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نخواستیم! جمهور رییس
آیتاهللاخامنهای رهبر جمهوریاسالمیحذف
ازنظام(کدومنظام؟) مقام«ریاستجمهوری»را

دانست. امکان پذیر اسالمی سیاسی ایران
بادمجان نمایندگان  از یکی قبل  چندی
کاتوزیانگفته حمید نام دورقابچینمجلسبه
والیت نعمت! از ما که کشور این به توجه با بود:
در جمهور رییس است نیازی به برخوردار فقیه

کشورنیست!
آقا و قهر احمدینژاد از دعواهای پشتپرده
از فیلم الهام علی» (با محمود از به «جدایی که
که شده باعث سیمین) انجامید از نادر جدایی
رییس بدون نظریه طرفدار خامنهای آقای گروه
جمهوربودنباشند.حذفمقامریاستجمهوری

را دارد: منافع زیر
نمیشود! آقا دماغ موی کسی ـ ۱

بدهد  آقامیتوانددستوراتخودمستقیما ۲ـ 
باشد! نیازی نداشته و کارچاقکن واسطه به و

آقا  نصیب بیشتری  کنترل و  قدرت ـ  ۳
میشود!

نیستکثافتکاریهایرییس  مجبور آقا ۴ـ 
کند! تمیز خود فتواهای با را جمهور

وباالخره: اگراوضاعمملکتخراب بودتقصیر
رابه جاییکنفربه گردن همهنمایندگان مجلس

میاندازند!
جمهوری را رییس میگفت: اگر رفقا یکی از
نیست، اسالمی دیگه جمهوری که این بردارند

چه میشود؟ عنوان جمهوریاش پس
اینچه اسالمی همنیست، به اوجوابدادم:

دارد؟ شقیقه به ربطی

جهانی؟! الگوی
بسیج سازمان رییس نقدی، رضا محمد
 ۳۰ به بسیج نیروهای افزایش از مستضعفین،
یک بسیج به امروز او گفت: داد. خبر میلیون نفر
ما شده و تبدیل جهان سطح در الگوی موفق
آمادهانتقالتجربیات خود بهدیگرانهستیم!وی
نداشتن هراس برایآرامشمملکتو اضافه کرد:
این نهایی ما فتنهها هدف ناآرامی و شورش و از
و  برسانیم ۷۰ میلیون بسیج را به است که تعداد

باشیم! جهانی موفقتر در سطح الگوی یک

نصفهکاره از چند خبر
تهران «کیـهان»

هدفایراندر  ایران گفت: * سرپرستحجاج
است! وحدت تقویت حج

که است وحدتی نوع  این چه نگفت او ـ
زیر یا و میخورند کتک ایرانی زائران همیشه
ایران به برگشتن یا در میشوند و له پا و دست

فرودگاه ماموران گیر مخدر مواد قاچاق جرم به
میافتند؟!

با کرمانشاههمشهریانکرد به رهبر *درسفر
آمدند! فقیه ولی استقبال به کردی تمام لباس

لباس با این هموطنان کرد قرار بود البته ـ
توصیه به و بیایند مراسم به گیلکی و بلوچی
لباس عوضکردند همه رفتند و شهردار استاندار

ندهد! را آنها اعدام دستور رهبر تا
تولید  در  ایران جمهوری: رییس * معاون 

موشکخودکفاست!
شمالی از کره که قطعاتی از به غیر البته ـ
و آلمان و آمریکا و اسراییل و روسیه و چین و
به آن ها ساخت و در خریده شده و... فرانسه

است! رفته کار
پیشبینیولی امر  * موج بیداریملتهاطبق 

رسید! جهان شهر ۴۰۰ و هزار به مسلمین
این نامشهرهایایراندر چرا که ولینگفته ـ

نیامده است! شهر دنیا ۴۰۰ و هزار
آمریکا منفورترینو  امروز انقالب گفت: *رهبر

است. ملتها چشم دولت ها در منزویترین
دنیا علیه ملتهای همه آیا که ولی ننوشته ـ
گذاشتهاند سیاسی و اقتصادی تحریم آمریکا
یا شده آنمحدود شهروندان مسافرت حق و

ایران؟ علیه

اشغال تظاهرات
«والاستریت»

(۱)
شروع از بعد ما گروه چپ بچههای از یکی
زندگی و کار والاستریت» «اشغال جنبش
قاطی تظاهرکنندگان. رفته کرد و ول را خودش
مورد در زد و پرسید: نظرت من زنگ به آنجا از
اینتظاهراتو متحصنشدندر «والاستریت»

چیست؟ قلبمالیآمریکا
اینتظاهرات از وقتیکه عالیه! خیلی گفتم:
۲۰ درصد  حدود شده قیمت سهام من شروع

مال حالت! گفت:خوش به و رفته! خندید باالتر
روش! رفته درصد ۱۵ فقط من

(۲)
روزی چند من یک عزیزم، گفتم:  زنم به

نیویورک. میروم
چی؟ برای گفت:

«اشغال تظاهرات این برای گفتم:
والاستریت».

