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نوروزی ادبیات
بعد نبود. خبری فیروز حاجی از امسال
انگار آمریکا در اوباما باراک آمدن کار سر از
به را خودشان میکشند  خجالت  بعضیها
بلوز و شلیته و بیاورند در سیاهپوستان شکل
دماغی و دل هم از آن مردم جدا بپوشند. قرمز
قندی» بز بز خودم «ارباب آهنگ از که نداشتند
بدهند. انعام به او و لبخند بزنند فیروز حاجی
یک و آنجا دوبی به رفته فیروز میگویند حاجی
از مرتب میگویند انداخته. راه به شادمانی بنگاه
وضعش و میبره نوازنده و خواننده آنجلس لوس
زودیها به این نیست هم قرار توپه... و حسابی

برگردد...

***
نمیکارند. سبزه دیگر مردم ایران در امسال
بکاریم؟ سبزه چه برای که است این آن ها توجیه
گفتندکاشتنسبزه بیکاریم؟میگویندبهما مگر
نعمت و برکت پر از را سال جدید و دارد شگون
را کار این  است سی سال میکند. میگویند
کردهایم ونتیجهایندادهاست.میگویند سبزهای
کهازدستفروشسر خیابان گرفتهایمهمانقدر را
خودمان که سبزهای داشته که اثر ما زندگی در

میکاشتهایم...

***
چاق از و بعد در ایران زنگ زدم رفیقم به
سالمتیپرسیدم:راستیامسالچهسالیه؟گفت:
سال که اینه منظورم گفتم سال۱۳۸۸. معلومه
چهحیوانیاست؟گفت:نمیدونم.فقطمیدونم
ایران روی در سال است که سال چهار االن سه
هم باز و ممکنه نخورده و تکون مانده میمون

کند... پیدا ادامه

***
از غیر آیا ببینم امسالبرایکنجکاویاینکه
تخممرغچیز دیگریهمرویآینهدر هنگاملحظه
سفره سیرهای از یکی ، نه یا میچرخد نو سال
جایتانخالی که رویآینهگذاشتم. هفت سینرا
بهدور رویآینه ببینیدوتعجبکنیدکهکلهسیر
با را این خیال دارم سال آینده چرخید! خودش

کنم... تجربه هفت سینم قرمز ماهی تنگ
 ***

داستان عمو نوروز امسالدر ایران کمی تغییر
که میگفتند قدیمی داستان کرده است. پیدا
میبرده خوابش تحویل سال سر همیشه پیرزنه
miss میکرده  را نوروز عمو آمریکاییها قول به و
استدیگربینبچههاخریدارندارد.میپرسنداین
تا نگذاشت زنگ ساعتش را روی چرا پس پیرزن
بردهاند بو که دیگر بعضی شود؟ بیدار موقع به
نمیخواسته به اینپیرزنعیدیبدهد نوروز عمو
بدبخت پیرزن این نوروز عمو چرا پس میپرسند

بیدار نکرد؟ از خواب را
وسیاهفکرتر بچه هایکمیمایوستر بعضیاز
نوروز عمو آمدن هیجان از پیرزن شاید میگویند
برای همین عمو خب و بوده مرده سکته کرده و

miss کرده است!  را نوروز
بعضیازبچه هایدیگر میگویندتقصیردولت

شوخی عکسی

را بهاینپیر استکهساعت ولحظهدقیقسالنو
بیخوابی آبان و آذر از ماه که بوده و او نگفته زن
فروردین اول روز تا نتوانسته طبعا بوده کشیده

بماند... بیدار

***
زدم و زنگ ایران در رفیقم موبایل به تلفن
هیچی، کجایی؟چکار میکنی؟گفت: پرسیدم:
هم عید شب ماهی ترافیک. توی ماشین توی
دودی ماهی گفتم خونه. میبرم دارم خریده ام
است عادی سفید بابا! ماهی نه گفت: حتما.
خانه به تا تهران از دود پر آلوده و هوای این با ولی
باید و فقط دودی شده در صد ماهی صد برسم
ارزانتر هم نمک بزنیم. خیلی آن به خرده یک

