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آیتا ...فقیه در خطبههای نماز جمعه:

یارانههای پشت پرده
را حذف کنید

عابد نعمتی ،نیریزان فارس :امام جمعه نیریز
با تأکید بر اهمیت بودجه سال  ،1399بر حذف
«یارانههای پشت پرده» تأکید کرد.
آیتا ...سیدمحمد فقیهدر خطبههای نمازجمعه
 10آبان ،به حذف یارانه  700هزار نفر از ماه
جاری اشاره کرد و اظهار داشت« :مبلغ این
یارانهها  ۳۱میلیارد تومان شده که به بودجه
کشور اضافه میشود .اما اگر توجه کنند،
یارانههای پشتپرده بیش از یارانههای ظاهری
است که آن هم باید حذف و در بودجه کشور
لحاظ شود .افراد ثروتمند نباید چند برابر افراد
فقیر از منابع کشور بهرهمند باشند».
ایشان میزان اسراف در ایران را معادل  12کشور
اروپایی دانست و گفت« :ما به اندازه  ۲۰میلیون
نفر که تغذیه شوند ،اسراف و زیادهروی میکنیم.
در دنیا مسرفترین مردم ما هستیم .مواد غذایی
کشاورزی باید بستهبندی درستی برای صادرات
داشته باشد و نگذارند غذای  ۲۰میلیون نفر ضایع
شود».
خطیب جمعه نیریز به  13آبان اشاره کرد و
عنوانداشت« :همه سفارتخانههای آمریکا مرکز
جاسوسی و خیانت هستند .ما نباید وقایع گذشته
و این که چقدر شهید دادهایم تا انقالب به اینجا
رسیده ،یادمان برود».
آیتا ...فقیه اضافه کرد« :امام(ره) فرمود ما تا
زندهایم با آمریکا مبارزه میکنیم .اینها دشمن
دین هستند .ما نباید به آمریکا تکیه کنیم .آنها
هزاران نفر نفر را برای دروغپردازی و ضعیف
کردن کشورها مأمور کردهاند».
ایشان همچنین گفت ۱۶« :آبانماه مهلت اروپا
در بحث برجام و هستهای تمام است و گام چهارم
باید با قدرت تمام برداشته شود».

//

استقبال از

گلخانه کوچک مقیاس

روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی:
تاکنون تعداد  22فقره مجوز به مساحت 6177
متر مربع شامل  19پروانه تأسیس به مساحت
 5333متر مربع و  3پروانه بهرهبرداری به
مساحت  844متر مربع در شهرستان نی ریز
صادر شده است.
مسئول واحد باغبانی مدیریت جهادکشاورزی
شهرستان نی ریز گفت:در راستای اجرایی کردن
اهداف و سیاستهای وزارت جهادکشاورزی
توسعه گلخانههای کوچک مقیاس ،با هدف
افزایش سطح زیر کشت و تولید محصوالت
سبزی و صیفیدر تمام فصول،دردستور کار قرار
گرفته است.
سعید ضیغمی افزود :به منظور صدور مجوز
پروانه تأسیس و بهرهبرداری گلخانه کوچک
مقیاس ،مساحت گلخانه باید کمتر از ۳۰۰
مترمربع و درحوزه منطقه سکونت متقاضیان و
محدوده شهر ،شهرک و روستا بوده و متقاضی به
آب و گاز نیزدسترسیداشته باشد.
وی با اشاره به استفاده از فضای حداقلی
برای برداشت حداکثر محصول در این طرح
خاطرنشان کرد :احداث گلخانههای کوچک
مقیاس ضمن اصالح الگوی کشت ،فرصتی
مناسب برای اشتغالزاییدر روستاها بوده و زمینه
ایجاد شرایط مناسب رشد برای محصوالت زراعی
مختلف ،افزایش تولید و کیفیت محصوالت و
درآمدزایی بیشتر برای روستائیان را فراهم
میکند.

