آالچیق
آشپزباشی

بر اساس یک سرگذشت واقعی

وقتی مهری

طرز تهیه عصاره مرغ

عصاره مرغ یکی از طعم دهندههای پر مصرف بینالمللی است
که برای انواع غذاها از جمله سوپ ،خورشت و حتی پیتزا استفاده
میشود .عصارههای دیگری هم هست از جمله گوشت و سبزی.
این عصارهها به غذا قوام میدهد و طعم
خورش جا افتاده را در
ِ
زمان بسیار کمتری ایجاد می کند.
مواد الزم:
ران مرغ ۱ :عدد  /هویج ۳ :عدد متوسط  /جعفری ۱:لیوان
ساقه کرفس ۲ :عدد /پیاز ۱ :عدد بزرگ /سیر ۳ :حبه
برگ بو ۳ :عدد  /شکر و نمک :هرکدام  ۱قاشق غذاخوری
دستور تهیه:
ابتدا هویج را پوست میگیریم و به همراه کرفس ،پیاز ،جعفری،
سیر ،و برگ بوداخل میکسر یا غذاساز میریزیم تا کام ً
ال یکدست
شوند .در ادامه استخوانهای موجود در گوشت مرغ را خارج
میکنیم.
در این مرحله گوشت مرغ را نیز اضافه و با دیگر مواد میکس
میکنیم تا یکدست شوند .سپس نمک و شکر را اضافه میکنیم و
دوباره مواد را میکس میکنیم تا کام ً
ال مخلوط شوند.
فر را بادمای ۱۸۰درجه سانتیگراد روشن میکنیم.
در این مرحله داخل سینی فر را با کاغذ روغنی پوشش میدهیم
و سپس مواد رادرون سینی فر به صورت یکدست پهن میکنیم.
پس از اینکه فر کام ً
ال گرم شد ،سینی فر را به مدت ۹۰دقیقهدرون
فر قرار میدهیم.
پس از مدتی موادداخل سینی شروع به آب انداختن میکنند که با
گذر زمان آب درون سینی فر کشیده و مواد خشک میشود .پس از
اینکه آبدرون سینی فر کشیده شد باید مواد را هر ۱۰دقیقه یک
بار زیر و رو کنیم تا نسوزد.
پس از اینکه مواد کام ً
ال خشک شد ،سینی فر را خارج میکنیم و
اجازه میدهیم مواد خنک شود .در ادامه مواد را درون غذاساز یا
میکسر میریزیم و به طور کامل پودر میکنیم .سپس عصاره مرغ
رادرون یک ظرفدردار میریزیم.
این عصاره را میتوانیم به مدت  ۲تا  ۳ماه با کیفیت و عطر عالیدر
ظرفدر بسته (هوا نباید وارد ظرف شود)در فریزر نگهداری کنیم.
برای مصرف هم هر قاشق چایخوری از این عصاره برابر با یک بسته
استاک یا عصاره مرغ است.

فاطمه زردشتی نیریزی  /گروه گزارش

مرد میگوید چهل و هشت ساله
است اما خیلی بیشتر از اینها به نظر
میرسد ...به قول خودش درد و رنج
نداری و بدتر از همه اینها اعتیاد ،او را به
این روز انداخته است.
برای گرفتن دارو به مطب دکتر
علیزاده آمده .به مصاحبه دعوتش
میکنم .با کمال میل میپذیرد و
شروع میکند به حرف زدن:
از همان بچگی کار کردم و زحمت
کشیدم .ابتدایی را هنوز درست و
حسابی تمام نکرده بودم که قید درس
و مدرسه را زدم .نه من دوست داشتم
بروم و نه پدرم پول اضافی برای خرج
مدرسه داشت .سربازیام که تمام
شد ،مادرم به این فکر افتاد که دستم را
جایی بند کند .میگفت اگر دختری را
پابندت کنم ،سرگرم زندگی میشوی و
دور دوستان اَلوات و اهل خالف را خط
میکشی .بیست و دو سه سال بیشتر
نداشتم که مهری زنم شد .زندگیامان
دل خوش شروع
را نه باعشق ،اما با ِ
کردیم .یکی دو ماه بعد با هزار قرض
و قوله و وام ،مغازهای باز کردم و کار و
کاسبیام را راه انداختم.
روزگار میچرخید و تازه داشت کارم
روی غلطک میافتاد که دوسه تا
دوست نابابدور و برم را گرفتند.

آن روز
برای تفریح
به کوه رفته
بودیم که مواد
را تعارفم کردند.
بیست و هفت هشت
ساله بودم آن موقع .گفتم نه ،اما اصرار
کردند که بکش وباالخره تسلیم شدم.
ِ
مصرف اولین بار.
حال عجیبی داشت
بعد از آن ،مواد جزء تفریحات ثابتم شد.
با دوستانم که بیرون میرفتم بدون
تعارف مینشستم پای بساط و شروع
میکردم به کشیدن .خب بار اول ودوم،
مواد مجانی بود اما جلسه سوم چهارم،
با رفتار و طعنه دوستانم فهمیدم باید
فکر کار خودم را بکنم و موادم را جور
کنم...
از آن روز به بعد خودم راه خانه مواد
فروش را یاد گرفتم .یکی دو بار اول
خرید مواد برایم سخت بود اما کمکم
آن هم عادی شد...
به چهار ماه نکشید که مهری از اعتیادم
باخبر شد .بچه دوم را باردار بود که
پاپیچم شد و من هم اعتراف کردم که
مواد مصرف میکنم .غوغایی به پا کرد
و دروغ چرا ،من به جای اینکه آرامش
کنم شروع کردم به کتکزدنش ...آن
روز شروع دعواهای من و مهری بود،
دعواهایی که انگار تمامی نداشت...
فهمیدن مهری هرچند با غرغر همراه
ِ
بود اما کار مرا راحت کرد .حاال مجبور
نبودم برای مصرف مواد در سرما و گرما
به خانه این و آن پناه ببرم ...مینشستم

