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توسط حجتاالسالم فال اسیری:

افتتاح فاز اول تولید نان
محلی نیریز

پایگاه خبری نایذی :طرح تولید نان محلی
نیریز یکی از طرحهای اشتغالزا است که عالوه
بر کار آفرینی ،محصول تولیدی آن ارگانیک
و از گندم مرغوب محلی و بصورت سنتی تهیه
میشود.
این طرحدر زمینی به وسعت  ۲۸۰۰متر ودردو
فاز اجرا میشود که فاز اول آن بصورت آزمایشی
کلید خورد.
سالن فاز اول به وسعت  ۵۰۰متر مربع ودارایدو
خط تولید است .در هر فاز تعداد  ۵۵نفر بصورت
مستقیم مشغول بکار خواهند شد کهدر مجموع
 110نفر بصورت مستقیم و همین تعداد نیز غیر
مستقیم مشغول بکار میشوند.
آرد مورد استفاده در تهیه این نان سبوسگیری
نشده ودر  ۱۲طمع و مزه و غنی شده بادانههای
حاوی پروتئین و ویتامینهای مورد نیاز بدن
تولید میشو د.
نانهای غنی شده طبی برای افراد دارای فقر
آهن از دیگر تولیدات این پروژه اشتغالزا
میباشد.
طرح تولید نان سالم از طرف عدهای از جوانان
مسجد جامع مهدی و با سرمایهگذاری خود
مردم با مبلغی بالغ بر یک میلیارد و  200میلیون
تومان در شهرک صنعتی نیریز افتتاح شده
است.

حضور استاد نوید افقه
در جمع هنرمندان
موسیقی نی ریز

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
کارگاه یک روزه عمومی و تخصصی ریتم و کارگاه
تنبک نوازی با حضور استاد برجسته کشوری روز
دهم اسفندماه در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیریز برگزار شد.
ایمان نصیرزاده مدیر اجرایی کارگاه با اعالم این
خبر گفت :این کارگاه یک روزه با حضور استاد
نوید افقه از اساتید برجسته کشور و به منظور
توانمندسازی مربیان و هنرجویان برای اولینبار
است که برگزار شده است.
در این کارگاه تاریخچه تنبک نوازی در ایران و
جهان ،اصول نوازندگی ،ریتم نوازندگی ،اصول
درک و اجرای ریتم ،متر ،پالس ،بیت ،تمپو ،اصول
اجرای صحیح تمبک و دیگر مباحث تخصصی
مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود :سه بخش این کارگاه یک روزه شامل
ریتم مبتدی ،ریتم پیشرفته و تمبک نوازی
تخصصی بود که با استقبال بینظیر دوستداران
موسیقی مواجه شد.
این استاد برجسته که نقش مؤثری در تحول
تنبک نوازی ایران داشته است از استعداد و
نوازندگی هنرجویان نیریزی تجلیل کرد.
در آخر آئین نکوداشت استاد افقه برگزار و از
سردیس استاد افقه که توسط مجسمهساز
نیریزی هادی جواهرآثار خلق شده بود با حضور
هنرمندان رونمایی شد.
نصیرزاده افزود :امیدوارم در آیندهای نه چندان
دور شاهد حضور اساتید برجسته جهت برگزاری
کارگاه در شهرستان نیریز باشیم تا موسیقی
فاخر در میان مردم مورد استقبال قرار گیرد.
گفتنی است نوید افقه زاده  ،۱۳۴۹شیراز نوازنده
ایرانی تنبک ،محقق موسیقی و از اساتید مطرح
کشور و چهره شناخته شده جهانی در موسیقی
ایرانی است که فراگیری ساز تمبک را از سال
۱۳۶۲در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی سنتی نزد
محمود فرهمند بافی آغاز نمود و طی دورههای
مختلف از تجربیات وی بهرهمند شد« .افقه» با
گروههای مختلفی از جمله سروش ،فرامرز پایور،
داالهو ،آئینه و مسیحا ،گروه عارف و بسیاری
دیگر از گروهها همکاریداشتهاست.
افقه تاکنون سه نمونه تمبک با صدادهی و
تکنیک اجرایی متفاوت طراحی کرده است.
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موضوع انشاء،