میآید! در
 ***

یک امسالاز را سفرههفتسینم ماهیقرمز
به شوخی خریدم. شهرمان عربی مغازه ایرانی
به شما ماهی گفتم: امیدوارم این فروشنده به
نبسته منفجر شونده و کمربند جلیقه خودش
از که نگاهم کرد بد آنچنان خانم فروشنده باشد.
بگوید نگاهش با میخواست شدم. آب خجالت
قیافه هستند؟ تروریست مسلمانها همه مگر
این فروشگاه سالاز ماهیهاییکههر ماهیاما با
والمارت میخریدم یعنی  آمریکایی  زنجیرهای 
سبیل و ریش که این نه می کند. فرق خیلی
نیست قرمز ماهی که میآید نظرم به بلکه داشت
به را این است. کوچک ماهی کوسه یک مثل و
اینماهیقرمز می کنم فکر اینعلتمی گویمکه
عادی ماهیهای که معموال دارد دندان تا چند
مخصوصاماهیقرمزحوضندارند.هنوزنمیدانم
کوسه بچه قرمز به من ماهی آن ها به جای آیا که
آن با خودم شوخی از راستش نه؟ یا فروخته اند
هم مغازه چارقدر و روسریدار فروشنده خانم
ماهی تنگ هنوز چون میکشم خجالت کماکان
نهایت در خودش و سر جای نشده منفجر قرمزم
فقط است. روی سفره باقی مانده آرامش و صلح
آن و کنم حل خودم برای نمیتوانم را معما یک
خانه به را ماهی این که روزی از که است این
آوردهام گربهامبهطرزمرموزیغیبشزده وهرچه

پیدایشکنم... نتوانستهام گشتهامهیچکجا

سال میان اخبار آخر از
حال در که گزارش کردهاند خبرگزاری ها *
انتخابات  حاضر۱۷ میلیونافغانیبرایشرکتدر
را دریافت کارت رای انتخابات و نام کرده ثبت
امیدواری کردهاند اظهار افغانی کردهاند. مقامات
از جعلی شناسنامه میلیون چند رسیدن با که
یا  به۲۵ میلیون نفر را دهندگان رای تعداد ایران

بیشتربرسانند.
نشست آخرین در آمریکا دفاع وزارت *
برایخروج مطبوعاتیخوداستراتژیجدیدآمریکا
تشریحنمود.سخنگویاینوزارتخانهبه ازعراقرا
چنین را میتوان استراتژی گفت این خبرنگاران

الفرار... الفرار... الفرار... کرد: خالصه
و ریز و مختلف سازمانهای گفته به *
در  ۲۸۲ نفر گذشته سال در بینالمللی درشت
به سازمانها این سخنگوی شدهاند. اعدام ایران
است جای شکرش باقی خبرنگاران گفته است:
تقویم احتسابتعطیلی هایچپوراستدر کهبا
وجود  ایران رژیم برای کاری ۲۸۲ روز فقط ایرانی
وگرنه رسیدگی کند محکومین به وضع تا دارد

میرسید! نفر این تعداد به۳۶۵
ایراندرمصاحبهای *سخنگویوزارتارشاد
گلشیفته خانم که کرده عنوان خبرنگاران با
فراهانی(هنرپیشهایکه برایشرکتدرفیلمهای
ایران به میتواند کرده)  کوچ  آمریکا به غربی
ارشاد وزارت سخنگوی از خبرنگاران بازگردد.
گلشیفته برای روسری نداشتن چرا پرسیدهاند
را موضوع همین دردسر شده اما باعث فراهانی
کرده اند؟ و رد سبیلی زیر عبادی شیرین در مورد
خانمعبادی برایاینکه است: جوابگفته در او
و نیست  فراهانی خانم جوانی و به خوشگلی
بهچشمنامحرم را گلشیفته ممکناستغربیها

کنند! بدجورینگاه
که آمریکا تحقیقاتی ماهوارههای از یکی *
پرتاب فضا به کالیفرنیا در محلی از بود قرار
موشک نتوانست از و کرد پیدا مشکل فنی شود
این و مدیر جدا گردد. مسئول حملکننده خود
در خبرنگاران با مطبوعاتی مصاحبه در پروژه
گفت: و داد توضیحاتی فنی اشکال این مورد

«امید» سفینه سرنشینان که میکنیم فکر ما
را ما موشک  و فضانوردان  اسالمی  جمهوری

زدهاند! چشم

خانهداری نکته چند
نوروز عید برای

شما سین هفت مرغ تخم می خواهید اگر *
آینه روی خودش دور به سال تحویل لحظه در
روغنزیتونیاکرهچرب با بچرخدمی توانیدآینهرا
به رژیمبدونچربیاستفادهمیکنید از اگر کنید.
مارگارین هایبدونکلسترول میتوانید جایکره

