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 /عشق تو مثل هوای دم صبح است ،تازهام
میکند !...کافیست کمی تو را نفس بکشم،
کافیست ریهام را ازدوستداشتنت پر کنم!
0917046**84
/زندگی سخت نیست ،غم سختش میکند...
دلها تنگ نیست ،انتظار تنگش میکند...
عشق قشنگ است ،دروغ زشتش میکند...
دل هیچکس از سنگ نیست ،روزگار سنگش
میکند.
0917046**84
 /اشتباهکردن خوب نیست ،اما همین
اشتباهات است که باعث میشود کاملتر
باشی...
0917679**92
 /وقتی متوجه میشوید که در موقعیت
کمک به کسی قرار دارید ،شاد باشید و
احساس خوشبختی کنید ،چرا که خدا دارد
دعای او را از طریق شما مستجاب میکند.
0936688**82
 /برای هرکسی طوری بهار میشود ،برای
یکی با سرسبز شدن طبیعت ،برای یکی با
گلها ...برای من اما ،تنها با لبخند روی لبهای تو
0901277**30
بهار میشو د...
 /عاشق اگر میشوید ،عاشق رفتار آدمها
نشوید .آدمها گاهی حالشان خوب است ،گاهی
بد .رفتارشان متأثر از حالشان است .عاشق
افکارشان شوید .افکار حتی در بدترین حال
آدمها هم تغییر نمیکند0901277**30 .
 /معجزهها درونی هستند؛ به درون خویش
سفر کن ،تا جادوی زندگی خود را خلق کنی...
درونت قلمرویی از آرامش است که میتواند
همه نیکبختیهایی را که خواهان آنهایی خلق
0903432**52
کند...
 /ﺑﺎ ﺯباﻥ میشود جدایی انداخت! با زبان
میشود آتش زد! با زبان میشود آتش را
خاموش کرد! حواسمان به زبانمان باشد،
0938483**35
آلو دهاش نکنیم...
 /وقتی با خدا گل يا پوچ بازی میکنی نترس،
تو برندهای ...آخر خدا هميشه دو تا دستش
0917686**33
برای تو پُر است.
 /اگر توان تغییر شرایط را ندارید ،خودتان را
0917332**57
تغییر بدهید.
 /اگر کشتیتان بهگلنشسته ،فرصت خوبی
است تا اضافات را دور بریزید ،شاید به دریا
برگردید.
0916415**40
 /آدمها را به خاطر این که باعث نا امیدی شما
میشوند سرزنش نکنید ،خودتان را سرزنش
کنید که بیش از حد ،از آنها انتظاردارید.
0917332**03
 /به جای این که آرزو کنید کاش شخص
دیگری بودید ،به آن چیزی که هستید افتخار
کنید .هرگز نمیدانید چه کسی به شما
مینگریسته ،درحالیکه آرزویش این بوده که
0917410**33
کاش جای شما باشد.
 /هر روز سپاسگزارم برای شبهایی که به
صبح میرسند،دوستانی که بخشی از خانواده
میشوند ،رؤیاهایی که تحقق مییابند و
عالقههایی که به عشق تبدیل میشوند.
0930885**48
 /یادت تمام هستیام را در خودش گم
میکند /مجنونتر از مجنون مرا در چشم
مردم میکند /من بیحضورت« ،با تو» در یک
خانه در ذهنم قرین /یاد تو قلبم را پر از حس
0917264**28
ترنم میکند...

روزی من در همین کارتنهاست
ِ
این چندمین بار است
سمیه نظری
که او را از کار اخراج
گروه گزارش
میکنند؛ کار که نه!
کلفتیکردن ،نظافت و گردگیری یک خانه
بزرگ .از صبح آمده که هم بچه را نگه دارد،
هم بشوید ،هم بسابد و هم غذا درست کند؛
تا صاحبخانه از سرکار برگردد .اما معصومه
ت سر هم
خانم نمیتواند  7-8ساعت پش 
اینجا بماند .او یک خواهرکوچکتر از خودش
دارد که بیمار است و باید هردو سهساعت به
اودارو بدهد.
صاحبکار اما جوابش میکند...
معصومه لباسهای رنگ و رو رفتهاش را
میپوشد ،چادر قهوهای گلریزش را سر
میکند و بادلی شکسته و چشم گریان از آن
خانه میرود.
در راه برگشت به خانه ،به گذشتهاش فکر
میکند .از وقتی دست چپ و راستش را
شناخته؛ کار کرده و کارکرده و کارکرده .در
 50و چند سال عمری که از خدا گرفته نه
یکرو ِز راحتداشته و نه خوشیدیده است.
حاال تنها سرمایه و درآمدش یک گاری
است.
***
قاسم پدر معصومه ،وقتی زن اولش به رحمت
خدا رفت ،دوباره ازدواج کرد .معصومه
و خواهرش حاصل این ازدواج بودند.