گفت:توازاینتظاهراتچیمیخواهی؟برای
آنجا؟ می روی چی

برایچی اونهایدیگه هم نمیدونند گفتم:
میکنم. یک دلیلی پیدا ولی من آمدهاند

گفت: مثال؟
دور تو را از روز سه دو مثال برایاینکه گفتم:

نکنی! سئوال من از اینقدر و باشم
(۳)

اشغال تظاهرات  وسط  از  رفقا از  یکی
اینجا! بیا و گفت: پاشو زنگ زد «والاستریت»

خیلیجالبه.
چیه؟ باحاله منظورت از پرسیدم:

انقالب اول مثل روزهای شده درست گفت:
.۵۷ سال توی خودمان

داشت؟ خواهد هم نتیجهای گفتم: 
بگیر! گاز را زبونت نکنه! خدا گفت:

در جولی آنجلینا شرکت
ایرانی فیلم

«یوسف سریال سازنده سلحشور فرجاهللا
پیامبر» کهخودش راکارگردان «سینمای ارزشی»
رژیم میخواند(و فیلمهای بیارزش تبلیغاتی برای
جولی آنجلینا شرکت شایعه مورد در میسازد!)
فیلمی ساختایرانگفت: آمریکایی در هنرپیشه
«سینمایایران فاحشه خانه استو بایدهمبرای

بینالمللیبیاورد!» فاحشه فعالیتخود ادامه
گفت: خود بددهنی تصحیح برای بعدا او
منظورماین استکههنرپیشگانزن ماخودشان

جولی»هستند! «آنجلینا یکپا
فیلمسازان و کارگردانان برای اخالقی نکته
سینمای کار شما در اگر است که این ایرانی
دوربین جلوی سناریو بدون هستید ایران ارزشی
ومیکروفوننروید چونممکن استمردمبفهمند

بیارزشی هستید! آدم شما چه که

آلمان در آریان گروه کنسرت

نزن! دست
در آلمان در آریان  گروه کنسرت  آخر در
گرسنگی کودکان آفریقا! به از برنامه که قسمتی
در ضمنخواندن اختصاصداشت خواننده گروه
و بقیه زدن خود دست و زدن با کف آهنگی که
دستی هر با میدانید آیا گفت: بود همراه گروه
دارد از بیغذایی میزنمیکبچه االندر آفریقا که
گفته تماشاچیان نفر از میان یک گویا میمیرد؟

بود: خب! دست نزن!
با هر آیا می دانید که بپرسد: نبود آیا کسی
به در ایران دارد نفر یک االن گیتار این زخمه
بهطبلشما ضربهایکه هر با یا و زندانمی رود؟



310Iranians, Vol. 15, No. 551, Friday, October 21, 2011 ۲۹ مهر ۱۳۹۰  جمعه ،۵۵۱ شماره پانزدهم، ۳۱  ایرانیان، سال
شوخی عکسی
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صدای با یا و میکنند اعدام را نفر یک میخورد
دارد از نفر یک با آهنگ همراه شما سوت زدن
اگر که آیا میدانید فرار میکند؟ ایران کشورش
برنامه پایان و در باشد شما موفق کنسرت برنامه
مرتب برای ده دقیقه و به پا خیزند حضار همه
آنهایی که پای زدن آنها به دست دست بزنند
جانخودشانرا برای متوقف کردن بولدوزرخراب
رژیماسالمیایرانزیرچرخهای آنازدست کننده

نمیرسد!؟ دادهاند

هفته بامزه خبرهای
چهارمتهماصلیپروندهتجاوزدستهجمعیدر
دسته جمعی صورت به عام مالء شهر در خمینی

اعدام شدند!

