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دی): ۳) دسامبر ۲۴ دوشنبه
است مدرسه تعطیل مناسبت کریسمس به

حاللم کنید!
رئیس احمدی نژاد، محمود  قبل روز چند
صریح گوی و گفت یک در اسالمی، جمهوری
ریشههای و عنوان «علت با تلویزیونی  زنده و
از تهران ما خبرنگار کرد. شرکت و گرانی» تورم
خالصه طور به زنده را این مصاحبه از بخشهایی

کرده است: گزارش برای ما
لباس ازسه سالنحوه که بعد رئیسجمهور،
پوشیدنش کیفیت چشمگیریپیدا کرده، درگفت
جمهوری سیمای و «صدا مصاحبهگر با گویی و
و فک همه خودش و (که میگویند اسالمی»
فامیلشبسیجیوحزب الهیهستند)عللتورمو
زدن برای مردم ایران توضیح داد. اوپساز گرانیرا
بود همراه با بسمهتعالی که مصاحبه شروع زنگ

اولینعلت تورمرا اصالحطلبیبیرویهدولت قبلی
برشمرد.اوگفت کهسرمایهگذاری دردولتقبلی،
مثال در سال۱۳۸۳ خورشیدی،چیزیحدود ۲/۷ 
ده  ولی درسال۱۳۸۵ خورشیدیبه میلیارد بوده
باشد. برابر باید سه تورم و طبیعتا میلیاردرسیده

است!) خر مال (اقتصاد
نفت قیمت افزایش به خود استدالل در او
در بازارهای گفت: قیمت بشکه نفت کرد و اشاره
از نرختورمکاالها نمیتوانیم ما جهانی باالرفته و
وجود به به علت گرانی نفت جهانی که سطح در
خوشبختانه او گفت: تاثیر باشیم. بدون آمده
چهار سال برابر چهار حدود درآمدی دولت با
این باید مردم و را تحمل کند تورم میتواند قبل
گرانیاجناس و از بیاموزند دولت خود از تحملرا

نباشند! ناراحت کاالها و
نقدینگیشدید تورمرا احمدی نژاددلیلدیگر
که بانکهاست تقصیر این گفت و دانست کشور
تورم را دیگر دلیل وی نگهمیدارند! زیاد پول نقد
بدون پشتوانه و بدونرویه چاپکردن اسکناس،
اسکناس وقتی کردن چاپ گفت و عنوان کرد
انشاءاهللاطالو جواهرهایپشتوانه اشرا بگوییم
ازشاهوخانوادهاشیکروزپسمیگیریم،اشتباه
دیگر بانکهاستومقصرهاشمیرفسنجانی است
پهلویموسموس دنبالپولخانواده به هنوز که
روانی سازمان جنگ تورم یک گفت: میکند. او
آمارهایغلط اینها یافتهعلیهانقالبماست، اگر
نداریمو مردم اصال تورم ما ندهندخواهیددیدکه
گوجهفرنگی جریان به اشاره با او میگویند. پشم
 ۲۵۰۰ فرنگی شده ما گفتند گوجه به مثال گفت:
ما محله سبزیفروشی از بروید گفتیم ما تومان،
شنیدیم  بعد میدهد. او۱۵۰۰ تومان چون بخرید
را کمک منافقین سبزیفروشی با دشمن که
باال شهر بقیه را مثل که قیمت کردهاند تطمیع

۲۵۰۰ تومان بکند.  و ببرد
کاپشن پوشیدن بدون که احمدینژاد،
بود،گفت: اینمصاحبه شرکتکرده معروفشدر
ارادهدولتخارجاستومقصرخود از کنترلتورم
مردمهستند کهبهبلندگوهایبیگانه وحرف های
و دولتگوشمیدهند اخاللگرانسیاسیوضد

زیادیمصرفمی کنند!
مسکن قیمت به قیمتها تورم گفت: او
و داشته افزایش سرسامآوری که است مربوط
بدتر هم هویدا زمان از بعضیها، قول به حتی،
رضایت این که از به زودی بعد اوگفت: است. بوده
ساختنبرجها سرمایهگذاریدر از کاملآقازادهها
تجاریتامینشودقیمت تراکمهایمسکونیو و

نمود. تثبیت خواهیم مسکنرا
افزایش تورم را مجموع علت احمدینژاد در
ازدیاد علت به مردم مصرف افزایش نفت! قیمت
گروههای اخالل شدن دالر! ضعیف ولد! و زاد
و سابق، دولت مخصوصًا خارجی، سیاسی
میکنند را تشدید روانی که جنگ غلط آمارهای