معصومه به جای مادرش بر روی دار قالی
نشست و در باغهای مردم کار کرد تا بتواند
خرج خانه را بدهد.
بعد از چند سال که دیگر نیرویی در بدن
مادر نبود ،او را به دکتر بردند و متوجه شدند
که سرطاندارد.
خواهرش مرضیه ازدرد و سکوت مادردلش
گرفت و آنقدر بغض کرد و همه چیز را در
دل خودش ریخت تا افسردگی گرفت .به این
ترتیب معصومه تنهای تنها شد .مجبور بود
خودش تنهایی کار کند تا هم به دوا و دکتر
خواهر و مادرش برسد ،هم بتواند لقمه نانی
سرسفرهشان بگذارد.
*****
اشک گوشه چشمش را پاک میکند .روی
صندلی در پیادهرو مینشیند .به مردمی
که رفت و آمد میکنند ،نگاهی میاندازد.
زنهای در حال خرید ،بچههای بازیگوشی
که چادر مادرشان را میکشند و بهانه خرید
میگیرند .چقدر دلش میخواست او هم
مادر بود و پولی در کیفش داشت تا بتواند
برای خانهاش خرید کند.
دوباره به گذشته برمیگردد.
*****
هر چند ماهی  -سالی خواستگاری د ِر
خانهاشان را میزد اما هر کس میآمد یا
زن ُمرده بود و یا زن و سه تا بچه قد و نیمقد

زاری میکرد یا داد و فریاد راه میانداخت.
سرطان مادر را از پا درآورد و روزی از
روزهای بارانی زمستان ،چراغ خانهاشان
خاموش شد و دختران تنها یار و یاورشان را
ازدستدادند.
مادرکه ُمرد ،مرضیه افسردهتر شد .پدر
هم اگر ماهی ،یکی دو ساعت به آنها سر
میزد ،دیگر پیدایش نشد و همین شد که
معصومه بعد از چندین سال تحمل بیکسی
و یتیمی ،بار و بندیلشان را بست و با
خواهرش آواره شهر شد.
*****
معصومه االن  52سال سن دارد و به اندازه
تمام عمرش تجربه .چین و چروکهای دور
لبش ،آفتابسوختگی صورتش نشان
از بدبختیها و سختیهایی دار د که در
زندگیاش کشیده.
خانهای در نیریز کرایه کردند .با یک
میلیون رهن و  150هزار تومان اجاره
ماهیانه.
معصومه به هر کجا سر میزد کار درست
و حسابی پیدا نمیکرد .اگر کاری پیدا
میشد ،دائم نگران مرضیه بود که باید هر
دو سهساعت به او دارو بدهد .صاحبکار
هم اجازه نمیداد ،هر چند ساعت یکبار
مرخصی بگیرد.
اگر جایی میرفت و مرضیه را با خود به

بعضی شبها لقمهنانی برای خوردن ندارند
و با شکم گرسنه شب را صبح میکنند .خرج
و مخارج زیاد است .دوا و درمان،کرایه خانه،
قبض آب و برق.
بعضیها هم نیش و کنایه میزنند و دل پُر
درد معصومه را ریشریش میکنند .اما او
سکوت میکند .دهان مردم را که نمیشود
بست .برایشان هزار سؤال است؛ کسی که از
دل کسی خبردار نیست.
*****
این شبها معصومه زیاد سردش میشود؛ اما
دلش گرم است چون صاحبخانه خوبیدارد.
فقط تنها گیری که به او داده این است که
گاریات را اینجا نیاور .اما معصومه مانده
چکار کند .گاریاش را یک روز کنار در این
اداره زده ،یک روز جلو مغازهای ،یک روز در
کوچه ،یک روز جلو کالنتری .اما هر دفعه با
مخالفت روبرو شده .میگویند چهره شهر را
زشت کردهای.
معصومه هم التماس صاحبخانه کرده که
اجازه بدهد گاریاش را به خانهاش ببرد.
او هم اجازه داده ،به شرطی که وسایل و
کارتنهایش را آنجا نیاورد.
معصومه دستانش را به طرف آسمان بلند
میکند و زیر لب میگوید :خدایا شکرت که
انسانیت هنوز زنده است و ادامه میدهد:
بندهخدایی پیدا شده چهاردیواری را به

 /در روستای کوچک آنها
مدرسه رفتن زیاد هم مهم
نبود.
 /برای مرم هزار سؤال
است که یک زن در میان
کارتنها چه میخواهد؟

عکس تزئینی است

سامانه پیامک

 /انسانیت هنوز هم
زنده است!
 /چارهای جز این ندارم

تلگرام/واتساپ0917 800 1808 :

چهار عنصر عشق
دلسوزی ،احساس مسئولیت ،احترام،دانایی

تا لقمه نان حاللی سر

مادربزرگم رسماً عاشق پدربزرگم
بود .یک روز به شوخی به او
گفتم حیف این همه احساست،
پدربزرگ من مگر چه دارد که تو
از او نزد فرزندان ،نوه و نبیرههایت
امامزاده درست کردهای؟!!!
مادربزرگ اخم دلپذیری کرد و
گفت :دلسوز نیست که هست،
حواسش به قرص و دواهای من
نیست که هست .از جوانیام
تاکنون هرگز جلو مردم خوارم
نکرده.
پدربزرگ تو داناست! نمیفهمی
دختر ،داناست .او مرا میفهمد،