شام آخر
کمدی استندآپ برای نوشته

با می کردم برنامه رادیویی گوش یک داشتم
محکوم زندانی یک که اگر عنوان و مضمون این
را شما سحر کله فردا باشد قرار و باشید اعدام به
سفارش غذایی شام چه برای آخرین کنند اعدام

میدهید؟
نظر و شنوندگان مرتب تلفن میزدند البته
میخورم را غذا مثال فالن خودشان را میدادند.
دارم دوست خیلی که را زنم سیب پای یا و
کباب و خوشمزه آبدار استیک یا یک و میخورم

و... ذغال روی شده
این شام آخر به این درباره و نظر من توصیه

قرار است:
و اعدامیبیگناهی هستید اگر برایشام آخر
خوردن از کنید سعی بروید بهشت به است قرار
نمایید دوری شکمپرکن  و سنگین  غذاهای
آسمان ها به صعود  است هنگام ممکن چون
کشیدن عروج طول باعث شما سنگین بودن

گردد. شما
همچنینغذاهایلوبیادارنخوریدچونممکن
زودتر و را سرعت داده استگازحاصله عروج شما
اززمان موعود بهبهشت برسیدو مسئول رسیدگی
خوردن از باشد. نیامده هنوز شما اعمال به

کنید خودداری تند ادویهدار و سیردار غذاهای
بوی بد ایجاد باعث است ممکن بهشت چون در
ممکن از دهان شما حاصله در جهنم گاز و شوید

کند. بیشتر شعله ور جهنم را آتش است
اشتهابرانگیز مواد آخر شام در کنید سعی
میرسید دنیا آن به که هنگامی چون نخورید
تا نیست معلوم و شد خواهید گرسنه احتماال
باقی مانده باشد. ساعت چند آوردن اولین غذا

غذاهای خوردن از آخر شام در کنید سعی
به و کنید خودداری سوپ و آش مثل آبکی
در برگشتهاند زندگی به مرگ از که آنهایی گفته
و توالت یک آسمان به زمین از مسافرت طول
سیار، و موقتی صلواتی حتی توالت دستشویی،

ندارد. وجود
کنید سعی زندگیتان شام آخرین برای
بدهید چون سفارش را غذا قیمتترین گران 
کرد. شما پرداخت نخواهید غذا را صورتحساب

شام در فسفر و دارایآهن غذاهای خوردن از
صندلیالکتریکیاعدامشوید استبا قرار اگر آخر
دوری نماییدچونممکن استاتصالیشدید برق

بیاید. وجود به
برایشامآخر اصالنگرانحاللو حراموکاشر
دنیا آن در احتماال چون نباشید بودن غذایتان
نامحیوان خواهند دادو نوعگوشتیبه شما همه

گفت. نخواهند شما به را شده ذبح
روانه و و خیانت کردهاید جنایت و قتل اگر
از شام بعد دسر برای کنید سعی جهنم هستید
بجای کیکازبستنیوفالودهوشربت های خنک
اول دقیقه چند گرمای بتوانید تا کنید استفاده

را تحمل نمایید. جهنم
 اگر مایلهستیدبرای دسرمیوهبخورید سعی 
کنید ازمیوهسیبدوریکنیدچونممکن است
بیرون بهشت از سیب خوردن برای را شما خدا
جهنم روانه اگر برگرداند. جهنم به و بیندازد
چیزیسفارش برای شامآخر هستیدسعیکنید
چون آنطور شوید اعدام خالی شکم و با ندهید
در و استیکها کبابها شده بهترین گزارش که
مسافران به زغال و طبیعی آتش با هم آن جهنم

میگردد. عرضه
خوش... سفر

برای هیچ  ۶ سال زندان

زندان در پناهی جعفر
پناهی جعفر فرجام تقاضای که یافتیم خبر
دادگاه سوی موفق ایرانی از معروف و کارگردان
سال شش حکم شده و جمهوری اسالمی رد
جرم به پناهی جعفر است. گردیده ابقاء او زندان
ساختنفیلمی کهساختاروعملکرد رژیماسالمی
رانقد میکنددر کشوری کهبه گفتهرییس جمهور
(و دارد رییسمجلسشآزادی بیان کاملوجود و
جرم تبلیغ به کس هیچ بگیرد) و یاد آمریکا باید
(و انگلیس نمیشود زندانی فکرش و طرز عقیده
دارد وجود قانونی مطلق آزادی بگیرد) و یاد باید
از بهترین سال یابد بگیرد) شش (فرانسه باید
زندان میلههای پشت را خود زندگی سالهای
ازفعالیت هایسینمایی خود سپری خواهدکردو

