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فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران        مشهد        تبریز        شیـراز        کابل        دبی  
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به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۴۸ دالر) اضافه می شود

���������
�������������������
��������������
�������������������
������������

Shohreh Skin Care

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �

مردانه دست
گزارششدهکهسعیدجلیلی،نمایندهارسالی
ایرانبهنشست پنجباضافهیککهدر ترکیهبرگزار
کاترین دادن با خانم معمول از دست طبق شد
اتحادیه خارجی سیاست روابط مسئول اشتون
برای آنها زد. باز بودن او، سر زن خاطر اروپا، به
الزم نمیکنند دنبال دنیا را خنده دار اخبار که
زنان مردان با دست دادن که توضیح است به
جمهوری اسالمی شیوه افراطی اسالم دین در

است. حرام ایران
می گویند سیاسی  کارشناسان از  بسیاری
خانمکاتریناشتون دستندادنسعیدجلیلیبا
و این ندارد اسالم ربطی شرعیات به هم زیاد
«دست علت که به جلیلی است برای بهانه ای

قرار قول و زیر آینده در باشد قادر مردانه» ندادن
با که کرده اند ادعا خبرنگار چند بزند! خودش
کاتریندر و اینکهدستدادنی بینسعید وجود
در دو انجام نشده این و حضور رسانه ها عام مالء
با بار چندین پشت درهای بسته در مذاکره سالن
دست دادهاند. این خبرنگاران میگویند: یکدیگر
کهقراراستازچند ماه گویا تحریمهاینفتیاروپا
و ریخته هم به را مالها شود حسابی شروع دیگر
سنت برخالف جلیلی سعید چون است ترسانده

است. دست داده زن با یک اسالمی
دست حال میکنند: اضافه خبرنگاران این
اینقدر آدم خود این جای جلیلی به سعید دادن
با دستپاچگی که است نزاکت و بدون بیکالس
آداب که صورتی در شد دادن دست پیشقدم
دست زن که ابتدا دارد این تاکید بر معاشرت
بوسیدن یا و فشردن برای مرد سوی به را خود

نه مرد. و دراز کند

نکن! ختم صلوات
که قرار شمالی کره ماهواره ای پرتاب موشک
این بود. ناموفق گیرد قرار زمین کره مدار در بود
پاره تکه فضا در پرتاب از پس دقایقی موشک
پرتاب این مراسم در کرد. سقوط دریا و در شد
اسالمی جمهوری بلندپایه مقام چندین موشک
داشتند. حضور سپاه بلندپایههای گفتهای به و
کیم تولد صدمین سالروز بود در قرار موشک این
فضا به کشور این و اسبق فقید رهبر سونگ ایل

شود. فرستاده
مشخص شمالی کره پروژه این شکست علت
نیستامابسیاریاز جمله سراننظامیجمهوری
مبادا تا  است  انداخته واهمه به را  اسالمی 
و تکنولوژی تکیه بر با که آن ها هم موشکهای
نبوغچشم بادامیهایکرهشمالیساخته شده اند
بهسرنوشت مشابهیدچار شدهوبرسر خودمردم

ایران فرود آیند.
یکیاز مسئولینپروژهموشک ماهوارهای گویا
درکرهشمالیبطور خصوصیبا یکیازدانشمندان

گویی و  گفت تلفنی کشور این دیگر فضایی 
این در است. داشته موشک این انفجار درباره
جمهوری مقامات کرهای مسئول این گو و گفت
پرتابموشک در لحظهصفر اسالمیرا که هنگام
حواس مسئول کرده اند را بلند ختم صلوات های
پرتیکارکنانمرکزونتیجتاسقوطموشکمعرفی

کرده است.
شمالی پرتابموشکبعدیکره استدر قرار
که نصب شود فارسی پرتاب به محل تابلویی در
صلوات مراعات کنید و را میگوید: لطفا سکوت

نفرستید!

و مذاکرات افزایش
کاهش دالر!

