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شکرگزاری عید ادبیات
مراسم در آغاز هر سال به رسم هم امسال
طی مراسمی بوش جورج عید شکرگزاری روز
سنتی غذای برای که قرار بود را بوقلمونی سنتی
قرار طبخ مورد شکرگزاری عید روز در سفید کاخ
زیرفالشدوربین های داد و در قرار گیردموردعفو
برده کاخسفید به بیرون از خبرنگارانبوقلمون را
که مرغداری(بوقلمونداری) یا مزرعه روانه را او و
گفتن که به بوش جورج کرد. بود آن جا آمده از
ضمن معروف است در جوکهای لوس تگزاسی
با خنده بوقلمون این رسمی عفو امضای حکم
نکنه کن... صبر دقیقه یک گفت: خبرنگاران به
بهمن را اشتباهیحکمعفویکزندانیگوانتاناما
داد: مگر نخندید ادامه چون کسی داده باشید!

بخوریم؟ و بپزیم را گوانتاناما زندانیان ما بود قرار
احترامخاصی پنهان،منهمیشه چه ازشما
داشتهام. سفید کاخ شده عفو بوقلمون این به
برگشتن از است بعد ممکن را که او نداریم کاری
تحویل را و جنازهاش دوباره بگیرند مزرعهاش به
شانس که است این بدهند، مهم مارکتها سوپر
۱۰۰ میلیون  تعداد احتساب با بوقلمون این عفو
شکرگزاری عید برای ساالنه پخته شده بوقلمون
ناچیز است، میتوانید مجسم کنیدیکبه بسیار
کنید مجسم میتوانید چه؟ یعنی میلیون صد
وقتیکهاسمشرا را اینبوقلمونعفوشده قیافه
اعالم میکنند؟ گردونهقرعه کشیدرمیآورندو از
ازقیافهیکزندانی (اگراسمداشتهباشد).مسلما
بود. خواهد و سورپرایزتر بشاشتر اوین شده عفو
این از  یکی جوری یک داشتم دوست خیلی 
سفید کاخ شده عفو شانس خوش بوقلمونهای
او کمک میدادند تا با قرض روز به من چند را
چندبلیطبختآزمایی بخرم ومیلیونرشدنخودم
مذهبی که خیلیها میکنم فکر کنم. گارانتی را
به آرزوهایشان و دعاها به رسیدن برای و هستند
مقبرههایامامزادهها پارچه میبندند،یاساعتها
و جلو به را بدنشان اورشلیم در دیوار یک جلوی
چند را بوقلمون این من مثل باید میبرند، عقب
او دخیل غبغب و دم به و کنند ساعتی قرض
شود. مستجاب آرزویشان تا ببندند دعا کاغذ و
مقدسان و حواریون جزو میتواند بوقلمون این
عید شب بوقلمونها راستی باشد. امامزادهها و

دعا میکنند؟ شکرگزاری چگونه

روسیه در تظاهرات
والدیمیر علیه گسترده  تظاهرات  طی در
که روسیه، دیکتاتور جمهور رییس پوتین،
رییس دوباره را خودش  زور  به میخواهد
متفکرین و روشنفکران از بسیاری کند جمهور
روانه زندان به و دستگیر روسی دانشجویان و
«گاری شدگان دستگیر این از یکی شدهاند.
کاسپاروف»قهرمان معروف شطرنجروسیهاست

خود حریفهای بینالمللی هزارانمسابقه در که
است. داده شکست را

بمب مانند کاسپاروف  زندانی شدن خبر
را عمومی رسانه های توجه و ترکید جهان در
خود به دستگیری از بعد کاسپاروف جلب کرد.
وزیر خبرنگاران حضور یافته در زندان گفت: اگر
دیگری وزیر و میکنیم زنده را سربازان بکشند را
و پترزبورگ زندانبانانمسکو رفتار از میسازیم. او
به مرا دستگیری از بعد گفت: و داشت شکایت
کیش زدند: و بر سر من فریاد انداختند زندان
که دادند اجازه آمد آنها وکیلم وقتی مات! و
را بازی و کنم دوباره استفاده مهره هایم از من

دهم. ادامه
ویدرتوصیفخشونتزندانبانانگفت:شب
زندانیان مخصوص که دیگری زندان به مرا اول
به مرا زندان رییس آنجا در و بردند بود سیاسی
حاال اگر کشید: فریاد و انداخت سلول داخل