//

لیاقت تو چقدر است؟
ارسالی از 0917414 **63

وضعیت مالیاشان به حدی خراب بود که
پدرش نتوانست آنها را به مدرسه بفرستد
و دو خواهر بدون این که دو کالس درس
بخوانند ،بیسواد ماندند .البته مدرسه رفتن
در روستای کوچک آنها زیاد هم مهم نبود و
کسی هم جدی نمیگرفت.
پدرش در کوهها کار میکرد .از چیدن
و فروختن گیاهان دارویی گرفته تا
جمعکردن انواع پالستیک،کارتون و . ...
مادرش در خانه نان میپخت و قالیبافی
میکرد تا کمکحال قاسم باشد.
معصومه  22ساله بود که مادرش مریضشد؛
یک مریضی العالج .اولش تحمل میکرد و
به خاطر این که آهی در بساط نداشتند ،به
دکتر نمیرفت .دوسال ،سهسال ،چهارسال
گذشت.
مادر روز به روز ناتوانتر و علیلتر میشد و
دیگر نمیتوانست برای قاسم همسری سالم
باشد .دیگر نه رنگ و رویی به چهره داشت و
نه توانی برای کار کردن.
قاسم برای بار سوم ازدواج کرد و از آن خانه
رفت .هرازگاهی به آنها سر میزد ،اما بادست
خالی.
*****
معصومه لحظهای میایستد و با نگاه
پرسشگرش میگوید :یک کارگر مگر چقدر
درآمدداشت که بخواهد برای  5-6سر عائله
خرج کند؟ پولی نداشت بدبخت پدرم!

کوچک است!
گاهی ما نيز همانند همان مرد،
شانسهای بزرگ ،شغلهای
بزرگ ،رؤياهای بزرگ و
فرصتهای بزرگی را که خداوند
به ما ارزانی میدارد قبول
نمیکنيم؛ چون ايمانمان کم
است.
ما به يک مرد که تنها نيازش تهيه
يک سطل بزرگتر بود میخنديم؛
اما نمیدانيم که تنها نياز ما نيز،
آن است که ايمانمان را افزايش
دهيم .
نتیجه اخالقی :خداوند هيچگاه
چيزی را که شايسته آن نباشی
به تو نمیدهد .اين بدان معناست
که با اعتماد به نفس کامل از آنچه
خداوند بر سر راهت قرار میدهد
استفاده ببر.

دو مر د در کنار درياچهای
مشغول ماهيگيری بودند.
یکی از آنها ماهيگير باتجربه و
ماهری بود اما ديگری ماهيگيری
نمیدانست.
هر بار که مرد باتجربه يک ماهی
بزرگ میگرفت ،آنرا در ظرف
يخی که در کنار دستش بو د
میانداخت تا ماهیها تازه بمانند،
اما ديگری به محضگرفتن يک
ماهی بزرگ آنرا به دريا پرتاب
میکرد .
ماهيگير باتجربه از اينکه میديد
آن مرد چگونه ماهی را از دست
میدهد بسيار متعجب بود .لذا
پس از مدتی از او پرسيد:
 چرا ماهیهای به اين بزرگی رابهدريا پرت میکنی؟
مرد جواب داد :آخر سطل من

ارسالی از 0917214**83 :

من داده تا کارتنهایم را آنجا انبارکنم و
یکجا بفروشم .کارتنها و ضایعات کیلویی
 150تومان است اما خریدار از وقتی فهمیده
من نانآور خانهام ،کیلویی  250تا  300از
من میخرد .روزی  10-15هزار تومان
برایم میافتد .کم است خیلی کم .اما باید
قانع باشم .نه تحت پوشش ادارهای هستم
نه بیمه و پشتوانه ای دارم .به در و همسای ه
سپردهام اگر کاریداشتند ،مهمانداشتند،
تمیز کردن خانههایشان را انجام میدهم،
حیاطشان را آب و جارو میکشم ،رخت و
لباسهایشان را میشویم؛ باید کار کنم تا
زندگیام بگذرد.
معصومه نگاهی به دستان زمخت و پیرش
میکند و میگوید :کجا بروم؟در خانهی کی
کار کنم که اجازه بدهد مریضم را با خودم
آنجا ببرم؟ کدام زن ،بچهاش را به دست
من میدهد؟پس چارهای جز این ندارم که
عین یک مرد کار کنم تا لقمه نان حاللی سر
سفرهام بگذارم.
****
زن خداحافظی میکند .چادرش را دور
گردنش میبندد و به سراغ گاریاش میرود
و آن را هل میدهد .زیر لب خدا را شکر
میکند و میگوید خدا روزیرسان است.
هر کسی برای خودش سهمی دارد .رزق و
روزی من در همین کارتنهاست؛سهم من
را هم هیچکس نمیخورد.

میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد

رگ خواب مرا میداند ،خلق و
خوی مرا میداند.
من ماتم برده بود!!
سه روز بود که کتاب هنر
عشق ورزیدن «اریک فروم»
را میخواندم و یک بخشش را
نمیفهمیدم!!!
چهار عنصر عشق :دلسوزی،
احساس مسئولیت ،احترام و
دانایی است!!!
مادربزرگ بیسواد من حرفهای
«اریک فروم» را برایم چه شیرین
تحلیل و بررسی کر ده بو د.
به همین سادگی!!!

