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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

رئوس برنامههای
حسن روحانی

حسنروحانی،رییسجمهورمنتخبجمهوری
اسالمی ایران ،توسط مدیر تبلیغات و هماهنگی
دفتر رییس جمهوری خود رئوس برنامههایش را
برای چهار سال آینده اعالم کرد .این برنامهها
براساس مکتب فکری اصالحطلبانه حسن روحانی
طراحی و برنامهریزی شدهاند .خبرنگار مخصوص
امور انتخاباتی ما که در مصاحبه مطبوعاتی این
سخنگو حضور داشته نکات برجسته برنامههای
اصالحطلبانه حسن روحانی را به شرح زیر برای ما
گزارش کرده است:
 ۱۰ـ کاهش نیم درصدی کمکهای نظامی به
سوریه و حکومت بشار االسد.
 ۹ـ کاهش دو درصدی کمک به نیروهای
«حزباهلل» در لبنان.
 ۸ـ آزادی انتشار نشریات توقیف شده برای
هشت هفته اول دوره چهار ساله.
 ۷ـ کاهش زندانیان سیاسی و باز کردن جا
برای زندانیان سیاسی جدید.
 ۶ـ مذاکره با غرب بر سر گروگانهای زیر کنترل
جمهوری اسالمی برای کاهش تحریمها.
 ۵ـ افزایش واردات قرص ویاگرا به جای تبلیغات
دولتی برای افزایش نفوس.
 ۴ـ استفاده از کلوخ و توپهای پالستیکی به
جای سنگ در مراسم سنگسار زنان.
 ۳ـ افزایش مالیات سود مضاعف برای
امامزادهها و آستان قدس رضوی.

 ۲ـ احقاق حقوق زنان برای رفتن به
استادیومهای ورزشی به صورت تامین پخش زنده
مراسم از «صدا و سیما»ی جمهوری اسالمی
مخصوص خانمها.
 ۱ـ کاهش تنش بین شرق و غرب به صورت
گسیل کردن سعید جلیلی برای مذاکره و دعوت
کاترین اشتون برای اقامت در ایران.

احمدینژاد؛ چاوز دوم
یا ترمینیتور سوم؟

غالمحسین الهام سخنگوی دولت جمهوری
اسالمی میگوید :احمدینژاد به همراه امام زمان
باز خواهد گشت! گویا این احمدینژاد هم مثل
فیلم ترمینیتور هر چه او را بکشی کشته نمیشود!
این روزها معاونان و سخنگویان رییس
جمهوران سابق و یا در گذشته به نوعی سعی
میکنند حماسه دوران حکومت او را زنده نگه دارند
و ادامه دهند .معاون هوگو چاوز که االن خودش
رییس جممهور ونزوئال شده هم بعد از مرگ چاوز
همین حرف را زد اما در آن کشور چون آنها به
خدا و دین و پیغمبر و امام اعتقاد ندارند از چاشنی
امام زمان استفاده نکردند و نگفتند با چه کسی
قرار است بیاید!
برای برخی از ما ایرانیان هم که فکر نمیکنیم
امام زمانی در کار باشد جای خوشحالی است که
ممکن است واقعا احمدینژاد دیگر برنگردد!

قطع ید!

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
شورای اسالمی در مصاحبه با روزنامهها گفت:
«قطع ید در مالء عام برای امنیت جامعه مفید
است!»
امیدوارم منظور این مقام معظم حقوقی و
قضایی این نباشد که دست مردم را در مالء عام
با کارد و تیشه و شمشیر قطع کنیم بلکه منظور
از ید این باشد که این عنصر شیمیایی لزوما برای

رژیم غذایی مردم به صورت اضافه کردن به نمک
ضروری نمیباشد!

استادیوم صد هزار پسری

فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرد که بعد از جار
و جنجالها و تظاهرات زنان در بیرون استادیوم
آزادی که به علت ممنوعیت ورود زنان و دختران
برای شرکت در جشن پیروزی تیم فوتبال ایران بر
کره جنوبی و رفتن تیم ایران به جام جهانی بوده و
برای حل کردن همیشگی مساله حضور «زنان در
استادیوم» نام استادیوم را به پیشنهاد یکی از مراجع
تقلید از استادیوم صد هزار نفری به استادیوم صد
هزار پسری تغییر دهند.
قبال چند مرجع تقلید پیشنهاد کرده بودند که
برای راندن زنان و دختران از استادیوم آزادی تمام
توالتهای آنجا را مردانه کنند و یا بلیت ورودی
برای خانمهاچهار برابر باشد و یا این که در جایگاه
تماشاگران تعدادی از موشهای گرفته شده توسط
شهرداری تهران رها شوند تا خانمها فرار کنند!
گویا تغییر نام استادیوم به استادیوم صد هزار
پسری در آستانه ورود دولت جدید اصالحات بیشتر
رای آورده است .بیچاره زنان ایرانی...