اتمی مذاکرات دوباره  آغاز از  بعد روز دو
ترکیه در که باضافه یک کشورهای پنج و ایران
تهران بازار قیمت سکه و ارز در گرفت، صورت
آمده و پایین مقداری زدهاند کهکشان به که سر
این شایددرسخوبیبرای کاهشنسبیداشت.
و لگد زدن جای به که باشد اسالمی جمهوری
میز سر مثل بچه آدم و فحش دادن گرفتن گاز
۳۰ سال قبل  را درس این اگر بنشیند. مذاکره
احتماال چیزی ایران دالر در بودند قیمت گرفته

بود! تومان ۱۰۰ حدود
پسنوشته:سئوالکنکورمخصوصخواهران
گروه با با مذاکره اگر قم: مدارس علمی برادران و
۶۰ تومان پایین بیاید  دالر قیمت یک باضافه پنج
با از مذاکره بعد را میزان کاهشدالر تعیینکنید

باضافه دو؟! گروه پنج

و جهنم و بهشت قضیه حجاب
ومبلغینجمهوریاسالمیبعد تئوریسینها
را خود اجباری نتوانستند طرح حجاب که این از
با و کنند پیاده خود دلخواه طالبانی صورت به

ایرانی و دختران زدن زنان و پا دست و مقاومت
و از تبلیغات شدند تصمیم گرفتهاند که روبرو
استفاده زن ها کردن مجاب برای ویدیو و عکس

کنند.
پوستری که است آنها این شاهکار آخرین
کردهاند با نصب عمومی اماکن در و چاپ کرده
دروازه بهشت پلههای زیر که چادری تصویر زنی
زیر بدون حجاب زنی دیگر سمت و در ایستاده
پلههاییدربیرون،جاییشبیهجهنمکهشعلههای
است! ایستاده میزند، بیرون آن دروازه از آتش

این به میتوان را زنها چطور نمیدانم من
آنهم برد؛ روبنده و وچاقچور چادر زیر سادگیبه
افتضاح! گرافیک با شده بد طراحی پوستر یک با
کسی مثل مثال باید قبول کنند که زن ها یعنی
درجهنماستولیآنخانمچادری پرنسسدایانا
در زندان اوین شکنجه کرده بچه مردم را زن و که

میبرد؟ سر به بهشت در
ترجیح دیدناینپوستر از بعد منکهشخصا
می دانید نروم. بهشت به مرگم از بعد میدهم
چه سیاه پوش چادر زن همه این با بهشت

جهنمی است؟!

افغانستان از خبری
غافلگیرانه، انتحاری حمله چند در قبل روز
کشور این نقطه چندین در افغانستان طالبان
را دیگر صدها نفر را کشته و صد نفر از متجاوز

کردند. زمینگیر و زخمی و مجروح
طی طالبان مذهبی افراطی گروه سخنگوی
ادعا «الجزیره»پخششد شبکه از اعالمیهایکه
بینالمللی که مجامع گفتههای برخالف که کرد
مرده گروه این و آمده سر طالبان عمر میگویند
اساسشرعیتاسالم بر استجنبشطالبانکه

است. فعال و شاداب و زنده شده بنا
جای تاسفدارد کهگروهیبرای اثباتاین که
به عنوان «مرده»ها جنازه از باید «زنده» هستند

استفاده کنند! و مدرک سند

عربی با لغات آشنایی
ایرانی، چه هموطنان از برخی اطالع محض
و دعا که چه آنها و عرب هستند ضد که آن ها
نمازعربیمیخوانندامادوکلمهعربیبلدنیستند
کوچکی توضیح باید بفهمند، یا و بزنند حرف
و «هموس» هم به شبیه کلمه دو این درباره
در معنی تفاوت از لحاظ دنیایی که «حامص»
به نخود کنم. «هموس» دارد عرض آنها وجود
یا تاهینی مقداری با است ممکن که شده له
از طرف میشود. اطالق شده باشد مخلوط ارده
آن زیر مردم که شهری است آن دیگر «حامص»
از بسیاری و میشوند له االسد بشار تانکهای
مردم آنجا خون با ارده و تاهینی جای اوقات به