دیوار شیشهای

سفرهام بگذارم

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد

ارسالی از0917133**68 :

که عین یک مرد کار کنم

داشت .حاال همه اینها به کنار وضعیت
مالیاشان خیلی بد بود و اگر معصومه ازدواج
میکرد باید قید خواهر و مادرش را میزد.
هرچه فکر کرد ،دید نمیتواند بیخیال
خانوادهاش بشود و برود سر خانه و زندگی
خودش .همین شد که فکر ازدواج را برای
همیشه از سر بیرون کرد.
مرضیه و معصومه هر کاری از دستشان
برمیآمد ،انجام دادند تا مادر را مداوا
کنند .میوه چیدن ،قالیبافی ،کار در باغ و
زمینهای کشاورزی ،نظافت خانههای
مردم و  ...هر کاریدستشان میرسید ،انجام
میدادند ،اما همیشه هشتشان گرو نُهاشان
بود.
*****
معصومه در خیابان راه میرفت و کنار هر
مغازهای که رد میشد سرکی میکشید تا
شاید بتواند شغل پارهوقتی برای خودش
دست و پا کند؛ دلش یک شانه میخواست
برای گریه کردن .یاد مادرش افتاد و اشک از
گوشه چشمانش سرازیر شد.
دوباره خاطرات تلخ قدیم جلو چشمش آمد.
*****
مادر روز به روز عین شمع میسوخت و
آب میشد .مرضیه هم روز به روز وضعیت
روحیاش بدتر میشد .افسرده وگوشهگیر
شده بود .دیگر پا به پای معصومه کار
نمیکرد .گوشهای مینشست و یا گریه و

ماجراهای من و بیبی

لحاف تشک بیبی رو پشتبوم!

مطالب آموزنده و جالبی را که در «شبکههای اجتماعی» میبینید ،برای
ما ارسال کنید تا با نام خودتاندر این ستون به چاپ برسانیم.

//

خیابان میبرد تا چشمش به دو تا آدم
میافتاد ،داد و فریاد میکرد و مثل بید
میلرزید؛ دستش را از دست خواهر جدا
میکرد و در خیابان پا به فرار میگذاشت.
یک مریض را هم نمیشود به حال خودش
رها کرد.
نشست و با خودش فکری کرد و تصمیمی
گرفت .با خودش گفت کار که عیب و عار
نیست .چادر را دور کمرش بست و گاری
دستی خرید و راه افتاددر کوچه و خیابانهای
شهر .کارتنها و آهنآالت کنار مغازهها و
خیابانها رابا ِر گاریاش میکرد.
از صبح تا شب ،کوچه به کوچه ،خیابان به
خیابان راه میرفت و گاری را به دنبال
خودش میکشید تا رزق و روزیاش را در
گوشهگوشه این شهر پیدا کند.
*****
این روزها معصومه از کارش راضی و برای
خودش صاحب شغلی است و دو سه ساعت
یکبار به خواهر مریضش سر میزند.
قرصهای او را که میدهد ،مرضیه خواب
میرود و او راحتتر میتواند به کارهایش
برسد.
متوجه است که مردم نگاهش میکنند.
بعضیها هستند که ظرف غذایی یا
پالستیک میوهای به او میدهند و او را
خوشحال میکنند .معصومه هم خم به
ابرو نمیآورد .مجبور است قبول کند چون

ویژه طنز نیریزان فارس

شبکههای اجتماعی

بر اساس یک سرگذشت واقعی؛

پیامک

تلگرام  /واتساپ:
0917 800 1808
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يک روز دانشمندی آزمايش
جالبی انجام داد .او يک آكواريوم
شيشهای ساخت و آن را با يک
ديوار شيشهایدو قسمت كرد.
در یک قسمت یک ماهی بزرگتر
انداخت و در قسمت ديگر
يک ماهی كوچکتر كه غذای
موردعالقه ماهی بزرگ بود.
ماهی کوچکتر تنها غذای ماهی
بزرگ بود و دانشمند به آن غذای
ديگری نمی داد ...او برای خوردن
ماهی كوچک بارها و بارها به
طرفش حملهكردّ ،اما هر بار به
يک ديوار نامرئی خورد .همان
ديوار شيشهای كه او را از غذای
مورد عالقهاش جدا میكرد.
باالخره بعد از مدتی از حمله به
ماهی كوچک منصرف شد .او باور
كرده بود كه رفتن به آن طرف
آكواريوم و خوردن ماهی كار
غيرممكنی است.