دامادی که همسرش را
هدیه میدهد

از این عربهایی که در سایه تعلیمات اسالمی
غیرت و مردانگی آنها در محدود کردن آزادی
زنان خالصه میشود و پاسخ بیمهری و خیانت
زنان سنگسار و زندان و شالق و اسیدپاشی است
بسیار بعید است که چنین چیزی بگویند .راست
و دروغش با خداست اما مرد عربی با پالکاردی در
دستش که روی آن نوشته «امشب شب عروسی
من است ،من آمادهام تا همسرم را به مجاهدین
شورشی سوریه هدیه دهم تا بشار االسد را ساقط
کنند» سوژه بزرگ سایتهای اینترنتی هفته
قبل بود.
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گروه کثیری از علمای وهابی با صدور فتوایی که
به «جهاد نکاح» مشهور شده است از زنان عرب
خواستهاند تا به سوریه بروند و بدون ازدواج دائم
خود را برای ارضای امیال جنسی جنگجویان ضد
دولتی در اختیار آنها قرار دهند!
آیا میدانید که با این فتوا چه مشکالت و
مسائلی ممکن است ایجاد شود؟
اول از همه این که از کجا معلوم که کمکهای
مالی و نظامی آمریکا به شورشیان تاثیر کمتری در
مقابل کمکهای جنسی عربها دارد .پول و اسلحه
بهتر است یا سکس؟
دوم این که در فتوای این علمای وهابی تعیین
نشده که میزان زیبایی زنان ارسالی چقدر باید باشد
تا رژیم بشار االسد واقعا ساقط شود و چه بسا با
کمکهای ارسالی زنان نیمه زیبا رژیم او چندین
سال دیگر هم بر سر کار بماند.
سوم این که چرا این کمکهای جنسی را به
ایران نمیفرستند تا برادران نیروی «قدس» و
«حزباهلل» و بسیجی را از کمک به بشار االسد
باز دارند؟
چهارم این که آیا با این عمل مساله شورش

علیه دولتها در جهان عرب به خاطر این که
همسرهای رایگان برای شورشیان ارسال میشود
افزایش نخواهد یافت و این همسران باعث انقالب
پشت انقالبهای آینده نخواهند بود؟
پنجم این که از کجا معلوم این شخصی که
زنش را به شورشیان سوریه هدیه میدهد تقیه
کرده و میخواهد زنش را طالق دهد و یا به نوعی
از شر او خالص شود؟ در جهان اسالم همه چیز
سئوال برانگیز و مشکوک است مگر این که خالف
آن ثابت شود...

نرخ دالر و «کیـهان» ایران

وقتی که احمدینژاد آفتابه به دست داشت و به
ریال ایران ترکمان میزد و ریال مثل سیب نیوتون
مقابل دالر سقوط میکرد «کیهان» شریعتمداری
خبر صعود دالر را نمینوشت ولی اگر دالر یک
تومان هم پایین میآمد آن را در صفحه اول خود
با حروف درشت چاپ میکرد.
این تازه با این فرض است که «کیهان» زیاد هم
با احمدینژاد حال نمیکرد اما از ترس زیر سئوال

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181

در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

دوشنبه اول جوالی ( ۱۰تیر)
مجمع عمومی
با حضور هیات مدیره و اعضای کانون
دوشنبه  8جوالی ( ۱7تیر)
انتخابات هیات مدیره کانون
با حضور اعضای کانون
ترتیب برنامه :ساعت  ،۷صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت  ۷و نیم :شروع برنامه
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بردن عملکرد انقالب که در حقیقت در همان جریان
آفتابه خالصه میشود ،سعی میکرد ملت را بیشتر
هراسان نکند و بگوید اوضاع خراب نیست.
حاال که روحانی انتخاب شده و فقط با خبر
آمدنش دالر حدود  ۸۰۰تومان افت پیدا کرده
و از آنجا که «کیهان» با روحانی حتی کمتر از
احمدینژاد حال میکند به غیر از مشکل آفتابه
قضیه چوب دو سر طال هم به دردسرهای «کیهان»
اضافه شده و نمیداند درباره نرخ ارز چه چیزی به
خوانندههای خود قالب کند.
دلم به حال این حسین شریعتمداری میسوزد
که باید هر شب وقتی که به خانه میرود دو سه
بار کلهاش را به دیوار توالت و دستشویی بکوبد و از
ته دل فریاد بکشد!

سئوال ریاضی ـ عقیدتی
از دانشجویان قمی

اگر آقای حسن روحانی هنوز پنج شش هفته
به سر کار آمدنش به عنوان رییس جمهور مانده
باشد و در عرض  ۱۰روز بهای دالر از سه هزار و ۷۰۰
تومان به دو هزار و  ۹۰۰تومان رسیده باشد ،تعیین
کنید در پایان دوره هشت ساله ایشان قیمت دالر
چقدر زیر صفر خواهد رفت!؟
نمره اضافه برای حل مساله در رابطه با یورو
و پوند و روپیه!

خواب جنیفر لوپز

طبق معمول دیشب جنیفر لوپز آمد توی خوابم.
لباس قرمز و چاکدارش را پوشیده بود و آرایش
غلیظی داشت .هیچوقت توی خوابهای معمولیام
اینقدر خوشگل و ملوس نبود.
پرسیدم :چه خبره؟ داری میری مهمونی؟
خندید و گفت :نه دارم میرم ایران کنسرت
بگذارم!
گفتم :ایران ؟ کنسرت؟ جنیفر لوپز؟ شوخی
نکن!
ب زدید و این
گفت :آره .شنیدم شما ضد انقال 
یارو روحانی آمده سر کار.