ببندی! قلعه می تونی داری دوست

ایران؟ در شکرگزاری روز
صحبت تلفنی ایران در  رفقا از یکی با
بحث موضوع که شد چطور نمی دانم و میکردم
عید به رسید شکیرا و لوپز جنیفر بیانسه، از ما
که است این ضعیف احتمال یک شکرگزاری!
چنین خلق را برای بیاختیار داشتیم خدا شاید

موجوداتیشکرمیگفتیم.
خبره؟ چه اونجا پرسید: که هست یادم

با بود. شکرگزاری عید خالی جات گفتم:
آمریکاییها رسم به و شدیم جمع هم دور رفقا
دیگر آشغال های و آت کلی و ژامبون و بوقلمون
و هم هستیم دور که کردیم  و شکر خوردیم
و رنگ غذاهای همه این خوردن از می توانیم

ببریم. لذت وارنگ
ویژهشکرگزاریبرای مراسم و غذا از کمیهم
به خوش گفت: کرد و کردم. فکری تعریف او
نداریم.شایدبه حالتان؛ماهمچنینروزیاینجا
ایندلیلکهچیزیبرایشکرکردننداریم!ممکن

سورچرانی بساط و بشویم جمع هم دور که است
رژیم و این با مراسم ما ولی آخرش باشد پا هم بر
تا شبیه است بیشتر «لعنتگزاری» به روز دولت

بهتنکسگیوینگشماها!

کردند را عرب موالنا
انگلستان ولیعهد چارلز پرنس گذشته هفته
زیارت برای کامیال پرینس همسرش همراهی به
و ترکیه راهی رومی موالنا جاللالدین مقبره
درباره چارلز پرنس گردیدند. استانبول شهر
زمان از من مقبره موالنا گفت: از دیدارش انگیزه
و بودهام شاعر این شعرهای عاشق طفولیت
تحسین را او شگفتانگیز استعارههای و رمزها
همین جواب در چارلز پرنس همسر میکردهام.
رومیزیاد آشنا من با خبرنگاران گفت: سئوال به
کباب ترکیهای یا کباب دونر ولی تعریف نیستم
امروزمیفهمم بودمو خیلیشنیده را اینمنطقه
کهبهراستی از «فیش اند چیپس» ما انگلیسیها

خیلیخوشمزهترهستند.
به موالنا مقبره طواف از بعد چارلز پرنس
طی که در رفت (سماع) صوفیان تماشای رقص
بلند سفید با لباس رقصنده صوفی چندین آن
به میچرخند که خود دور به مخروطی آنقدر
میرسند. بیخبری نئشگی و و سرگیجه حالت
بود آمده هیجان رقص بسیار به این دیدن از او
می تواند انسان که است جالب چقدر گفت: و
بدونخوردنویسکیبه چنینحالتسرمستیو
که البتهشکدارم کرد: اضافه او شنگولیبرسد!
چرخیدن بار صد بعد از شعرهایش را «الرومی»
را شراب و می باید و باشد سروده خودش دور به

نکرد. خارج معادله از
خطابکردن موالنارومیبهصورت«الرومی»
کهقسمت آخر «جالل»و یاقسمتاول«الدین»
از بسیاری مذاق به میباشد رومی با آن ترکیب و
کارشناسانادبی بسیاریاز ایرانیانخوشنیامد.
هم سیاسی فعالیتهای نیمهوقت صورت به که
را «الرومی» عربی به اسم نامیدن موالنا دارند

چارلز تقاضای تصحیح پرنس از اشتباه دانسته و
یک نسخه که آنها طی نامهای را نمودند. آن
شده فرستاده انگلستان خارجه امور وزارت به آن
یکاشتباهعمدی «الرومی»را به نامیدنموالنا
علیه و توطئه انگلستان طراحی شده قبل از و
همیندیروز ما تا گفته بودند: ایرانخواندند. آنها
کدام به موالنا که این سر بر ترک ها و افغانها با
اکنون داشتیم و و جدل بحث تعلق دارد خاک
کشورهای باید با کلی او به «الرومی» نامیدن با
داشته ناموسی و خونی دعواهای و جنگ عربی
باشیم وبهآنهاحالیکنیمکهاینتوطئه حساب
و بخشیاز سیاست«تفرقهانداز انگلستانو شده
حکومتکن» دولتبریتانیامیباشدکه میخواهد
بین سر موالنا بر دیگر هشت ساله جنگ یک