//

اجرای برنامه

«همه واقف باشیم»

در راستای گرامیداشت هفته وقف ،ویژه برنامه
«همه واقف باشیم» با همکاری اوقاف و امور
خیریه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برگزار شد.
در این ویژه برنامه که با حضور کودکان و نوجوانان
اجرا گردید شرکت کنندگان با اجرای برنامههای
مختلف فرهنگی ،هنری و ادبی نظیر؛ قصهگویی،
معمای جدول ،نمایش عروسکی ،بحث آزاد و...
با مفهوم وقف و خصوصاً وقف مشارکتی آشنا
شدند.
در پایان با اجرای مسابقه نقاشی و نوشتن مطلب
خالق با موضوع وقف و اهداء برنامهدرسی با شعار
«همه واقف باشیم» ،این ویژه برنامه به کار خود
پایانداد.
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واماندگان تولید در بنبست!
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ویژه طنز نیریزان فارس

نپه ای کفتر ناله زده کجا رفته؟

برداشت «به» در مشکان شروع شد

محمدرضا هدایتی ،نیریزان فارس:
آغاز برداشت «به»در مشکان شروع شد.
مسئول مرکز جهاد کشاورزی مشکان گفت :برداشت «به» از  110هکتار از
باغات مشکان آغاز شده است.
رستگار میانگین برداشت در هر هکتار را  40تن اعالم کرد و افزود :عمده
این محصول به تهران و اصفهان ارسال میشود.

//

«بیمه اجباری سالمت»

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد
میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد

برای چه کسانی رایگان است؟

محمد جاللی ،نیریزان فارس :بار دیگر جلسه رفع موانع
تولید برای تعدادی از کارگاهها ،کارخانهها و شرکتهای
تولیدی در نیریز برگزار شد؛ شرکتهایی که به نظر
میرسد با مواردی خاص روبرو هستند و رفع مشکالت آنها
شاید چندان راه حل آسانی نداشته باشد.
برخورد با فرد خاطی نه کارخانه
معاون فرمانداری شهرستان نیریز در این جلسه گفت:
دستور قضایی بر این اساس است تا اگر واحد تولیدیدچار
مشکل شد فرد خاطی مورد بازخواست قرار گیرد و چرخه
تولیددچار اختالل نشود.
مراد هدایت گفت :هدف ما این است که افراد را به استان
ارجاع ندهیم و تا جای ممکن مسائل و مشکالت آنها را در
شهرستان حل کنیم.
وی به یک نکته قابل تأمل اشاره کرد که به نظر میرسید
افرادی که در جلسه شرکت کرده بودند با این مسئله روبرو
هستند و حاال کارشان به این جلسات گره خورده است.
او گفت :از افرادی که بنا دارند یک واحد تولیدی را ایجاد
کنند میخواهیم تا مطالعات مختلفی را انجام دهند و
تخصصهای الزم را کسب نمایند .مسئلهای که متأسفانه
دامن برخی از این واحدها را گرفته است و ما هم نمیتوانیم
برای آنها کاری انجامدهیم.
مجتمع گاوداری
مجتمع سید الساجدین که تعداد  12دامدار در آن حضور
دارند یکی از پایههای ثابت این جلسات هستند.
گویا تعدادی با استفاده از وامهای کم بهره نتوانستند این
مجتمع را فعال کنند و اقدام به فروش آن به افراد دیگری
کردهاند و حاال کسانی که آمدهاند میگویند پای کارند و
میتوانند گاوداریها را فعال کنند اما نیازمند وامهای کم
بهره هستند.
معاون فرماندار با بیان اینکه قانون تنها یک بار برای واحد
تولیدی میتواند وام کم بهره پرداخت کند ،تأکید کرد که
باید به هر شکل ممکن از این افراد حمایت کرد.
حسن شفیعی که یکی از واحدهای تولیدی را در اختیار
دارد گفت :اگر این  ۱۲واحد گاوداری فعال شود مثل
گذشته روزانه  10تن شیر و  ۶۰تن گوشت به صورت ساالنه
تولید میکنند.
اما پس از اینکه مشخص شد جلسه رفع موانع تولید نیریز
نمیتواند اقدام خاصی را برای آنها انجامدهد بهدرخواست
شفیعی بنا شد گزارش کاملی از آنچه که بر این واحد

تولیدی گذشته به شفیعی به نمایندگی از گاوداریهای
این مجتمع تحویل داده شود تا از طریق کارگروه استانی
پیگیری نماید.

مشکالت عدیدهای روبرو میباشد.
وی که از تصمیم مسئوالن رضایت نداشت با ناراحتی
جلسه را ترک کرد.

پرورش شترمرغ
فردی به نام اشرف که قرار بوده یک سایت پرورش شتر
مرغ را در نیریز راهاندازی کند در سال گذشته با وام یک
میلیارد و  200میلیونی او موافقت میشود اما نتوانسته
برای وام تأمین وثیقهدر زمان تعیین شده کند.
در این جلسه بنا شد تا بار دیگر فرد متقاضی در سامانه
سیتا ثبت نام و مراحل اداری را مجدداًطی کند.