گفتم :تو هم دلت خوشه! فکر کردی با یک
گل بهار میشه؟
گفت :چرا توی ذوقم میزنی؟ نکنه حسودیت
میشه که من توی استادیوم صد هزار نفری آزادی
آواز بخوانم و برقصم؟
گفتم :منظور استادیوم صد هزار پسری است؟
معلومه که حسودیم میشه و میدونی که بعد از
آمدن حسن روحانی من دوباره به اسالم برگشتهام!
پرسید :منظورت چیه؟ شوخی میکنی؟
گفتم :یعنی این که با این دولت جدید
اصالحات اگر کنسرت بگذاری من تو را شخصا
تنبیه خواهم کرد.
با چشمک و با خندهای شیطانی گفت :من
تنبیههای تو را دوست دارم.
گفتم :منظورم تنبیه واقعی است .یعنی
اگر جلوی این همه مرد شهوتران و ندید بدید و
محروم آواز بخوانی و برقصی من چارهای ندارم
که به سه نوع تو را تنبیه کنم؛ آن هم بر اساس
مقررات اسالمی.
پرسید :سه نوع؟
گفتم :اول این که میتونم سرت هوو بیاورم
مثال شکیرا و بیانسه و ...دوم این که میتونم هر
شب کتکت بزنم تا چالق بشوی و نتوانی روی
صحنه بروی ،و سوم این که میتوانم روی تو
اسید بپاشم...
با ترس و وحشت همانطور که داشت از خوابم
بیرون میرفت فریاد کشید :ترا به خدا اصالحطلب
باش و همون کار اول را با من بکن...

شعارهای ترکی

شعار مردم ترکیه در میدان تقسیم استانبول
این است« :تورک میلت ،بوگون ایشی کوتار ماسوز
سابا ایرانین سرنوشتینه دونجکلسوز»
ترکی من به اندازه عربیام بد است ولی فکر
میکنم اگر معنی این شعار این باشد که «اگر
امروز کار را تمام نکنید ،فردا به سرنوشت ایران
دچار میشوید» ،احتماال ترجمه سر راست آن این
است« :ای ترکهای ناسیونالیست کار را تمام کنید
تا فردا از دو جا دچار سوزش نشوید».
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فروشگاه ایرانی و از فروشنده

رفتم به یک
پرسیدم :وقتی که من عجله داشته باشم و بخواهم
لپه دیرپزم زود بپزد چه نوع لپهای باید بخرم؛
زودپز یا دیرپز؟
دو سه دقیقه داشت سرش را میخاراند تا
جواب پیدا کند!

***

به فروشنده فروشگاه ایرانی گفتم :آقا ،این
تن ماهی شما دو ماه پیش تاریخ انقضاء مصرفش
گذشته...
با قیافه حق به جانب گفت :اون تاریخ تولیده
نه تاریخ انقضاء!
گفتم :یعنی کشتیها اینقدر سریع شدهاند که
به جای شش ماه دو ماهه میرسند به آمریکا؟

***

به گارسون رستوران ایرانی گفتم :این خورش
قیمه شما چرا اینقدر شبیه خورش قورم ه سبزی
شده؟
با خجالت جواب داد :فکر میکنم از خورش
هفته پیش که جلبک زده بود برایتان آوردهاند!
خورش بادمجان بیارم؟
گفتم :نه مرسی؛ احتماال خورش کرفس از
آب درمیآید!

***

به فروشنده فروشگاه ایرانی گفتم :چرا قیمت
این رب انار یکهو از سه دالر به شش دالر رسید؟
گفت :برای این که روی ایران تحریم گذاشتهاند.
گفتم :این رب انار لبنانی است به ایران چه
ربطی دارد؟
گفت :برادران «حزباهلل» از راه سوریه وارد
میکنند...

***

از فروشنده فروشگاه ایرانی پرسیدم :یعنی این
پنیر که رویش برچسب زدهاید «پنیر تبریز» واقعا
از تبریز آمده؟
خندید و گفت :پس من هم که اسمم را از
اصغر به اسکار تغییر دادهام متولد آمریکا هستم؟

***

گارسون رستوران ایرانی را صدا زدم و گفتم:

ـ قیمت دالر امروز چقدره؟
ـ چه فرقی میکنه ،ما که برای روضهخونی هنوز ریال میگیریم!

شما روی صورتحساب  ۱۸درصد انعام زورکی اضافه
کردهاید و سرویس هم خیلی خوب نبود که من ۱۸
درصد انعام بدهم.
پرسید :سرویس چقدر خوب بود؟
گفتم ۱۷ :درصد!
گفت :امان از دست شما ایرانیها و این چونه
زدنهاتون...

***

به فروشنده مغازه ایرانی گفتم :قبال شما لیمو
عمانی درشت و قشنگ میفروختید ولی حاال هم
ریز و چروکیده و هم کوچک هستند ،جریان چیه؟
گفت :منظورتان چیه؟
گفتم :قبال مثل تخم مرغ بودند حاال مثل بیضه
پیرمردها هستند.
گفت :این تحریمهای آمریکا کمر همه را
شکسته ،چه جوان باشی چه پیر!