ماند. خواهد باز
و روزیمالنصرالدینخطاییمرتکبمیشود
مجازاتش تا میبرند پادشاه نزد را او اینکه پساز
اما اوحکممرگ میدهد. به تعیینکند پادشاه را
اگر بهمال گفت: و شوخی بود اهلطنز که پادشاه
بتوانی ظرفششسالبهخرتخواندنو نوشتن
یادبدهی ازمجازاتتو خواهیمگذشت. مالقبول
میکند وباخوشحالیازدرباربیرونمی آید. بیرون
میگیرند ومیپرسند: آیا مطمئنی یقهمال را قصر
بدهی یاد نوشتن و خواندن خرت به می توانی که
انشااهللا آنهمدرعرضشش سال؟مالمیگوید:

خرم! یا مرد خواهد آینده شش تا پادشاه یا

زندانیها تعویض
از که اسراییلی سرباز شالیط گیلعاد باالخره
نیروهای «حماس» بازداشت در سال پیش پنج

گردید. آزاد زندانی تعویض طرح طی بود
است قرار  اسراییل سرباز این آزادی برای 
زندان های  از را فلسطینی زندانی ۲۷ نفر و هزار
آمده  کجا ۲۷ از و هزار عدد نماید. این آزاد خود

کسینمیداند.
زدن چانه  اهل هم خیلی که اسراییل یقینا
مثال کرده و مذاکره زندانیان تعداد بر سر است
و  تخفیف به هزار زندانی را با سه ۳۰ نفر و هزار

است. داده تقلیل ۲۷
بودم «حماس» و فلسطینیها جای اگر من

نشان این نمی کردم چون را قبول معامله این
یک اسراییلی هزار برابر که ارزش یک میدهد
کردن کم رو برای جای آن به است. فلسطینی
کنید آزاد را فلسطینی یک می گفتم اسراییل
میکنیم آزاد را اسراییلی سرباز هزار دو ما و
که میزدیم چانه و میکردیم مذاکره آنقدر و
زندانی معامله مقابل یک زندانی در باالخره یک

پایاپایگردد.

نخ نما! قالی
در عکسالعمل ایران خارجه وزیر امور معاون
سفیر قتل توطئه مورد  در آمریکا  ادعای به
توسط مامورانسپاه آمریکا عربستانسعودی در

است! نخ نما آمریکا ادعای گفت: قدس
پاسخضمن در آمریکا خارجه امور معاونوزیر
قصد گفت: سوء این مورد در مدارکی اشاره به
قصد سوء نداشتن دست در هم ایران ادعای

نیست! قالیتبریز

پاسخ های و پرسش

شرعی و مذهبی
ما شهر جمعه امام توسط

قرآنهیچگاهصحبتوحرفی در چرا سئوال:
این این دلیل آیا است. نیامده به میان برف از
صحرای مردمان برای را قرآن خداوند که نیست

دنیا؟ مردم همه نه است و فرستاده عربستان
نازل تابستان  در فصل قرآن جواب: چون
نبوده برف دلیلی برای سخن گفتن از بود شده

است.
برای بهشت در روایات آمده که در سئوال:
مست کننده که دارد وجود مومنان شرابهایی

مینوشند؟ را برای چه آن پس نیستند.
کمک و پزشکی خواص برای جواب: احتماال

میباشد. و تقویت ضربان قلب غذا هضم به
توجهبه اینکه سرعتنورازسرعت با سئوال:
نور به هالهای از با ما همه و باالتر است صوت
پاسخگوی میتوانیم چگونه میرویم، جهان آن
در هنوز حالیکهصدایما باشیمدر اعمالخود
کره زمینبهآنجهاناستو راهمسافرتاز نیمه
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پاکستان  گردنه ایمرزیبین افغانستانو ۱ـ 
مشهور فیلسوف نیچه، فردریک از است کتابی ـ