دانشمند شيشه وسط را برداشت
و راه ماهی بزرگ را باز كرد اما
ماهی بزرگ هرگز به سمت ماهی
كوچک حمله نكرد .میدانيد
چرا؟
آن ديوار شيشهای ديگر وجو د
نداشت ،اما ماهی بزرگ در
ذهنش يک ديوار شيشهای
ساخته بود .یک ديوار كه
شكستنش از شكستن هر ديوار
واقعی سخت تر بود.
آن ديوار باور خودش بود؛ باورش
به محدوديت؛ باورش به وجود
ديوار؛ باورش به ناتوانی.
ما هم اگر خوب در اعتقادات
خودمان جستجو كنيم ،كلی
ديوار شيشهای پيدا میكنيم كه
نتيجه مشاهدات و تجربياتمان
است و خيلی از آن موارد هم
بيرون نيستند و فقط در ذهن
خود ما وجود دارند.
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همانطور که از خانه عمو برمیگشتیم،
بیبی نگاهی به آسمان صاف و بدون ابر
انداخت...
 اَی خداااا... چیه بیبی؟ هیچی ...اللهاکبر ...پوییز زمستونیامکارش ،دریغ از یَی
بود تموم شد رفت راه ُ
قطرهی بارونی.
نگاهی به سر تا پای من انداخت...
مردهشور ای پاچای کوتا و فُکلتو بزنن.
همش تقصیر شما نالهزداس که بارون
نمیاد .اگه ای چار تا درخت من خشک
بشه من میدونم و تو!
دستم را به سمت شالم که کمی ،فقط
کمی ،عقب رفته بود بردم و آن را جلو
کشیدم...
 آخه به ما چه بیبی جون؟ واال تا اونجاییکه ما شنیدیم...
بیبی محکم زد تو سرم...
 ببند اوندهنتودختر ،ادامه نده!سرم را انداختم پایین و تا رسیدن به خانه
الم تا کام حرف نزدم .برایم عجیب بود که
بیبی هم حرفی نمیزند؛ یعنی باز چه
نقشهای توی سرش بود؟
******
ساعت  10و نیم  11شب بود که بیبی
صدایم کرد.
 گالاااااااااااب....روبهرویش ایستادم.
 بله بیبی؟ لحاف تشک منو وردار ببر پهن کن روپشت بون!
 چیکار کنم بیبی؟ -هیچی ...سنگ وردار بزن تو س ِر من ،یه

حرفی رو چن بار بویه به تو بگم دختر؟
خو میگم لحاف تشک منو وردار ببر رو
پشتبون.
 برا چی آخه بیبی؟بیبی الالهالیاللهی گفت...
میخوام برم کله ملق بزنم! خو میخوام برمَکپه مر ُگ ِم بذارم اگه تو بذری.

 آخه بیبی جون ،سرما ،رو پشتبوم،خودتونم میدونیندارین چی میگین؟
 ها َپ نیدونم؟ دارم میرم گندکاریامثال توئهدرست کنم!
کمی این پا و آن پا کرد...
 میه نشنفتی زمون قدیم تو نیریزبندهخدایی بوده که یه انتر داشته .ای
بندهخدا وختی میبینه بارون نمیاد
انترشو ورمیداره میره رو کوه نیت میکنه
که تا بارون نیاد همونجا با انترش بمونه.
تا اینکه به خواست خدا ،به یکی دو روز
نرسیده ،یی بارون تندی میگیره و اونم
ورمیگرده شهر.
 خوب؟ خوب و مرضضض... خو بیبی االن ای چه ربطی به خوابیدنشما رو پشتبومداره؟
 رفطش اینه که االن من نه ملو درم ،نهتن کوهرفتن؛ گفتم برم زمستون سرما رو
ِ
پشت بون بخوابم ،بلکه خدا دلُش به حال
منه پیرزن بسوزه فرجی بشه ...
 ولی آخه بیبی... ولی و گوله ،میبری پهن میکنی یاخودوم ببرم؟
تشک بیبی را برداشتم و سرازیر شدم
سمت پشتبام ...هوا واقعاً سرد بود و
مانده بودم این چه کاریست که بیبی

دل بده قلوه بسون (حرف دل سابق)
شهرداری نیریز
 پرسش:

پیادهروهای خاکی بلوار نشاط چه زمانی آسفالت میشود؟
بارها مراجعه کردیم و گفتید بزودی اقدام میشود اما
خبری نشد.

 پاسخ:

شهروند محترم! پیادهرو خاکی باید موزاییک شود نه
آسفالت .آن که آسفالت میکنند کوچه و خیابان است.
شما در درخواستتان هم این اشتباه را کرده بودید و ما با
گروه آسفالت آمدیم و خوب که آسفالت را انجام دادیم
و تمام شد ،دیدیم ای بابا! این که پیادهرو بود! بنابراین
مجبور شدیم آسفالتها را بکنیم.در این بیپولی و اوضاع
کساد مالی ،همین امثال شما شهروندان وظیفهنشناس
باعث هدررفت بودجههای شهرداری میشوید .حاال هم
ناراحت نشوید؛ دوباره درخواست خود را مطرح کنید.
خواهش میکنیم اینبار دقت کنید که مث ً
ال ننویسید
پیادهرو را چمنکاری کنید که باز هم بودجه شهرداری
هدر میرود.

 پرسش:

سرازیری کنار مسجد ولیعصر را پر کرده ،برای این قسمت
چراغ راهنمایی بگذارید.

 پاسخ:

بابا! آن که پر میکنند چالهچوله است؛ نه سرازیری!
سرازیری را یا پله میگذارند یا پیچ و تاب میدهند .حاال هر
کدام را میخواهید تا اجرا کنیم.
 پرسش:
لطفاً سطلهای زباله هر محله را به صورت تفکیکشده قرار
دهید تا زبالههای تر و خشک با هم مخلوط نشوند.
 پاسخ:
ما از شما توقع جداسازی و تفکیک زباله نداریم .همین که
زبالههایتان را بیرون سطل نگذارید و سگ و گربهها کار
تفکیک زباله را انجام ندهند ،یک عالمه سپاسمندیم.