اول با مجوز حاال بیمجوز!
جوهری تولید کننده حلوا مشکلدیگری را مطرح کرد و آن
این بود که با توجه به صدور پروانه ساختمانی توسط جهاد
کشاورزی االن که نیاز است پروانه بهرهبرداری صادر شود
محیط زیست اعالم میکند که در محدوده شهری است
و وی علیرغم اینکه کارگاهش با پیشرفت صد درصدی
روبهرو شده استدرخواست حل این مشکل راداد.
با توجه به اینکه مشکالت وی نیاز به تصمیمات استانی
داشت پرونده او نیز به کارگروه استان ارجاعداده شد.

ماجرای دستگاه آب شیرین کن
باغ  30هکتاری تمنادار و پلمب دستگاه آبشیرینکن
سبب شده این باغ انار به مخاطره بیفتد.
به گفته نماینده این باغدار با پلمب این دستگاه ،باغ ۳۰
هکتاری  ۴۰سالهدر حال خشک شدن است.
آخرین پیگیریها حاکی از آن است که کمیسیون قضایی
استان باید رأی نهایی را صادر کند که هنوز بالتکلیف مانده
است.
به گفته نماینده این باغدار ،یک میلیارد تومان هزینه
شده اما به دلیل رفع پلمب نشدن این دستگاه  ۳۰هکتار
بادام خشک شده و  ۳۰هکتار انار نیز در حال خشک شدن
میباشد.
بوقلمون های بینتیجه
رکنی که قرار بودهدر سال  ۱۳۸۸یک واحد تولید بوقلمون
احداث و جوجهریزی نماید در مدت ده سال گذشته فقط
چهاردوره جوجهریزیداشته که همین مسئله باعث ضرر
و زیانهای بسیاری به او شده است.
به گفته وی در آخرین جوجهریزی  ۶۰میلیون تومان
متضرر شده است.
رکنی با خواهش گفت :من از تمام شما و مسئوالن ادارات
میخواهم و التماس میکنم تا کاری کنید تا چرخ تولید ما
بگردد .من اگر  ۸۰میلیون وامداشته باشم میتوانم تولید
را از سر بگیرم.
مسئلهای که رئیس بانک کشاورزیدر رابطه با این پرونده
مطرح کرد این است که با توجه به بدهکار بودن صاحب
این واحد تولیدیدر سیستم بانکی نمیتوان برای وی وام
دیگریدرخواستداد.
ضمن اینکه این طرح راکد است و برای تمدید وام هم با

زمینم را بدهید
رونقزاده که به همراه همسر و فرزندانش در این جلسه
حضور یافته بود اعالم کرد که پیش از برگزاری این جلسه
۹۵درصد مشکالت کارگاه تولیدی لبنیاتیاشدر جلسه با
مدیر جهاد کشاورزی حل شده است.
گویا در سال  1378نسبت به خرید زمینی اقدام کرده
است اما دولت با رد مالکیت آن زمین اعالم کرده که
نمیتواند این زمین را به او بدهد.
با توجه به اینکه  ۱۰۰رأس گاو در یک گاوداری سنتی با
 ۱۴نفر کارگر در شرف تعطیلی است او خواستار حل این
مشکل برای ایجاد گاوداری صنعتی شد که در این باره
مقرر گردید جهاد کشاورزی بررسیهای بیشتری را انجام
دهد هر چند به نظر میرسید رونق زاده نیز از این تصمیم
چندان رضایت ندارد.
مشکل حل نشده
مدیر عامل شرکت نفیسدانه که در تولید خوراک دام و
طیور فعال است یک کارخانه ورشکسته را تحویل گرفت ه
و در حال حاضر فعال است اما بانک کشاورزی اسناد و
مدارک او را به عنوان وثیقه نگهداشته است و میگوید باید
مالک قبلی تسویه حساب کند تا وثیقههای او آزاد شود.
چندی پیش رحمانی معاون اقتصادی استانداری فارس
از بانک کشاورزی نیریز خواست تا قانون را به نفع خود
تفسیر نکند و تضامین بانکی را مربوط به همان وامگیرنده
بداند نه سرمایهگذاری جدیدی که شروع به کار کرده
است.
اما گویا این تصمیم هنوز بالتکلیف باقی مانده است.