قاطی شده است.
نکنید. قاطی را دو این لطفا

پرید قفس از مرتضوی
طرحاستیضاحسعیدمرتضویقاضیسابقو
قرار مدیرعامل فعلیسازمانتامیناجتماعی که
اینشخص و شد منتفی زودیانجامشود به بود

برگشت. خود کار و شغل سر بر
کاظمی قتل زهرا به مرتضوی مظنون سعید
اصابت ضرباتی با خبرنگار ایرانیکانادایی استکه
در زندان خود را جان کفش) سرش (گویا لنگه بر
به متهم همچنین مرتضوی سعید داد. دست از
نفر چندین اعدام و قتل و شکنجه در همکاری

زندان کهریزک میباشد. در
کنندگان امضا که  است این  جالب نکته
روز یک در و اتفاق و به همگی نامه» «استیضاح
امضایخودراپسگرفتند.نکتهجالبترایناست
کههمه این نمایندگاندرستیکروز قبل ازپس
در پستیمجلس صندوق در خود امضای گرفتن
لنگه یک بود شده فرستاده برایشان که بستهای
ناشناس فرستنده ای از سنگین مردانه کفش

دریافت کرده بودند!



310Iranians, Vol. 16, No. 577, Friday, April 20, 2012 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱  جمعه ،۵۷۷ شماره شانزدهم، ۳۱  ایرانیان، سال

چیزی نمیفهمم! شده نوشته من سر پشت که شعاری این از من هم خدا به

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
بانکی بهره بهترین و

بهره بانکی پائینتر  به  FHA وام  • تجدید
درآمد تائید بدون

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بگیرید حنیفه غفاری تماس اطالعات بیشتر با برای کسب

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850

تور چین با نرخ ویژه
از  ۳۳۹ دالر

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 505$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

مردم سوریه تبریک به
ارایه بس آتش از شروع طرح روز چهار امروز
طبق اینطرح توسط کوفیعنانمی گذرد. شده
تانک های و توپ االسد بشار است ارتش قرار
سوی به کند و خارج مسکونی از مناطق را خود
روز امروز نکند. شلیک خودش مردم و خانه ها
از  ۲۰ نفر فقط و بود و قشنگی صلحآمیز بسیار
اگر طرح کشته شدند! ارتش سوریه مردم توسط
و زیبا روز این در نبود بعید بود نشده قبول صلح

بشوند.  کشته ۲۰۰ نفر آرام
آن۱۸۰ نفری  به را خود تبریکات وسیله بدین
نشدند کشته و بردند در به سالم جان امروز که

تقدیممیداریم!

عمیق افکار
که دسته یک دستهاند: دو بر جهان مردم
و کاری دارند زندگیمیکنندوخوشمیگذرانند
که دیگر دسته و یک دیگر ندارند کسان کار به
شبوروزدرفکرجهانباقیهستندومیخواهند

میگذرد؟ و چه است خبر آنجا چه بدانند
مگر آقا، دوم بپرسد این دسته کسینیستاز

بکن! زندگیات را فضولی؟! برو

طریق از جمعیت کاهش
آدمخواری!

شوهر زن و یک برزیل پلیس روز قبل چند
در که صیغه کردن این معشوقه شوهر (مثل و
آدمخواری! جرم به است) را شده مد هم برزیل

کرد. زندان روانه و دستگیر
اینزنوشوهرمتهمهستندکهبادرجآگهی
نظافتچی و و کلفت استخدام برای در روزنامه
به خانه میآورده را بیگناه پرستار بچه، زنان یا
قربانیان گوشت بدن از کشتن آنها از بعد و
گوشت درست ساندویچ و خورش خوراک و
حاوی ساندویچهای مرد این زن میکردهاند!
مردم به شهر خود را در مرکز قربانیان گوشت