درخت بخشنده

درخت گفت :من خانه ای ندارم
خانه من جنگل است .
ولی تو میتوانی شاخههایم
را ببری
و برای خود خانه ای بسازی
و خوشحال باشی .
آنوقت پسرک شاخههایش را برید و
برد تا برای خود خانه ای بسازد
و درخت خوشحال بود.
اما پسرک دیگر تا مدتها بازنگشت

و وقتی برگشت ،درخت چنان خوشحال شد که زبانش بند
آمد.
با این حال به زحمت زمزمهکنان گفت :
بیا پسر  ،بیا و بازی کن.
پسرک گفت :دیگر آنقدر پیر و افسرده شدهام که
نمیتوانم بازی کنم.
قایقی می خواهم که مرا از اینجا ببرد به جایی دور می توانی
به من قایق بدهی ؟
درخت گفت  :تنه ام را قطع کن و برای خود قایقی بساز؛
آنوقت می توانی با قایقت از اینجا دور شوی
و خوشحال باشی .
پسر تنه درخت را قطع کرد
قایقی ساخت و سوار بر آن از آنجا دور شد .
و درخت خوشحال بود.
پس از زمانی دراز پسرک بار دیگر بازگشت ،خسته ،تنها
و غمگین.
درخت پرسید :چرا غمگینی؟ ای کاش میتوانستم کمکت
کنم.
اما دیگر نه سیب دارم ،نه شاخه ،حتی سایه هم ندارم برای
پناه دادن به تو
پسر گفت :خسته ام از این زندگی ،بسیار خسته و تنهایم
و فقط نیازمند با تو بودن هستم ،آیا میتوانم کنارت بنشینم؟
درخت خوشحال شد و پسرک پیر کنار درخت نشست و در
کنار هم زندگی کردند؛
و سالیان سال در غم و شادی ادامه زندگی دادند.

گوشه خانه و پیکنیک را میگذاشتم
جلویم و شروع میکردم به کشیدن...
گفتم بار اول نه ،بار دوم نه ،رفته رفته
برای مهری عادی میشود اما نشد...
هربار شروع میکردم به مصرف مواد،
آنقدر میرفت و میآمد و غر میزد تا
کار به کتککاری میکشید .نه او کوتاه
میآمد و نه من میتوانستم قید مواد را
بزنم .یکی دو بار سعی کردم ترک کنم
اما به یکیدو ساعت نرسیده ،همین که
بدندردم شروع میشد و آب دماغم راه
میافتاد ،فوری میرفتم سمت مواد...
درآمدم خوب بود اما خب این مسلم
است که یک آدم معتاد نمیتواند مثل
یک آدم عادی کار کند .از آن طرف
بخش زیادی از درآمدم صرف مواد
میشد ...وضعیتمان با همه بدی و
ی همینطور پیش میرفت تا اینکه
خوب 
در یکی از شبهای زمستان مغازهام آتش
گرفت .این آتش فقط مغازه را نسوزاند
که همه زندگی مرا سوزاند...
خودم هم نفهمیدم مشکل از اتصال
برق بود ،از چه بود که هرچه داشتم و
نداشتمدود شد و به هوا رفت...
بعد از آن دیگر زندگیام روی خوش به
خود ندید .مثل دیوانهها شده بودم و
اعصاب برایم نمانده بود .مصرف موادم
بیشتر از پیش شده بود و با تهماند ه
حسابی کهداشتم فقط مواد میخریدم
و دود میکردم و دود میکردم.
از آن طرف رفتار مهری بدتر از قبل
شده بود .نقزدنها و متلکهایش
تبدیل به فحش شده بود و این بحثها،

بچهها سالم
شعر سوره حمد
بسمالله الرحمن الرحیم
به نام آن خدایی که خوب و مهربونه
می بخشه و می بخشه بیمنت و بهونه

الحمدالله ربالعالمین الرحمن الرحیم
کران بیکرانش ،زمین و آسمانش
جمیع آفرینش  ،ستایش توانش

درسهای اخالقی
پای درس آیتا ...سیستانی

چمدانش را بست

نویسندهِ :شل سیلوراستاین

روزی روزگاری درختی بود.
و پسر کوچولویی را دوست میداشت.
پسرک هر روز میآمد
برگهایش را جمع میکرد
از آنها تاج میساخت و شاه جنگل میشد.
از تنهاش باال میرفت
از شاخههایش آویزان میشد و تاب میخورد
و سیب میخورد.
با هم قایم باشکبازی میکردند.
پسرک هر وقت خسته میشد زیر سایهاش میخوابید.
او درخت را خیلی دوست میداشت
خیلی زیاد؛
و در خت خوشحال بود.
اما زمان میگذشت.
پسرک بزرگ میشد
و درخت اغلب تنها بود.
تا یک روز پسرک نزد درخت آمد.
درخت گفت :بیا پسر ،ازتنهام باال بیا و با شاخههایم تاب
بخور،
سیب بخور و در سایهام بازی کن و خوشحال باش .
پسرک گفت :من دیگر بزرگ شدهام ،باال رفتن و بازی
کردن کار من نیست.
میخواهم چیزی بخرم و سرگرمی داشته باشم.
من به پول احتیاج دارم.
میتوانی کمی پول به من بدهی ؟
درخت گفت :متأسفم ،من پولی ندارم ؛
من تنها برگ و سیب دارم .
سیبهایم را به شهر ببر بفروش؛
آن وقت پول خواهی داشت و خوشحال خواهی شد .
پسرک از درخت باال رفت
سیبها را چید و برداشت و رفت .
درخت خوشحال شد .
اما پسر ک دیگر تا مدتها بازنگشت.
و درخت غمگین بود.
تا یک روز پسرک برگشت.
درخت از شادی تکان خورد.
و گفت :بیا پسر ،از تنهام باال بیا با شاخههایم تاب بخور و
خوشحال باش.
پسرک گفت :آنقدر گرفتارم که فرصت باال رفتن از درخت
را ندارم ،
زن و بچه میخواهم
و به خانه احتیاج دارم.
می توانی به من خانه بدهی ؟