آلمانی.
برهمن  با سالهاست که جوجهتیغی ـ ۲ ـ

بردن. یاد از ـ  شده همنشین
از  ـ لذیذ بسیار گوشت با پرندهایی ـ  ۳

قاره. بزرگترین ـ فارس استان شهرهای
ـ تالشو کوشش  نازک اندام ـسگبیمار ـ  ۴

تسلیم  جانآفرین به جان و مرگ از کنایه ۱ـ 
و خرد. ـ عقل کردن است

تاریخ سازـ   نجیبـ  آهنگر و اصیل ۲ـ  اسب
نسیه! حلوای از بهتر نقدش

و فراهم  آماده پنجم شیعیانـ  لقب امام ۳ـ 
گناه. به اعتراف ـ کردن

آمدن و  به خود ـ مایه آهنگ ـ ۴ ـ ریسمان
است. کسی چه ـ شدن بیدار

و  انتظار  ـ هراسانگیز و ترسآور ـ   ۵
فاصلهانداز. حرف ـ چشمداشت

کننده. ویران ـ اتومبیل چرخ روکش ـ ۶
ـ گمراهی و ضاللت ـ  جالل و شکوه ۷ ـ

کریسمس. درخت ـ فرستادن
انبار  جویدن ـ وسیله ـ فراوان بسیار و ۸ ـ

غله.
تلویزیونی  فیلم ـ بی خبری و است دلیری ۹ـ 

چهارم. نت هم و این ـ نت بیمار ـ  دنباله دار
اسب تندرو. عزمـ  قصد و ـ ۱۰

همواره ـ  همیشه و ـ ابزار موسیقی ۱۱ ـ از
نسب. و اصل

ـ کلمهتصدیقبی ادبانه!  عقایدونظریهها ۱۲ـ 
کندو. از مصالح ساختمانی ـ نه هرگز ـ

دوش  روی باری که و شایستهـ  سزاوار ۱۳ـ 
نجوم. علم ـ کنند حمل

برای  وسیلهایبود وثوقـ  و اعتماد مورد ۱۴ـ 
استان گلستان. در شهری صداـ  ضبط

کشت  زمین که در تازه روییده گیاه ۱۵ ـ
قانون اساسی از اصل این موجب به میشود ـ
ایرانبرخورداریاز تامین اجتماعیحقهمگانی

است.

لحظه. یک ـ
دنیا ـ  ینگه ایالتی در وزن ـ در ۵ ـ واحدی

توسریخورچکش.
و پیشگاه  آستانه ـ  فرنگی گوجه فرنگیبه ۶ـ 

معتبر. سخن صریح و ـ در
عرب  تاجشرا ـ خوردنی هایناماکول! از ۷ـ 

خوردنی. کرده بودـ  آرزو
روش ـ  و رفتار برای پرواز ـ ۸ ـ وسیله ای

جمعجانشینان.
با  غذا یا از بعد خوردنی ـ آهن جوهردار ۹ ـ

گویشهای محلی. ـ از غذا
این  ـ حجت  و دلیل  ـ روستا  عدد  ـ  ۱۰
آن با را و صورت دست میشود  هم جوری

خشک کرد.
ساییدن  و سفتن ـ سهل انگاری و تنبلی ۱۱ـ 

تنپوش. نوعی ـ
نشده  پذیرفته سیاه استـ مالبعضیها ۱۲ـ 

میوههای درختی. از ـ  رستگاری درود و ـ
این  ـ خدا خانه منسوببهشهر ـ بزعاله ۱۳ـ 

گلستان. استان در دیگری شهر هم

محبوب  غذای ـ هزار  ـ فرمانروایی  ـ  ۱۴
شتر.

براندو و  مارلون هنرمندی با ۱۵ ـ فیلمی
ـ دوم جهانی جنگ جریان از کلیفت مونتگمری

هنوز جرمش اثبات نشده است.

است. نرسیده دنیا آن به ما با همزمان
نه اینشتین! هستم جمعه من امام جواب:

سئوال:درسرکارخود باخانمیهمکارهستم
هم تماس پیدا با بدنمان و دست در موقع کار که

میکند.تکلیفچیست؟
ببینم بفرستید تا را خانم عکس این جواب:

نه؟! یا دارد فتوا ارزش سئوال این
فشار زیر که حزباللهیام همسر سئوال:
با احمدینژاد عکس کردهام، ازدواج او با خانواده
قرار ما باالی تخت خواب را سرش دور هاله نور
بخوابم. شب ها نمی گذارد نور هاله این که داده

چکار کنم؟
را سرش دور چراغ خواب از قبل جواب:

خاموش کنید!
سئوال: باهمسرمبرسررفتنبهوالت دیسنی
عقیده داریم. اختالف عربستان یا مکه و فلوریدا

بکنم؟ باید چه
و است واجبات رفتن به حج از البته جواب:
بایدببینیدبرایکدام رفتنبهدیسنیازجالبات.