است. فروخته

خورخهدسیلوریا ایزابلپیرس،همسر خانم
پلیسی مرد دستگیری به اصلی) هنگام (آدمخور
این از یکی گفت: میزد  دستبند  او به که

فروختم! تو خود به را پیراشکی ساندویچ های
و آورد از شنیدناین حرفباال پلیسبعد مرد

فرستادند. بیمارستان به بالفاصله را او
عمل توجیه  برای  دسیلوریا خورخه  آقای 
صداهای من سر در گفت: خود آدمخواری
من و از داشتند انعکاس زیادی و غریب عجیب
میخواستندکهبهکنترلجمعیتجهانوکاهش
تا کردم و من این راه را انتخاب کنم کمک آنها

کنم! خدمت بشریت به
دارد: وجود مزغل دو نوع ما امروز دنیای در
و با کشتن احمق که میخواهد این برزیلی یکی
خوردنمردم بهکاهشجمعیتدنیا کمککندو
را به احمدینژاد که سعیداردمردم یکی محمود
داشتنبچهبیشتروافزایشجمعیتدرجمهوری

اسالمیتشویقکند!...

(۲) عمیق افکار
مضراتدینومذهباینروزها یا فوائد سر بر

دارد. وجود فراوانی بحثهای
نتیجهبحثهرچهباشد مهمنیستولینباید
که بوده دین این از فوائد یکی بگذریم که حق از
سنگسار و و اعدام و و کشتار به قتل با تشویق
کمک بسیار زمین کره جمعیت کنترل به جنگ

کرده است.

شوینده پودر و آب
دلیل ضعف به هم که قیمتها پیرو افزایش
احمدینژاد یارانه های طرح و اقتصادی مدیریت
کشورهای روزافزون تحریمهای دلیل به هم و
شوینده پودر قیمت میباشد ایران علیه خارجی
باال بعد از عید نوروز (لباسشویی) نیز به سرعت

رفته است.
به خبرنگار تهران در تاکسی یک راننده دیروز
مجانی نکردند گفت: بدمصب ها نه تنها آب را ما

بردند! باال هم را شوینده پودر قیمت بلکه

با زنم من گوهای گفت و
خواب از مرا  زنم که  بودم خواب  مست

پراند.
شده؟ پرسیدم: چی

لبات داشتی با پف خور و جای چرا به گفت:
زنکه این خواب داشتی باز میفرستادی؟ ماچ

می دیدی؟ را لوپز جنیفر
خواب داشتم نه؟ پس نه گفتم: عصبانیت با

می دیدم! را رجبی فاطمه

*
شیرها مستندی درباره داشت فیلم تلویزیون
در ماده به شیر نری آرام آرام میداد. شیر نشان
گردن به گردنش مالیدن با و شد نزدیک جنگل
صورتش بعد و کرد حالی به حالی را او ماده شیر

مالید. او صورت به را
رمانتیک! تو چه گفت: و من به کرد زنم رو

نمیکنی؟ کارها این از چرا
از مرا جا در نر شیر کنم ماچش اگر گفتم:

میدهد! قورت حسادت

*
کردم. خواب بیدار از را عصبانی زنم خیلی

شده؟ چی گفت: و مالید را چشمانش
گفتم:توی خوابمثلکبوتربغبغو میکردی.

میدیدی؟ را دلون آلن خواب داشتی هم باز
داشتم خواب نه پس نه؟ گفت: خندید و

میدیدم! را احمدینژاد

*
که جنایی عشقی فیلم یک داشتم زنم با

تلویزیون پخشمی کرد میدیدم.
یکپسره داشتیک دختر خوشگلو مامانی
اوکشتی فرنگی ماچ میکردورویتختخواببا را

میگرفت.
بهزنم گفتم:خوشبه حالپسره.من حاضرم

بروم. به زندان زنی برای چنین سال ده
از راه دختره بود که شوهر نشده حرفم تمام

را کشت. با گلوله پسره زد رسید و
پسره؟ حال به خوش هم هنوز پرسید: زنم

سال زندان، ده گفتم دادم: خنده جواب با
نگفتماعدام!