توصیفکرد.
روانه «آقا» دستور و اجازه با که احمدینژاد
حجتمتعاست(پاداشآخرسالکارمنداندولت)
اشتباهات از مردم خواستکه درخاتمهمصاحبه
حرف های گفتن با اگر و ببخشند را او دولت
را او وارد شده ملت ایران آسیب به آبروی نابجایی
او گفت که او همه مخالفانخودش حاللکنند.
جوکهای برای را آنها قبل از و کرده حالل را
پلک اصال «زائران مکه و نور» در «هاله احتمالی

است! نزدند»بخشیده

و ادب بخش شعر

دلدار وصف در
شب جاری مانند سیاهت چشمان

هالیوود ستارگان سوسوی از پر
یلدا شب بلندت چون موهای

انار آب چسبندگی از پر
نمی دانم که یکی این پسته و و تخمه پوست از پر

پوستچیست...
شکفته نیمه الله دو چون گوشهایت

ازدحام هجوم در تاکسی باز درهای چون
دستهایتداغ

مراد روز گرمای صالت به
داغ همسایگان گرمای خبرهای به

جیز... اوخ... آخ.
گلبرگ دو چون لبهایت

کود و سبزینه از بینیاز
نوزادان باسن چون رنگت صورتی گونههای

خیس من خواب های ای شاهزاده
نجات بده سقوط مرا از

افتم... پائینتر نگذار

در زنانه بانکهای
آستانه تعطیلی

(بانک ایران زنانه بانک اولین قبل روز چند
«نصف بانک آن شوخی به بچه ها به که نسوان)
کرد. آغاز خود را رسمی میگویند، فعالیت آن»
صبح، هشت راس ساعت در کار بانک، به آغاز با
آغاز بانک این ساختمان داخل به زنان هجوم
از کش رفته طالهای و سفته و و چک پول شد و
شوهراناینزنانبهحسابسپردههایارزیاین

بود... زنانهای چه حمام گردید. واریز بانک
دوم روز در خبرنگاران، گزارش به بانک، این
و شد رو فراوانی روبه مشکالت با خود فعالیت
است قرار شرع از مراجع تقلید و تکلیف کسب با
فعالمتوقفنماید.طبقشایعاتی عملیاتخودرا
زنان مسئولینبانکاز که اینعلتبوده توقفبه
ودخترانیکهقصدبرداشتوجوهنقدیداشتهاند
مردانسرپرست یا و پدر بودندکهشوهر، خواسته
بانک به خود با ضامن عنوان به را خود خانواده

کسب نمایند! را آنها کتبی و اجازه آورده

از وبالگها خبری
که کرد اعالم رجبی فاطمه گذشته هفته
تعطیل یک هفته را برای نوشتن وبالگ خودش
عسل ماه به بتواند مدت این در تا کرد خواهد

برسد. را خود دوم
از مردان جدائی امر به چون که نوشت او
شوهرش، چون ضمن در و است معتقد زنان
سر به خارج مسافرت در  الهام، غالمحسین

خودش با و تنهایی به را عسل ماه این میبرد،
انجام خواهدداد. تاچشمهمه فمنیستهای دنیا

شیرزن! این میگویند به شود! کور

اخبار ورزشی
میالن» ث «آ فوتبال تیم هافبک «کاکا»،
بازیکن بهترین عنوان به گذشته هفته ایتالیا،
انتخابشد. اوقبالجایزهتوپطالیی فوتبالدنیا

کرده  دریافت نیز را میالدی ۲۰۰۷ اروپا در سال
میپرسیدند: شما که خبرنگاران جواب بود. در
لبخندزنان او دست یافتید؟ مقام این به چگونه
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وكیلى مونیكا گروه
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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

گفت:سعیکردممثلبعضیازبازیکنانکاندیدای
مثل بچه آدم و نکنم دیگر این عنوان«کاکا»

بزنم! توپ

اقتصادی اخبار
دارایی و اقتصاد وزارت سخنگویان از یکی
خبرنگارانگفت کهطرححذف پیش به روز چند
صورت به ریال یعنی ایران ارزی واحد صفرهای
به شورای بانک مرکزیایران جدیمطرحاست و
در جواب دولتی مقام این است. ارایه گردیده
گاز و برق و آب وقتی بود پرسیده که خبرنگاری
مجانی و رایگان ما هستهای) انرژی زودی به (و
میباشد بهاسکناسچاپ کردنچهنیازی داریم؟
پا مصاحبه محل از سریعا و کرده اختیار سکوت

میگذارد! فرار به

و بهداری وزارت اطالعیه
اسالمی جمهوری بهداشت
بیسابقه و بی نظیر استقبال دنبال به
جدید اختراع که تریاک» «شربت از هموطنان
شیمیستهاینخبهولیمومنومعتقدکشورمان
اینک میرساند که اطالع به اداره این میباشد،
به زیر جدید اسانسهای و طعم با تریاک شربت

میشود: عرضه بازار
طعم خربزه کاشان. شربت تریاک با ـ

شمال. غلیظ چای طعم با تریاک شربت ـ
اصفهان. گز طعم با تریاک شربت ـ

خرمای طعم با تریاک شربت باالخره و ـ
مضافتی کرمان.