//

شمار گورهای پارک ملی از هزار گذشت
سرشماری پاییزه سال جاری در بهرام گور
از افزایش رشد گونه های جانوری در این
منطقه حفاظت شده و پارک ملی خبرداد.
گورخر آسیایی از جمله حیات وحش منحصر
به فرد منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک
ملی قطرویه بوده و در این سرشماری 1080
رأس شمارش شد .ولیدر سرشماری گورخر
ایرانی که در دیماه  1397خورشیدی انجام
گرفت تعداد  993رأس شمارش گردید که
نشان از افزایش رشد این گونه ویژهداشت.
در سرشماری امسال و در مجموع بیش از
 3500رأس حیات وحش شامل گورخر
ایرانی ،کل و بز وحشی ،قوچ و میش و جبیر

در این پارک ملی شمارش شد .در این
سرشماری اغلب گونه ها با افزایش روبرو
بودند.
در سرشماری پاییزه امسال که در منطقه
حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه
طبق روند هر ساله برگزار شد ،محیط بانانی
از شهرستانهای فسا ،استهبان ،پارک ملی
بختگان ،محیط زیست نی ریز و  NGOهایی
از سیرجان و نی ریز و تعدادی از دوستداران
محیط زیست و انجمن زیست محیطی
میراث ماندگار بختگان از  11تا  13آبان در
این منطقه حفاظت شده برای سرشماری
حضورداشتند.

الزم به ذکر است که فرمانده یگان محیط
زیست فارس ،رئیس اداره حراست ،رئیس
اداره بازرسی و مدیریت عملکرد و جمعی از
کارشناسان محیط زیستدر این سرشماری
همکاری و نظارتداشتند.
سرشماری با تشکیل گروههای چند نفره
آغاز و هر گروه با تقسیم بندی وظایف و
با تجهیزات به صورت مشاهده مستقیم،
تکمیل فرم ،برداشت مختصات جغرافیایی
با استفاده از جی پی اس و دوربین مکانی،
دوربین چشمی و دوربین عکاسی جهت
مستند کردن محل های حضور حیات وحش
بهره بردند.

انتخاب شهرستان خرامه
برای اجرای طرح
اقتصاد مقاومتی

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت :در
کشور  31شهرستان بهعنوان الگوی اجرای
طرح اقتصاد مقاومتی انتخاب شده است که
تاکنون حدود  90اختیار از دولت برای اجرای
این طرح رادریافت کردهایم.
برخی از این اختیارات به فرمانداران 31
شهرستان تفویض شده که در اجرای طرح
اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
در فارس نیز شهرستان خرامه برای اجرای این
طرح انتخاب شده است.

ایسنا:
افرادی که تا  ۴۰درصد حداقل حقوق مصوب شده توسط وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را دریافت میکنند ،تمام حق بیمه آنها توسط دولت
پرداخت خواهد شد.
اما افرادی که حقوقشان باالتر از حداقل حقوق مصوب است ،صد در صد
سرانه حق بیمه خود را خودشان پرداخت میکنند.
طبق برآورد سازمان بیمه سالمت حدود  ۶.۵تا  ۷میلیون نفردر کشور فاقد
پوشش بیمهای هستند.

//

بیمه شخص ثالث راننده محور از
ابتدای سال آینده اجرایی میشود

خبرگزاری مهر:
بیمه شخص ثالث راننده محور از ابتدای سال آینده اجرایی میشود.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت :مقدمات طرح راننده محور شدن بیمه
شخص ثالثدر حال انجام است و از ابتدای سال آینده اجرایی میشود.
بر اساس این طرح مقدار حق بیمه شخص ثالث بر اساس سابقه افراددر نوع
رانندگی و رعایت قوانین تعیین میشود.
در این زمینه اطالعات شخصی ،شغلی ،سابقه و سن افراد را با همکاری
دستگاههایی مانند نیروی انتظامی استعالم میکنیم.

//

اصالحیه و پورزش

در خبر برگزاری یادواره شهدا در مدارس نیریز که در هفته گذشته و در
صفحه  4به چاپ رسید نام مدرسه عفت از قلم افتاده بود که بدین وسیله
ضمن پوزش اصالح میگردد.