neyrizanfars.com
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در آخر با کتککاری من و ناله و
نفرینهای مهری تمام میشد .این
برنام ه روزانه زندگی ما شده بود...
دیگر نه انگیزهای برای زندگی داشتم
و نه پولی که با آن مغازه را باز کنم.
یک وقت مهری دیگر طاقت نیاورد
و وسایلش را جمع کرد و رفت ...حتی
بچهها را با خودش نبرد ...گفت خسته
شدهام و میخواهم زندگی جدیدی را
شروع کنم .خیلی طول نکشید که خبر
ازدواجدوبارهاش را شنیدم و حالم بدتر
از قبل شد...
آن روزها وضع مالیام خیلی بد شده بود
و به هر دری میزدم تا موادم را جور کنم.
از بچهها خجالت میکشیدم .از اینکه
تمام زندگیام دود شده بود و با اینکه به
سن پیری نرسیده بودم ،همه موهایم
داشت سفید میشد...
پسرم پشت لبش سبز شده بود و
دخترم داشت به سن ازدواج میرسید.
مهری نبود اما صدای اعتراض دختر
و پسرم مرا به یاد مهری میانداخت.
ترسیدم ...یکباره ترس برم داشت
که اگر پسرم جا پای من بگذارد چه
میشود یا دخترم با کسی ازدواج
کند که شبیه پدرش باشد ...به یاد
مهری و چمدان بستهاش افتادم ...اگر
بچهها ترکم میکردند نابود میشدم.
بعد از این همه سال باید تصمیمم را
میگرفتم ...با چند نفر مشورت کردم
و باالخره به مطبدکتر علیزاده آمدم...
سخت بود اما شد ...االن چند سالی
میشود که دور مواد را خط کشیدهام...

برای ازدواج
از فقر نترسید

 /روزی که ترازوی اعمال آدمیان
برپا شود ،نزدیکترین مردم به خداوند و
دارنده سنگینترین کفّه ،کسی است که
خوشاخالقتر باشد.
 /به دست آوردن سرمایه هر چه با
خستگی بیشتری باشد پاکی و برکت آن
افزونتر است.
 /مراقب باشید که دوران جوانیتان
بدون فراگیری حرفه یا تخصصی سپری
نشود؛ زیرا خداوند سبحان در جوانان
نیروهایی درونی و بدنی قرار داده است تا
انسان با بهرهگیری از آن بتواند سرمایه
زندگی خود را فراهم کند؛ پس زنهار که
با وقتگذرانی و بیاعتنایی آن را هدر
ندهید .هر یک از شما باید چندان به حرفه
و تخصص خود اهتمام ورزد که در آن به
مهارت برسد.
 /مال حرام برکت ندارد و هر که
سرمایهای را از راه نامشروع جمعآوری
کند ،از این مطلب ایمن نباشد که چه بسا
خداوند او را به بالیی گرفتار سازد که ناچار
شود پول خود را با رنج و زحمت بیشتری
در راه آن هزینه کند؛ چنین مالی در این
دنیا مایه بینیازی نیست و در آخرت هم
وبال او خواهد شد.
 /خداوند سبحان میفرماید:
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َم ْب ُعوثُ َ
بر کمفروشان * آنان که چون از مردم
پیمانه میگیرند آن را پُر میکنند * و
چون برای مردم پیمانه یا وزن میکنند از
آن میکاهند * آیا آنها گمان نمیکنند که

اهدنا صراط المستقیم
مرا به راه راستت  ،بخوان ودعوتم کن
از رحمتت ،یه ذرهدر قلب من روان کن
صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم
والظالین
ما بچههای قرآن محافظت بفرما
بادشمناندینت از هم سوا بفرما
سرودهی نسرین قاسمی

به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی

کیوسک

مظلومیت کتاب دربین مردم

 ضرغامی رئیس اسبق صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای
مجازی کشور که بهدلیل فلیترینگ تلگرام ،کانالش را بسته بود،
فعالیت مجدد کانالش در تلگرام را اعالم کرد.

گرانی ،شبکههای مجازی ،بیعالقگی ...

 /بعضی از صفات پسندیده عبارتند از:
محاسبه نفس ،پاکدامنی در ظاهر و نگاه و
رفتار ،راستگویی ،صله رحم ،امانتداری،
وفاداری به پیمانها و تعهدات ،استواری
بر حق ،و پرهیز از رفتارهای پست و
کردارهای ناروا.
و بعضی از صفات ناپسند عبارتند از:
تعصبهای ناپسند ،واکنشهای شتابان،
سرگرمیهای پست ،خودنمایی در برابر
مردم ،اسراف به هنگام برخورداری ،تعدی
به هنگام فقر ،نارضایتی در گرفتاریها،
بدرفتاری با دیگران بهویژه با ضعیفان،
هدر دادن سرمایه ،کفران نعمت ،پافشاری
بر گناه ،کمک به ظلم و ستم ،و تمایل به
ستوده شدن بر کارهای نکرده.
 /چه برازنده است زنی که با حفظ
سنگینی و متانت ظاهر و رفتار خویش ،به
امر زندگی و کار و تحصیل خود میپردازد.
 /هیچ کس نباید برای ازدواج از فقر
بترسد؛ زیرا خداوند سبحان بخشی از
انگیزههای روزی را در ازدواج قرار داده
که انسان در نگاه اول ،آن را به حساب
نمیآورد .هر یک از شما باید به اخالق و
دین و اصالت کسی که با او ازدواج میکند
دقت داشته باشد و در توجه به زیبایی و
ظاهر و شغل وی زیادهروی نکند؛ زیرا این
موارد مایه فریفتگی است و هنگامیکه
زندگی چهره سختی و آزمایش خود را
نشان میدهد ،این پردهها بهسرعت کنار
میرود .در حدیث ،از ازدواج با زن فقط به
خاطر زیبایی او پرهیز داده شده است .در
کنار آن ،باید دانست که هر کس به خاطر
دین و اخالق زنی ،با وی ازدواج کند،در این
وصلت برای او برکت قراردادهاند.