نام سبالن با با طعم عسل تریاک زودی به
کارت آمد. خواهد به بازار تریاک» «شیره دارویی
تهیه شعبات ما از امروز همین خود را مصرف

فرمایید!

کن! بغلم
سری داستانهای کریسمس ـ ـ از

توی زدم یکهو کریسمس. به بود مانده روز دو

کادوی برای حاال بیداد و داد که ای خودم سر
همین انگار کنم؟ پیدا چیزی چه زنم کریسمس
خریده کادویکریسمسپارساالش را که دیروز بود
نکنم، شب والنتاینبود وسالگرد اگر اشتباه بودم.

بود. دیروز انگار ولی ازدواجمان.
هیچوقتنتوانسته ام بهحافظه ام اینتاریخ ها را
الکل بخار که مثل بکنم یک کاری و تزریق کنم
این سالگردها سر دوبار یکی نرود. از یادم و نشود
میآمد. در گندش داشت و کردم قاطی تاریخها و
سالگرد با زنم تولد شدن جابه جا خوشبختانه
بود، یکسان قیراط الماس ها چون ازدواجمان،
بیتوجهی متوجه اصال او و نکرد ایجاد مشکلی

مننشد.
بهانه این که به آمریکا در اقامت چند سال اول
ربطی چه ما به کریسمس و هستیم مسلمان ما
تبلیغات ولی شد برگزار دعوا و جنگ بدون دارد،
فروشندگان و بازرگانان موثر خیرهکننده و بسیار
آنقدر هستند) یهودی آنها اکثر میگویند (که
کادوی توقع سال هر کرد که خراب را زنم اخالق
کریسمسداشت. برایمحکمکاریو اینکهاسالم
یک درخت هر سال ندارد به کریسمس ربطی ما
انتظار به و کرد نورانی هم جور و بزرگ کریسمس

شماری کرد. دقیقه کادوی خودش
شهرمان ظهر بعد از ساعت شش ترافیک در
به که چند طبقه ای  بزرگ مرکز خرید به را خودم
اموالدنیا آن«مال»میگویند(احتماالچونهمه
و شایدهم چونمالهایخوبی جمعشده آنجا در
کادوی اگر میدانستم رساندم. می آیند) آنجا به
سال در نکنم جور عیال کریسمس برای مناسبی
شمسی سالهای در هم شاید (و آینده میالدی
بادمجان قیمه از خورش خبری آن) سر پشت
صبح قهوه نخواهد بود؛ معروف زنم و خوشمزه
که سکس هم ماسیده. ظهر از بعد چای مالیده و
خواهد و تخم پایان ناپذیری اخم به را جایخودش

نزنیم! حرفش را که بهتر است و داد
باید بخرم. تقریبا میدانستم که چه چیزی
نمیرسید. و برلیان به الماس بودجهام امسال
که مردمی میان از «مال» همهمه و شلوغی در
بود دستشان به خرید کیسه تا سیصد دویست
کادوی دنبال آن به خیره و می شدم تنهخوران رد
برایش که خوب بود مناسب میگشتم. و مطلوب
او هم میخریدم. لباس زیر یا خواب لباس یک

را به میبردم. خود لذت من هم حال می کرد و
بزرگمعروف یکفروشگاه سرعتبهقسمتزنانه
و گرانقیمت دکوراسیون رساندم. طبقه چند
چهل چلچراغهای مرمری، سنگفرشهای زیبا،
همراه موزیک به زیبارو، زن چراغه، فروشندگان
بودند داده ایامکریسمس،حسابیتحتتاثیرمقرار
بی اهمیت کردن برایم پول خرج یواش یواش و

میگشت.
نمیدانم. نگرانیزیادیادمافتاد کهسایززنمرا با
تا شش چیزی بین یک بزنم؛ میتوانستم حدس
هم می توان  بدونسایز مگر بیداد! ای داد ۱۸ بود.
حدسی که است ایران اینجا مگر خرید؟ چیزی
در خیاطی را آن درنیامد درست اگر و بعد بخری