//

برگزاری مانور

بمباران هوایی در نیریز

روابط عمومی فرمانداری:
مانور مشترک ایمنی در برابر بمباران هوایی در شهرستان نیریز
برگزارشد.
پیش از ظهر سهشنبه  14آبانماه مانور مشترک ایمنی در برابر بمباران
هوایی ،پناهگیری ،تخلیه و اسکان اضطراری توسط گروههای آموزش
دیده کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان نیریز با حضور حمید یزدانپناه
فرماندار و رئیس ستاد بحران و جمعی از مسئوالن مربوط در محوطه
دبیرستاندخترانه عصمتیه نیریز برگزار شد.
در این مانور گروههای ویژه امداد و نجات جمعیت هالل احمر نیریز به
همراه اکیپ اعضای کارگروه پدافند غیرعامل این شهرستان اعم از آموزش
و پرورش ،امور آب ،نیروی انتظامی ،اورژانس ،بهداشت ودرمان ،گاز ،برق،
سپاه پاسداران ،آتشنشانی و بهزیستی به صورت نمادین پس از بمباران
هوایی مدرسه به یاری حادثه دیدگان فرضی پرداختند و آمادگی خود را در
تخلیه و اسکان اضطراری و نجات ودرمان مصدومان به نمایش گذاشتند.
دانشآموزان نیز در این مانور قبل و بعد از احتمال حمله هوایی یا اصابت
راکت فرضیدشمن با به صدادرآمدن آژیر با سه وضعیت زرد ،قرمز و سفید
و همچنین اقدامات اولیه با اینگونه بحرانها از جمله خروج اضطراری از
ساختمان و پناهگیری صحیح آشنا شدند.

اشتراک یکساله

هفتهنامه نیریزان فارس

با ما تماس بگیرید« 0917 731 5146 :جاللی»
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یكشنبه  19آبان  / 98سال چهارم  /شماره 195

قیمت :علیرغم تورم شدید همچنان  2زار و ِ 10شی

شعردونی

خواهش موجر
صاحبدل و
ایمان دارم
خدا بیامرز سید ابوالحسن طغرایی (همکار سابق کاکاتوفیق)

اگرایدوست تو اموال سلیمانداری
من هم ای یار غم و رنج فراواندارم
گر اتاقت شده مفروش به فرش اعال
بوریا کهنه من ازدورهی خاقاندارم
کت و شلوار تو گر هست گران و زیبا
من لباسی که بود ارث نیاکاندارم
تو خودت هستی و اموال گزافت تنها
من طلبکار ز شیراز و خراساندارم
حاکم ار خنده و شادیست بمنزلگه تو
صد فغان من ز عیال وهمه طفالندارم
کفش تو ورنی و یکرنگ ،سیه یا سرخ است
من یکی کفش بهده وصله الواندارم
در وجود ودل تونیست امید و آمال
چاکر آمال فزونتر ز هزاراندارم
بنزداری و پراید و پژو و میتسوبیشی
هوس یک موتور گازی و پیکاندارم
پشت میزت بنشینی تو به صد ّفر و شکوه
بیم از گردشدر پارک و خیاباندارم
پول تو هست به هر بانک چنان زندانی
من ز بی پولی خودترس ز زنداندارم
بر نخیزدز سرای تو شب و روز صدا
داد و فریاد ودو صد ضجه و افغاندارم
دربهاران و شتا خفته تودر بستر ناز
جایدر کارتن نمناک زمستاندارم
شانه بر موی زنی ژست به هر جا گیری
موی ژولیده چنان غول بیاباندارم
هرچهداری تو ندارم من و هر چیز که من
دارم آن را تو نداری که من از آندارم
خاطرت جمع ز هر فکر بود اما من
خاطر افسرده و اندیشه پریشاندارم
بهر یک کلبه که باران نکند خیس مرا
آرزودردل آن غار بیاباندارم
موجرم روز و شبم کرده چو شام یلدا
خواهش موجر صاحبدل و ایماندارم