***

به صاحب رستوران ایرانی گفتم :نسبت
قیمتهای منوی شما اشکال دارد.
پرسید :منظورتان چیست؟
گفتم :عدس پلو با مرغ هشت دالر ،یک پرس
ماست و خیار توی نعلبکی چهار دالر.

گفت :شما ماست و خیار نخور ،عدس پلوی
خشک بخور!

***

بعد از خوردن کباب به گارسون ایرانی گفتم:
میشه یک پرس هم بدهید ببریم؟
گفت :حتما .معلومه از کباب ما خوشتان آمده!
گفتم :آره! اینقدر سفت مثل کمربند و شالق
بود گفتم یک پرس هم برای این دوست دختر
مازوخیست خودم که از کتک خوردن ارضاء جنسی
میشه ببرم!

شعر کوتاه

دلم برای کبوترها میسوزد ،همه کبوترها...
کبوترهای حرم امام رضا
کبوترهای صحن بزرگ واتیکان
کبوترهای باغ وحش تهران
کبوترهای آماتور و بیهویت پشت بام
کبوترهای آزاد بدون توجه به سیاست
اکنون در غیاب احمدینژاد
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چند نکته مهﻢ درباره خرید امﻼﮎ به منﻈور سرمایهﮔﺬاری
فیروز ﺳﻠﻄانی

ﻣﺸاﻭر اﻣالﮎ
اﺷﺒرن ،ﻭیرجیﻨیا

پرسش :دو فرزند من در شهر واشنگتن دیسی
مشغول تحصیل هستند .من و همسرم به علت
وابستگیهای شغلی اکثر اوقات در ایران به سر
میبریم .اخیرا مبلﻎ قابل توجهی را که اخیرا از
طریق ارﺙ به همسرم رسیده است به آمریکا منتقل
کردهایم .چون بطور سنتی بیشتر سرمایهگذاریهای
ما در امالک بوده لذا تصمیم به خرید چند آپارتمان
در شهر واشنگتن دیسی گرفتهایم .چنانچه
ساختمانهای خریداری شده در وضعیت مطلوبی
باشند قصد داریم آنها را اجاره دهیم و در صورتی
که ساختمانها برای اجاره دادن در وضعیت
مطلوبی نباشند قصدا داریم آنها را حفﻆ کرده و
در آینده ،وقتی فرزندانمان فارغالتحصیل شدند ،به
آنها واگذار کنیم تا خودشان در مورد آنها تصمیم
بگیرند .آیا این تصمیم درستی است؟
پاسخ :هموطن گرامی ،با توجه به وضعیت
بازار امالک بدون تردید سرمایهگذاری در این راهی
تصمیم درستی است .ولی امالک استیجاری در
مناطق مختلف شامل قوانین مخصوص همان
مناطق میشود .با توجه به این که هدف شما
در اینجا سرمایهگذاری در شهر واشنگتن است
توصیه میکنم که قوانین مربوطه را با دقت مطالعه
کنید .در اینجا سعی میکنم به بخشی از نکات
مهم اشاره کنم.
اشاره کردید که اگر ساختمانی را خریداری

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۳

و نبودن مدیریت جهانی
آنها چه میکنند؟
آنها چگونه و بر کجا فضله کنند؟

تفاهﻢ

از مﺠموﻋه قﺼههای نیمﮑت ﭘارﮎ

از دور دیدمش که دارد میآید .هیجان زده نبودم
ولی از آمدنش به نوعی خوشحال بودم .خسته و عرق
کرده بود .مرا که دید لبخندی زد و به طرفم آمد.
سالم کرد و با عصبانیت کیفش را روی صندلی جلوی
من پرت کرد و نشست .تلفنش را باز کرد و صدایش
را پایین آورد .به من نگاه کرد و گفت :سالم .خوبی؟
گفتم :آره ،تو خوبی؟
گفت :خوب بودن هم این روزها تعریف دارد .همه
استانداردها به هم ریخته .همین که من توی دود و
دم این شهر کثیف هنوز زندهام خودش خوب است.
گفتم :امروز از دنده چﭗ بیدار شدی؟
خندید و گفت :همین که بیدار شدم خودش
خوب است؛ دندهاش را بگذار برای کباب.
من خندیدم و او هم خندید .وقتی میخندید
چشمانش انگار پر از ستاره میشد که سو سو
میزدند.
تلفنش زنگ زد .نگاهی به آن کرد و رنگش کمی
پرید .با انگشتش به من عالمت «هیس» داد .سعی
کرد آرام صحبت کند اما نمیخواست مکالمهاش را
از من پنهان کند.
ـ آره ...میتونم سرراه از سوپر استار یک سری
مرغ و چرت و پرتهای دیگه بخرم .ولی ممکنه
دیر برسم خونه .گشنه نمونی ...باشه ...باشه...
اوکی ...حتما...
تلفن را بست و به من نگاه کرد و گفت:
سرورم بود!
خندیدم و گفتم :همسرت بود؟
گفت :سرور ...نه همسر .انگار که من نوکر
باباشم ...میشه یک دقیقه برم دستشویی؟
گفتم :حتما.
وقتی که رفته بود کمی به او فکر کردم .یک سال
پیش آشنا شده بودیم .توی صف مترو میدیدمش
و همیشه مرا نگاه میکرد .یک روز که هر دو دیر به
مترو رسیدیم سر صحبت باز شد که چطور تاکسی
بگیریم .صنعتی شریف میرفت و سال آخرش بود.

