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و غریب اخبار عجیب
غیرواقعی! و

اعالم  قم شهر تقلید مراجع از یکی سوی از *
شدکهمصرفشربتسینهحاویالکلغیرشرعی
انتشار ضمن روحانی این دفتر میباشد. حرام و
سوءاستفاده دنبال به که شد متذکر اطالعیهای
بیرویه مصرف و داروها این از خواهران و برادران
شد این آیتاهللا بر تصمیم شدن مست جهت آن
کهمصرف اینشربتها را کالممنوعوغیرشرعی
فتوا صدها این اعالم دنبال به نمایند.  اعالم
مقابلدفتر تقلیدسرفهکناندر اینمرجع هوادار
نظر در تقاضای تجدید و جمع شده کار ایشان

نمودند! فتوا
امامزاده  متولیان از شخصی کرج شهر * در

تقاضای برده و شکایت دولت شهر به بیرون
به گویا شخص که گفته این نمود. به غرامت
امامزادهای به برای دعا بوده و دچار زبان لکنت
آنجا و در میرفته دولت پوشش حمایت تحت
نه می داده، پول نذری می بسته و دخیل مرتب
کوری دچار نشده بلکه تکلمش رفع مشکل تنها
خفیفیهمگردیدهوحتیمقداریازحسشنوایی

است. داده از دست نیز را خود
سعید اگر گفت: خبرنگاران به شخص این
دادگاه در نشود شاید این پرونده قاضی مرتضوی
آنصدقهها و نذریهای برندهشوم و حداقلهمه
سرویس و گرفته پول که را امامزاده به پرداختی

بگیرم! پس را نداده
مردم  سکنه و از ایران کامل علت تخلیه * به
کشورهای به فرار آنها مهاجرت و خاطر به که
جمهوری دولت است گرفته صورت دنیا مختلف
قسمت از به غیر اعالم کرد که ایران اسالمی
ایران خاک بقیه بزودی تهران شمال در کوچکی
تصادفی و قراضه اتومبیلهای پارکینگ به را

کرد. خواهد تبدیل
مطبوعات مصاحبه با دولت در سخنگوی
ارزش ما برای خاک این از وجب هر گفت: غربی
با است قرار بسازیم! پول آن با میتوانیم و دارد
تصویبالیحهایدر سازمان مللکلیهکشورهای
کردن پارک برای میلیون دالر دنیا سالی یک
پارکینگ خود در استفاده اتومبیلهای غیرقابل
صورت در نمایند. پرداخت ایران کشور جدید
توافقاکثریتکشورهایعضوسازمانمللدرآمد
متوسط از پارکینگ این دادن اجاره از حاصل
باالتر  اخیر سال ۳۰ در ایران ملی ناخالص تولید

بود! خواهد
صورت در گفت: ایران دولت سخنگوی
به فارس هم خیلج است قرار طرح موفقیت این
شده غرق کشتیهای پارک برای محلی عنوان
مورد دنیا دیگر کشورهای استفاده غیرقابل و

گیرد! قرار بهرهبرداری
به  موفق قم شهر اسالمی دانشمندان  *
کاربرد برای جدیدی سوخت از استفاده و کشف
ماده این و وسائط نقلیه شدند. اتومبیلها در

یک ماده با مخلوط چشم اشک سوختی جدید
بنزین جای به را آن میتوان و می باشد شیمیایی

ریخت. اتومبیل باک داخل
سرعتی جدید ماده سوختی این که آن با
بسیارکمتر بهاتومبیلمیدهدامااین دانشمندان
از بیشتر ها اتومبیل جدید سرعت که گفتهاند
هزینه با را آن می توان و است گاو و اسب سرعت
تاسیساتپتروشیمیتولید از کموبدوناستفاده
است اولینپمپبنزینجدید قرار ومصرفنمود.
ایران تکیههای و مساجد بیرون در محصول این

احداث گردد.
اقشار کلیه که انجام گرفته توافقهایی طبق
مستضعفمیتوانندموادسوختیخودرابهشرط
شبانهروزی گریههای از حاصل اشکهای که این
خودراوقفاین مراکزسوختیکنند بهطوررایگان