راه بیندازد. و عجم ها به عربها
سفارتایراندرانگلستانعکس العملیدرباره
بسیار اطالعیه در و نداد نشان نامه ارسال این
«بیا میگوید: که شد: موالنایی متذکر کوتاهی
قابل کن» تا دو را و خدا بچرخان را ما می ساقی
و ایران نیست اسالمی جمهوری سوی از دفاع
لقب «سر موالنا» انگلیسها را که او زمانی تا
ترک عربو افغانو و ما اعتراضنداشته ندادهاند

نمی کند! برای ما فرق او بودن

تاریخ می ماند که در نطقی
اختصار بر طور به که احمدی نژاد نطق جدید
آن«خطابه بزغاله»نامنهادهاندشدیدا موردبحث
خانوادگی حتی و سیاسی محفل های در نقل و
کارشناسانسیاسیایننطقرا است. گرفته قرار
نطقجان از مهمتریننطقهایتاریخ(بعد یکیاز

می دانند. معاصر مارتینلوترکینگ) کندیو
ایننطقحتی بیشتراز نطققبلی احمدینژاد
بحث وجنجالبر به«هاله نور»مشهورشده، که
ایننطقاحمدینژاد۸۰ درصد  در است. نموده پا
او که رژیم اسالمی سیاستهای ناموافق با مردم
«بزغاله» بهدست گرفته را مدیریتاجرای آنها را
با را که آن هایی قبلتر او همه روز نامید! چند
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آنها جلب توجه شد برای نگرفت مجبور تحویل
ازکلمه «بزغاله»بهجای«خائن»استفاده نماید.
تبدیل ناگهانی به بزغاله خائن به طور چرا حاال
شدهکسینمیداندوحتیکارشناسانادبیاتو

کرده است. حیرت زده و گیج را زبان فارسی
کلمه از استفاده علت سیاسی کارشناسان
به احمدینژاد مکرر آمدهای و رفت را بزغاله
به چاوز مکررتر هوگو آمدهای  رفت  و ونزوئال
اساسبرهان«کمالهمنشین بر و ایراندانسته
منطقی و کامال طبیعی را آن کرد» وی اثر در
سخنرانیخود در چاوز هوگو توصیفمینمایند.
«یعنی «دانکی»، جورج بوش را ملل سازمان در

است. نامیده االغ»
در تازهای چیز مختلف حیوانات از استفاده
اسالمی جمهوری سردمداران محاورهای تاریخ
مال «اقتصاد از ارایه تئوری بعد نیست. ایران
حتی و اقتصاددانان از بسیاری که است» خر
حسین کرد، عصبانی را بازاری حاجیهای
شریعتمداریهمبرخیاز نمایندگانمجلسراکه

نامید. گوساله» و «گاو نداشت دوست
احمدینژاد به نطقهای نوشتن در کسی که
خبرنگاران خصوصی به طور میکند به کمک او
را او آینده نطق های تهیه برای که است گفته
نظیر: دیگری حیوانات از  که کردهاند مجبور
خون زالوی مدفوعخوار، مگس کثیف، موش
سگ مقلد و عنتر و میمون زشت، آشام، کفتار
احمدینژاد مخالف اکثریت توصیف برای نجس

نماید! استفاده

بست این بن در
شاملو) احمد اجازه (با جدید ورژن

را می بویند دهانت
باشی خورده کنیاک که مبادا

میبویند را دلت
باشی زده اکتسی مبادا

نازنین... غریبیست، روزگار
تیرک میدان کنار پسرها را

تازیانه میزنند
پارهتر شد) من جین شلوار (ای دژخیم

کرد باید خانه نهان پستوی را در اصالحطلبی
میکوبد شباهنگام بر در که آن

سحرگاهان) می زند اف (اف
است آمده ماهواره سیگنال کشتن به

کرد نهان باید خانه پستوی را در ریموت
گذرگاهها بر الت و لوت ها قصابانند، آنها

مستقر
شالق خونآلود و باطوم با

نازنین... غریبیست، روزگار
بر را ترانه میکنند، جراحی لبها بر را تبسم

دهان
کرد باید نهان پستوی خانه در را استریو

است ابلیسپیروز
نشسته است بر سفره نذری ما سور عزای
کرد... باید پستوی خانه نهان در را حلوا