این روزها کرونا باعث شده مسافرت و
دورهمیهای خانوادگی کمتر شود .در کنار
اینها،در فصلهای سرد سال که شبها طوالنیتر
است ،اوقات فراغت مردم بیشتر میشود.
کاش این وقتهای باز با کتاب پر شود ولی
میدانیم و میبینیم که اینطور نیست و مردم
بیشتر با تلویزیون و موبایل سرگرم هستند و
کتاب جایگاه زیادی در سبد فرهنگی مردم
ندارد .این خبر خوبی بویژه برای نسلهای
جوانتر ما نیست .به میان مردم رفتیم و از آنها
درباره عالقهاشان به کتاب پرسیدیم.
*****
فرصت نمیکنم!
خانم حکمتیان  30ساله از کسانی است که
علت مطالعه نکردنش را مشغلهی کاری
میداند.
میگوید :خیلی دوست دارم کتاب بخوانم،
دوران نوجوانی هم رمان و داستان زیاد
میخواندم اما االن فرصت نمیکنم...
میخندد.
البته گوشیهای امروزی ،شبکههای مجازی
و در کنار آن قیمت باالی کتابها هم بیتأثیر
نیست.
او که تابهحال هیچگاه عضو کتابخانههای
عمومی نبوده ،میگوید :بچهتر که بودم به
کتابخانههای مدرسه سر میزدم اما اینکه
بخواهم عضو کتابخانه شهر باشم نه...
«کوری» آخرین کتابی است که خانم
حکمتیان آن را خوانده.
خواندن  30 -40کتاب در سال

یه کتاب خوب برای بچههای خوب

ساختن فوقالعاده است

علیرضا وحدانی /شهروند

یه روز یه فکر بکر توی ذهن یهدختر کوچولو جرقه میزنه و تصمیم میگیره بهترین اختراع
جهان رو بسازه .پس دست به کار میشه ...به همین راحتی! اما یه لحظه صبر کنید! انگار
ساختن یه اختراع ،به همین راحتیها هم نیست!...
این بخشی بود از کتاب «ساختن فوقالعاده است» .کتابی تصویری و جذابدرباره یکدختر
و بهتریندوستشدردنیا که یک گربه است.دختر یک ایده شگفتانگیزدارد ،او میخواهد
چیزی فوقالعاده بسازد .او میداند فوقالعادهترین چیز چه شکلی است و چگونه کار میکند،
پس تنها کاری که الزم است بکند ساختن آن است.
کتاب «ساختن فوقالعاده است» برای بچههای  6تا  12سال نوشته شده و به این اشاره میکند که چطور با پشتکار و امید سعی کنیم
راهمان را ادامه بدهیم و از شکستهایماندرس بگیریم تا سرانجام به موفقیت برسیم.
خالق کتاب «ساختن فوقالعاده است» اشلی اسپایرز نویسنده و تصویرگر کانادایی است و شبنم حیدریپور آن را به فارسی
برگردانده .ناشر کتابدر ایران انتشارات پرتقال است.

به این پسر کمک کنید
به مدرسه برسد

ُقلمراد :فکر کنمدیگه تلگرام حسابی ادب شد.
پیشنهاد میکنم مسئولین محترم یک مدتی هم جمع کنند
از توییتر تشریف ببرند بیرون تا این شبکه منحوس استکباری
هم ادب شود و سر جای خودش بنشیند .یک مدتی است دارد
غلطهای زیادی میکند.

فاطمه زردشتی نیریزی  /گروه گزارش

روزی برانگیخته میشوند؟»

مالک یومالدین
مالک روز جزا  ،جزای خوب و بدها
مؤمن و کافر همه ،در محضر توانا
ایاک نعبد و ایاک نستعین
خدای خوب قلبم  ،قبله آشنایم
ستایشت واجب است  ،نیایشت الزم است