دانشآموز نیریزی را مدیر کرد

زهرا مرادی دانشآموز ششم ابتدایی
مدرسه شهدای مشکان در موضوع انشاء
خود درخواست کرد تا یک روز مدیر
آموزش و پرورش باشد و تصمیماتی بگیرد
که به سوددانشآموزان باشد.
این نامه به اداره آموزش و پرورش ارسال
شد و ولیزاده از این پیشنهاد استقبال
کرد.
همین عامل سبب شد تا در روز  ۱۳اسفند
تعدادی از دانشآموزان مدارس شهر و
روستا برای این کار فراخوانده شوند و در
این روز نمادین مدیر و معاونان آموزش و
پرورش پستهای خود را به دانشآموزان
سپردند.
مرادی در گفتگو با ما اعالم کرد :من در
امروز بنا دارم کاری کنم تا بچهها از آمدن
به مدرسه خوشحالتر از تعطیلی مدرسه
باشند.
باید کاری کرد تا شور و هیجان همراه با
درس باشد .در حال حاضر هیجانی وجود
ندارد و معلمان فقط درس میدهند و
امتحان میگیرند و سپس بایددرس بعدی
را بخوانیم و امتحاندهیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا موضوع انشاء را
خودش نوشته یا معلمان و خانواده؟ گفت:
یک روز معلم پیشنهاد داد که اگر مدیر
آموزش و پرورش بودید چه کار میکردید؟
من به این فکر فرو رفتم که نیازهای مندر
مدرسه چیست و همه آنها را نوشتم و فردا

در کالس خواندم که مورد استقبال بچهها
قرار گرفت و بعد از آن معلم نامه را به آقای
ولیزاده تحویل داد.
وی در آخر اعالم کر د که باید دروس
کاربردی باشد اینکه از رویدرس بخوانیم
و بعد امتحان بدهیمدرست نیست و باید به
گونهای باشد که درس در زندگی ما نقش
داشته باشد.
ولیزاده مدیر آموزش و پرورش نیریز در
تکمیل صحبتهای مرادی گفت :این
دانشآموزدر نامهای که به من نوشته است
اعالم کرده کهدوستدارد مسیر زندگی را
به من یاد دهد و در کنار درس نشاط هم
باشد.
از احسانیان معلم ایندانشآموز پرسیدیم
که برای اینکه دانشآموزان از ایدهآل به
واقعگرایی تشویق شوند نقش معلم و
مدیر چیست؟ و او گفت :با توجه به اینکه
دانشآموزان کالس ششم بیشترین
مشارکت رادر مراسم مختلفدر مدرسه بر
عهده دارند خودبهخود واقعگراتر هستند
و این مطلب در پیشنها دات بچهها در
موضوع انشاءاشان کام ًال مشهود بود.
بنا به پیشنهاد زهرا مرادی قرار است امروز
مصوباتی که دانشآموزان از مدیران
معلمان انتظاردارند به تصویب برسانند.
دانشآموزان منتخب:
انسیه علیزاده از مدرسه شهدای مشکان
معاون پرورشی و تربیتبدنی.

صبا علیزاده از مدرسه آیتا ...غفاری
معاون توسعه و پشتیبانی.
الهه نظری از مدرسه شهدای مشکان
کارشناس ارزیابی و عملکرد.
دینا ایثارگر از مدرسه شهید آیتا ...غفاری
مسئول حراست.
پریا علیزاده دانشآموز ششم ابتدایی
مدرسه رقیه به عنوان کارشناس آموزش
ابتدایی.
فرناز بادنوروزی از مدرسه حضرت رقیه به
عنوان معاون آموزشی و نوآوری.
مصوبات و مباحث این جلسه:
 چرادر زنگ ورزش ریاضی ودیگردروسکار میکنند؟
 کاری کنید تا در جشن گلستانخوانیتعداد بیشتری از افراد بتوانند شرکت
کنند.
 توجه به استعدا د دانشآموزان درمدارس.
 ایجاد انگیزه بهدانشآموزاندر صفهایصبحگاهی و استفاده از آهنگهای مجاز،
معرفی کتاب ،و معرفی کارهای هنری.
 اضافه شدن زنگ تفکر ،کار و فناوری درمدارس.
 تکالیف عید باید به گونهای باشد کهدرس همراه با بازی باشد.
 امتحانات در یک نوبت و در پایان سالبرگزار شود.
 -تنبیهدانشآموز حذف شود.