بوسه چند روبوسی
دارد؟

در رفقا  و دوستان کردن ماچ این مساله
است. بغرنجی شده مساله من مهمانیها برای
بوسیدنها. تعداد آنها، بلکه بوسیدن نه البته
اسپانیایی ها حتی و اروپاییان و آمریکاییان بین
گونه مالقاتها در وزنها مردها که است رسم
بوسه ای در و میچسبانند طرف گونه به خود را
(فکر میکنم ایرانیها ما برای رها میکنند. فضا
انسانهایخونگرمتریهستیم که ایتالیاییها)
و یک از چپ ماچ یک قرار به رسم بوسه همیشه
ماچهای حتی وقتی که راست بوده است. از ماچ
میکنممیبینیم  انقالب۵۷ مرور سر تا را خودم
بوده فراتر نرفته از دو بوسه آن هیچگاه تعداد که
دادن نشان که برای این می رود احتمال است.
احساساتخود (کهممکن استگاهی اوقاتزیاد
شدهایم مجبور نباشد) صادقانه و خالصانه هم
مراسم خوش به محکمکاری برای را بوسه دوم
تا طرف باشیم کرده اضافه خودمان بش کردن و
ما محبت دوستی و عباس قسم حضرت مانند

کند. قبول تردید بدون را
بچههاییکهبهتازگیازایرانآمدهاندمیگویند
دادهاند.  افزایش به۳ بار را روبوسیها تعداد آنجا

از وارد تازه از رفقای قدیمی یکی که اولی دفعه
ایران مرابهعملیاتروبوسیکشاندحسابی قاطی
کردهبودمو بعدازبوسه دومخودمرا کنارکشیدم
از آنجایی من ربود. لپ از را بوسه سوم با زور او و
به مجبور خودم اجتماعی موقعیت خاطر به که
آمریکاییام دوستان رفقا و با بوسیدن یکبار
دو مرحلهای روبوسی عادت بر طبق و هستم
این انجام میدهم، انقالب از قبل دوستان با را
است. کرده کالفه حسابی مرا بوسیدن بار سه
تقیه تظاهر و وضع آیا میپرسم خودم گاهی از
عدم خاطر ایران به در مخلصم تعارفی چاکرم و
بوسه که باید افتاده روز این به بین مردم اعتماد

کرد؟ وارد ایرانی فرهنگ به را سوم
باشد که درست در ایران رفقا حرف اگر این
خواب  از مردم که صبح ۱۰ میلیون تهران «در
که هسند جستجوی راهی می شوند در بیدار
همچنین و بگذارند» کاله را دیگری کس سر
بیدریغ که اسالمی کشور جمهور رییس دیدن
و کافر رییس جمهور سخاوتمندانه صورت  و
خدانشناسدیگریرادوسهبارمیبوسدوصدای
ازصدای فالشدوربین ها ملچملچمالقات آنها
روبوسیهای انتظار در نباید آیا میشود بلندتر
دو ماچ از راست، چهار مرحلهای باشیم؟ دو ماچ

(و یا برعکس). چپ از
ایران در تقیه وضع تظاهر و همینطور اگر
تعدادبوسهها زیادتعجبنکنیدکه خرابترشود
بهپنجوشش وعددهایدورقمی برسد.مجسم
از واردیکمهمانیایرانیمیشویدکههمه کنید
هستند. همدیگر روبوسی مشغول و رسیده راه
ملچ ملوچ صدای به هواست و و پاچهها لنگ
و پنجاه تعداد به که بهرسم روز گونهها بر بوسهها
ازهمه طرفبلندو هفتوپنجاه وهشترسیده

نکند. نصیبتان خدا است! رسیده آسمان به

موافقان و مخالفان
همانطورکهشنیدهاید دراینهفتهکنفرانسی
برای آمریکا در واقع مریلند آناپلیس شهر در
با برگزار شد. اسرائیل و اعراب مذاکرات جدید
احتمالیاین نتیجه کارشناسانسیاسی از آنکه
دارند مثبتی بسیار برداشت های صلح کنفرانس

همزیستی مشکل هم بار این نمیکنم فکر من
سادگی این به اسرائیل و اعراب مسالمت آمیز
۸۰ درصد  شده گرفته آمارهای طبق شود. حل
که شامل هشتاد درصد مردمفلسطین مردمدنیا
موافق میباشد اسرائیل مردم درصد هشتاد و
طرف دیگر از کنفرانسی هستند. انجام چنین
سویبیستدرصد از بیستدرصدمخالفدیگر
درصددولتجمهوریاسالمی  ایرانکه۸۰ مردم
قویقرار تشکیلمیدهندمورد حمایتبسیار را
وقتی۸۰ و ۲۰ را و یا  که کامال واضح است دارند.
موافق  درصد صد نتیجه کنیم جمع ۲۰ و ۸۰ را
همین به و میشود حاصل مخالف درصد صد و
جز چیزی آناپلیس کنفرانس ساده ریاضی دلیل