کافه ادبیات و شهر هرت
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علیرضا وحدانی  67ساله ،بازنشسته آموزش
و پرورش اما از آن کتابخوانان حرفهای است.
او که به گفته خودشدر سال بیشتر از 30 -40
کتاب میخواند میگوید:
بیشتر کتابهای اجتماعیفرهنگی میخوانم
و هرچند عضو کتابخانه نیستم اما همیشه از
کارت دخترم که عضو کتابخانه است استفاده
میکنم .لیست میدهم و او برایم کتابها را
تهیه میکند.
وحدانی علت کاهش مطالعه در بین مردم را
مشغله کاری و گرفتاریهای روزمره میداند
و ادامه میدهد :به نظر من مردم آنقدر گرفتار
شدهاند که حتی نمیرسند فکر کنند چه
برسد به اینکه بخواهند مطالعه کنند .از آن
طرف در مملکت ما از مسئولین گرفته تا...
برای علم ارزش زیادی قائل نیستند .راستش
را بخواهید من فکر میکنم با این گرانی و
مشکالت سعی و تالش برای ترغیبکردن
جوانان به مطالعه بیفایده است.
او قیمت باالی کتابها را یکیدیگر ازدالیل آمار
پایین مطالعه در جامعه میداند و میگوید:
قیمت کتابها هم خیلی باالست .من خودم
همیشه کتاب میخرم ،اما تابهحال چندین
بار پیش آمده که به دلیل قیمت باالی کتابها،
نتوانستهام کتاب موردنظرم را بخرم و واقعاً
افسوس خوردم .بعضی کتابها هم در نیریز
موجود نیست و مردم و خصوصاً دانشآموزان
و دانشجویان با مشکل روبرو میشوند .همین
چند وقت پیش فرزندم کتابی میخواست
که هرچه گشت نتوانست آن را تهیه کند ،و
مجبور شد آن را از اینترنت بگیرد و با هزینه
صحافی  143هزار تومان برایش آب خورد که
خیلی زیاد بود.
کار هم نداشتم ،کتاب نمیخواندم!
«م»  40ساله از کسانی است که اص ً
ال کتاب
نمیخواند.
میگوید :تابهحال هیچوقت عضو کتابخانه
نبودهام و هیچوقت هم کتاب نمیخرم .خیلی
کار دارم و اص ً
ال وقت نمیکنم .دروغ چرا؟ کار
هم نداشتم نمیخواندم.
کمی مکث میکند...
تنها کتابهایی که میخوانم کتابهای نارانان
است که در مورد خانوادههای معتادان گمنام و
برخورد با معتادان است و چون همسرم اعتیاد

دارد ،این کتابها را میخوانم و واقعاً تأثیر هم
داشته.
ادامه میدهد :البته این اواخر تعریف کتاب
«بیشعوری» را هم زیاد شنیدهام و از چند نفر
که پرسیدم نداشتند.
خیره میشود به من...
نمیدانم کتابخانه دارد یا نه؟ شاید به قول شما
اگر عضو کتابخانه بودم راحتتر میتوانستم
آن را پیدا کنم .هرچند حتی نمیدانم
کتابخانهها و کتابفروشیها کجای شهر
هستند.
عضو فعال کتابخانه...

زهرا کرمی /شهروند

زهرا کرمی  40ساله از کسانی است که از
کودکی تا االن از اعضای فعال کتابخانه بوده.
او که در سال بیشتر از  5 -6کتاب میخواند،
میگوید :فرقی نمیکند چه کتابی باشد و با
چه موضوعی ،کتابی را که خوشم بیاید تهیه
میکنم و میخوانم؛ خصوصاً شعر و داستان و
رمان .این اواخر هم رمان «صد سال تنهایی»
را برای باردوم خواندم.
کرمی میگوید :من فکر میکنم هنوز آنطور
که باید و شاید فرهنگ کتابخوانیدر بین مردم
جا نیفتاده .مردم بیشتر ترجیح میدهند در
جامعه بگردند و اطالعات شفاهیشان را
باال ببرند تا اینکه کتاب بخوانند و چیزی یاد
بگیرند.
در مورد اینکه افزایش قیمت کتاب ،تأثیریدر
مطالعه مردمداشته یا نه ،میگوید:
باور کنید مردم اص ً
ال نمیروند کتاب بخرند که
از کم و زیاد شدن قیمت آن مطلع شوند .مث ً
ال
اکثر مردم هر روز از افزایش قیمت مرغ و برنج و
 ...آگاهی دارند اما سال تا سال در مورد قیمت
کتاب نمیپرسند .کسانی از افزایش قیمت
کتاب باخبر میشوند که یا دانشجو و محصل
باشند یا کتابخوان حرفهای.
او همنشینی بادوستان کتابخوان و رفت و آمد
در محافل ادبی را ،تشویقی برای کتابخوان
شدن مردم میداند.
مگر این گوشیها میگذارند؟

فاطمه عظیمیپور  /شهروند

فاطمه عظیمیپور  48ساله از افراد دیگری
است که اص ً
ال اهل کتاب خواندن نیست.
میگوید :چرا کالس بگذارم و دروغ بگویم؟
اص ً
ال اهل کتابخواندن نیستم .نه من ،بچهها
هم بجز کتابهای درسیاشان ،کتاب دیگری
نمیخوانند .اص ً
ال مگر این گوشیها برای مردم
وقت میگذارد؟ همه چیز را از مردم گرفته.
بیشتر مشکالت و اختالفات زن و شوهرها
بخاطر همین گوشیهاست .ای کاش اص ً
ال این
گوشیها وجود نداشت.
ادامه میدهد :از کتابخانههای نیریز که
چیزی نمیدانم اما چند باری برای خرید
کتاب برای بچهها ،به کتابفروشی سر زدهام.
در ادامه بد ندیدیم نظردو کتابفروش نیریز را
نیزدر این زمینه جویا شویم.
از کتابهای درسیامان هم فرار
میکنیم!
علیرضا  20ساله از کسانی دیگری است که
اص ً
ال اهل کتاب خواندن نیست.
او که دانشجوست میگوید :واال از کتابهای
درسیامان هم داریم فرار میکنیم ،چه برسد