//

برگزاری همایش خیرین سالمت در مشکان

محمدرضا هدایتی ،نیریزان فارس:
همایش خیرین سالمت شهر مشکان
 97.12.13با حضور حجهاالسالم
حرمتی امام جمعه موقت ،طبری
بخشدار پشتکوه ،دکتر آلداود رئیس
شبکه بهداشت ،دکتر ممتازیان پزشک
درمانگاه مشکان ،محمدعلی شمسی
شهردار مشکان ،خیرین و مردم این شهر
برگزار شد.
اسماعیل ولیزاده کارشناس شبکه
بهداشت مشکان با اعالم این خبر افزود:

مجمع خیرین سالمت شهر مشکان با
حمایت شورای شهر در تیرماه امسال
شکل گرفت و با انتخاب برخی اعضا به
عنوان شورای مجمع خیرین سالمت
فعالیت خود را شروع کرد و با کمک
و همت برخی از پزشکان مرکز از جمله
دکتر ممتازیان به ساماندهی بهتری
دست یافت.
وی افزود :با کمک مردم تاکنون مبلغ 35
میلیون تومان تجهیزات مورد نیاز توسط
خیرین با مشارکت و حمایت شبکه

اخبار

بهداشت ودرمان خریداری شده است.
همچنین در این همایش تعدادی از
مطالبات مردم از جمله شبانهروزی شدن
درمانگاه و نیازهای مردم به پزشکان
متخصص مطرح شد که رئیس شبکه
بهداشت شهرستان قول همکاری و
پیگیری از جمله حضور پزشک متخصص
روانپزشک و کارشناس بهداشت روان را
داد.
در پایان لوح تقدیر به برخی از خیرین
سالمت توسط شورای سالمت اهداء شد.

برگزاری آزمون
سراسری قرآن کریم

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی:
آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن
کریم با مشارکت و همکاری معاونت قرآن
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت
آموزش و پرورش روز پنجشنبه  9اسفندماه
سالجاری بطور همزماندر سراسر کشوردر
نیریز برگزار شد .آزمونهای حفظ و مفاهیم
قرآن کریم همچون سالهای گذشته ویژه
مؤسسات قرآنی وابسته به وزارت فرهنگ
و ارشاد برگزار میشد که برای دومین سال
متوالی با همکاری و مشارکت اداره اوقاف و
امور خیریه و مدیریت آموزش و پرورش به
صورت ادغام شده برگزار شد .این آزمون،در
 23رشته و چهار موضوع شامل حفظ قرآن
کریم ،ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ،معارف
اهلبیت(ع) و انس با قرآن کریم و با  359نفر
شرکت کننده در دو مرحله کتبی و شفاهی
برگزار شد.

در مراسم نماز جمعه مطرح شد:

 7درصد خانوارهای

نیریز زیر پوشش کمیته
امداد هستند

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
مدیر کمیته امداد در مراسم نماز جمعه گفت
که  2300خانوار و  6100نفر در شهرستان
نیریز تحت پوشش کمیته امداد هستند.
این یعنی  7درصد خانوارها و بیش از  5درصد
جمعیت شهرستان نیریز .این آمار به جز
خانوارها و افراد نیازمند دیگری است که در
شهرستان تحت پوشش نهادها و خیریههای
دیگر هستند.
سیدمرتضی علوی که به مناسبت سالروز
تأسیس این نهاد سخنرانی میکرد ،عنوان
داشت« :تنها در سال جاری مبلغی نزدیک به
 4میلیارد و  500میلیون تومان بابت مستمری
به این افراد پرداخت شده است».
*****
آیتا ...سیدمحمد فقیه در خطبههای
نماز جمعه  10اسفند ،با اشاره به این که 84
درصد بودجه کشور در اختیار دولت است،
اظهار داشت« :این بودجه غلط است؛ باید به
تمام جوانب برسند و درست تقسیم کنند،
نه این که همه آن در اختیار دولت باشد .این
تقسیمبندی از اول اشتباه بوده است».
ایشان به سفر اخیر بشار اسد به تهران اشاره
کرد و مقاومت  8ساله او در برابر اسرائیل و
تروریستها را ستود.
خطیب جمعه نیریز سفارش مقام معظم
رهبری را ایجاد عدالت ،رفع تبعیض و اقتصاد
مقاومتی خواند و گفت« :با این که رهبر
انقالب دستور داد سران سه قوه جمع شوند و
مشکالت کشور را حل کنند ،حرکت چندانی
صورت نگرفت .باید با برنامهریزی برای
پیشرفت و تکامل گام برداشت».
آیتا ...فقیه با اشاره به هفته منابع طبیعی ،لزوم
حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را یادآور
شد و عنوان داشت« :اداره منابع طبیعی توجه
داشته باشد؛ امالک خصوصی مردم را به عنوان
منابع ملی اعالم نکند و از آن طرف اراضی ملی
را ملک افراد و خراب نکند .هر چیزی جای
خود دارد».
ایشان اضافه کرد« :در شرایط فعلی باید اجازه
بگیرند .اگر کسی هم هست که میخواهد
احیاء کند ،باید با اجازه دولت باشد؛ نه
خودسرانه».
عضو خبرگان رهبری به سالروز تأسیس
کمیته امداد به دستور امام خمینی در سال
 1357اشاره کرد و عنوان داشت« :در هفته
نیکوکاری و بخصوص در شرایط فعلی کشور
که وضعیت زندگی مردم سخت است ،همه
باید در کنار کمیته امداد باشند و در آستانه
سال جدید به ایتام و نیازمندان کمک کنند».

افزایش سقف برداشت از

خودپردازها تا ۵۰۰هزار تومان

در آستانه ایام نوروز ،بانک مرکزی مجوز افزایش
سقف برداشت پول از دستگاه خودپرداز از  ۲۰۰به
 ۵۰۰هزار تومان را ابالغ کرد.

روابط عمومی شهرداری نیریز:
مراحل نهایی نقاشی دیواری پارکینگ
فتحالمبین توسط مجتبی زردشت و همکاران
هنرمندش در حال انجام است تا نوروزی
متفاوت رادر این نقطه از شهر تجربه کنیم.

دفتر نیریزان فارس از  7صبح
تا 8شب یکسره باز است
(پنجشنبهها تا )13:30

میگم ای پیرمرد
بویهَا تِنی دربیا!

در جریان بررسی بودجه ۹۸؛

معافیت مددجویان کمیته امداد از
پرداخت آب ،برق و گاز

ایلنا :نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند که مددجویان
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از پرداخت عوارض و هزینههای
آب ،برق و گاز معافند.