تخفیفبیشتریمیدهند. سفر
هستیم. گرسنه خانوادهام و من سئوال:

راهنماییوکمکبفرمایید.
غذا گرسنگی با مبارزه راه بهترین جواب:

است. خوردن
در آمریکایی من همکاران از سئوال: بسیاری
می کنممیگوینداسالمدینخشنی کار جایی که

بگویم؟ چه آنها به است.
دین اسالم میگویند که کسانی جواب: سر

گردد! قطع باید است خشن
امامان یکی از میگویدکه رفقا یکی از سئوال:
انگور مسمومشده و آبمیوه ساندیسبا طعم ما با

میگوید؟ انگور. آیا درست خود نه
فقط بخندید. خنده جواب ایشان جواب: در

میباشد. دارا هم را آبمیوه خواص
سئوال: ازشما یکسئوالفنی داشتم. زندگی

دارد. ضلع چند جمعه امام عنوان به شما
جواب:طبیعتاچهارضلع.خوردن،خوابیدن،
ملعبه با چهارم شرعی و ضلع مسایل حل دعا و

زنانصیغه!
چرا اما خانوادهاند یک از گاو و خر سئوال:

است؟ آنها متفاوت خوردن گوشت احکام
و مسلمانان که دلیلی همان به جواب:
گوشتهای اما خانوادهاند  یک  از مسیحیان

مختلفمیخورند!
و معصومان سر نوری که بر هاله سئوال:
هالوژن، میباشد؟ نوعی چه از است امامان

معمولی؟ المپ یا جیوهای و فلورسنت،
یک با بهتر است مشخص نیست. جواب:

متخصص برقکشیمشورت کنید!

سبزها
بهترین داستان احتماال برنده

کوتاه در ایران
تا نفرستادم برایشان عمدا را این توضیح:

سانسور کنند. نتوانند و دلشان بسوزد
سبز پارچه یک دیدمش. تظاهرات توی
نبود. هم بدک  بود. سبزه هم خودش  بود.
باالی عالمت پیروزی به که را سبزش انگشتان
دیدم و دور از بود کرده بلند سر تظاهرکنندگان
نظر یک در و است بلند قد خیلی که فهمیدم

عاشقانگشتانششدم.
انگشتان که داشت بعد وقتی دقیقه چند
زیر موتور یک بسیجی بیرونمیکشید از را سبزم
وکمکممیکردکه فرارکنیمو انگشتانسبزشرا
به خاطردردانگشتانم رویلبهایمگذاشته بودتا
توی اشک افتاد. نگاهش به نگاهم نکشم فریاد
عشق یافتن از  نمیدانم جمع شد. چشمانم
تند خیلی خیابان. اشکآور گاز از یا بود زندگیام
چند جلو زدیم. تاکسیها و از اتوبوسها دویدیم.

سبز ماژیک با بودیم. من آپارتمان در بعد دقیقه
سفید سیاه و را که و کروبی عکسهای موسوی
همانشب رنگیمیکردیمومیخندیدیم. بودند
آرش را او بعدا اولینپسرمانکه تولد نطفه بودکه

نامیدیمشکلگرفت.
ارسالی: الف. کمانگیر

فریدون گرفتن زن
کوتاه داستان

اینجایکرفیقمجردداریمکهبفهمینفهمی
با بیخیالیکامل سالشباال میرود و دارد سنو
همسر و گرفتن خانواده فکر تشکیل به اصال
که می کنیم پیله او به مرتب رفقا با نیست.
است که شاهد خدا البته نمیکند. چرا ازدواج
زن دارها ما مثل هم او که نیست این قصدمان
میخواهیم. او را خیر بلکه اسیر بشود و بیچاره

چندشبپیش کهدورهمنشسته بودیمبحث
پیش آمد. هم باز فریدون مجرد بودن

شد شروع هم معروف جمله همان با
وقتی بچهات وگرنه بگیر زن زود می گوید که
باید پدرم جان بخورد به جای قسم میخواهد

خاک پدرم! بگوید به
صبر دیگه خرده یک اگر گفت: بچهها از یکی
صرفهجویی عسل ماه هزینه توی میتونی کنی
نیست که قرار تو سال و سن این با کنی چون
چون بیاید در قیمت نصف هم شاید شود، برگزار

عسل! میره ماه خودش تنهایی زنه
آمریکایی زن که چرا اینجا رسید به بحث بعد
قورمه که من این برای داد: نمیگیرد؟ جواب
باید گفت: بچهها از یکی دارم! دوست سبزی
پاچهای که چه کله  ببینی را  زن علی  سوزان
دستهاتو تنها نه میکنه. درست شوهرش برای
لیس میزنی! روز سه انگشتاتو تا میخوری بلکه
دیگه یکی بهتره. ایرونی زن گفت: فریدون
ایرانی زن خرج که گفت: می دونی بچهها از
هر که بنزه مثل خریدن مرسدس درست باالتره.
تعویض پول برابر تعمیرگاه و چهار بری باید روز

