین میکنم. تاکید پیشنهاد
الکلی مشروبات نوشیدن فرودگاه ماموران دادن
مسافران به کوچک در هواپیما بطریهای با که
دادهمیشود،می باشد. هیچ ماموربازرسیفرودگاه
به لباساش که تمیز مسافر تر و یک به نمی تواند
مشروب هم بوی دهاناش و گریه نمیکند او تن
اسالمی مشکوک تروریست یک عنوان به میدهد
(جهاد الشهادتالنظیف! التوفیق، الجهاد باشد.

باد!) تمیز شهادت تان و خوش
 

کراوات و روسری
بودم و نشسته دیشب بیحوصلگی از سر
عوض را ماهوارهای و ایرانی تلویزیونی کانالهای
غیر بیابم. به تماشا قابل خوراکی میکردم تا
خاطر به که اسپانیایی سکسی دختر صدها از
موزیکویدیوهای خوانندههای سبزهبودنشان در
که جم» «جام اخبار میرقصند، لوس آنجلسی
گویندههای زنشبه شکلیک کاندوم خودشانرا
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شوخی عکسی

دارید؟ ممنوعه چی خامنهای: کتاب

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

تابلو تا نیمچه کانال که قالیو و دو سه پوشاندهاند
عصبانیت با وجواهرمیفروشند چیزدیگری نبود.
تلفنم گذاشتم. آمریکایی کانال روی را تلویزیون
را خودش که بود قدیمی رفقای از زد، زنگ یکهو
آنجا و اینجا وقت بود. هر کرده مجاهدین قاطی
یقهام میدید، مرا پیکنیکسیزده بدر حتیروز و
کلیسایی مذهبی از مبلغین بدتر و میچسبید را
میگویند یهووا» «شاهدان آنها به که آمریکایی

کند. میخواست مرا از راه بدر
سالم واحوالپرسیکردیم.هنوززننگرفته بود
و نصفپولی میراند هم یکتاکسیقراضه هنوز و

میکرد. مجاهدین خرج میآورد در که را
بیارم؟ یک نشریه برات گفت:

پلیبوی؟ گفتم:
می گویم. را نشریه سازمان گفت: و خندید

ـنهمرسی،همانخبرهایجمهوریاسالمیرا
خواندهام. را شما نشریه که انگار میکنم برعکس
لیست از ما سازمان قراره که شنیدی ـ

بیاد؟ آمریکا در و تروریستی اروپا
کرده آنها با شیرینی معامله امیدوارم ـ

باشید.
درست آلترناتیو ما تنها که میدونی خودت ـ

هستیم. آخوندها وحسابیعلیه
فیسه! چه ببین دنیا ـ

نکن! شوخی ـ
ارتشیهای همه میگی. درست البته ـ
اروپا و آمریکا از دارند یا و مردهاند یا سلطنتطلب

حقوقبازنشستگیمیگیرند.
که هم جمهوریخواهان و مشروطهخواهان ـ
اسلحه به و اهل دارند و همایش فقط کنفرانس
تازهنصفشانتهدلراضی دستگرفتننیستند.

نیستند. ایران به برگشت به
لنگ کفش که هر نمیشه حال دلیل به هر ـ

کنم. کهنه ای را به پا
چکار میشه  زخم پاهات داره اگر ولی  ـ

میکنی؟
فروشگاه به برسم تا میروم پیاده اینقدر ـ

ملی! کفش هم شاید و نایکی
چه بامزه شدی؟ ـ

وقت هر گفتم بهت پیش سال دو من آقا ـ
صحبت من با بیا برداشت را روسریاش مریم

میاد؟ یادت کن،

روسری و روسری کجا این یادمه، ولی آره ـ
میکند. کجا؟ خیلی فرق آخوندی

بچهای دختر صورتی رنگاش اگر حاال ـ
فرقی است چه بچه ای پسر  آسمانی آبی  یا و

میکند؟
میکند. فرق خیلی ـ

شدن با قاطی من گفتم که بار بهت چند ـ
نمیکنم. حال سیاست و دین

اشکالی دارد؟ مگر چه ـ
موتورت روغناست، مثلقاطیکردنآبو ـ

و می سوزد. پت میافتد پت به
همه دیدهای، که را ما اخبار گویندههای ـ

نیستیم. غرب ضد ما میزنند. کراوات
ضد ممکنه میکنی زندگی امریکا در که تو ـ
چاره نداری که کار سر بیایی اگر غرب نباشی ولی

عوض کنی. خودت را
اعدام را تو اول کار  سر  بیام اگر من ـ

میکنم.
پوساندهام. موقع هفت کفن آن تا من ـ

موسیقی مثل آخوندها نیستیم. ما خدا به ـ
به معتقدیم. آزادی به داریم. قبول را رقص و
اعیاد بچهها ببین می گذاریم. احترام دموکراسی
سیمای ایران را چقدر در تلویزیون سنتهای و
بدر و سیزده  نوروز جشن تبلیغ میکنند. آزادی

تلویزیون دیدی؟ را از ما
ـنهخیلیمشغول تماشای خطبههایمسعود
میکردم. گریه میدیدم و سه بار دو روزی بودم.