کنید که بسیار فرسوده بوده و قابل سکونت
نباشد میخواهید آن را به حال خود رها کنید تا
در آینده فرزندان شما پس از فارغالتحصیل شدن
در مورد آنها تصمیم بگیرند .این کار به دو دلیل
قطعا تصمیم درستی نیست .اول آن که شهرداری
امالک متروکه و خالی را شناسایی میکند و
چنانچه وضعیت ساختمان بد نباشد و فقط خالی
باشد مالیاتی حدود پنج برابر امالک دیگر برای آن
وضع میکند .چنانچه ملک مورد نظر عالوه بر
خالی بودن در وضعیت متروکه و غیرقابل سکونت
باشد مالیات آن حتی بسیار بیشتر )حدود 1۰
برابر( امالکی میباشد که هم وضعیت ﻇاهری
آن با استاندارهای شهرداری مطابقت دارد و هم
قابل سکونت میباشد و مالک یا مستاجر در آن
سکونت دارد.
نکته دوم این که حتما راجع به قوانین
 squatter's right / homeless lawمطالعه کنید.
در بسیاری از نقاط آمریکا ،از جمله واشنگتن
دیسی .این قانون وجود دارد که اگر ساختمانی
خالی و فاقد سکنه توسط افراد بیخانمان تصرف
شود و در آن زندگی کنند و به آن نشانی نامه و
صورتحساب دریافت کنند ،زمانی که مالک از این
امر باخبر شود با مشکل بیرون کردن آنها مواجه
شده و قادر نخواهد بود به راحتی آنها را بیرون
کند و در این شرایط قوانین مالک و مستاجر شامل
ملک مذکور خواهد شد .مدت تصرف ملک توسط
افراد بیخانمان که میتواند شامل قوانین شود
متفاوت است.
برای نمونه در ایالت نیوجرسی یک خانم
افسر ارتش با فرزندان خود در ملک خود سکونت
داشت و چون او از طرف ارتش برای یک سال به
ماموریت در افغانستان فرستاده شده بود و در این
مدت فرزندان خردسال وی نیز توسط بستگان
او نگهداری میشدند و کسی در این مدت سری

به خانه تخلیه شده او نزده بود ،خانم مذکور در
بازگشت از ماموریت متوجه میشود که عدهای
در خانه او سکونت گزیدهاند و حتی در جهت
تعویﺾ کف ساختمان و تعمیرات دیگر مورد
نیاز هزینههایی کردهاند .نظر به این که این مورد
شامل قوانین  squatter's rightsمیشد لذا پس از
مراجعه به دادگاه حکم قاضی دادگاه اینگونه بود
که تا تصمیم نهایی دادگاه مالک و فرزندانش با
مستاجرینی که ملک او را تصرف کرده بودند بطور
مشترک زندگی کنند.
این اتفاق میتواند در واشنگتن دیسی هم رخ
دهد .در واشنگتن قوانین مالک و مستاجر شامل
اینگونه مستاجرین یا افراد بیخانمان هم میشود
و این حق را دارند که در صورتی مالک تصمیم به
فروش ملک بگیرد در صورت توانایی مالی ملک
مذکور را از مالک خریداری کنند و مالک نمیتواند
به صرف حل این معضل خانه را برای فروش ارائه
کند زیرا حق خرید در وحله اول با مستاجر یا کسی
است که خانه را تصرف کرده مگر این که مستاجر
فرم مخصوصی را امضاء کند که عالقمند به خرید
این ملک نیست .حتی مستاجر میتواند حق امتیاز
خرید را به شخﺺ دیگری منتقل کند و بابت این
انتقال بطور قانونی پولی دریافت کند.
قیمت ملک در این مورد توسط کارشناس
محلی ارزیابی میشود .تصورش را بکنید که افرادی
بیخانمان ملک شما را تصرف کرده و مدتها
اجاره نپرداختهاند و حال میتوانند حتی با انتقال
حق امتیاز خرید ملک شما به شخﺺ دیگری بطور
قانونی پولی هم دریافت کنند .این یک واقعیت است
که بسیاری از خود میپرسند چه کسانی چنین
قوانینی را به تصویب میرسانند .همه هدف این
است که از ازدیاد و تجمع ساختمانهای متروکه
جلوگیری شود و چهره شهر را زیبا نگه دارند و با
افزایش جمعیت اینگونه امالک برای مدتهای