دولت دریافت نمایند! از
عدم  علت تهران به پارک مردانه * آخرین
اکنونکلیهپارکهای استقبالمردمتعطیلشد.
و گرفته خانمها قرار استفاده تهرانانحصارا مورد

است. شده اعالم ممنوع آنها به ورود مردان
ضمن تهران پارکهای دستفروشان انجمن
و رییس تهران دادستان به ارسال شکواییه ای
دولت که کردهاند تقاضا تهران شهردار و پارکها
را زن شدن مردان به عمل جراحی تبدیل هزینه
کار خود کسب و که دهند اجازه تقبل نموده و
نیروی مزاحمت بدون زنانه، پارکهای در را

دهند! ادامه انتظامی،

ایران از خبر دو
انعکاس  ضمن تهران چاپ روزنامههای ۱ ـ
اخبارکنفرانسهای اقتصادی محموداحمدی نژاد
تورمو موازنه برای حلمشکلگرانی، بیکاری، که
اعالم شدند برگزار ایران  سرمایهگذاری  منفی
جراحی یک به احتیاج ایران «اقتصاد که کردند

دارد.» بزرگ
بدوناعالماینکهعملجراحی اینروزنامهها
سرطان از که مریضی انجام گیرد روی بر باید
غیرقابلعالجمافیایاسالمیرنجمیبرد،گفتند

کمک جراحان را با مشکالت اقتصادی باید که
ازکمکجراحان خارجی، حتی وطنی حلکرد و
است نکرد. قرار استفاده متخصص باشند، اگر
بزودی را خود اقتصادی جراحی تیم احمدینژاد
اقتصادی مسایل کلیه حل مژده و نموده اعالم

مردم بدهد. به ایران را
احمدینژاد دولت مخالفان و منتقدان
احمدینژاد جراحی عمل کردن مسخره ضمن
بیکاری تورم، مشکالت حل خود در امید سلب
روزنامههای یکی از اعالم نمودهاند. را غیره و
که نوشت: وقتی گستاخانه در مقاله ای مخالف
جراح مغز الزم متخصص یک برای این جراحی
احمدی نژاد چون بیتجربهای جراحی به داریم
اضافه روزنامه امید داشت؟ این میتوان چگونه
ختنه چند عمل در احمدینژاد تنها تجربه کرد:
و این انجام شده آنها محل در سلمانی بوده که
«عضو مورد نگهداشتن شامل فقط تجربه هم
لیز سلمانی مراقبت از این که دست و جراحی»

است! بوده نخورد
تصویب  از بعد بزودی نشریات گزارش به ۲ـ 
اسالمی شورای مجلس توسط زنان کار الیحه
حقوق کمتر کار با بود خواهند قادر ایرانی زنان
قانون این کنند. طبق مردان دریافت با مساوی
ازدواج از دولتی بعد ادارات شاغل در زنان جدید
یک می توانند خود شده متولد فرزند هر ازای به
را خود کامل حقوق ولی کنند کار کمتر ساعت

کماکاندریافتنمایند.
شرعی رشوه نوعی می گویند که قانون این
زنانمحروم استطرفداران جمهوریاسالمی به
اکثر زدید که حدس دارد. همانطور بیشماری
که شوهرشان هستند زنانی قانون طرفداران این
در و نگرفتهاند احمدینژاد از مجانی نفت بشکه
نتیجهزنهاشانبایدکماکانبرایکسبمعیشت
هشت زاییدن با زنان قانون این طبق کنند. کار
خود کامل حقوق کردن کار بدون میتوانند بچه
خود روزانه کار ساعت هشت و نمایند دریافت را
در دولتی ادارات  در کردن  جای سپری به را
آشپزخانهبگذرانند(البتههفتساعتبااحتساب

نماز!) و ناهار وقت

یکیازروزنامههایمنتقداینالیحهقانونی در
اول خود نوشت:چهجالب است کهشعار صفحه
معروف «بچهکمتر،زندگیبهتر»اکنونبه «بچه