وقتنداشتم.
مستقیم صراطی هیچ به اینکه مثل تو ـ

نیستی.
آمریکاییها آمار مثل شما چرا آقا جان، ـ
درصد کشور چند خارج در حداقل نمیگیرید که
هستند؟ حاال شما طرفدار ایرانی مردم مهاجر

خودش. جای ایران داخل
تبلیغات نیست. حالیشون اینها خب، ـ

شده. خیلی انجام علیه ما مسموم
شبیه حرف اش هم اسالمی  جمهوری ـ
زد باید و نمیفهمند اینها میگوید شماست،

سرشان. توی
نمیزنیم. ایران ملت سر توی هیچوقت ما

احمدینژاد میگفت. خمینیهمهمینرا ـ
ولیببینبا همینجوریحرفمیزند. اتفاقا هم

مادر و خواهر با بگم بهتر یا ما دخترهای و زن
حجاب چکار بهانه به خیابانها در در ایران ما

می کند. دارد
نخواهیم اجباری  حجاب وقت هیچ  ما ـ

داشت.
اردوگاه در مجاهد دخترهای از یکی اگر ـ
از را او شما را در بیاورد روسریاش شما اشرف

نخواهید کرد؟ عراق بیرون
... ـ

اونجایی؟ هنوز ـ
آره... ـ

شوخی به عنوان حاال روسری مریم را ببین ـ
را روی تبلیغاتت نزده کراوات مسعود تا گفتم ولی
باشه قلبم توی من دین بگذار و کن محدود من

توی خیابانهای تهران. تا
قرار میدونم مدت ها رفت. خداحافظیکرد و
نیستبهمنزنگبزند،شایدهمدوسهسالدیگر

دهیم. ادامه بحث را این و دوباره کند تلفن باز

بیحجابان تبعید
تلفن گاهی از چند از تهران هر که بچههایی
حجاب برای فشار وضعیت می گویند میکنند
است. آمده در بدی خیلی حالت به اجباری
است دولت شایعاتی قرار آنها میگویند طبق
در صورتدستگیری زنانکمحجاب احمدینژاد
تن به که لباسهای نیمهغربی آنها (مخصوصا
کوچولویی و مامانی سگ خوشگل قالده و دارند
اخطار آن ها به بار سه تا گرفته اند) دست در را
از تهران خارج به را آنها بار سه از بعد میدهد و
نمی دانم راستودروغخبر را تبعیدخواهند کرد.
همه اسالمی جمهوری در اینکه به توجه ولی با
نامه ای است، شده عادی امری کامال مزغلی نوع
ارشاداسالمینوشتمویک برای وزرات فرهنگو
هم برای امام جمعه تهران فرستادم. آن را از کپی
آن است ممکن اگر که کردم تقاضا نامه این در
روسری بار اخطار گرفتهاند و سه دخترهایی که
به خانه را طالیی داشته اند موهای روی نواری
را شخصا آنها خودم تا کنند تبعید مندر آمریکا
جوابی و آیتاهللا دفتر آن از تا امروز کنم. تنبیه

است... نیامده من برای

تکنوشته چند
تجربی...
کنید! کمک محروم من به (۱)

عملیاتقبولقیمومیتکودکانبیسرپرست
هالیوود، مامانی ستاره سکسی و توسط محروم و
و او دارد. ادامه هم هنوز جولی، آنجلینا خانم
شهر در دهها کودک را به خانه خود شوهرش
برای نئورلئانآوردهوخانمجولیشخصا توفان زده
هم من پیش ماه چند میکند. صرف وقت آنها
و بیسرپرست کاندیدایی عنوان به را خودم اسم
«محروم»بهستاد«Adoption» ایشانفرستادهام. 
جولی خانم خانه به و نیاید پیش سنی مشکل اگر
راهپیدا کنم،حالتممانندکسیخواهدبود کهبلیت
بختآزماییاش برندهشده باشدویا کسیکهتوفان
هر شده، در رد نئورلئان در خانهاش بغل گوش از

است! روغن توی حسابی نونم صورت دو

پرید! درخت از که سوژهای (۲)
سرم. آمد توی مطلب خوب سوژه یک دیشب
بنویسم مطلب را کاغذ بردارم و قلم و این که از قبل
کامال رقصخانم شکیراشروعشد ومطلبوسوژه را

قول شد این که رقص تمام کردم، بعد از فراموش
می نوشتم! باید برایتان چه بیافتد که یادم میدهم

شو! جماعت همرنگ (۳)
سالهاست حسین. اسم به دارم رفیقی یک
از بعد آمریکاست. در غیرقانونی و قاچاقی که
اینکهشنیدجورجبوشمیخواهدهمهمهاجران
رسمی سیتیزن و آنها را عفو کند را غیرقانونی
«خوزه» به حسین  از را اسماش رفته  نماید
بهش هرچه بیافتد. کارشبهتر راه تا عوضکرده
غیرمکزیکیها شامل عمومی عفو که میگوییم
زد زنگ دیشب است. نرفته خرجاش به میشود
از مریم را دخترش اسم محکمکاری گفت برای و
به بعد این به از کرده و زنش «ماریا» تبدیل به

بود! خواهد «کونچیتا» کبری جای

روشنفکر بودن! حیف از (۴)
گربهامرفتهبودرویپشتباموپاییننمیآمد.
میوکنان کنی؟ میو پرسیدم: رفتیاون باالچکار
را داغ شیروانی روی گربه ای کتاب داد: جواب
خجالت و کنفی حالت نه! با گفتم: نخواندهای؟
خانه موش های دنبال کرد شروع و پایین آمد

دویدن...
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