_ ای نامه که میروی به سویش...
بیبی هنوز حرفش تمام نشده
بود که دستم را گذاشتم روی
شانهاش...
بیبی به تتهپته افتاد و کبوتر توی
دستش را که نامهای به پای آن
وصل بود ،محکم توی دستش
فشرد...
_ چکار میکنی بیبی؟
بیبی به خودش آمد...
سرت بزنه
تو
خدا
_ وووووی دختر،
ُ
که انگار آل دل ک َنکی ...چکار درم
میکنم؟ هیچی...
_ پس این کبوتر و نامه چیه بیبی؟
بیبی کبوتر را گرفت پشت سرش...
_ ماخاسم ای نامو رو بفرسم بری
یکی...
_ برا کی بیبی؟
_ تا جون تو درشه ...هی بری کی،
بری چی؟ دختر میه تو بویه تو همه
کار فوضولی کنی؟
_ نه بیبی جان ،ولی آخه این یه
مورد برام خیلی جالب بود...
_ بری چه واال؟
_ آخه برام عجیب بود بدونم برا کی
نوشتین ،ای نامه که میروی به
سویش ،از جانب من...
بیبی پرید توی حرفم...
میری یا نه؟
_ دختر د َه ُنته هم َ

خجلتم نیکشه...
_ منظوری نداشتم بیبی .فقط
گفتم اگه کمکی از دستم برمیاد
دریغ نکنم...
_ الزم نکرده ،تو فقط فک نزن...
و سپس کبوتر را پرداد...
*****
عصر آن روز با بیبی از خیابان
برمیگشتیم .نزدیک خانه بودیم
که مش موسی جلویمان سبز شد...
_ سالم بیبی ،خوبی شما؟ کم
پیدایین...
بیبی پشت چشمی نازک کرد...
_ صد رحمت به ما که اگه خودمون
نمیایم ،پیغوم پسغومامون میا ،اما
شوما چی؟
مش موسی کمی سرش را خاراند...
_ پیغوم پسغوم؟ پیغوم پسغوم چی
بیبی؟ کی؟ کجا؟
بیبی گیج شد...
_ چی بگم واال؟ میگم ینی دورادور
احوالتونو اَ بقیه میگیریم ،اما شما
چی؟ هیچی...
مش موسی لبخندی زد...
_ آهان .اَ او لحاظ میگی بیبی ،ما
چاکر شمام هسیم...
_ چاک ِر خالی خالی ماخام چکار؟
خدا کنه کسی مرد زنِگی باشه...
مش موسی با تعجب خیره شد به

بیبی...
_ چی بیبی؟
_ میگم ینی سویَتون رو س ِر بچاتون
کم نشه به حق علی...
داشتیم وارد خانه میشدیم که
بیبی رو کرد به مش موسی...
_ راسی مش موسی ،شوما اینجا یَی
کفتری که یَی چی ق ِد پاش باشه،
ندیدین؟
_ نه واال بیبی ،مگه شمام کفتر
درین؟
_ نعععع ...هیطوری گفتم...
و بعد همونطور که وارد خانه میشد
گفت:
_ نپه ای کفتر ناله زد ه کجا رفته؟
*****
چند روزی گذشته بود و خبری از
کفتر نبود که بیبی آمد نشست
کناردستم...
_ میگم ننه ،االن بجی نامه دادن
چکار میکنن؟
بادی انداختم توی خودم...
_ بیبی جون االن عصر ارتباطاته،
اکثر مردم کاراشونو از طریق
اینترنت و رایانه و گوشی انجام
میدن.
_ ینی چیطوری؟
_ ینی گوشی میخرن به هم پیام
میدن...

انار بی ارباب

_ ینی میگیگوشی بِیتره؟ ینی اگه
من روم نشه حرفُمه اَ کسی بگم،
گوشی بُسونم میتونم بگم؟
_ بله بیبی ،خب معلومه.
*****
پیرم درآمد تا بیبی گوشی را خرید
و طرز استفاده از آن را به او یاد
دادم...
بیبی پیام عاشقانهای را نشانم داد
و گفت:
_ حاال بویه ای ِر چطوری بفرسم؟
_ برا کی میخواین بفرسین بیبی؟
_ تا جون تودرشه ،میه تو بویه اَ همه
سردربیری؟
چی
َ
_ وا ،خو بیبی ،باید شمارشو بلد
باشیم که براش پیام بفرستیمدیگه.
اووم بویه گوشیداشتاشه؟
_ ینی َ
_ بله بیبیدیگه.
_ ینی اگه نداشتاشه نیشه؟
_ نهدیگه بیبی .نمیشه.
بیبی محکم زد توی سرم...
_ اَی خدا ذلیلُت کنه دختر .اقد
خرج اناختی رو دس من الکی...
مرده شور قیافَته بزنن به حق پنج
تن .حاال چیطو اَ مش موسی حالی
کنم بره گوشی بوسونه؟

گالبتون

زبونُم الل ،زبونُم الل

اشکهایی به قیمت دالر!