*
پراندم. خواب از را زنم

پرسید: و نشست رختخواب توی تعجب با
شده؟ چی

را دیگری کس  خواب داشتی باز  گفتم:
میدیدی؟

سر کار رفتی تو دیدم که خواب گفت: توی
ببینم! برایهمیننتونستمخوابترا

میدیدی؟ را کسی چه خواب حاال گفتم:
بگو! را راستش

هودسون! راک خواب گفت:
که سال هاست او هودسون؟ راک  گفتم:

مرده!
اینحسحسادتتوجراتنمی کنم با گفت:
شب هر که خودت مثل ببینم را زنده ها خواب

میبینی. را لوپز جنیفر و شکیرا خواب
یارو مرده باشه؟ گفتم: اینچهخوابیمیتونه

پوسونده... کفن هفت و
خندیدو گفت:بدمصب حتیبعداز مرگهم
رنگ کمی یک فقط نداده! دست از را جذابیتش

است! پریده رویش و

*
وفادار تو به حاال چرا تا میدونی گفت: زنم

دارم؟ دوستت هنوز و مانده ام
من نیست؟ تیپ و قیافه گفتم: برای

ماست ازدواج قباله اون برای نه، گفت:

زیر نمی خواهم و کردهام امضا را زیرش من که
بزنم. قولم

به ازدواج برای همان قباله هم من گفتم:
آزادی بهار سکه هر قیمت مانده ام. وفادار تو
آزاد غربی ها در بازار تحریم را پس از مهریه ات

نه؟ یا دیدهای تهران

کار وزیر استیضاح
بود که قرار کار وزیر استیضاح سئوال و طرح
اسالمی شورای مجلس در هفته این سهشنبه
شده موکول به بعد شود فعال معوق و انجام
و گفته بود: سرم زده زنگ است. گویا وزیر کار

دارم! کار و است شلوغ

نوروز از بعد غصههای
نوروز عید و چهارشنبه سوری هم امسال
ضد انقالب از خبری آمد و بدر سیزده حتی و

نشد. ایران در انقالب
ملت این جشنها با که قدیمها بخیر یاد
و دولت و پای پر غیرتی میشدند و به حسابی

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

اردیبهشت) ۴) آپریل ۲۳ دوشنبه

(۱۱ اردیبهشت) اپریل ۳۰ دوشنبه

فردوسی شاهنامه در زن

سرامی قدمعلی سخنران:
شاهنامه) دانشگاه و متخصص (استاد

کانون جلسات همیشگی محل در

مستند «علف»   نمایش فیلم
حضور بهمن مقصودلو با

کانون جلسات همیشگی محل در

بزنید ورق لطفا



320Iranians, Vol. 16, No. 577, Friday, April 20, 2012 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۱  جمعه ،۵۷۷ شماره شانزدهم، ۳۲  ایرانیان، سال

موزیک زنده:جمعه ، شنبه و یکشنبه ها
از ساعت ۶ بعد از ظهر

رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

کیترینگ کاسپین با گوشت صد در 
صد حالل و کیفیت باال

(Tax شامل) هر نفر ۱۳ دالر
دلیوری رایگان 

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر 
بوفه کامل غذا، 

نوشابه، پیش غذا، 
چای، قهوه و دسر 

www.caspiankentlands.com

رستوران کاسپین

72 Market Street, Gaithersburg, MD 20878

Tel.: 301-590-0007

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین 
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

در که خیر به قدیم ها یاد میپریدند. حکومت
فوتبال ملی تیم پیروزی آرزوی آزادی استادیوم
فرط شادی از و میکردیم دیگریرا کشور ایران بر
این با میزدیم. آتش اتوبوس ها را خیابانها در
جشن های ملینمیتوانکاریصورتداد. بازهم
صدرحمت به عاشورای۸۸ کهنزدیکبوداتوبوس 