 پرسش:
میخواستیم به دلیل پرداخت حقوق معوقه پاکبانان
شهرداری از آقای استقالل سرپرست شهرداری و
رئیس شورای شهر و همکارانشان کمال تشکر راداشته
باشیم.

 پاسخ:
اَی الهی من بمیرم برای آن کارگر و پاکبانی که سر برج
حقوقش را نمیدهند و میگویند بودجه نداریم .اَی الهی
قربون آن مدیری که آخر برج به جای این که فکر اضافکار
و حق مأموریت خودش باشد ،به فکر کارگرهایش است.
اَی الهی برکت ببارد به کسب و کار آن مغازهداری که به
اینجور کارگرها نسیه میدهد تا حقوقشان را بدهند .اَی

الهی مملکت ما آباد بشود و هیچ نامردی سرکار نمانَد( .بگو:
بیش باد!)
 پرسش:
بهتر نیست برای تعویض المپ چراغهای راهنمایی از باالبر
جدید استفاده کنید؟ چون باالبر فعلی متعلق به بیست
سال پیش است و برای شهرداری زشت است که آن را با
یدککش جابهجا و بادست باال و پایین کند.
 پاسخ:
از قدیم گفتهاند :تو ب َِدم ،بمیر و ب َِدم؛ کلهملقو بزن و بدم؛
چمیدونم سینهخیز برو و بدم! حاال شما بگذارید این
المپها عوض شود ،مأموران ما پلّک بگذارند باال بروند .شما
چهکاردارید به این کارها؟!
 پرسش:
چرا نظارتی بر کار رانندگان تاکسی ندارید؟ هر چقدر
دلشان بخواهد از مردم پول میگیرند .هنوز مدت زمان
زیادی از افزایش نرخ تاکسیها نگذشته که دوباره آن را
افزایشدادهاند.
 پاسخ:
این به خاطر تب شایعه افزایش قیمت بنزین است .میدانید
که؟ ما از این تبها زیاد میکنیم و بدنمان به تب عادت دارد.

راهنمایی و رانندگی  -آموزشگاههای
رانندگی پرواز و امید

ماشینهای تحتتعلیم آموزشگاههای رانندگی دائم پشت
ماشینهای مردم که در حاشیه بولوار بهار پارک کردهاند،
آموزش پارک دوبل میدهند .ما جرأت نداریم ماشین
خود را کنار منزلمان پارک کنیم .هر لحظه بیرون میآییم،
میبینیم یک ماشین تعلیمیدر حال پارکدوبل است .اگر
مواظب نباشیم ممکن است به ماشینهای ما برخورد کنند و
خسارت بزنند .لطفاً برای این مسئله فکری کنید .آیا از نظر
قانون مجاز به چنین کاری هستند؟
 پاسخ:
خو ِد جنابعالی که اینقدر ماشینتان را به رخ ما میکشید،
روی خر پارک دوبل یاد گرفتهاید؟ خو ِد شما هم
همینطوری مردم را نصفالعمر کردید و کنار ماشینهای
آنها پارکدوبل یاد گرفتید.

ورزش و جوانان

آقای مختاری! ما ورزشکاران توقع داریم حداقل پاسخ
سؤاالت ما رادر هفتهنامه بدهید .مدتی پیش پرسیدیم چرا
فکری برای هیئتهای ورزشی غیر فعال نمیکنید و شما
حتی پاسخ هم ندادید.
 پاسخ:
از قدیم گفتهاند حرف حساب ،جواب ندارد .بر همین
اساس ما به حرفهای حساب جواب نمیدهیم .حرف
بیحساب هم که بیحساب است .جواب نمیخواهد!

شورای فرهنگ عمومی

میخواهد انجامدهد...
بیبی با تشریفات خاصی رفت باالی پشت
بام...
نیم ساعتی بود بیبی باالی پشتبام بود و
خواب به چشمم نمیآمد تا اینکه به خواب
رفتم...
******
ساعت یک و دو شب بود که از فکر بیبی
هراسان از خواب پریدم امادیدم بیبی آرام
گوشه هال خوابیده! و آن موقع بود که سرم
را با خیال راحت روی بالش گذاشتم...
******
فردا صبح بیبی تا ساعت  9و نیم10 ،
خواب بود .تا چشمانش را باز کرد و دید
من نگاهش میکنم گفت:
 ها؟ چیه؟دلوم خواسه اومدم پایین ...واالمن پیرزن
ای قَلمام داشت یخ میزد ،میه ِ
مجبورم تاوون پاچای کوتاه و فکلِی شما
رو پس بدم؟
نفس عمیقی کشید...
پیش خودوم گفتم ،وختی گالب اینجاس،
وختی استقام ُتش از من بیشتره و خودوش
گناه کرده ،چرا من برم؟ دیشو دلُم نیومد
جارت بزنم .لحاف تشکای رو پشتبون رو
ُ
جم نکن ،که امشو نوبت خودوته!!!

زبونُم الل ،زبونُم الل

اصحاب کهف
و فیلتر دنیای مجازی!!!