گشاد کنی؟ تنگ و بلند و کوتاه و
نگاه خودم بر و دور به درماندگی نهایت در
کرد. چطور خطور کلهام به فکری کردم. ناگهان
ببینم و کنم پیدا زنم هیکل و قد هم را زنی است
را زنها که همان طور میخرد؟ را لباسی سایز چه
می کردم فرشته نگاه وزن و هیکل و چشم قد به
قد ورزشکار، کمی بود خانمی کردم. پیدا را نجاتم
بلندوکمی گندهمنده. با خوشحالیبه دنبالشبه
اصالبهخوشگلی میآمد. نظر آلمانیبه افتادم. راه
بعد است. زنخودم که پشتانگار از ولی نبود زنم
دریافتم وحشت نهایت در او تعقیب دقیقه چند از
میکندمنقصد فکر و وجودمنآگاهشده از او که
لبخند بر میداشتبا سوئیدارم.هروقت لباسی را
سنش میزد. برق چشمانش و میکرد نگاه من به
لبخندش بود. خیلیباالبودوخیلیاز زنممسن تر
دندان و نبود لبخندش هم شاید می ترساند. مرا
به او که وقتی او بود. یا پنج چهار شماره طالیی
را به سوی رفتیواشکیخودم پالتوها سراغ کت و

رساندم. زیر زنانه لباس و قسمت فروشگاه دیگر
من از و چسبید را یقهام مسنی زن فروشنده
زیر لباس زنم برای میخواهم که گرفت اعتراف
زنم اولینسئوالشسایز بخرم. ربدوشامبر یا و زنانه
سایز کنم. گفتم من سعی کردم خوشمزگی بود.
سایز او میتوانم زنم بغلکردن با فقط بلد نیستم

حدس بزنم. را
زد. شبیه برق ناگهان فروشنده چشمان زن
برقیبودکههمان زنآلمانی درچشمانشداشت.
دیگر وقت برای میگذاشتم را بذلهگویی این کاش
کارش را چون ناگهانخانمفروشندهمیکروفنمیز

برداشتو به خاطرکمک به مشتریکه من باشماز
خواست. کمک قسمت آن فروشندگان بقیه

وبدهیکل چنددقیقهبعددوسهجینزنپیر
زیر لباس جلوی قسمت و کوتوله دراز و چاق و
شدند. من به کمک آماده و کشیدند صف زنانه
دنبال به فروشندگان این  همه نمیکنم فکر
و لب از آبی که از و بودند کمیسیون فروش کسب
لوچه شانسرازیر بود معلوم بود میخواستندچند
جوانتر و مرد خوشتیپ و یک کنند تفریح دقیقه

ببرند. لذت کرده و را بغل خودشان از
لحنی آمرانهدستور داد خانم فروشندهاصلی با
تعیین زنم را زودتر سایز ببندم و چشمانم را که
آبلمبو انار یک مثل دقیقه سه دو عرض در کنم.
بیرون آمدم. و رفتم فرو زنان آغوش در داخل شده
باالخره که بود چند شماره فروشنده که نمیدانم
هنوز باز کردم. را چشمانم و کردم را پیدا زنم سایز
مانده باقی آماده کمک از زنان صف طوالنی یک
آن فروشگاه از مشتریان چند نفر فکر می کنم بود!
را قاطی خودشان من داستان به با پی بردن هم
فروشندگانکرده بودند.  ناگهان درتهصفچشمم
زنان لبخند افتاد. آلمانی گندهمنده زن همان به

پائین را یقه بلوزش بیصبرانه میکرد و نگاه مرا
و سفید خواب به سرعت لباس میداد. و باال
بود  شده ۱۴ آویزان قسمت سایز در که بلندی را
صندوق جلوی به را خودم آژیرکشان و برداشتم
جلوی را اعتباریام کارت و رساندم پرداخت

گذاشتم. فروشنده
ده بود. گرفته فرا سردی عرق را بدنم تمام
پارکینگ در دست، خرید به کیسه بعد دقیقه
خریدم از میگشتم. ماشینم دنبال به فروشگاه
راضیبودم.شکل وشمایللباس خواببهسلیقه
زنممیخوردو ازهمهمهمترمطمئن بودمکهسایز

را خریده ام. او دقیق
کردم، لبخندی پیدا دور از را وقتیکه ماشینم
پشت از ناگهان راه افتادم. به آن طرف به و زدم
کسی بود شده پارک ماشین من کنار که ماشینی
کیسه خرید زهرهام بترکد. نزدیک بود بیرون پرید.
با را نیشش بود. آلمانی زن همان افتاد. دستم از
مورد کرده بود.حدسمدر برقدندانطالئیاش باز
دستهایش درست بود. است کامال آلمانی که این
غلیظیفریاد لهجه با باز کرد و فضا هیجاندر با را

کن!... بغلم زد:
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