کنیم... امام خارج از خط را انقالب

کوتاه داستان

ایرانی خیار
ما نصیب دیگر افتخار یک مدتها از پس
و پستهوخاویار از بعد ایرانیهایمقیمخارجشد.
قالیو گربههایایرانی حاالنوبت «خیار زعفرانو

است! رسیده ایرانی»
و سبز و پیش خیارهای قلمی سال چندین
ایالت گلخانه های در آزمایشی بطور نازکی پوست
محصول و آمد بعمل ایرانی خیار تخم با فلوریدا
فروشگاههای ایرانی به ویژه به آمریکا به بازار جدید

گردید. عرضه
آنقدر معطر و زیبا خیارهای این از استقبال
دو سال عرض یکی در آنها که قیمت زیاد بود
می توان خیارها را این امروزه برابر رسید. دو به
مارکتهای سوپر معروفترین و بزرگترین در
پیدا تازه میوه و سبزی فروشگاههای و زنجیرهای

و خرید. کرد
برچسب با خیارها این خرید افتخار من برای
درست (Persian Cucumber) یا پرشین»و «خیار
مثلافتخاریاستکهبهنیلآرمسترانگآمریکایی
ماهدست رویکره آمریکا برافراشتنپرچم هنگام

داده بود!
مارکتمحلهمان سوپر در داشتم وقتی دیروز
جلوی خیار ایرانی بسته یک میکردم با خرید
و رسیدم مغازه  بلوند  و خوشگل  صندوقدار 
خریداری جنسهای  داشت او که همانطور 
صندوق رد اسکن دستگاه جلوی از شده مرا
را ایرانی خیار شما حاال تا گفتم: آیا به او می کرد

امتحانکردهاید؟

خشکه او الس با دارم کرد فکر نمیدانم چرا
لبخندی با قصد دارم او را بلند کنم. یا و میزنم

دارم! شوهر من ببخشید داد: جواب
که همه این از بعد کشیدم. خیلی خجالت
دستم به و رسید را مرا حساب کرد جنسهای
کلمه تا چشم او گرفتم خرید را جلوی رسید داد،

ببیند. خرید لیست رسید را در ایرانی» «خیار
سر داد خنده ای خجالت با شد وقتی متوجه
برای ولیحاضرم ازدواج کردهام اینکه با گفت: و

کنم. امتحان خیار ایرانی را بار اولین
خیارها این گفتم: و کردم پیدا جرات کمی
و هستند نازک و ترد و خوشمزه پوست بسیار
بزرگ خیارهای این با را آنها نمیشود اصال
تازه برای که پوست کلفت تخم و از پر آمریکایی
زود تا میمالند روغن آنها به نگهداشتنشان

کرد. کپکنزنندمقایسه
من ادامه ولی چیزی نگفت: و دوباره خندید
و گوجه یک با خیارها این از یکی گفتم: و دادم

شیرازی. ساالد می شود بغلش پیاز
را شیرازی ساالد کردن درست دستور داشتم
ایندو لبخندزنانومودبگفت: اومیدادمکه به
منتظرندکهجنسهایشان نفرپشتسرشما سه
هم خیلی میکنم و فکر صندوق توی بزنم را

دارند... عجله
چراغ پشت خانه میرفتم، به داشتم وقتی
پالستیکی خریدهایم کیسه توی را دستم قرمز
کردمویکخیار ایرانیدرآوردمو بهنیشکشیدم.
آمریکاییها این گفتم: زیرلبی شد سبز که چراغ

اصالفرهنگحالیشوننیست...