به کتابهای دیگر .نه تنها من ،اکثر بچههای
همسن و سال من اهل کتاب خواندن نیستند.
تازه به مدرسه که میرفتیم ،اکثر بچهها دو
سه دانشآموزی را که اهل کتاب بودند ،مدام
دست میانداختند.
مجله میخوانم ،کتاب نه!
زهره همایونی  30ساله مجالت را به کتاب
ترجیح میدهد.
میگوید :تا مجرد بودم بیشتر کتاب و آن هم
از نوع رمان میخواندم اما االن به داستانها و
مطالب آشپزی مجالت اکتفا میکنم .آخرین
کتابی هم که خواندم کتاب درسی بود که
اسمش یادم نیست.
همایونی شبکههای مجازی و قیمت زیاد
کتاب را از علل مطالعه کم مردم میداند
و میگوید :باور کنید خیلیها ،همان پول
عضوشدن در کتابخانه را هم ندارند .اگر کسی
هم بخواهد کتابی بخرد ،ترجیح میدهد با
همان پول ،کتاب کمکدرسی فرزندش را
تهیه کند.
قیمت کتابها دو برابر شده
حسین صادقیار  44ساله 25 ،سال سابقه
کتابفروشیدارد.
وی فروش بیشتر کتابهایش را درسی
عنوان میکند و میگوید :اگر بخواهم به
طور میانگین بگویم 70 ،درصد فروش
کتابهای ما آموزشی است که شامل درسی،
کمکآموزشی و دیویدی هستند20 .
درصد فروش کتابهای ما را رمان و داستان
تشکیل میدهند و مابقی تاریخی و شعر که
البته در این مورد کتابهای درسی و آموزشی
را دانشآموزان و دانشجویان میخرند ،رمان
و داستان را اکثراً خانمها و کتابهای تاریخی
را آقایان.
در مورد قیمت کتابها میگوید :نسبت به سال

حسین صادقیار

گذشته تقریباً دو برابر شده .برای نمونه االن
قیمت یک کتاب  56هزار تومانی 99 ،هزار
تومان است که این افزایش قیمت باعث شده
کتابهای تاریخی و رمان ،با اُفت فروش 50
درصدی مواجه شوند .البتهدر چند ماه اخیر و
با شیوع بیماری کرونا ،کتابهای کمکدرسی ما
فروش بهتریداشته.
در مورد اینکه چرا مردم نسبت به قبل کمتر
کتاب میخوانند میگوید:
خب این تنها مختص شهرستان ما نیست و
من فکر میکنم کل ایران را شامل میشود که
این به همان فضای مجازی ودر کنار آن گرانی
و مشکالت مردم برمیگردد.
البته علت فروش پایین کتابهای تاریخی،
سانسور آنها هم هست .سانسور باعث شده
مردم اعتمادی به کتابهای تاریخی و سیاسی
نداشته باشند ،خصوصاً کتابهای ذبیحاله
منصوری که اکثراًبا سانسور مواجهاند.
ما در حوز ه روانشناسی هم نویسندههای
موفقی نداریم .ترجمههای این کتابها هم زیاد
موفق نیستند ،مثل کتابهای دیل کارنگی و...
چون بعضی از واژههای این کتابها را نمیتوان
بیان کرد و کتاب به نحوی ناقص میشود.
صادقیار ادامه میدهد:
اگر مؤسسات بتوانند به جای ظرف و ظروف
به مردم کتاب اهدا کنند خیلی بهتر است.
البته این کار را ارشاد هم انجام میدهد،
بدین صورت که در فصلهای مختلف به افراد
واجدشرایط بن کتاب تابستانه ،پاییزه ،بهاره
و ...هدیه میدهد که البته این به ضرر ما
کتابفروشهاست ،چون ارشاد پول کتابهای
ما را چند وقت بعد پرداخت میکند ،زمانی
که قیمت همان کتابها بعد از چند ماه افزایش
یافته و ما باید برای تهیه آنها ،بیشتر هزینه
کنیم.
ویدر مورد آینده کاریاش میگوید:
شاید با این روند ،بخش عمومی کتاب تا چند
سال آینده تعطیل شود ولی در مورد بخش
آموزشی گمان نمیکنم این اتفاق بیفتد.

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
@ neyrizanfars
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البته ما تمام تالشمان را میکنیم تا فروشمان
و تعداد کتابخوانان را افزایش دهیم ،به عنوان
مثال هرکس به ما مراجعه میکند ،برای او یک
کد تخفیف که شامل تخفیفهای  10تا 20
درصدی استدر نظر میگیریم .ضمناً آمادگی
داریم تمام آثار نویسندگان ،شعرا و همچنین
کتابهای کمکآموزشی را به چاپ برسانیم
که البته صفر تا صد این کار را خودمان انجام
میدهیم؛ همانطور که تاکنون کتاب شعر سید
احمدعلوی ،دنده معکوس در عادتها ،زبان و
ادبیات عمومی و ...را به چاپ رساندهایم .در
ضمن کتابهای قدیمی را نیز به صورت کاغذ
باطله و کیلویی میخریم و در عوض ،به افراد
کتاب نو میدهیم.
مشکل از بیثباتی بازار است

 رییس پلیس آگاهی تهران:
تا حدوددو سال و نیم پیش ۲۹درصد از کل سرقتهای کشوردر
تهران رخ میداد ،اما این آمار امسال به ۲۱درصد از کل سرقتها
کاهش یافته است.

 سخنگوی پلیس آلمان اعالم کرد :در حال تحقیق درمورد
اقدام یک زن است که در زمان حضور برای استفاده از دستگاه
ایتیام ،ماسک را از چهره خود برداشته و در صورت یک مرد که
در نزدیکی او ایستاده بود سرفه کرد.
سخنگوی پلیس تأکید کرد ،در صورت مثبت بودن آزمایش
ویروس کرونای زن ،او به اتهام جنایی آسیب رساندن عمدی به
دیگران محاکمه خواهد شد.
ُقلمراد :یعنی االن سرفه یه کرونایی ،مث کلت رو شقیقه عمل
میکنه .میشه باهاش یه بانک رو سرقت مسلحانه کرد.

ُقلمراد :و ریشه بسیاری اختالسها داشتن چند شغل و مقام و
درآمد زیادی و طمع است.