روغن بدی!
دختر سراغ چرا گفت: بچهها از دیگه یکی
مثل رفتارشان و اخالق هم نمیروی؟ اسپانیایی
کم آمریکایی مثل دخترهای هم و ایرونیهاست
گوشه از چشمی هستند. چشم هم بدون و توقع
ماشین نه یعنی فریدون، آره آمد: صدا مجلس
فوردوشورلتهستند ونه مثلمرسدسبنز،یک
و شیک. بادوام مصرف و تویوتا، کم چیزی مثل
یکیدیگهاز بچههاگفت:تازههر وقتبخواهی

بفروشیمشتریپاشوایستاده!
ندارم. گرفتن زن وقت من گفت: فریدون
یکی همینجوریخوبه. راضیهستم. ولمکنید.
داد کشید: پسنکنه«گی»هستی دیگهازبچهها

نداریم! خبر ما و
فریدونقرمزشدوگفت:پسبرایچیعکس

اتاقم؟ زدم توی لوپز را جنیفر
چاه هم ایران توی  گفت: بچهها  از یکی
مسلمان نمیشود دلیل ولی دارند جمکران
سیاسیاشنک... ولمون زدند: داد باشند. همه

بابا! کن
طریق از چرا داد: پیشنهاد بچهها از یکی
از از رفقایم تا زن نمیگیری؟ من چند اینترنت
طریقچت کردن بازنهایشانآشنا شدند وخیلی

همخوشبختهستند.
طرف سایتها این توی آخه گفت: فریدون
می گذاره. خودش را جوانی قالبی و عکسهای

کاله میره! آدم سر
عکس هم تو گفت: خب بچه ها  از یکی

قالبیبگذار!
خواستی من اگر گفت: بچهها از یکی دیگه

بدم! قرض بهت را خودم عکس میتونم
مرسی! نه گفت: و خندید فریدون

از همه می روند گفت: از بچه ها یکی آخرش
را نمیکنی؟ کار این چرا تو زن می آورند ایران

کردند. زدند و تایید دست همه
شهرمان توی هم اینجا گفت: دیگر یکی
همینجا از چرا زیاده. خیلی خوب ایرانی دختر

نمیگیری؟
گوش چشم و دختر یک من فریدون گفت:

را ترجیح می دهم. بسته
نه اینجا از همانطرفجوابداد:گفتمدختر
برده! لولو را بسته گوش و چشم اونجا ایران. از

ساکتکندگفت: را فریدونبرایاینکههمه
زن صحبت و به پدرم زدم پیش زنگ هفته اتفاقا
بهش گفتمیک ازدواجپیشآمد. گرفتناز ایرانو
یا دکتر،قد بلند دختری می خواهم مهندسباشه
و پولدار ترجیحا و خوب خانواده از خوشگل، و
زدن و باغبانی و خیاطی بلد ضمنا آشپزی و اطو
باشهو درضمنروشنفکر واهلمهمانیو سینما
و و همسایه در توی باشه. هم و موسیقی تئاتر و
اگر پدرمجوابداد: سراغداری؟و کسیرا آشنا ها
همچینکسیاینطرفها بودخودممیگرفتمو

آمریکا! تو پیش میفرستادم بیاد رو مادرت

روز۲۸ مرداد ۱۳۵۷  درستدر حيرت زدهساخت.
نمايش همزمانبا رکسآبادانرا، درهایسينما
با و کيميايی مسعود ساخته «گوزنها»، فيلم
صدها روی به بيرون از وثوقی، بهروز بازيگری

کشيدند. آتش را به و آنجا بستند تماشاگر
ديگر مخالفان و خمينی آيتاهللا هواداران
عاملکشتاردستکم شاه،بی درنگ«ساواک»را
رکس سينما عمدی آتشسوزی در تن چهارصد
دولت جمشيد مقابل، در کردند. آبادان معرفی
سرخ سوی«استعمار انگشتاتهام را به آموزگار،
اما نشانه رفت. مرتجع» و «روحانيون سياه» و
پاشيد. فرو و نيافت اتهام اين اثبات برای فرصتی

در ايران انقالب زده، زمان، بيشتر مردم آن در
حادثه اين مسئول را «ساواک» و دولتی عوامل

دلخراشدانستند.
که می انديشيد واقعيت اين به کسی کمتر
ايران در رکس، سينما در مرگبار آتشسوزی
و شاه به  کمکی کوچکترين زده، انقالب 
آموزگار جمشيد اين باری، نمیکند. حکومتش
و چهارصد رکس سينما همراه که دولتش بود و
شدند خاکستر سوختند، آتش در آن، تماشاگر