است! شده تبدیل کمتر» کار و بیشتر

گفتن بسته غیب چشم
تمام خوشحالی با تهران «کیهان» روزنامه
مصرف برق کاهش مردم، نوشت: «با همکاری
از نیمی فقط روزنامه که به نوشتن این یافت.»
مامورین همکاری که ننوشت است مشهور خبر
اداره برقوخاموشیهای روزانهچهارساعت چقدر

است! بوده موثر برق مصرف کاهش در

و ورزشی اخبار
سیاسی

آغاز امروز از چین  در المپیک  مسابقات
است قرار که المپیک این برگزاری برای شد.
مدرنترین و بهترین بگیرد خود به تاریخی جنبه
چه امنیتی و لحاظ از چه ممکنه، وسایل کنترل
از است. شده گرفته نظر در انضباطی، لحاظ از
بازی های در جریان بار برای اولین که این جمله
مخصوصی از دستگاه های چین کشور المپیک
و هویت تشخیص جهت آزمایشهایی برای
از بعد استفاده میکند. ورزشکاران  جنسیت
المپیک قبل مسابقات چندین دوره در که این
ورزشکار زن چند برلین، دیوار فروپاشی از قبل
بودن شدند ولیادعای مرد آلمانشرقی متهم به
مسئولینآنالمپیکهابهجایینرسید،حاالدیگر
مردبودن وقتآنبودکهدانشمندان بتوانندزنیا
دهند تشخیص جدید شیوههای با را ورزشکاران

درزش نرود. الی مو قول معروف به تا
مورد آزمایشهای و جدید دستگاههای
تست مرحله چین تا کمیته المپیک استفاده
رفته اند جلو ورزشکار خون کروموزنهای کردن
او کلفت صدای زن و سبیل داشتن فقط دیگر و
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بود؟ بهتر اوضاع شاه گفته که زمان کسی به تو چه دخترم نژاد: احمدی
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موردبحثو جدلمربیانومسئولین نیستبلکه
را این آزمایشها دکترهایمخصوص المپیک که
بهعملمیآورندظرف یک ساعتتعیینمیکنند
واقعا نیمی و متر کلفت دو گردن ورزشکار که

نه. است یا زن
مقداری از اگر می شد خوب چقدر فکر کردم
می شد مثال میرفت و هم ایران تکنولوژی به این
برای زنانرا بزدلی که و مردهای ترسو دریافتکه
مرد آیا واقعا به خیابانهایمی فرستند تظاهرات

نه! یا هستند

کردن اسالمیزه
تابلوهای راهنمایی

در آخرین جمعه مزغل ایران، خزعلی، امام
استفاده جای به که کرده پیشنهاد خود خطابه
از رانندگی در چراغهای راهنمایی و سبز رنگ از
او گفته شود! استفاده علی امام و تصویر عکس
در فرهنگ اطهار اهمیتائمه استکه اینتغییر

میبخشد. ایران را قوت اسالمی
من جمعه امام این سخنان راستای در
راهنمایی قوانین برای تغییر را زیر پیشنهادهای
ارایه راهنمايی تابلوهای تغییر و رانندگی و

میدهم:
راست ممنوع:  به گردش جای تابلوی * به

چاوز! هوگو عکس
چپ ممنوع:  به گردش جای تابلوی * به

بوش! جورج عکس
ارشاد  وزیر تصویر قرمز: چراغ جای به  *

جمهوری اسالمی!
تصویر  نارنجی: چشمکزن چراغ جای * به

هاشمیرفسنجانی!
وزیر  عکس ممنوع: ورود تابلوی جای * به

مخابراتجمهوریاسالمی!
تصویر  جاده: ریزش خطر تابلوی جای * به

معظمجمهوریاسالمی! رهبر
۸۰ کیلومتر:  مجاز سرعت تابلوی جای به *
را خودت و برو تند (یعنی اکبر» «اهللا عبارت

بکش!)
عکس محمود کامل: توقف جای تابلوی *به

احمدینژاد!
عکس  ممنوع: زدن بوق تابلوی جای * به

حسینشریعتمداری!