اسکاری سینمایی فیلم
کارگردانان بین بود جلسهای یک شب یک
اسکورسی، استیون مارتی دنیا. و مطرح معروف
اسپیلبرگ، پدروالمودور، آلیوراستونو بقیههمه
چطور که بود این سر بر بحث بودند. شده جمع
آن برای جایزه اسکار گرفتن بسازند که فیلم یک

فیلمحتمیباشد.
به را آن اسکورسی گفت: باید پخش مارتی

مافیای ایتالیا بدهید.
فیلم فنی کارهای همه گفت: اسپیلبرگ
هالیوود یهودیان توسط باید سرمایه گذاری و

باشد.
سورئالیستی سوژه باید گفت: المودور پدرو

باشد. داشته سکشوال و دالی سالوادور
سیستمهای علیه باید گفت: استون آلیور

دستراستیباشد.
مارتی و استیون  نظر با گفت: آلن  وودی
یهودی های جای به اگر ولی موافقم خیلی
ساخت برای میشیگان مسلمانهای  هالیوود
فیلم سرمایه گذاری کنند شانس زیادینداریم ولی
طبقه و درمیآید آب از خوبی فیلم خودش این

کرد. خواهیم جذب را آمریکا روشنفکر
خاطر به ایرانی که فرهادی کارگردان اصغر
بود رسیده جلسه به دیر کمی بودنش ایرانی
همه گفت: جلسه مورد بحث در موضوع درباره
و درست کرد خوب یک فیلم باید اینها کشکه!
را پاسداران گرفت، پخشش از سپاه بودجهاش را

ایران گذاشت. سینمای عهده مافیای به
است رژیم علیه که کند تصور باید هم ملت
که فیلم تشکیالت اسکار را مجبور کنیم خود و
سینماهای و کند تبلیغ تماشاچیان برای را
و فیلم را بخرند یهودیها آمریکایی با مدیریت

نمایش دهند.
گفت: و کرد را ماچ اصغر فرهادی آلن وودی 
از بعد و اصغر! نه میگذاشتند اکبر را تو اسم باید
فرهادیپرسید:اشکالینداردکهازاینجلسهیک
فیلمدرستکنموبرایاسکارسالآیندهبفرستم؟
و زد آلن وودی شانه به دستی کیارستمی عباس
و برای پخشبه گرفتم را منقبال اینفیلم گفت:

نکش! زحمت دیگه تو فرستادم، فرانسه

راهنمایی محله و پلیس من
کوتاه داستان

ما محله توی که راهنمایی پلیس این با من
دست به جریمه قبض میدهد و روز جوالن هر
مشکل حسابی میدهد دیگرم همسایگان و من
دشمنی به عبارتی کردهام. سابقه دوستی یا پیدا
اولین باری برمیگردد. پیش سال به سالیان ما
غیرمجاز بود. داشتم سرعت مرا گرفت برای که
میرفتم.  ۳۵ مایلی ۴۴ مایل سرعت حوزه در
متوقف کرد پرسید: کشید کنار که مرا به وقتی
میدونیسرعتتچقدربود؟جوابدادم:میگویم

و اضافه کنی قبول را حرفم که شرط این به
و  نیامد خوشش من جواب از ۳۳ مایل؟ کردم:
را  ۴۴ مایل که داد نشان خودش را سرعت رادار

بود. کرده ثبت
رادارهای ارزان قیمت این به او گفتم: آیا به

داری؟ چین اطمینان ساخت بنجل
امسال بنجل رادار همین با گفت: و خندید

درآورده ام. پول راهنمایی اداره برای کلی
گفتم:رفقاگفتنداگرزیر۱۰ مایل اضافه سرعت 
معموال پلیس و است گاو چشم باشی داشته

نمیگیرد. و تو را میکند بخشش
داد: رفقایت اشتباه میکنند. جواب

تای اینکه دوسه بعد از راست میگی، گفتم:
به دیگر نباید گرفتند سرعت قبض جریمه آنها

میکردم. گوش آنها حرفهای
را  دالری ۱۵۰ جریمه قبض داشت که وقتی
و کنی رانندگی درست بهتره یا گفت: می نوشت