برد. بادشان و
آنچه از زده بهت بيمار، آشفته و و رنجور شاه
«ناسپاسی»مردممیخواند،اينباردستياریبه
سویمهندسجعفرشريفامامی،ریيسمجلس
کرد و او دراز روحانی، خانوادهيی از سنا و برآمده

نشاند. صدارت کرسی بر را
دارد ادامه

ما خروج از بعد هفته چون آمدیم، هواپیما با که
شد. بسته کشور فرودگاههای

پرتغال راهی خانوادهاش و یاسمن که زمانی
وجود با و میگذشت انقالب از شدند یک سال
امور ریختگی هم به از ناشی اجتماعی مشکالت
بخشبزرگیازطبقاتمتوسطاجتماعی کشور،
آینده به هنوز ایران روشنفکری و شهری جامعه و
مسئوالن آنها سخن بودند. امیدوار  سخت

چندان جدی انقالب صدور بر مبنی را کشور
کشورهای به اعتراض شان و گله و نمیگرفتند
درمقابلچنینادعاهایی غربیهماینبودکهچرا
بر روز به روز میگیرند و ایرانی سخت شهروند به
میافزایند. خود روادید محدودیتهای صدور 
گذشته ای در که مرفه شهروندان از بسیاری برای
جاذبه ترین از پر داخلی آسانی سفری به نزدیک
مثل کشوری می کردند، دیدن اروپا شهرهای
پیشینهغنی وجودزیباییهایطبیعیو پرتغالبا
به ـ بهتر به عبارت و اولویت نبود، در فرهنگی
پرتغال میان بودـ  در وقتی پای اقامت خصوص

«فیلهمینیون»اروپانبود.چنینافرادیقطعادور
داشتند، وجود خانواده اش و عامری یاسمن بر و
گوشه پارکی در سال سی از بعد آنچه یاسمن و
همین از شاید پسرش میآورد یاد به لیسبون در
چگونه میدهد توضیح مستندش در او روست.
حمله با کشور خروجشان از بعد از هفته یک تنها
مرزها رویای بازگشت شدن بسته به ایران و عراق
رفت فرو جنگ تاریکی در ناگهان که زادگاهی به

شد. رنگ کم
پانزدهسال اینهمه رویا کامالبیرنگنشد. با
مانده، بیبازگشت امروز به تا که سفری از پس

به مونترال به اتفاق پدرش که به دیدن او یاسمن
میشوند. عصر اوتاوا در ایران سفارت آمده راهی
اطمینان دخترش به پدر است. اصالحطلبان
میدهد که میتواندبهراحتیگذرنامهاش را تجدید
سفارت در کشورش برگردد. برایبازدید به و کند
پیشنمیرودو انتظار پدر آسانی مورد به کارها اما
متقاضیموفقبهگرفتنگذرنامهنمیشود،چون
کشور، از عادی گذرنامه و قانونی خروج وجود با
پدر دیدار آخرین این می شود. محسوب پناهنده

است. پدر مرگ زمان تا دختر و
اوراقهویتانسانها تقدیریکه بازیتاریخو
دستمایه و بر میزند، انگیزه بازی ورق مثل را
برای هنرمندانی است که میکوشند به نیاز خود
و فردی هویت وطن، از نو تعریفی کردن پیدا

انسانیشان پاسخدهند.
زمانیکهیاسمنعامریوخانوادهاشبهپرتغال
بود. برایشان نامشخص هنوز نقشه راه رفتند،

یاسمندلبستهعکاسیبودوشوهرشمیخواست
سینماییلندن بهتحصیالتیکهپیشتردرمدرسه 
نیمهکارهگذاشته بودپایاندهدو هردوشایدگمان
میکردند با بهبود اوضاع هرچه زودتر به کشورشان
رساند کانادا به دست تقدیر آنها را اما برمیگردند.
«در گذاشت. رویشان پیش را دیگری مسیر و
حاشیهجهان»،ساختهیاسمنعامری،مستندی
دغدغههای به پاسخ در ساخت خوش و قوی
ذهن سال سی که طی است این دست از دیرپایی

است. کرده مشغول خود به را فیلمساز
در اکتبر  هشتم  روز جهان» حاشیه  «در 
تبعید»گوتنبرگ، «جشنوارهجهانیسینمایدر
سیزدهم روزهای در شد و داده نمایش سوئد،
جهانی «جشنواره در ماه  همین چهاردهم و
به نیز مونترال رسانههای نوین» و نو سینمای

معتضدینمایشدرآمد. عزیز از: گزارش
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

جهان»... حاشیه «در
۳۴ صفحه از بقیه