جنبشهای
ضدخشونت

اینجنگ وکشتارهایرویکره وجودهمه با
حرکت زیرزمینی و جنبش یک هنوز هم زمین
موجودات میان در دولتها چشم از پنهان و
و مهربانی وجود دارد؛ جنبشی که زمین کره
مثال است. آن صفا جوهر اصلی و صلح و عدالت
کردم باز را وقتی در و زدند خانه ام را در دیشب
برایسوسکهایمحلهگرد دیدمکه مورچهایرا
تحت از کارش و انگیزه او گدایی می کرد! از نان
بازنشده کامل و یکبسته او به و قرار گرفتم تاثیر
او به طرف بسته را وقتی بیسکویت دادم. فقط
و رویاو افتاد بسته و بیاحتیاطیکردم انداختم

شد! کشته درجا بیچاره مورچه
خودتان را بیسکویت یک: اخالقی نتیجه

بدهید. بهسوسکها مستقیما
کمکهای در را تعادل دو: اخالقی نتیجه

خیریهخودحفظنمایید.

خوراک و تغذیه بخش

و میوهها خواص
سبزیجات

اینبارمیخواهیم درباره یکمیوهخوشمزهو
مصرف با تا سخنبگوییم شما با مقویومشهور
این دهید. افزایش را خود شادابی و سالمتی آن
حاره مناطق معموال در و دارد میوه شکیرا نام
میوه این میآید.  عمل به التین کشورهای و
ویتامین از سرشار و است آبدار و خوشمزه بسیار
میوه میتوان به این زدن اولین گاز میباشد. با
متفاوت بسیار است میوهای شکیرا که دریافت
زالزالک و و دیگر مانند مانند سیب با میوههای
انار و موز مزه میوه این فرنگی. توت حتی و انبه
معموال آن طعم و را یکجا دارد آلبالو و آناناس و

باشید جمع خورده سنجد که این مانند دهان را
هندی خورده که تمبر آن انگار ترشی میکند و
این میوه در می آورد! از حدقه را باشید چشمتان

دارد. هم هلو چون نرمی و لطیف پرزهای
شمال مخصوصا ایران در را میوه این درخت
مزه و و آمده طعم میوه به عمل هم کاشته اند اما
ازکشورکلمبیاست زیباییمیوهاصلیراکهاصالتا
فصلتابستانبه فقطدر ندارد.شکیرایایرانیرا
در آمده عمل شکیرای اما کنند می عرضه بازار
مشتریان دسترس در سال تمام در حاره مناطق
و محرک اشتها و مرغوب میوههای گرانقیمت

ذائقهمی باشد.

بده! پس را پول
بحثبر سر درکنگرهوسنایآمریکا این روزها
مردم بنزین پول گرفتن پس که الیحه است این
شرکتهای نفتی آن) از قسمتی از یا حداقل (و
مطرح بردهاند سود دالر بیلیونها که آمریکایی

نشود. یا بشود
زمانی در میگویند سناتور و نماینده چند
دنیا نفتی بحران خاطر به آمریکا مردم اکثر که
به هر گالن بنزین برای پرداختن مبلغ هنگفتی و
بیچارگیرسیده اندانصافنیستکهشرکتهایی
سود به بیلیون دالر پنجاه «اکسان» سالی چون
سناتور باراکاوباما در همینراستا، جیببزنند.
این خواستار آمریکا جمهوری ریاست کاندیدای
بیلیوندالر به صورت چکهای  استکهمبلغ۲۵
او شود. فرستاده خانههایمردم دالریبه یکهزار
معادل این چکها یک هر مصاحبهای گفت: در
مردم به میشود که نفت احمدینژاد بشکه ده

بود. قول داده فریبخورده ایران
که آمریکا، نفتی  که شرکت های میدانید
معافیت از  هستند، هم همهشان خصوصی
و اکتشاف امور در بتوانند تا برخوردارند مالیاتی
استخراجنفتویافتنمنابعجدیدانرژیسوختی

سرمایهگذاریکنند.
یکطرفدرستنیست از کردم خودمفکر با
سرمایهداری نظام در را شرکتی سوددهی که
دیگر طرف و از داد قرار و غضب جریمه مورد
سوخت بحران خاطر به اقتصادی نظام که وقتی
دولت که میکند ایجاب منطق افتاده خطر به

قطع شرکتهای نفتی چنین از خود را حمایت
نماید.