کنید. استفاده چربی و
تخممرغ رنگی زیادی تعداد اگر میخواهید *
به جای کنید هفتسین خود درست برای سفره
میگیرد زیادی تخم مرغ که وقت هر زدن رنگ
سبز و (قرمز رنگی جوهر قاشق چند میتوانید
تا بخورانید زور  به مرغ خود  به زرد)  و آبی و
البتهاین تخممرغهایرنگیازخودشخارجکند.
برایخانمهای دهاتی کهدرخانهخودمرغ بیشتر

میشود. توصیه میدهند پرورش خروس و
اگر سبزهشما مثل هر سال کمپشتو ریقو *
کچلی ضد روغن از مقداری میتوانید می آید در
شما سبزه تا بریزید آن ریشه های پای را شوهرتان

در بیاید. سرسبز و پرپشت
و میکنید ایران زندگی از  خارج در اگر *
قرار سنجدهایتان را برای استفاده مجدد در فریزر
است میتوانید پریده آنها روی و و رنگ  دادهاید
زیبا دوباره را آنها خود ناخن الک از استفاده با

نمایید. قابلاستفاده و
شلو سفره هفت سین شما ماهی قرمز اگر *
خود تکان نمیخورد تنگ آب و زیاد در است  ول
به را چیلیتند میتوانیدچندقطره سسفلفل یا
آبآناضافهکنید.مطمئنباشیدکهماهیشما
بهجاینشستن دریکگوشهشروع بهرقصچاچا
پایینخواهد پریدو مرتبباال و میکندو و سالسا

گرفت. نخواهد آرام بدر سیزده روز تا

وزارت نوروزی اطالعیه
ارشاد اسالمی

موثق چند مرجع از صادره به فتوای توجه با
تقلیدو تایید علمایاسالمیبهاطالعهموطنانی
بیشتر خود هفت سین ماهی سفره تنگ در که
که برای میرساند میگذارند قرمز یک ماهی از
از و اطمینان ماهیها جنسیت این تشخیص
شرعیبودناختالط آنانو همچنین برای کسب
از می توانند ماهیها این بین صیغه اجرای جواز
روز۲۹ اسفند  تا سرویسهایرایگاناینوزارتخانه

نمایند. جاریاستفاده ماه
عمومی روابط دفتر
منکر نهی از بخش

اطالعیه نوروزی نیـروی
تهران انتظامی

محترم ریاست مهرورزی سیاستهای پیرو
به انقالب معظم رهبر تاییدات و جمهوری
جشنهای و اجرای برگزاری می رساند که اطالع
شرعی، فایده هیچ اینکه چهارشنبهسوری(ولو
بدون مانع ثانوی اطالع تا ندارد) الهی و معنوی
به کسانی که به خواهند بود. مجاز قانونی و
با خودسوزی آمال جشن می خواهند بهانه این
بگذارند نمایش به را خود انقالبی و ضد سیاسی
غیرقانونی بوده عملیاتآنها اخطار میکنیمکه
ومرتکبینبهخودسوزیبالفاصلهبهاشدمجازات

محکومخواهندشد.
عمومی روابط دفتر
اسالمی جشنهای قسمت

نوروزی رویاهای
باالی را داشت چرخهایش هواپیما وقتی
داشت انگار قلبم میکرد باز خمینی فرودگاه
ایران در که بود سالی ده می زد. بیرون سینه از
اصال شده و عوض چیز همه نبودم. میگفتند
از راهروی که وقتی نیست. قدیم چیز مثل هیچ

شدم برخالف انتظار سالن وارد پلکانی هواپیما
هیچ سالپیش هیچکس منتظر ورودم نبود. ده
اقوام همه که افتاد یادم ندیدم. را آشنایی قیافه
قرعهکشی در یا و شدهاند فوت یا خویشاوندانم و
مسافرهای شدهاند.  برنده آمریکا کارت  گرین
پایین و داشتند. باال مستقبل هواپیما کلی دیگر
میکردند. بوسه و ماچ  را آنها  و میپریدند
دریافت قسمت طرف به افتاده شانه های با
دیدم زنی را سالن ته از ناگهان چمدان ها رفتم.
میآید طرف من به دوان دوان سرعت زیاد با که
به زمین را دستیام ساک میزند. صدا اسم مرا و
به وقتی که کردم. زن نگاه آن به خیره گذاشتم و
بود. لوپز جنیفر شناختم. را او رسید من نزدیکی