میخواست مهندس ساختمان بشود اما زیر فشار
مردان فامیل که فکر میکردند زن مهندس ساختمان
باید با عملهها سر و کله بزند به مهندسی صنایع
تغییر رشته داده بود .رک و پوست کنده هم بهم
گفته بود که شوهر دارد و اهل رابطه مابطه نیست.
من هم قبول کرده بودم .هنوز توی فکر بودم که از
دستشویی برگشت.
گفتم :چقدر لفتش دادی .وضو میگرفتی؟
خندید و گفت :آره؛ اونم من!
صورتش را کمی آرایش کرده بود و قزمزتر به
نظر میآمد .از خودم پرسیدم کسی که نمیخواهد
رابطه مابطه داشته باشد چرا باید خودش را برای
مرد دیگری خوشگلتر کند؟ اصال بهش نظری
نداشتم ولی از حرف زدن باهاش لذت میبردم.
همیشه داستان داشت و کلی جوک بلد بود .سر
حال و زنده بود.
سرش را انداخت پایین و گفت :دیگه دوستش
ندارم .خودشو پیش من خراب کرد.
پرسیدم :سرورت را میگی؟
گفت :آره .خاک بر سر رفته به جلیلی رای داده...
خودش باید بدونه این مرد چقدر خطرناکه .خودش
یک پا احمدینژاد دومه ...اصال باورت میشه اینقدر
احمق و حزباللهی باشه؟
گفتم :شاید با جلیلی حال میکنه ...ولش کن...
گفت :نه آقا ...ما زن و شوهریم .باید با هم تفاهم
داشته باشیم .حاال اگر مسائل دیگه توی خونه میزون
نیست حداقل از لحاﻅ سیاسی باید با هم تفاهم
داشته باشیم .تازه به من نگفته بود .از خواهرش
شنیدم که به جلیلی رای داده ...اصال ازش بدم
آمده ...ممکنه حتی ازش جدا بشم!
گفتم :به خاطر رای؟ به همین سادگی؟
گفت :چیزهای دیگه هم هست که بهتره نگم...
خیلی کمبود دارم .کمبود مالی هم نیستند.
گفتم از دست من کاری برمیاد؟
گفت :نه .من با تو خیلی راحتم .با این که دو
سه سال از من جوانتری اما خیلی خوب احساسات
مرا میفهمی ...بعضی شبها خوابت را میبینم.
خندیدم و گفتم :ای شیطون!
دستش را روی دست من گذاشت و گفت :بزنیم
بریم پارک؟ این کافیشاپ جای خوبی نیست .ممکنه
ما را با هم ببینند .میدونی که طرف چقدر غیرتی
و حسوده؟ حالشو داری تا پارک ملت پیاده بریم؟
نمیتوانستم نه بگویم .سرم را به عالمت تصدیق
تکان دادم و شانههایم را باال انداختم .توی راه تند
راه میرفت و مرتب حرف میزد .بیشترش راجع به

شوهرش بود و این که چقدر از هم فاصله گرفتهاند.
شعر میخواند و ضربالمثل بلد بود و کلی اطالعات
سیاسی داشت اما شوهرش کارمند شهرداری بود
و اینطور که میگفت نیمه وقت لباس شخصی
میپوشید.
طرف غروب بود که به پارک رسیدیم و روی
نیمکت ولو شدیم .عینک آفتابیاش را در آورد و توی
کیفش گذاشت .اشعه خورشید توی چشمان قهوهای
درشتش افتاده بود .سعی کردم خودم را کنترل کنم
و به او نگاه نکنم.
پرسید :با اون دختره چکار کردی؟ اسمش چی
بود؟ هاله؟
گفتم :هنوز با هم هستیم ولی داره یک خرده
جدی میشه و من ترس ورم داشته.
گفت :حق داره .االن یک ساله باهاشی .اگر
با کسی یک سال بری و بیایی باید نتیجهای هم
داشته باشه.
خندیدم و گفتم :من با تو هم یک ساله آشنا
هستم ولی دلیل نمیشه دنبال نتیجه باشم .صورتش
سرخ شد و سرش را پایین انداخت .سکوت سنگینی
که حدود یک دقیقه طول کشید بین ما ایجاد شد
و من و او هیچ نگفتیم و فقط به درختان کهنسال
و بلند پارک خیره شدیم.
خواستم یخ را بشکنم .با شوخی و خنده گفتم:
اهه .شلوار جین تو سوراخ داره! وضع مالی سرورت
خراب شده؟ با دستش زد روی دستم و گفت:
میدونی چقدر پول این شلوار را دادم؟ نصفش هم
برای همین سوراخ بوده!...
همانطور که به یک ذره پوست رانش که از
سوراخ شلوار معلوم بود خیره شده بودم بیاختیار
و به طرزی بچگانه انگشتم را وارد سوراخ شلوارش
کردم .کمی تکان خورد ولی حرفی نزد.
خودم بیشتر تکان خوردم .انگار که پوستش برق
داشت و مرا گرفته بود.
انگشتم را بیرون کشیدم و او مانتویش را روی
شلوار جینش کشید.
دستش را روی دستم گذاشت و گفت :قرار بود
رابطه ما معنوی باشد؛ یادت نره.
بعد بلند شد و کیفش را روی شانهاش انداخت.
چند ثانیه به من نگاه کرد .دل توی دلم نبود .خندید
و گفت :هفته آینده توی همون کافیشاپ؟ باشه؟
با خوشحالی خندیدم و گفتم :باشه...
یک ساعت بعد که توی مترو به خانه برمیگشتم
تلفنم را درآوردم و توی لیست تلفنم اسم هاله را پیدا
کردم و آن را از حافظه تلفن پاک کردم...