مادر پیرم را برده بودم برای دیدن
دایی و زن دایی .پسر دایی و
خانمش هم آنجا بودند.
پسر داییم و خانمش به بحث
و مشاجره و دعوا با هم ،در طایفه
زبانزد هستند و دائم در حال جر و
بحث و قهر و آشتیاند!
آن روز هم که من و مادرم آنجا
بودیم و آنها داشتند برنامه مستند
حیوانات را از تلویزیون میدیدند،
یکهویی با هم دست به یقه شدند و
خانه دایی بینوای من مثل صحنه
جنگ رفت روی هوا!
زن پسر دایی یعنی عروس خانواده
که خیلی هم بی تقصیر نبود از
آخرین حربه زنانهاش استفاده کرد
و زد زیر گریه!
مادرم از او دلجویی کرد و پرسید:
دخترم چه شد که یکهو با هم
بحثتان شد؟!
زن پسر دایی در حالی که دماغش
را باال میکشید و مثل باران بهار
اشک میریخت گفت :شوهرم دو
سال قبل به من گفت اسب آبی!
مادرم پرسید :خب دخترم چرا بعد

کارتون هفته

ازدو سال حاالدعوایتان شد؟!!!
زن پسر دایی گفت :آخه من تا
حاال اسب آبی ندیده بودم و االن از
تلویزیوندیدم!
زن دایی که یک خانم تقریباً مسن
و با تجربه است و معموالً در اکثر
مواقع ترجیح میدهد سکوت
کند ناگهان سکوتش را شکست و
خطاب به پسرش گفت :پسرم! عزیز
دلم! این رفتار را با خانمت نکن! به
خانمت احترام بگذار و سعی کن
هیچ وقت اشکش رادر نیاوری!
من از اینکه زندایی طرف عروسش

را گرفت و معموالً این کارها از یک
مادر شوهر ،آن همدر طایفه ما بعید
است ،داشتم شاخ در میآوردم که
زن دایی ادامه داد :نکن مادر! این
کار به ضرر خودت است! اشک
زنت را در نیاور! هیچ چیز گرانتر
از اشک یک زن نیست! یک قطره
اشکش که بریزد اول خط چشم
 ،OREALبعدش ریمل ،DIOR
بعدش که میاد پایینتر با رژ گونه
 D&Gمخلوط میشود و بعدش رژ
لب  factor maxرا خراب میکند!!!
این یعنی حداقل  170هزار تومان

ضرر پسرم! حاال کرم زیر پنکک و
خود پنکک گور سیاه که خودش
چند هزار تومان پای تو آب
میخورد!
من و مادرم که از اطالعات آرایشی
زن دایی و تکهای که وسط دعوا به
عروسش انداخت داشتیم شاخ در
میآوردیم چایی و شیرینی را هول
هولکی و نصفه و نیمه تیر ناحق
کردیم و بلند شدیم و خداحافظی
کردیم!!!
زن دایی دست مادرم را گرفت و
خواهش و اصرار کرد که شام را با
آنها بخورد و آن شب را برای خواب
آنجا بماند!
مادرم هم برای اینکه روی زندایی
را در اطالعات آرایشی کم کند
پشت چشمی نازک کرد ودستهای
پر از چروک و کک مکش را زیر
چشمهای پف کرده و چروکیدهاش
کشید و به زن دایی گفت :نه شب
خانه خودم راحتتر هستم! آخه
خبر مرگم کرم شبم را با خودم
نیاوردهام!!!