میکرد؟ چکار آنجا
و بود پوشیده تنگی و  بلند و قرمز لباس
در بود. صدبرگ زده قرمز یک گل موهایش به
آن در که بشقاب چینی سفید بود یک دستش
چکار تو اینجا داشت. پرسیدم: نوروزی قرار سبزه
«معلومه، گفت: و کرد چاق را نفسش میکنی؟
را سبزه بشقاب کنم.» استقبال تو از که آمدهام
گرفت: «سبزه صورتم جلوی و آورد طرف من به
این امید به کردم سبز تو برای می کنی؟ حال را
دادم. قورت را بیایی.» آب دهانم روز یک تو که
میزدم زور چه هر و بود باز تعجب از هنوز دهانم
صف میان ناگهان از ببندم. را نمی توانستم آن
بلندسیاه زنیبا چادر استقبالکنندگان فرودگاه
را صورتش تمام دوید. ما طرف به و پرید بیرون
به بود. پیدا فقطیکی از چشمانش و بود پوشیده
روی و داد هل را و او حمله کرد لوپز جنیفر طرف
از قسمتی سریع او حرکت اثر انداخت. در زمین
فاطمه رجبی شناختم. را او شد. صورتش پیدا
فاطمه اره را اسمش آمریکا در بچهها بود. با
افتاده زمین روی جنیفر لوپز که بودیم. گذاشته
وحشی گاو یک بلند شد. مثل جایش از بود
میزد. برق از عصبانیت چشمانش اسپانیایی
بهطرففاطمهرجبیپرت ناگهانبشقابسبزهرا
دهد عکس العملی نشان او که این قبل از و کرد
به درآورد و بندش سینه از رنگی مرغ تا تخم دو
تخم سفیده و پرتاب نمود. زرده او صورت طرف
چکه شده و فاطمه رجبی آویزان از صورت مرغ
چادرش زیر نرفت. از رو از فاطمه رجبی میکرد.
جنیفر لوپز طرف به و آورد در روشن تا شمع دو
شده آرایش و پرپشت موهای ناگهان کرد. پرت

شد. آتش شعله از پر جنیفر
هنوزدهانمباز بود که یک نفر ازمیانجمعیت
بایکتنگآبکهتویشماهیقرمزیشنامیکرد
موهای روی تنگ را آب و نزدیک شد سرعت به
بعد آتشخاموش چند دقیقه لوپز ریخت. جنیفر
و از لوپز جزغاله جنیفر موهای نیمی از شده اما
گاووحشی از لوپزعصبانیتر بود.جنیفر بینرفته
که خواست و آورد یورش رجبی فاطمه طرف به
مجبور کار این و بکشد. برای بگیرد را او موهای
شدکهچادرفاطمهرجبی را ازسرشپایینبیاورد.
صدای آه مسافران ناگهان کرد. کار را هم همین
زیر چادرسیاه پیچید. فضا ومستقبلین سالندر
او چسبان و و تنگ لباس قرمز رجبی فاطمه
فاطمهرجبیسعیمیکردخودشرا نمایانشد.
لوپز جنیفر به سرشبکشد. بپوشاندوچادرشرا
من خنده. زدند زیر مردم نمیگذاشت. همه هم

خندیدن. به کردم شروع دیوانهها مثل هم
*

جلوی از خواب پریدم. صورت زنم ناگهان
باز بود. پرسید: زل زده من بود. به چشمانم
میدیدی؟ سرم را تکان داشتی از اون خوابها

گفتم: نه! دادم و
دست دیدن خواب میدونم گفت: و خندید
کنترل را خوابهایت بهتره ولی نیست آدم خود
بیدارم چرا گفتم: و کشیدم خمیازه ای کنی.

حاضره؟ چایی کردی؟
این لباس بگذار ولی آره. گفت: خندید و
به بدم. نشان  بهت خریدم تازه را که جدیدم
که کلفتی طرف کیسه نایلونی بزرگ و به سرعت
لباسش آن توی از پرید و گذاشته بود کاناپه کنار
و جلوی آورد در بود رختی چوب روی که هنوز را
بود. قسم و بلندی لباس قرمز چشمم گرفت.
هم شاید لوپز و جنیفر لباس که عین میخورم

بود... رجبی فاطمه

ایران آینده انتخابات
انتخابات در که میدانند ایران مردم که آن با
اما هنوز تغییرات ندارند زیادی برای آینده شانس
عوض اوضاع بدهد و رخ که معجزهای امیدوارند
خر همان «خر المثل ضرب از نمی خواهم شود.
و کنم شده» استفاده پاالنش عوض ولی است