عین خوب بود که چقدر خودم فکر کردم با
درآمد و در ایران هم پیاده می شد برنامه همین
حمایت تحت امامزادههای افسانهای و هنگفت
شرکت «اکسان» از آنها از (که بسیاری دولت
چکهای صورت بیشتری دارند) به درآمد هم
مشتریان و مردم ایران تومانی به میلیون یک
برمیگشت.حقنیستوقتی که این امامزادهها
این بخورند ندارند نان شب ایرانی میلیون چهل

باشند! پولدار اینقدر امامزادهها

و مصر جنگ ایران
بین کشور جنگ سینمایی و اوضاع شکرآب
مصر اسالمی کشور و ایران اسالمی جمهوری
فرعون» «اعدام فیلم تهیه از بعد دارد. ادامه
سادات انور که در آن شخصیت ایرانی ها توسط
خون» «امام فیلم هم مصریها بودند کوبیده را
سئوال زیر را خمینی شخصیت که ساختند را

بزودی است قرار و نرفته رو از هم ایران میبرد.
به بفرستد! بازار به را «۲ فرعون «اعدام فیلم
این که از بعد خاورمیانه مسایل نظر کارشناسان
تهیهکندبهاحتمالقوی مصرفیلمبعدیخودرا
اسراییلبهجنگایرانومصر ایرانو جنگآینده

تبدیلخواهدشد.

عاشقانه داستانهای
پارک نیمکت نوشتههای سری از
گرفتم. دستهام  توی را دستهاش 
بهسن البته تپلمپلبود. و دست هاشکوچولو
را کفش هاش ریزهاش میخورد. هیکل و سال و
و سن با اصال و بزرگ بودند خیلی نگاه کردم.
اینقدر چرا نمی دانم نبودند. جور جثهاش و سال
پاهاش اما بود ظریف  و  کوچک دستهاش
اگر داشت داشت؟ و عضو نقص آنقدر بزرگ! آیا
پاهاش؟ بقیه بود؛ دستهاش یا کدامش ناقص
هیکلش بدنبود.البتهاز تویمانتویکلفتو بلند

 بقیه در صفحه ۲۸   
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قدرتتجسم زیادیببینیمگر نمیتوانستیچیز
دستهاش میداشتی. سوپرمنی و قوی بسیار
میزد؛ تلپ تلپ قلبم مالیدم. دستهام با را
سال های قبل روزهای جوانی در درست مثل
گرفت. مرا فرا عجیبی نگرانی انقالب. یکباره از
دماغش در من دیدن از قبل را انگشتش نکند
انگشت باشد؟سعیکردمهرجورشده بوده کرده
نکنم. نمیدانستم لمس را دو دستش هر اشاره

راست دست... یا دست است چپ
آبانتویپارک اواخر زیباییبود. قشنگو روز
دیده هم دیگر یک بار قبال بودیم. ساعی نشسته
حرف کلی و خوردیم کاپوچینو هم با بودمش.
شدم. وقتی آشنا او با کتابفروشی زدیم. توی
زندگی کتاب با او  رزا منتظمی آشپزی کتاب
شد و فروشنده می خواست من قاطی هویدای
و هم تالقی کرد با نگاهمان حساب کند اشتباه

شد. شروع جریان
جوان پسر تا چند بودم فکر در که همانطور
و تیشرت سوغات آمریکا اسکیتکنان پیراهن با
عشوهآمیزی نگاه او ردشدند. ما جلو بهسرعتاز
یخزد. تنم یکباره انداخت. آنجوانها از یکی به

جوانتر است. من سال از ۱۵ او که افتاد یادم
در آپارتمان تا من چند که میدانی گفتم:

دارم؟ زعفرانیه
به سرعت از جوان اسکیت سوار را نگاهش
من به به من نگاه کرد. خودش را کمی و دزدید
نزدیکترکرد.مطمئن بودمکه میتوانماینفاصله
از رقابت با و کنم پر خودم با تومانهای سنی را

باشم. نداشته واهمهای جوانها
دکمههای از پر که را بلندش سیاه مانتوی
به را شده بود از دکمهها باز و نیمی بود درشت
نمایان کرد. را جین خودش شلوار و کناری زد
پوشیده بود. سوراخداری و پوره پاره شلوار جین
پوست کمی از باالی زانویش بزرگ سوراخ یک
داخل به دستش میداد. ناگهان نشان را بدنش
را بزرگی آفتابی عینک سرعت به و رفت کیفش

زد. چشمهایش به
پرسیدم: آفتاب اذیتت میکند؟

را یارو اون نه. گفت:  و زد لبخندی

میبینی؟
پلیس برگشتم. میداد نشان که سمتی به

میگفت. را گشت
مگه؟ گفتم:چطور

گرفتهام.عینکرا می زنم اخطار گفت:سه بار
نشناسد. مرا تا

به ساده و معصوم خیلی کردم. تعجب خیلی
اخطار بار یک فقط که آن هایی به می آمد. نظر

اخطاریها. سه به تا بود شبیه بیشتر گرفتهاند
روی را  انگشتم  و  کشید زور  به را  دستم 
قلبم داشت گذاشت. خودش جین سوراخ شلوار
میزد. بیرون سینه ام  از شهاب  موشک مثل
آورد را صورتش و کرد نزدیکتر من به را خودش

جلوصورتم.
باید خیلی گفتم: چهعطرخوشبوییزدهای؛

باشد! گران
نزدهام.دیشبگردنمدرد خندیدوگفت:عطر

زدهام. مفاصل نرمی پماد بود گرفته
تحریک آن اوج آن حالت و آن زمان و در دیگر
برایمفرق نمیکرد کهبویخوش ورایحه مطبوعاو
آنقدر یا از پماد«بنگی». باشد «شانل» عطر از
که گردنو اللههای گوشهایش بودم هیجانزده
بدمزهای نبود. بوسیدم. پماد زیاد و لیس زدم را
بود.روسریاش پمادهای«ویکس»وطنیبهتر از
آن جلو بود؛ رنگ دو موهایش زد. عقب کمی را

آن سیاه. قسمت عقب طالیی و
خندید زل زدهام. به موهایش که شد متوجه
از است که جان خاله موی رنگ گفت: تقصیر و
یک چیز «همه این مغازههای از یکی از و آمریکا
برم قراره فردا فرستاده. من برای و خریده دالر»

سلمونیپاکشکنم.
و بنویس هم نامه یک بگویم می خواستم

ولینگفتم... فحششبده،

***
به که تاریک شده بود ساعت بعد هوا سه دو
انداختم ورودی در قفل در را کلید رسیدم. خانه
آشپزخانهخودشرا از زنم واردشدم تا کردم. باز و
ماچکرد را و بهسرعت صورتم بهسویمنرساند

مبارک! ازدواجمان سالگرد کشید: فریاد و
شوک؛ کدام نمیدانم بودم. شوک در هنوز
شوک یا بود رفته که یادم ازدواجی سالگرد شوک
دختر آن جین شلوار سوراخ در انگشتم فروکردن

ساعی؟ پارک نیمکت روی
ادوکلن چه  رفت و گفت: کمی عقب زنم
سالگرد امروز زدهای! میدانستی که خوشبویی
میکنی؛ تحریک مرا داری  و ماست ازدواج

مگه نه؟
نمی خواستمبهزنمدروغبگویم.بهمنچهکه
همهدوستانمگلهگله زنهای صیغهپنهانیدارند.
با دختری را پنهانیام رابطه من می توانستم آیا
ادامه  زنم از چشم دور از خودم کوچکتر ۱۵ سال

میگفتم. نباید به او دروغ نه، دهم؟
بودم کرده بغلش که همانطور و خندیدم
نیست؛ ادوکلن کردم: عزیزم، زمزمه گوشش زیر