طوالنی خالی نماند.
بسیاری از واحدهای
ساختمانی در واشنگتن
بخصوص ساختمان های
قدیمی بامشکالتی مانند
وجود سوسک ،موش و
حشرات موذی روبرو هستند
و همیشه این سئوال مطرح
میشود که هزینه رفع این
مشکالت با چه کسی است؟
بطور کلی هنگام اجاره
دادن خانه باید واحد مذکور تمیز و عاری از هرگونه
 Vermin Rodentsباشد .طی اقامت مستاجر اگر
هر حشره یا جاندار موذی دیگری در واحد مذکور
دیده شود چنانچه آن واحد یک «سینگل فامیلی»
باشد هزینه آن به عهده مستاجر است و اگر در یک
مجموعه واقع شده باشد به عهده مالک خواهد بود.
نکته دیگر این که در شهر واشنگتن در صورت
فوت مالک ابتدا باید با مستاجر تماس گرفته و
مراحلی را طی نمایند و در صورتی که مستاجر
تمایلی به خرید ملک مورد نظر نداشت در آن صورت
به وارﺙ خواهد رسید.
مالک در شهر واشنگتن باید دو مجوز داشته
باشد.
1 - certifiacte of occupancy
2 - basic business license

اگر مالکی در شهر واشنگتن به علت عدم آگاهی
رعایت قوانین مالک و مستاجر را نکرده و مرتکب
تخلفی شده باشد چنانچه متوجه اشتباه خود شده
و داوطلبانه آن را برطرف کند جریمهای نخواهد
پرداخت ولی چنانچه مسئولین شهرداری متوجه آن
خالف شوند صاحب ملک را جریمه نقدی میکنند.
در یک مورد که مالک و مستاجر کارشان
به دادگاه کشیده بود و قاضی متوجه شد که

بررسی «پدیده» کیارستمی...

بقیه از صفحه ۲۳

اخﺺ ،در این مقطع تاریخی نه تنها به زوال نرفته،
بلکه رشد و شکوفایی نیز یافته است؟ ...چگونه در
چنین فضایی فیلمهایی ساخته شد با عناوینی مانند
"خانه دوست کجاست؟"" ،زندگی و دیگر هیچ"" ،زیر
درختان زیتون"" ،طعم گیالس" و "باد ما را با خود
خواهد برد" ،که همگی یکسره در ستایش عشق و
محبت و همبستگی هستند؟»
نویسنده در فصل دوم کتاب خود روش پژوهش و
شیوه تدوین کتاب را به تفصیل توضیﺢ داده و نوشته
است پژوهش او شامل گردآوری و تماشای دقیق و
چند باره فیلمهای کیارستمی ،تا بررسی و تحلیل
آنها هم از نظر شکلی و هم مضمونی بوده است .به
عالوه او بطور گسترده به منابع و مطالعات گوناگونی
که درباره کار و زندگی این سینماگر در مطبوعات یا
فضای مجازی منتشر شده ،دسترسی داشته است.
در فصل سوم کتاب به عنوان «مروری بر تاریخ
سینمای ایران» تاریخچهای فشرده از سینمای ایران،
از پیدایش آن در آغاز دهه  13۲۰خورشیدی )193۰
میالدی( تا امروز ارائه شده است .این تاریخچه در
پرتو دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی صورت گرفته
که وضعیت صنعت سینما را به موازات مهمترین
رویدادهای تاریخی دوران توضیﺢ میدهد.
در فصل چهارم کتاب زندگینامهای به نسبت
مفصل از عباس کیارستمی درج شده که در نوع خود
کمنظیر است ،زیرا همانگونه که در کتاب آمده ،او
همواره انسانی «تودار» بوده و به ندرت از زندگی
شخصی خود سخن گفته است .در این بخش ،در
شرح مراحل زندگی حرفهای کیارستمی ،به ویژه به
فعالیت او در بخش سینمایی «کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان» پرداخته شده است .او نزدیک
بیست سال از سال  13۴۸تا  1369کارمند «کانون»
بود و با ساختن  ۲1فیلم با دستمایهها و قالبهای
گوناگون ،به تجاربی دست زد که برای شکوفایی
آفرینش هنری او اهمیت فراوان داشت.
در بخشی زیر عنوان «رشد هنری عباس
کیارستمی» نویسنده شناسههای اصلی سینمای این
فیلمساز را برمیشمارد .او اعتقاد دارد که کیارستمی
کار خود را به عنوان طراح و نقاش شروع کرد و این
در نگاه سینمایی او نقش مهمی داشت؛ بطور کلی
شکل بیان او بیش از آن که به ادبیات یا «روایت»
وامدار باشد ،به زبان تصویری نزدیک است .برخورد
او با جهان فیلم از بنیاد بصری است ،و این نکته را