می فرستن! برات هرچی بخوای خارج تو خودمون چیه، بچههای کپیرایت بابا ـ

شد! تهران تقدیر چلوکبابی های به کمک برای فیروزآبادی سرلشگر زحمات از مراسمی باشکوه طی
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شوخی عکسی

برای همیشه اگر آقای رفسنجانی را بدهند شاه حاضرند دارایی های زنگ زدند که آمریکا االن از ـ
بماند! عراق در

کرد! بازشون میشه مجلس کامپیوتر با فقط باحال میفرسته که ایمیل های اون از آمریکا از رفیقم ـ

گفت میتوان آن جای به ولی برنجانم را کسی
بر آن اسم ولی است همان همراه» «تلفن که
اساس سنتگراییوتجددخواهیکاندیداها عوض
کاندیداهای که کنیم تصور اگر مثال میشود.
قالیباف خاتمی، احمدینژاد، امسال احتمالی
توصیف چنین را آنها میتوان هستند کروبی و

کرد:
قالیباف:دستی!

گوشی! احمدی نژاد:
کروبی: همراه!

موبایل! خاتمی:
فرق ها اسم فقط می بینید که همان طوری

است. یکی کارشان اما میکند

انتخابات از هم باز
ریاست انتخابات و خرداد ماه شدن نزدیک با
جمهوریدر ایران کارشناسان سیاسی پیشبینی
گزینهمشخص دارند: ایران سه مردم میکنند که
اصالحات را بازگشت به انتخاب خاتمی با یکی
بازگشت با انتخاب اصولگرایان دوم دهند. ادامه
قبولنمایندوسوماینکههیچکاری انقالبرا به
نکنندوببیندچهکسیراسرکارمیگذارندویادر
جستجویشخصسومیباشند.گویااینشخص
و با مصاحبههای سومهمخودش را آفتابی کرده
او نام است. چهرهای بینالمللی شده پی در پی
قاسمشعلهسعدی، استاد کنونی دانشگاهتهران،
استکهدودورههمنمایندهمجلساسالمیبوده
اودرمصاحبه اخیرخود با«صدایآمریکا» است.
استطبقمحاسباتریاضیمن۵۰ درصد  گفته
انتخاب مردمقراراسترایندهندوگزینهسومرا
اگر منبهمیدانبیایممی توانم بیشتر این کنند و
مصاحبه  این در او کنم. دریافت را رای ۵۰ درصد
مردم پهلوی گزینهسوم رضا استقرار بود افزوده
من آمدن با ولی فکر میکنم باشد رای دهنده

چهارم ملحق شوند. گزینه گروه ایشان باید به
شانس سعدی شعله میگویند کارشناسان
با جای «صدای آمریکا» اگر به ندارد و زیادی
بیشتری شانس میکرد مصاحبه «بیبیسی»
میداشت. شعلهسعدیگفتهاستمن درخودم
ظرفیت اینرامیبینم کهراه سومراپیشنهاد کنم.
گفته تنها و نداده سوم راه این درباره توضیحی او

است. سوم راه فقط است:
رد برای است: پایان گفته در سعدی شعله
حساب مردم روی نگهبان شورای سد از شدن
شدن رد برای نشد میسر کار این اگر اما میکند
خواهد حساب نگهبان شورای روی مردم سد از

کرد!

عمیق افکار
اسبباشیویک چقدرسختاستکهسوار

بزند! جلو تو از سرنشین بدون خر

شقیقه به ربطی چه
دارد؟

راینهاییدادگاهجناییبین المللی با باالخره
انجام به سودان، رییس جمهور  عمرالبشیر،
ایجاد و اختناق شکنجه، و قتل نژادی، فجایع
شناخته شد مجرم کشورش در ارعاب ترس و
که گردیده متهم همچنین او گردید. محکوم و
به طور رژیمش مخالفان کردن خاموش برای
دسته قتل های به شده محاسبه و سیستماتیک
دادگاه این رای پی در است. زده دست جمعی
این رهبر فوری مجازات و دستگیری حکم به و
کلیه دادکه دستور دائمالعمرسودان،عمرالبشیر
کارکنانوفعاالنخارجی۱۳ سازمانخیریهایکه 
دارند آنجا فعالیت مردم به برای کمک سودان در
سودانی هزاران به خود را انسانی کمکهای و
کشور اخراج این از میرسانند، محروم بینوا و
که است این درست مثل خودمانیم، این شوند.
توی خانه بروی و کنند معلق و اخراج کار را از تو
بچه ات! و زن صورت توی بزنی سیلی و چک و