رضا یلدایی ازدیگر افرادی است که  9سالدر
کار کتابفروشی فعالیتدارد.
او هم بیشترین فروش کتابهایش را،
کتابهای کمکدرسی و کتابهای مربوط به
آموزشگاههای زبان عنوان میکند و میگوید:
خب اینها کتابهایی هستند که مردم بیشتر
به اجبار آنها را تهیه میکنند .افراد باالی
 18سال به باال عمدتاً به دنبال کتابهای
روانشناسی و رمان هستند.
در مورد قیمت کتابها میگوید:
نسبت به سال گذشته  30 -40درصد افزایش
داشته که تا حدودی بر خرید مردم تأثیر
داشته.
او برای کتابخوان کردن مردم این راهها را
پیشنهاد میدهد:
اگر در مدرسه یک ساعت خاص را
به کتابخوانی آزاد اختصاص دهند تا
دانشآموزان عالوه بر کتابهای درسی ،با سایر
کتابها آشنا شوند خوب است .در کنار اینها
معرفی کتاب خوب هم مهم است .خیلی از
مردم کتاب خوب و مهمتر از آن نشر خوب را
نمیشناسند .االن اکثر کتابهایی که در این
غرفهها با  50 -60درصد تخفیف به فروش
میرسند مشکل چاپیدارند و حتی شناسنامه
آنها واقعی نیست .برگزاری مسابقات مختلف
و اهداء کتاب به عنوان جایزه از دیگر راههایی
است که میتواند در کتابخوان کردن افراد
مؤثر باشد .سایر ارگانها هم میتوانند با اهدا
بن کتاب،در این زمینه اثرگذار باشند.
از نظر رضا یلدایی هزینههای روزمره زندگی
و خورد و خوراک باعث شده مردم کمتر کتاب
بخوانند.
میگوید :مشکالت و هزینههای مردم زیاد
شده و مردم ترجیح میدهند اول مایحتاج
زندگیاشان را تأمین کنند و در نهایت اگر
چیزی اضاف آمد ،آن را به کتاب اختصاص
دهند .متأسفانه جمله کتاب غذای روح
است ،کلیشهای شده .اگر مردم همانقدر که
به خورد و خوراکشان که همان غذای جسم
است اهمیت میدادند ،به دانش و معلوماتشان
هم که غذای روح است ،اهمیت میدادند،
مشکالت تا سطح زیادی حل میشد.
از نظر او گوشیها ،وسایل ارتباطی و
شبکههای مجازی تأثیر آنچنانی در مطالعه
پایین مردم نداشته است.
میگوید :به نظر من که تأثیر زیادی نداشته،
حتی گه ُگداری بودهاند کسانی که جمله
یا متن زیبایی از یک کتاب در واتساپ یا
اینستاگرامدیدهاند و ترغیب شدهاند آن کتاب
را بخرند و به ما مراجعه کردهاند.
در مورد آینده شغلیاش میگوید:
هرچند در دوران کرونا فروش ما نسبت به
قبل بهتر شده اما این بیثباتی بازار است که
نه تنها بر شغل ما ،بلکه بر هم ه شغلها تأثیر
داشته است .به عنوان مثال ما یک کتاب را
امروز  50هزار تومان میخریم و فردا همان
کتاب را باید بخریم  85هزار تومان .خب این
ضرر زیادی به ما وارد میکند که امیدواریم
درست شود.

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد
میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد
سال پنجم  /شماره235 :
قیمت 2 :قرون

ُقلمراد :شایدمدزدیدر بقیه جاهای کشور خیلی زیاد شده.

 رئیس سازمان زندانها :ریشه بسیاری از بزهکاریها در
بیکاری و نداشتن شغل ودرآمد است

رضا یلدایی

ویژه طنز نیریزان فارس

 گزارش رویترز از عالقه خانوادههای ایرانی به عروسک
بهجای فرزند  /در برخی از خانوادهها در ایران احتمال داشتن
فرزندان بیشتر بار اقتصادی یا عاطفی زیادی را تحمیل می کند
اما آنها بهداشتن فرزند عالقهمند هستند بنابراین عروسک های
کودکانه را گزینه ای مناسب به جای نوزاد زنده کرده اند.
بسیاری از مشتریان عروسکهای نوزادی کسانی هستند که
فرزندشان از داشتن برادر یا خواهر محروم است و خواهان یک
خواهر و برادر هستند تا از تنهایی رهایی یابند.
ُقلمراد :با توجه به نیاز عاطفی شدید اینجانب،در صورت موجود
خرج زیبا با دستپخت خوب با جنس
بودن همس ِر
ِ
مهربان کم ِ
عروسکی ،اینجانب را مطلع فرمایید .شمارهدردایرکت.
 محسن رضایی:
آمریکادر حال فروپاشی است و ما باید جای او را پر کنیم
ُقلمراد :ببخشید شما جاخالی ندهید نیازی به پر کردن جای
دیگران نیست .چون از همین االن چین یک زنبیل گذاشته ودر
صف ایستاده تا جای آمریکا را پر کند .بگذارید همین نان و ماست
آخری سر سفره مردم بماند.
« رزمحسینی» وزیر صمت :شرمنده مردم هستیم که
تاکنون نتوانستهایم خودروی مناسب با کیفیت خوب به مردم
عرضه کنیم
ُقلمراد :نه بابا! بیخیال.دشمنت شرمنده .شما اص ً
ال خودتون رو
ناراحت نکنین .اص ً
ال ما مردم بهدرک .والله پراید  120میلیونی که
ارزش نداره شما به خاطرش شرمنده بشید .ما نهایتش با تاکسی
میریم.

شعردونی

شعریازانجمنشعرطنزشریاز
دستابراهیمزهرینیریزیدردنکناد!