مالیدم! پماد می کرد بهش درد گردنم

و ادب و شعر رابطه
چلوکباب با تاریخ

هزاران ،۵۷ سال اسالمی انقالب به لطف
مختلف کشورهای در  اکنون ایرانی  رستوران
را ایرانی و غذاهای خوشمزه شده افتتاح دنیا
تنها این میکنند. شاید خود عرضه مشتریان به
ایرانیان مقیم ما برای اسالمی جمهوری منفعت
خوردن با را  وطن  دوری غم که  باشد  خارج
چلوکباب وکشکبادمجانموقتا قورمهسبزیو
به همیشه مرا فکر چیزی که می کنیم. فراموش
نامگذاریاینکافهها نحوه خودشمعطوفکرده
ورستوران ها بودهاست. همان طوری کهمیبینید
ازشاعران وشخصیت های اکثرناماین رستورانها

انتخابشده اند. ایرانی قدیمی بسیار
است مسلم رایجتر. قدیمیتر،  هم چه هر
دل زیاد خودمان معاصر تاریخ از ایرانیان ما که
بسیار خود دور بسیار تاریخ از و نداریم خوشی
بیشتر میبینید کنید دقت اگر هستیم. راضیتر
در اسالم ظهور از قبل  به رستوران ها  اسامی
از داشتهایم سعی همیشه برمیگردد. ایران
کافه و رستوران نهادن نام برای تازی واژههای
این دلیل به کنیم. دوری حتیالمقدور خود
ما که بگوییم خود ایرانی غیر مشتری به که
از ایرانیوحساب خودمانرا «پرشین»هستیم و
رستورانهایعربی شهرمانجدا کنیم.البتهچند
استثناهمپیشمیآیدوآنگذاشتنپیشغذاهای

دارند) آنها از شناختقبلی خارجیها عربی(که
عربی رقص عرضه آن مهم تر از و صورتغذا در
اروتیک که تاریخ نشناس مشتریان کسب برای
اینست مهمتر از بودنمحیط رستورانبرای آنها
هم میخورند!خودمانرا کهغذایچهکشوریرا
همت به سکسی رقصهای این که میزنیم گول
به زمان که قدمتشان قدیم ایرانی شاهان بسیار
دخترشاهپریانوعلی باباو سندبادملوانمی رسد
گرفتهاند طرح شکل و باشکوه آنها قصرهای در

از ما آموختهاند. عربها و
کشور از خارج ایرانی رستورانهای از برخی
نه هر خودمیگذارند. اما بر نام شهرهای ایرانیرا
صف جلوی آبادان در اصفهان و شیراز و شهری.
ایناسامیهستند.طبیعیاستکهاینشهرهای
است ممکن که هستند ایران معروف توریستی
اگر اما بنمایند. مشتریخارجیازجذبنامخود
اولینبار ایران را برای خارجی که نام مشتری این
آن و لوت الت دولت شرارتهای علت به آنهم و
آبادان و اصفهان به شیراز و گذرش است شنیده
مشتری این برای چیست؟ تکلیف باشد نیفتاده
رستوران نام شیراز جای به که میکند فرقی چه
باید علیه اصال چرا باشد؟ مشهد و زاهدان و یزد
نام چرا شد؟ ایران تبعیض قائل دیگر شهرهای
کاشمر و سنندج جیرفت، اندیمشک، رستوانی
رستوران اسم نمیشود که است درست نیست.
فکر خارجی ها چون گذاشت «اراک» مثال را
میکنندرستورانعراقیاستویا«شاهی»چون
ضدشاهیها ممکن استنیایند ویا «رفسنجان»
یاد رستورانمعروف میکونوسوترور کهمشتریرا
«قزوینی» که ممکن یا و سیاسی در آنمیاندازد
«گی»های فقط آن احتمالی مشتریان است
زیبای نامهای با شهرها بقیه اما باشند، خارجی