کنی! دوستان جدیدی پیدا یا
خیابان در آشغال ریختن برای مرا دوم دفعه
مشت مشت و می خوردم تخمه داشتم گرفت.
میریختم. بیرون ماشین پنجره از را آن پوست
او گفتم: ریختنآشغالکردبه وقتیکه صحبتاز
زیادسختنگیر.پوستتخمهدرستمثلریختن
کثیف را است که خیابانها درختها از برگ
زباله همانقدر هم تخمه پوست تا چند میکنند.
و برگ چند که هستند خیابان ها برای آشغال و
آن است. مسئول طبیعت که خاشاک درخت
گفت: مینوشت قبض جریمه را داشت که وقتی
جریمه قبض طبیعت برای نمیتوانم متاسفانه

می توانم! تو برای ولی بنویسم
واقعا چون نکردم اعتراضی و نزدم حرفی من
تخمههای پوست که تمام سوخت حالش به دلم
پشت وقتیکه موتورسیکلتاو و یونیفورم منبه
بودند وهنوزمتوجه سرمنمیآمده بودچسبیده
نشدهبود.خودتانهم میدانید تخمهژاپنیباگلپر
آن پوست وقتی مخصوصا است چسبناک چقدر

گردد! با آب دهان مخلوط شود و خیس کمی
قرمز چراغ از برای رد شدن مرا بعد دفعه
گرفت.هرچهگفتمچراغنارنجیبودهقبولنکرد.

نمیآمد. یادش مرا
کجایی؟ بچه پرسید: من از

بچهخودتی! گفتم:

هستی؟ کشور کدام که اهل اینه منظورم گفت:
ایران. گفتم:

میگویند زرد چراغ به ایران توی گفت:
نارنجی؟

آنجا چراغ گفتم: ممکنه المپ و خندیدم
چراغ زرد بود ولی منظورم کند رنگش کمی فرق

شد. عوض زود که
مینوشت را جریمه قبض داشت که وقتی
فرق کند رنگها کشور شما توی گفت: ممکنه
دنیا همه جای می کنم فکر را و قرمز سبز ولی

رعایتکنند.
من گفتم: کنم. بحث کمی باهاش خواستم
اساس آمریکا بر در شما سیستم شنیده ام که
بر که من کشور مثل نه و است جایزه و پاداش

مجازات. تنبیه و اساس
مگه؟ پرسید:چطور

چرا شدم رد سبز چراغ از من همه این گفتم:
برایمنیککارتتبریکیاتشویقنفرستادید؟یا
مجانی بتوانم یکچیزیمثلجایزه،مثالیکبار

نشوم! و جریمه شوم قرمز رد چراغ از
نوشت. را جریمه قبض و خندید

تلفن با داشتم گرفت مرا که آخری دفعه
و پرسید: کشید به کنار میرفتم. مرا دستیام ور
بعد از بزنم. داد سرش می خواستم بچه کجایی؟
نمیدانیچهکسیهستم؟  دالرجریمههنوز ۵۰۰
قبضجریمه اش ایران. آرامشجوابدادم: ولیبا
جاده چپ طرف در ایران در گفت: و درآورد را

رانندگیمیکنند؟
از ما استرالیا اینجوریه. انگلیس و نه. گفتم:

میرویم. راست طرف
چرخ هایت نصف چرا پس گفت: و خندید
کوله و کج داشتی و بودند جاده چپ طرف
وقتیکهداشت رانندگیمیکردی؟جوابیندادم.
برای جریمه این می نوشت گفت: را جریمه قبض
بایددر اینهکهیادتباشهتویانگلستاننیستیو
بعد ازجعبهکنار طرفراستجاده رانندگیکنی.
کوچکنایلونیدرآورد موتورسیکلتشیککیسه
از شدن برای رد است سال سه چون دو گفت: و
چراغقرمز جریمه نشدیبهعنوان جایزه اینبسته
دفعه که خریدم مغازه ایرانی برات یک از را تخمه
فقطیادتباشه بعدی کهخالفکردیبهتبدم.

نریزی... خیابان توی را پوستها که

قبل از صفحه بقیه
خالی از شوخی