باحالی! عجبانتقام

۸۷ سال جوک آخرین
کهممکناستمحموداحمدینژاددر آنجا از
دالیل جمهوری ایران به انتخابات آینده ریاست
نامعلومو نامشخصی شکست بخوردو کلیسوژه
هوا روی با خودش را این قسمت طنز مطالب
او  شاهکار سال۱۳۸۷ آخرین پایان برای بفرستد

میکنیم: درج شما برای را
ارومیه سفر جریان در احمدی نژاد محمود
از از جلسات سخنرانی روایت جالبی یکی در
دشمن گریز رادار هواپیماهای حمله و گشتزنی

است. داده ارایه « «امید ماهواره به
ویدراین سخنرانی گفته است:دو هواپیمای
بر «امید» سفینه پرتاب اولیه ساعات در دشمن
شدندوسیستممخابراتی محلپرتابظاهر فراز
اما با استفاده از کردند، این ماهواره را مختل
موفقیتپرتابشد. با سیستمجایگزینماهواره
بهگفته احمدینژادقرار بوداینماهواره درروز
دالیلی به اما پرتاب شود باراک اوباما کار به آغاز
بود قرار افتاد. تعویق به هفته دو حدود امر این
پرتاب بهمن چهاردهم روز صبح «امید» ماهواره
سرنشینان و فضا نوردان که این علت به اما شود
بعد از به کار این نبودند وقتشناس این ماهواره
ظهر در بعد از سپس شد. این روز موکول ظهر
چهاردهمبهمنمجدداهواپیماهایدشمنشروع
این سیستممخابراتی دوباره و کرده گشتزنی به
بودایندوهواپیمای قرار مختلکردند. را ماهواره
منهدم شوند اما ایرانی دشمن توسط نیروهای
این از بعد شد. عوض نامعلوم دالیل به تصمیم
دالیل به را پرتاب محل دشمن هواپیماهای که
حامل که «سفیر۲» موشک کردند ترک نامعلوم
ده ساعت در و شده فعال بود «امید» ماهواره
این خبرنگاراندر پیشگرفت. در را فضا شبراه
و نکردند احمدینژاد از زیادی سئواالت جلسه
قبول بهجزیکنفرهمهحرف هایاورا همهآنها
نمودند.اینخبرنگار پرسیده بود:سئوالمنراجع
سئوال دشمن نیست. و هواپیماهای ماهواره به
ملل سازمان در نوری که بعد از که است این من
متحدتوسطدشمنبهشمااصابتکردوسیستم
جوابی پزشکی آیا علم مختل نمود را فکریتان

است؟! نکرده پیدا روانی حاالت برای این

مبارزه با روش جدید
چاقی

بهگزارشچندنشریهمعتبرپزشکیدانشمندان
پزشکی آزمایشجدید برایکاهشچاقیبهچند
موفقیتآمیز کامال آنها از یکی زدهاند که دست
است این قرار از روش این است. در آمده کار از
کوچکیتوپ قرار دادنیک توپبه پزشکانبا که
پینگپونگ(برای آن هاییکه کمیچاقهستند)
بیشتر که یکتوپبیسبال(برایآنها اندازه یا و
و توپ بسکتبال بزرگی به یا هستند) و چاق
بولینگ(برایآنهاکهخیلیزیادچاقهستند)در
وادارمیکنندکه کمترغذا را شکمافراد چاقآنها
فرد بخورند. اینپزشکانمیگویندوقتیمعده به
گرسنه شخص ندارم، دیگر جا آقا می گوید چاق
خود سوی معده به چیزی را است دیگر مجبور

احساسگرسنگیکند. کمتر و نفرستد
به پزشکی تجربه این که هستم مطمئن من
غربیها دنیای علم ایرانیانوارد طریق ما از نوعی
آدمی ایرانیها به که نشنیدهاید است. آیا شده
چه هم هست چاق احتماال و میخورد که زیاد
الهیتوپبخورد میگویند؟درستحدسزدید:

اون شکم ات! توی

ابتدایی آمادگیهای
قرعه کشی برای

گرینکارت
قرعهکشی در شرکت مهلت گرفتن پایان با
دیگر چند ماه آن از جدید گرینکارت آمریکا دوره
چند ماه داخل ایران شد. هموطنان آغاز خواهد
و آماده قرعه کشی این برای را خود که دارند وقت
پسانداز چون ضروری از اقالم غیر سازند. مجهز
آشنایی در کردن پیدا و پاسپورت گرفتن پول و
بایدتوجهداشته باشید آمریکا برایراهنماییامور
نام و نام روی است الزم آمریکا زندگی در برای که
خانوادگیخودکمیکارکنید.اسمکوچکمساله
میتوانید نیست چون همیشه بزرگی چندان
به اختصار و مستعار صورت به آمریکا در را آن
«مو»، را محمد تبدیل کنید. مثال دیگر نامهای
را صدیقه «اسکار»، اصغر را «کوین»، را کیوان
از کنید. تبدیل و... «سارا» را زهرا «سری»،
نمی توانند را حرف «خ» آمریکاییان هنوز که آنجا
تلفظکنند وبه آن«ک»میگویند (مثل کامنهای
شامل شما خانوادگی نام اگر غیره) و کلکالی و
نام خانوادگی آنجا که تغییر از است و خ حرف
میکنیم توصیه می باشد سخت بسیار آمریکا در
از قبل ایران در خود نام کردن عوض فکر در
کارهای چه زودتر پاسپورت باشید و هر گرفتن
که وقتی صورت این غیر در کنید. شروع را آن
صدا ایرانیان میان جمع را در شما آمریکاییان
میزنند کمی شرمنده خواهید شد. مخصوصا
باشد: اسامی به این شبیه خانوادگی شما نام اگر
و خوشرو، خوشمرام، خسروانی، خوشکیش،

خسروداد. مخصوصا
موفقباشید!

نوروزی داستان های

پارک و نیمکت پیـر مرد
تازه نشست پارک نیمکت روی که وقتی
نفس به حسابی است. خسته چقدر فهمید
قدم پارک تا خانه از که پارسال بود. افتاده نفس
میرسیداصال نفسش نمیگرفت. آنجا به میزدو
آلودگی یا کرده با او را این کار پیری نمیدانست
روزافزونهوای تهران.عصایشرا بهصورتمورب
کنار تا کسی داد قرار نیمکت خودش روی کنار
داشت خیلی دوست بود پارسال ننشیند. اگر او
او گپبزند. یکیکنارش بنشیندوچندساعتیبا
نداشت.حرفو صحبت ها دیگر حوصله اشرا اما
روی از بودند. و غصه و غم شکایت و ناله همه
حسابی دید. را خیابان میشد پارک نیمکت
بودند ریخته توی خیابانها ماشینها بود. شلوغ
و خریدهاشان کارهاشان دنبال شب عید برای تا
میشد. تحویل ساعت دیگر سال سه دو بدوند.
موقع که داشت دوست همیشه قبل سالهای
دهل و سرنا صدای و باشد خانه در تحویل سال
آن حوصله بشنود. دیگر رادیو یا تلویزیون و از را
کهنه اش را نداشت. کفشهای کالرک هم را کار
آن ها را پشت و گذاشت نیمکت روی یکی یکی

میکرد. درد پایش خوابانید.
روی چرت به حالت بست و را چشمانش
را مجسم فرزندانش قیافه زد. تکیه نیمکت 
هستند. شکلی چه امروز آنها نمیدانست کرد.
بود تصویری تنها پیشآنها سال ده قدیم تصویر
بچه هایش از خطور میکرد. یکی خاطرش به که
یعنی آخری و رومانی در دیگری بود، آمریکا در
را سرش و کشید آهی مالزی. در کوچکش دختر
را کسی می خواست شاید داد. تکان افسوس با
از فرزندانش بیابد. میدانست دوری خود مقصر
سرش فکر این ببیند. نمیتواند را آنها دیگر که
چرت خود بیرون از شدید تکان با داغ کرد و را
کشور سه در را که برود آن ها داشت پولی نه آمد.
وضعشانخوببود نه آن ها و ببیند مختلفدنیا
میدادند ویزا او اگر به برایشبلیتبخرند؛ تازه که
با را میرفت راه سختی به که زنش میتوانست و

بکشد. دنیا دور خودش
و پیراهنهای بلند با گیسهای جوان چند
فراوان از سرعت با اسکیتکنان کوتاه تنگ و
او صدای چرخها شدند. رد نیمکت او جلوی
داد جوانان سر برداشت و عصایش را ترساند. را

خبره؟ چه یواش... اوهوی... کشید:
پارک را این که اولی روز افتاد. یاد قدیم ها
شاهنشاهی بود. پارک اسمش ساخته بودند.