با قطع شبکههای اجتماعی بعد از مدتها فرصتی
پیدا کردم بهدیدن یکی ازدوستانم بروم!!!
ازدوستم پرسیدم :چه خبر؟!
لبخندی زد و گفت :اوووه ...خبر که زیاده!
از پریشب که سرعت اینترنت پایین آمده و
شبکههای مجازی فیلتر شده ،از سر اجبار
گوشیام را کنار گذاشتهام! بعد از چند سال
رفتم جلوی آینه و دیدم چقدر پیر شدهام! تمام
موهایم سفید شده! وقتی از اتاقم بیرون آمدم
متوجه شدمدختر و پسرم ماشاءالله خیلی بزرگ
شدهاند! بعد از مدتها همسرم را در آشپزخانه
دیدم! خیلی شکسته شده بود! احوال پدرزن
و مادر زن را از همسرم پرسیدم با تعجب گفت:
پدرش که دو ماه قبل فوت شده و گفت که من
خیلی در مراسمش زحمت کشیدهام!!! من اص ً
ال

گالبتون

زیر نظر ُقل مراد

برای افزایش نشاط و شادی مردم در نیریز از شهر گرفته
تا روستا چه برنامهای دارید؟ چندی پیش در تلویزیون
میگفت نبود شادی و نشاط در جامعه ،سبب افسردگی،
خودکشی ،طالق ،اعتیاد ،خالفکاری و بسیاری از مشکالت
دیگر میشود .من یک دختر  20سالهام و برادرم  18سال
دارد .احساس میکنم هردودر حال افسرده شدن هستیم.
چرا برنامههای شاد در نیریز اجرا نمیشود؟ دلم برای
دخترهای روستایی بیشتر میسوزد .جوانان که نمیتوانند
شما را مجبور به پاسخگویی کنند؛ ولی مطمئن باشید در
دنیاییدیگر باید جواب آنها را بدهید.
 پاسخ:
قبول داریم که نبود شادی و نشاط در جامعه موجب
افسردگی ،خودکشی ،طالق ،اعتیاد ،خالفکاری و بسیاری
از مشکالت دیگر میشود .اما قبول کنید که وجود شادی و
نشاط هم موجب ورود جامعه به گناه میشود .شما افسرده
باشید بهتر است از این که گناهکار باشید .تحمل کنید؛ تا
بهشت و حوریهای گوگولی مگولی آن راهی نمانده!

شبکه بهداشت و درمان -بیمارستان شهدا

ضمن تشکر و قدردانی از ویزیت بیماران بیمارستان شهدا
در روز جمعه توسط دکتر پاکنیت ،از مسئوالن ذیربط
تقاضا میشود به دلیل فصل سرما و شلوغی بیمارستان در
روزهای تعطیل ،از پزشکان بیشتری استفاده کنند تا یک
خانواده ،هفت هشت ساعت منتظر ویزیت نماند.

 پاسخ ُقلمراد:

یک پزشک لوطی و اهل دل اگر در این نیریز باشد همین
دکتر پاکنیت با مرام است .جدی میگویم به خدا!

تعاونی  5فرهنگیان

چرا از واحدهایی که قب ً
ال تحویل دادید  33میلیون تومان
دریافت کردید؟ ولی از واحدهایی که االن آماده شده 48
میلیون؟ آیادر ساخت و ساز تفاوتی ایجاد شده است؟

 پاسخ:
آن دوره محمود بود حاال دوره حسن است! خیلی فرق
میکند! شما نَ َوفَهمید!!

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

چرا فکری به حال مردم مظلوم که گرفتار مسکن مهر
فرهنگیان شدهاند نمیکنید؟ تا کی باید پول قسط وام
مسکن بدهیم و اجاره نشین باشیم؟

 پاسخ:
همچین میگویید مظلوم که آدم فکر میکند شما
فلسطینی و هیئت مدیره تعاونی فرهنگیان صهیونیست
هستند .بابا ما با هم برادریم!

یادم رفته بود!
لباس پوشیدم تا از سوپری مشرضا که سر
کوچه بود خرید کنم؛ اما هر چه گشتم سوپری
را پیدا نکردم! از اهل محل که پرسیدم گفتند
مشرضا چند سال است به رحمت خدا رفته و
ساختمانی چند طبقه را نشانم دادند که ورثه
مشرضا سر جای خانه و سوپریاش ساخته
بودند!!!
تصمیم گرفتم تا بیرون هستم به پدر و مادر پیرم
سر بزنم! کوچهاشان آسفالت شده بود و یک پل
بزرگ هوایی هم سر خیابانشان ساخته بودند!
وقتی احوال همسایههای قدیمی را پرسیدم
مادرم با تعجب نگاهم کرد! آخر خیلی از
همسایههای قدیمی سالها بود یا از آن کوچه
رفته بودند یا به دیار باقی شتافته بودند!!!
در راه بازگشت به خانه احساس اصحاب کهف
را داشتم! آخر همه چیز عوض شده بود! حتی
خودم هم نمیدانم چه موقع؛ ولی بازنشسته
شده بودم!!!
در راه هزار تومان از جیبم بیرون آوردم و به یک
فقیر دادم تا برای خودش چندتایی تخممرغ و
نان بخرد .و به او گفتم :بقیهاش هم برای خودت!
نگاهی عاقل اندر سفیه کرد و هزار تومانی را
انداخت توی صندوق صدقات و رفت!!!
یکی همان نزدیکی بود و به من گفت :مرد
حسابی! با این پول تو ،یکی و نصفهای تخممرغ
بیشتر نمیدهند!! مگر خوابی؟!
در دلم برای مسئول فیلترینگدعا کردم که من
را از خوابدنیای مجازی بیدار کرد!!