مالک فاقد مجوز مورد نیاز
است حکم کرد که مالک
کلیه اجارههای دریافتی را
به مستاجر بازگرداند .حکم
قاضی این پرونده اینگونه بود
ولی قاضی دیگری احتماال
حکم دیگری ممکن است
صادر میکرد ولی کال قانونی
وجود ندارد مبنی بر این
که چنانچه مالک دارای
مجوزهای مورد نیاز نباشد
براساس این قانون حتما اجارهای دریافت شده
را باید بازگرداند.
اما در مورد تعداد مستاجرین در یک واحد .به
ازای نفر اول باید  ۷۰فوت مربع حساب کرد و به
ازای نفرات بعدی برای هر نفر  ۵۰فوت مربع در نظر
گرفته شده است.
هدف از ذکر مطالب فوق این نیست که از
خرید در شهر واشنگتن دیسی صرفنظر کنید
بلکه هدف این است که گفته شود قوانین را بطور
کامل مطالعه کرده و با آگاهی بیشتر و بهتری اقدام
به این سرمایهگذاری کنید .همانگونه که در دیگر
نقاط نیز باید چنین مطالعاتی را به عمل آورید تا از
درگیریها و مشکالت احتمالی دور بمانید .به این
نکته هم توجه داشته باشید که نکاتی که به آنها
اشاره شد فقط بخشی از قوانین مربوط به مالک و
مستاجر در واشنگتن دیسی میباشد.
هرگونه ﭘرﺳﺸی درباره خرید و فروﺵ امﻼﮎ دارید و فﮑر
میکنید که نیاز به ﭘاﺳﺦ ﺣقوقی و یا ماﻟیاﺗی ندارد ،از
ﻃریﻖ ایمیﻞ یا ﺷماره فﮑﺲ زیر برای مﻦ ارﺳال کنید و
یا از ﻃریﻖ ﺗﻠفﻦ با مﻦ ﺗماﺱ بﮕیرید ﺗا در ﺷمارههای
بعدی »ایرانیاﻥ« ﭘاﺳﺦ مﺸروﺡ ﺁﻥ را بدهم.
robertsoltani@gmail.com
Fax: (571) 918 - 0822
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

میتوان از همان اولین فیلم او یعنی «نان و کوچه»
) (13۴9به خوبی دنبال کرد.
فصل پنجم کتاب مهمترین و مفصلترین بخش
آن است .در بیش از  ۲۰۰صفحه از این بخش یکایک
آثار کیارستمی زیر ذرهبین قرار میگیرد ،از نخستین
فیلمهای کوتاه ،آموزشی و تجربی او تا آخرین فیلم
سینمایی بلند او تا هنگام نگارش کتاب به نام «کپی
برابر اصل» که کیارستمی در سال  ۲۰1۰در فرانسه با
شرکت ژولیت بینوش کارگردانی کرد.
نویسنده تاکید دارد که کیارستمی همواره به نظام
حاکم نگاهی انتقادی داشته است .او بر معصومیت و
بیپناهی انسانها زیر فشار عواملی تاکید میکند که
مسئولیت آن با ارباب قدرت است .فیلم سینمایی
«گزارش» ،تنها فیلم سینمایی بلند کیارستمی پیش
از انقالب ،تصویری تلخ و بیرحمانه از یک زندگی
زناشویی است در جامعهای پریشان و گرفتار در برزخ
سنتهای کهن و مظاهر مدرن.
«خانه دوست کجاست؟» ) (136۵نخستین
فیلم داستانی بلندی که کیارستمی بعد از انقالب
ساخت ،روایتی ساده از دوستی دو پسربچه است.
فرهنگ سلطهگرای حاکم ،به دنیای ﻇریف و حساس
کودکان کمترین توجهی ندارد .در جامعه ملتهب پس
از انقالب ،به ویژه در دوران جنگ ،روابطی بیرحم و
خشن شکل گرفت که بر دنیای شاداب کودکان ،گرد
وحشت و اندوه پاشید .فیلم در برابر جنگ و ستیز
بزرگساالن ،بر صلﺢ و صفای کودکان تاکید میکند
و همبستگی طبیعی آنها را میستاید.
فصل ششم کتاب به کارهای غیرسینمایی
کیارستمی پرداخته است .او هنرمندی چند جانبه
است و در پرتو موفقیتهای سینمایی ،هنردوستان
با وجوه دیگر سیمای هنری او ،از شعر و داستان
تا عکاسی و نقاشی و کارگردانی اوپرا آشنا شدند.
در فصل هفتم نویسنده «تامالت نهایی» خود
را درباره کیارستمی و سینمای او جمعبندی کرده
است .او به ویژه میکوشد شرایط زندگی و کار
کیارستمی ،به عنوان هنرمندی مستقل ،را در
جمهوری اسالمی روشن کند .او توضیﺢ میدهد
که کیارستمی در طول فعالیت سینمایی ،از
دستمایههای سیاسی پرهیز کرده ،اما همواره با
پرداختن به مسائل انسانی ،فاصله انتقادی خود
را با نظامهای حاکم ،چه پادشاهی و چه اسالمی،
حفﻆ کرده است.
در آخرین برگهای کتاب ،فهرستی پردامنه از
مواد پژوهشی درباره سینمای کیارستمی ،سالشمار
زندگی و فعالیت سینمایی او آمده است.