دارند؟ ایرادی چه پارسی
رستورانهای برای دیگر محبوب اسامی از
سابق محبوب رستورانهای نام وطن، از خارج
که انگار است. وطن داخل نوستالوژی از پر و
استازشهرتو محبوبیترستورانهایی سادهتر
کنیم. استفاده بوده گرفته کارشان ایران در که
ودربندکه شمشیریونایبوشاطرعباسویکتا
و دیک موبی و آندره اسامی حتی دارد خود جای
سورنتووکازباهمبه این لیستاضافهشدهاست.
اسم بپرسیچرا آمریکا ازصاحبرستورانیدر اگر

رستورانت«جردن»است کهمعنیاردنهاشمی
در ایالت کوچکی شهر که چاتانوگا یا میدهد و

ندارد. جوابی است، آمریکا تنسی
نام رستوران برای انتخاب عنوان آخرین به
ایرانی قدیمی شاعران اسامی مرزی برون ایرانی

میخورد. چشم به
لیست باالی و مولوی البته در خیام حافظ و
نظامی ازسناییو خاقانیو این کهچرا دارند. قرار
رستورانی کافه  استفاده اعتصامی و  خواجو و

نمیشودکسینمیداند.
در هنوز را جای خود هم که معاصر شاعران
انتخابنام و نکردهاند پیدا نامگذاریرستورانها
سالدیگر) کمیمسخره هزار چند هنوز (تا آنها
نام آیا شما از شنیدن خندهدار به نظر میآید. و
رستورانفرحزاد،کافهشاملوویارستورانسپهری
چلوکبابییوشیجکسب آیا زد؟ نخواهید پوزخند

بود؟ خواهد موفقی کار و
حاالبایدسئوالکردچرافقطشاعرانبدبخت
و و کبابیها چلوکبابیها روی نامشان بر باید
رازی زکریای از یادی چرا  برود؟ رستورانها
این راز کجاست؟ فارابی و ابوعلیسینا نیست؟
دادن غذا و رستوران کار به شاعری و شعر که
ریاضی دانشمندانعلم نجومو می خورد تا بیشتر

چیست؟ در
و دارد ایرانی  رستوران که رفقا از  دیشب
در سر بر و عاریه گرفته از موالنا به را نامش
را رستورانت اسم چرا پرسیدم: گذاشته محلش
آمریکاییان که این  برای گفت: گذاشته ای؟ رومی
گفتم: چرا میشناسند. خوب خیلی رومی را
او را نگذاشتی؟ عبادی شیرین را اسم رستوران
ولی نه گفت: کرد و همه میشناسند! خندهای
احمدینژاد خوب، بسیار گفتم: رومی. اندازه به
گفت: و خندید (بلندتر) هم باز نگذاشتی؟ چرا
را ما رستوران اگر میگرفتیم. مشتری یک سالی
کتک گارسونهایمان و نمیزدند آتش شبه دو
یا موالنا حاال این گفتم: شوخی نمیخوردند.به
زیر اسمش که کرده گناهی چه مولوی بدبخت
درهم رفت صورتش بفروشید؟ چنجه کباب و
اسم دارد؟ چه ربطی و موالنا به مولوی گفت: و
یا رومی موالنا است. گفتم: رومی رستوران ما
پرسید: مگر تعجب با میکند؟ فرقی رومی چه

هستند؟! یکی اینها دوی هر

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

شماره عناوینمطالبهر برایاطالعاز
اشتراک نشریه، چگونگی چاپ آگهی، نرخ

ما با تماس آرشیو و مشاهده
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اکنون فاصله و شده راهاندازی «ایرانیان» پایگاه اینترنتی
«کلیک» است یک تنها نشریه مورد عالقهتان با شما

تارنمای سریبه
«ایرانیان»بزنید

گرامیفر محترم خانواده

عزیزتان ناگهانی مادر فقدان

فراهی سادات حوری خانم

سیزده گرامیفر، فامیلهای  و محترم خانواده  آن به را

رفته دست  از عزیز  آن دوستان  و  فراهی برادر،  خانی، 

و شریک سنگین اندوه این در نیز را ما میگوییم. تسلیت

بدانید. سهیم

لیال دادرس و یدی
یکتا» «سوپرمارکت کارکنان و