عجب محصولی دارد این
میوه بهشتی
ُولسوالی .انار َ
است که با این کیفیت در
کمتر َوالیتی یافت َمیشود.
از روزی که بی این ُولسوالی
روان شدهام ،این فصل از
سال برای من َمثال تعطیالت
َمیماند .چون انارچینی
تنوعی است و از سختی کار
کندهکاری چاه برای یَک ماهی راحت َمیشوم .از حق نگوذریم که
َ
درآمد خوبی همدارد.
اما امسال شرایط کمی فرق َمیکوند و شاید برای اولین بار باشد کهدلم
برای ارباب َمیسوزد.
انارشان را بی قَیمت واقعی َسودا نَمیکونند و هزی َنههای بس َتهبندی و
َ
سبد و  ...بیسیار زیا َده کرده است.
والیتیام را که تازه از افغانیستان بی این ُولسوالی
آن روز «عبوس» هم َ
آمده همراهم بی باغ برده بودم تا انارچینی کوند.
قب ً
ال گف َته کردم که عبوس َهیکلیدو برابر منداشت و َمثال غول برره
ِ
بود .اگر هم عصبی َمیشد یا سگرت (سیگار) بی او نَمیرسید ،کسی
َجلودارش نبود.
یَکی از مزدوران (کارگران) ایرانی َمیخواست باالی درخت ،اناری را
کل بَزند که ناگهان عبوس زیر گلویش را بَگرفت و او را پایین انداخت.
تبعه غَیر موجاز بی َچه
مزدور با ترس و لرز گف َته کردَ :چکار َمیکونی؟ تو َ
جرئتی مرا َمیزنی؟
ِ
نکشیده بود ،داد بَزد :مگر نَظاره
عبوس که یَک دو ساعتی بود سگرت
َ
نَمیکونی ارباب دارد ضرر َمیکوند؟ مور َدهشور آن َشکمت را بَزنند .اگر
هم َمیخواهی بَخوری ،از آن خالز َدهها بَخور.
رفیق مزدور ایرانی که او هم کمی َهیکلدار بودَ ،جلو آمد و گف َته کرد:
َچه غلطی کردی؟ بی تو َچه مربوط که ارباب ضرر َمیکوند؟ یَک بار
دیگردست روی ایرانی بولند بَکردی ،هر َچهدیدی ،از َچشمان خودت
دیدی.
این را که گف َته کرد ،عبوس زیر گردن مزدور را بَگرفت و او را پای دیگ
رب انار َکشاند که روی آتش قلقل َمیکرد و َمیجوشید.
او را بولند بَکرد و َمیخواستدروندیگ بیندازد .مزدور بیچارهدست و
پا َمیزد و با داد و بیداد گف َته َمیکرد :غلط بَکردم.
دستپاچه خودش را بی صحنه نبرد
ارباب که سر و صدا را َشنیده بود،
َ
خبرتان است .ولش کون.
عبوس و مزدور ایرانی َکشاند و گف َته کردَ :چه َ
بَگوذار بَخورد .این یَکدانَه انار که من را َگدا نَمیکوند.
بعد رو بی عبوس بَکرد و بَگفت :از این که روی اربابت تعصب داری
ممنونم .ولی بی نظرم باید زیر گردن اربابان این ُولسوالی را گرف َته کونی
عرضه ندارند برنامهریزی کونند و با نَظارت روی چند سرمایَهدار،
که َ
َمثال ُولسوالی موجاور یَک سردخانَه راه َبیندازند .اگر این کار را
بیچاره
َمیکردند ،انار و انجیر ُولسوالی نَیریز بی َ
جای ضرر ،بی کشاورز َ
دو برابر سود َمیرساند ودستمزد شوماها همدو برابر َمیشد.
این را که گف َته کرد ،عبوس مزدور ایرانی را که در هوا دست و پا َمیزد
رها بَکرد و بی روی زمین انداخت .من هم یادم آمد زمانی که در
انجیرستانهای ُولسوالی موجاور کار َمیکردم ،اربابان هیچ وقت نَگرانی
از فروش محصولشان نداشتند و با وجود سردخانَهای که دارند ،هر زمان
و هر مکان با نَرخ روز فروخ َته َمیکردند.
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دو افاضه

فیلمبردار عزیزی که ده کیلو دوربین رو میذاری رو شونهات دو
ساعت از عزاداری مردم نیریز فیلم میگیری؛ این فیلما کجا میره؟
صدا و سیمای مرکز فارس که به اسم نی ریز آلرژی داره زیر سی ثانیه
نیریز رو نشون میده ...اینترنت رو هم ک ً
ال به رسمیت نمیشناسه که
فیلمارو بزاره اونجا ...جون خودت بگو فیلما کجا میره؟
یه سوتی بزرگدر سریال ستایشدادن .شخصیت غلومی که قاتل
طاهر بود چطوری از ستایش یک تا فصل سوم پلیس نگرفتش؟
یعنی شبا که ما میخوابیم آغا پلیس هم خوابه؟ یا چی؟
این اواخر هم حشمت فردوس زنجیرشو حلقهای کرد و زنجیر به اون
سنگینی رو تو هوا چرخوند انداخت رودست حمید زدش تودر ودیوار!
یعنی گانگسترای آمریکایی مثهدرخت پاییز برگاشون ریخت...
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