بودند. متر دو یکی فقط درختهایش
چروک به و با لباس چرکین مرد ژولیده ای
و زرد دندانهای و خندید آمد. نیمکتاو نزدیک
کرمخوردهاشنمایانشدند.باهمانخندهگفت:
نمیریخونه؟شبساله. چیزی به حاج آقا! چرا
به برداشت و را عصایش نمونده... تحویل سال
فریاد تکان داد. مرد آن طرف تهدید به عالمت
نیستم. حاجی آقا، من نگو حاج من به کشید:

گفت و تکان داد هوا در دستانش را مرد
منظورینداشتم! آقا! ببخشیدحاج

ساعدش برد باال را دستانش مرد که وقتی
سیاه بود. افتاده بیرون آستینش گشاد حلقه از
را مردک زخم. سوزن و جای پر از و بود کبود و
انتهای در را او شب ها بار سه دو میشناخت.
نیرویانتظامی پنهانازچشم که بود پارکدیده
روییک مقوایبزرگ پلیسپارک پشتبوتهها و

بود. خوابیده
اینبدترینشبعیداوبود.اصال نمیخواست
سین هفت که سفره برود. می دانست خانه به
دوباره اوست. منتظر زنش و شده آماده و چیده
چشمانش رابستو بهحالت چرتگوشه نیمکت
از مگویدو نفر بگو صدایبلند کرد. ناگهانبا کز

پلیس با جیغزنان که دید را دختری پرید. خواب
انگشت با پارک پلیس است. دعوا مشغول پارک
رفته کامالکنار میکردکه اشاره روسریدختر به
بود. و غلیظی کرده دخترک آرایش قشنگ بود.
داشت. قرار پارک در پسرش دوست با احتماال
را میشناخت آن مردک ریشو ـ پارک ـ پلیس
از میخواست وقتی پارسال بود. متنفر ازش و
شاخه ای پارک شکوفه از پر درختهای از یکی
به ببرد خانه به سین هفت سفره برای و بچیند
به اصال بود. کرده اذیتش حسابی و داده او گیر
هر التها مثل و نکرده توجهی او سال سن و
یک شاخه خاطر به بود آمده در از دهانش چه
بود نکرده جرات هم بود. او گفته او به شکوفه
است و پلیس که میدانست زیرا کند بحث با او

بازداشتشکند. میتواند
پلیس و دخترک بین دعوا و جنگ هنوز
بداند که بود کنجکاو پیرمرد داشت. ادامه پارک
به را دستش پلیس مرد میشود. چه باالخره
بکشد که جلو آن را تا دخترک برد طرف روسری
پیچید. در فضا یک سیلی صدای بلند ناگهان
آن مرد. گوش توی بود کوبیده دخترک محکم
با و نکرد کاری پلیس که دید تعجب کمال در و
هنوز دخترک تقاضای کمک نکرد. خود بیسیم
فضول بیادب... مرتیکه چه؟! تو میزد: به داد
دیگر طرف به و دخترک جدا شد از پلیس مرد

افتاد. راه پارک
آمده بود. خوشش دخترک کار حسابی از
متوجه دختر بهدستزدن. شروعکرد بیاختیار
روی که انگار بعد خندید. و کرد نگاهش شد. او
کرد. پسر تعظیم خم شد و است صفحه تئاتر
دستان دختر و رسید راه از دیگر سوی جوانی از
دریاچه طرف به و دو تایی گرفت دستانش در را

افتادند. راه به پارک
بود. لبهایش روی لبخند  هنوز پیرمرد
اتفاق می کرد که احساس بود. گرم شده حسابی
از روی شده بود. امید و شور از مهمی افتاده. پر
پر درخت اولین به خودش را و شد بلند نیمکت

رساند. پارک شکوفه از
یک کند نگاه برش را دور و که این بدون
خم را شکوفههای صورتی پر از کوچک شاخه
را در شکوفه پر شاخه بعد شکست. را آن کرد و
راه به پارک خروجی در طرف به و گرفت دست
برسد خانه به زودتر داشت دوست خیلی افتاد.
سین هفت سفره روی را شکوفه از پر شاخه و
فریاد خوشحالی از زنش میدانست بگذارد.

خواهدکشید...
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