شب امتحان شیمی

جواد فرجپور

شب امتحان شیمی ،چه شبی دراز باشد
که به قرص و چای و قهوه ً
عمال! نیاز باشد
رفقا چه تلخ باشد همه شب کشیک دادن
به َمذاق چشمهایی که به زور باز باشد
شدهام شبیهام بنزی که بدون گاز و بنزین
به میان پیچهای ُکتل هراز باشد
به کتابخانه رفتن ثمر َ
آنق َدر نبخشد
که میان سفرههامان! زر و نفت و گاز باشد
مند ُلیف ُموِلکول و جرم نیترو
َاُوگادرو َ ،

نرود فرو به مغزی که در آن پیاز باشد
به یقین کشف رازی که ،خودش نبوده راضی
نخورد به درد شخصی که دودوزه باز باشد
َورم و اسید معده و جویدههای ناخن
همه از فشار ّ
فک و اثرات گاز! باشد
به لبم رسید جان و به خدا پناه بردم
به کجا رود پرستو! که اسیر باز باشد
شب امتحان خدایا همه غرق خواب نازند
شاخ ِ
َو جدال بنده با ِ
کج گراز باشد
َکَلکی سوار کردم ،شدم اهل ذکر و عرفان
که نصیب رتبه ّاول سفر حجاز باشد
به امید کسب نمره دو هزار ورد خواندم
در خانه کریمی که وسیله ساز باشد
غل و غش ندارم ّاما قلقش به دستم آمد
که تقّلبات فردی همه جا! مجاز باشد
به سه جزوهی تقّلب شدهام مجهز ّاما
به کدام دوست گویم که امین راز باشد
نروم برای جزوه د ِر خانه رفیقی
که برای قلع و قمعم ِ
سر جانماز باشد
َو برای آزمونمِببرم دو دانه ّ
سکه
که جواب شیر و ّ
خطی ز سر نیاز باشد
به تمام بذله گویان برسان پیام ما را
نمکی که طنز دارد ِز اسید و باز باشد
تََتَتق تََتق تََتق تق ،چه صدای آشنایی!
نکند که همزمان با ،شب اعتراض باشد

ماجراهای من و بیبی

تیلیت او بنه بدون رب انار
بیبی گفت:
 گالبی بیا امروز یَی تیلیت اُو ب ِنی بُخوریم.سرم را گرفتم باال و گفتم:
 موافقم بیبی جون ،اتفاقاً منم چن وختیبود خیلی هوس کرده بودم ولی راستشو
بخواین جرئت نمیکردم بگم.
بیبی بنهها را از توی کابینت کشید بیرون
و گفت:
 ای بنه...دوباره نگاهی به توی کابینت انداخت...
 ِشیشی رب اناری کو نپه؟
لبخندی زدم...
 ای وااااااای اونو میگین بیبی؟ چن روزپیش که شما نبودین ،صغری خانوم اومد
رب میخواس ،مندادم اون رف...
سگرمههای بیبی رفت توی هم .آمد باالی
سرم ایستاد و عصایش را گذاشت روی
پیشانیام...
 تو با اجازِی کی ای کاره کردی؟ ها؟خندیدم...
 با اجازهی بزرگترا...فشار عصایش را بیشتر کرد و صورتش سرخ
شد...
 گالبی ،حاال دیه منه مسخره میکنی؟حاال من با چیچی تیلیت بخورم؟ ها؟
وختی خودوته کردم رب انار حالیت میشه
نکبت...
افتادم به التماس...

 ای وااااای ،بیبی جون ،ببخشید توروخدا،االن میرم هرطوریه از یکی همسایهها
براتون یه کم میگیرم میام...
نمیدانم از شانس بد من بود یا شانس
بد بیبی که آن روز به هر که رو انداختم،
خبری از رب انار نبود که نبود...
بیبی همانطور داشت چپچپ نگاهم
میکرد...
 بیبی جون حاال نمیشه استثنائاً این سریتیلیت بدون رب بخورین؟
 َخ َور مر ُگت بشه دختر ،ایَم سؤالیه تومیکنی؟ تیلیت او بنه بدون رب انار مث
باقله پلو بدون باقله هه!
 چکار کنم االن بیبی؟ هر کاری شمامیگین تا من انجام بدم.
 دیه بری امروز خو هیچی ،ولی صب بویهانارِی که مش شوکت برمون اورده ِر بکنی
ُرب...
 من بیبی؟ نه ،نپه عمت .تا جونُت درشه دفِی دیهخ َور اَمن چی اَکسی ندی...
بی َ
خدا میداند چه کشیدم آن روز تا باالخره
ربهای انار آماده شد..
هنوز درست و حسابی ننشسته بودم که
در را زدند و زیور خانم آمد تو .نگاهی به
ربهای انار گوشهی حیاط انداخت...
 ووووووی ،به سالمتی بیبی انگا ربپختی؟

بیبی نگاه او را
دنبال کرد...
دس
 ها ،اَ صب تاال ِتنا ،جونُم اومده باال...
نگاهش برگشت سمت من...
 ایَم خو مث مترسک س ِر خیارسونیه...انگار نه انگار که یَی کمکی بده.
زیور خانم به من و دهان بازم نگاهی
انداخت و همانطور که با افسوس سر تکان
میداد گفت:
 معلومه فقط بلده بخوره و باخابه ...راسیمیفَمی امسال رب انار شده کیلو چن
بیبی؟ هشتاد نود تومن.
بیبی با تعجب نگاهش کرد...
 وووووی؟ راس میگی زیور؟ معلومه بیبی .دو سه جا قیمت گرفتم.همشون هینه گفتن.
و سکوت همهی اتاق را پر کرد...
فردا صبح رو کردم به بیبی...
 بیبی جون اینم از رب ...چطوره امروز یهتیلیت آب بنه بزنیم با هم؟
 گولِی برنو بخوری تو که هر چیام بخوریهیچی ...میفَمی ِ
رب انار کیلو چنه؟
اشارهای به گونیهای انار توی حیاط کرد...
 ای انارِی خال زده و ترکونده ِر گفتم عاموتیمورت اَ تو باغُش اوورده .حاال بیا فعلن
ُ
رب اینا ِر بیگیر تا بینیم بعد چیطو میشه!

گالبتون