است! نبوده کردن تلف وقت

اخبار نظامی
نجار، حضور مصطفی مراسمی با طی در
سپاه فرمانده محمدعلی جعفری، و دفاع، وزیر

که کرد اعالم احمدینژاد محمود پاسداران،
نام «عاشورا» موشکجدیدجمهوریاسالمیبه
وزیر دفاع است. شده بهرهبرداری آماده تولید و
این موشک۱۳۰۰  برد ایران بهخبرنگارانگفتکه
هدف های خود بود به قادر خواهد و مایل است
این از قبل شود. پرتاب اسرائیل نقاط دورترین تا
۹۰۰ مایل و موشک  با برد «۳ «شهاب موشک
شده  ساخته و تولید ۱۱۱۹ مایل برد با «قدر»
به کرد که امیدواری اظهار نجار بودند. مصطفی
تا بردی که «۴ ساخت «شهاب با اتمام زودی
بتوانندکشورهایاروپاییرا  حدود۱۹۰۰ مایلدارد

دهند. قرار (حمله ای) دفاعی پوشش زیر
عکسالعمل آمریکا، دفاع وزارت پنتاگون،
تولیدموشک«عاشورا»نشاننداده زیادیدرباره
گفت خبرنگاران به وزارت این سخنگوی و است
این موشک کارایی در کاربرد و اسرائیل ما و که
داریم تردید ایران اسالمی جمهوری ادعاهای و
 ۷۲ از بیشتر بتواند موشک این نمی کنیم فکر و

را معدوم نماید! نفر

نزنید! دست من کاپشن این که به شرط به میدهم برق همهتون آب و به احمدینژاد:

Monica Vakili, Realtor
Home Office: 703-354-7480
Broker’s Office: 703-533-8660 X:183

Cell: 703-283-9221
Fax: 703-354-0938

Life Member, NVAR Multi-Million Dollar
Sales Club and Top Producer

VA - DC - MD - NC

E-Mai l :  mon ivak i l i@ao l .com

Fairfax
Realty, Inc.

جتاری امالک و خانه ـ فروش و خرید

وكیلى مونیكا گروه
امالک مشاور

(703) 354 - 7480

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

 5655-E GENERAL WASHINGTON DR 
ALEXANDRIA, VA 22312
WWW.JNSMALL.COM

SALES@JNSMALL.COM
STORE HOURS: MONDAY-FRIDAY 9 AM-6 PM 

SHIPPING NATIONWIDE - STORE PICK-UP AVAILABLE

Iranian Channels:
Jaam-e-Jam International, Persian 

Broadcasting Company, Payam TV, 
Markazi TV, Hakha TV, PEN TV, Didar 

TV, AFN TV, OMID E Iran TV, Jam-e-Jam 
IRIB TV, Pars TV, IRAN TV Network, 
NITV National Iranian TV, IRIB, Radio 
IRAN, Azadi TV, Rang-A-Rang TV DC, 

Appadana International, LA Home Shopping 
Entertainment TV (LAHSE TV), Radio 

Sedaye Iran (KRSI)…
* NEW *

YOU CAN ALSO WATCH 
AL- JAZEERA INTERNATIONAL 

(ENGLISH)

No Monthly Fee
No Commitment

Exceptional 90 Days 
Service Warranty*

* FOR NEW CUSTOMERS ONLY 

1 Year Limited 
Equipment Warranty

YOU CAN WATCH OVER 100 INTERNATIONAL CHANNELS 
INCLUDING FARSI, ARABIC AND TURKISH CHANNELS*

را  ایرانی تلویزیونی کانالهای JNS Electronics بهترین
شما میآورد خانه به رایگان ماهوارهای طریق سیستم از

TO ORDER CALL

703 658 7717

WE DO INSTALL AND MAINTAIN YOUR 
SATELLITE SYSTEMS WHERE OUR 

TECHNICIANS ARE AVAILABLE. 
BASIC STANDARD INSTALLATION IS $150

$199
+

Shipping & Handling
(Installation is optional)