قربانتان غریب آشنا

طنز و تفکر

گوشهایی که خیلی سنگین شدهاند!
قطعاً در همین فضای منحوس مجازی
(که هر چه مشکل مادی و معنوی و
شخصی و عمومی و کوچک و بزرگ و
شناخته و ناشناخته داریم ،بر سر آن
خالی میکنیم و همه ضعف و ناتوانی
و بیمقداری خود را به گردن آن
میاندازیم) نامه یکی از سرداران شهید
معزز را دیدهاید که کتباً از دولت وقت
تقاضا میکند حقوق حدود  16هزار
تومانی ایشان را به حدود  6هزار تومان
کاهش داده و مابقی را به هر نحوی که
صالح میداند ،به مستضعفان کمک
کند (روحش شاد و راهش پررهرو).
تعجبآور نیست ،آن روزها از این دست
ایثار و فداکاری بسیار بود .رفتاری که بعد
از آن سالها اگر نگوییم اص ً
ال؛ الاقل خیلی
کم مشاهده کردهایم ،و متأسفانه حتی
عکس آن را بسیاردیدهایم.
در دیزی باز بوده و خیلیها احساس
کردند سفره متعلق به جد بزرگوارشان
است و حیا را درون باغچه ،که نه ،درون
فاضالب منزلشان چال فرموده و هر چه
خواستند با محتویات سفره کردند و
آنقدر خوردند که از تمام سوراخهای
بدنشان بیرون زد.
امروز افرادی را داریم که حدود چهل
شغل را قبضه فرمودهاند ،افرادی را داریم
که دست کم دو بار در طول عمرشان

به بازنشستگی نایل آمدهاند و کوتاه
نمیآیند.
از آن طرف جوانانی داریم که مدارج
علمی را طی کرده و بیکارند و جوانی
خود را بر باد رفته میدانند و دستشان
به هیچ موهبت زندگی نمیرسد .واقعاً
مشکل امروز ما ،چند نخ موی این و آن،و
یا برگزاری یک کنسرت هنری (که نیاز
روانی جامعه را تأمین میکند) نیست.
مشکل این است که جوانی که چهل
ساله شده ،نیمی از دین خود را نتوانسته
با ازدواج کامل کند ،نیم دیگرش را هم
به خاطر بیکاری و اقتصاد اختاپوسی بر
باد رفته میبیند و این پیمانه ِ
آب راکد،
اینقدر مقابل چشمانش تبعیض و اقدام
ناروا دیده که باالخره به جوش آمده.
نمیدانم چرا نمیخواهیم بشنویم.
چرا نمیخواهیم جوانان را جایگزین
کارمندان هشتاد ساله کنیم .البته که
حقوق بازنشستگی هم کفاف نمیدهد
ولی جوان ما که ابتدای راه است،
مصیبتش بیشتر است از یک فردی که
آرد خود را بیخته و الک را آویخته.
شغل شرافتمندانه را دولت باید برای
جوانان تأمین کند و از زیر این مسئولیت
قانونی شانه خالی نکند .حتی اگر شده
با کاهش سن بازنشستگی و جایگزین
کردن جوانانی که تمام آرزوهای خود را

بر باد رفته میبینند.
از بنده آسیبپذیر بپذیرید که بیکاری،
مادر مشکالت امروزی است و به تنهایی
درصد باالیی از گرفتاریها و فسادها و
حتی طالقها و سایر معضالت اجتماعی
را مرتفع میکند .مسئوالن عزیز! باال
غیرتاً اگر شما خیالی ندارید و غرق در
بهشت آمالتان هستید ،ما دلمان در گرو
این خاک است؛ دلمان در گرو همین
جوانانی است که اگر خدای نخواسته
جنگی درگیرد ،دشمن را چنان ناامید
میکنند که به گور پدرش خرخنده بزند.
لطفاً گوشهای خود را اگر سنگین هستند،
شستشویی دهید و وجدانتان را اگر
خواب است ،تلنگری بزنید تا بیدار شود
و صدای جوانان را بشنوید تا مشکالت
داخلی زمینهساز نفوذ اجنبی نشود و
الشخورهایی که سالها در کمین این مرز
و بوم نشستهاند ،امیدشان را با خود به گور
برند.
آقایان مسئول! وقتی مردمدغدغه تأمین
کاالهای اساسی خود را دارند ،شما از
حقوقهای بیست میلیونی و امتیازات
خاص و واریز سرریز حقوقهای نجومی
خود به عابربانکهای عزیزانتان (به خاطر
دور زدن قانون) فاکتور بگیرید.
ارادتمند مسئولینی که از دل مردم
برآمدهاند:

آسیبپذیر