//

اجرای المپیاد طرح دادرس
در مدارس

احمدرضا فنونی ،نیریزان فارس :شنبه  4اسفند مرحله شهرستانی
المپیاد طرحدادرسدر مدارس نیریز اجرا شد.
طرح دادرس به منظور آموزش کمکهای اولیه و آمادگی افراد در برابر
خطراتدر سنین پایه برگزار میشود.
در این طرح  9تیم( ۱۴نفره) از مدارس پسرانه و  9تیم ( ۱۴نفره) از
مدارسدخترانهدر مورد نحوه ارزیابی و احیاء قلبی ریوی ،حمل مصدوم،
پناهگیری و خروج ایمن ،آتلبندی و شکستگیها ،کنترل خونریزی و
بانداژ و ...به اجرادرآمد.
این طرح از  2آباندر مدارس کل شهرستان شروع شد و توسط کالسهای
آموزشی به  26مدرسه آموزشداده شد که  18مدرسه آن موفق به شرکت
در المپیاد شدند.
گفتنی است احمدی رئیس جمعیت هالل احمر ،ولیزاده مدیر آموزش و
پرورش و کارشناسان امور تربیتی و ورزشدر محل برگزاری المپیاد حضور
یافتند و از نزدیک چگونگی اجرای المپیاد را رصد کردند.
در پایان این مسابقات مدارس امام سجاد ،امام علی و امام حسین به ترتیب
تیمهای اول تا سوم در میان پسران و در میان دختران تیمهای مدارس
حضرت معصومه ،هاجر ودین ودانش به مقامهای اول تا سومدست یافتند
که طبق قوانین این مسابقات ،تیمهای اول به مرحله استانی کهدر سال 98
برگزار میشود راه مییابند.

//

برگزاری مسابقات قرآن ومعارف
اسالمی در نیریز

ماجراهای تبعه موجاز

خانَه تکانی دوال دوال

هر سال خانَهتکانی در خانَه ما درست از جایی
شروع َمیشد که من نشس َته کرده و استراحت
َمیکردم.
َ
البته از چند وقت قبل از آن ،زولیخا هر روز
قربان صد َقهام َمیرفت و گف َته َمیکرد :بیسیار
خوشحالم که خدا تو را بی منداده است.
او فکر َمیکرد نَمیفهمم دارد برای خانَهتکانی
دانَه َمیپاشد.
کندهکار که
زمان خانَه تکانی هم بی من َ
َ
در تمام عمرم بی جز بیل و کولنگ دست بی
چیز دیگری زده نکردهامَ ،میگفت موهندس؛
موهندس بی اینجا روان شو ،موهندس سر آن
قالی را گرف َته کون .موهندس َ
خاک آن گولدان
شیشهها را شوس َته
را عوض کون ،موهندس آن َ
کون و ...تا من ساده و بدبخت ذَوق مرگ شوم و
از من بیشتر کار بَکشد.

روابط عمومی آموزش و پرورش :چهلمین دوره مسابقات قرآن و معارف
اسالمیدر نیریز برگزار شد.
کارشناس قرآن و معارف اسالمی این مدیریت گفت 600 :نفر دانشآموز
در این دوره حضور دارند که  330نفر پسر و 270نفر دختر هستند.
مرحله اول مسابقات قرآن و معارف اسالمی هرساله در مدارس برگزار و
دانشآموزان برتر به مرحله شهرستان راه پیدا میکنند و در رشتههای
مختلف با هم به رقابت میپردازند.
صالحی گفت :شرکتکنندگان در این دوره ازمسابقات به مدت دو روز
به صورت شفاهی در رشتههای حفظ ،قرائت ،مفاهیم قرآنی ،صحیفه
سجادیه ،نهجالبالغه ،اذان ،مداحی و ترتیل با هم به رقابت میپردازند.

یک سال تا انتخابات مجلس

وزارت کشور ایران اعالم کرد که انتخابات یازدهمیندوره مجلس شورای
اسالمی ،روزدوم اسفند سال  ۱۳۹۸برگزار میشود.
همچنین مصوب شد که نمایندگانی که بیش از سه دوره نماینده بودهاند
برای بار چهارم نتواننددر انتخابات شرکت کنند.
به این ترتیب  ۳۴نماینده فعلی مجلس شورای اسالمی در دوره بعدی
مجلس شورای اسالمی حضور نخواهندداشت کهدر این لیست نمایندگان
برجستهای همچون علی الریجانی ،علی مطهری ،مسعود پزشکیان،
عالءالدین بروجردی ،محمدرضا تابش ،سیدحسین نقوی حسینی ،جواد
کریمی قدوسی ،محمد آشوری تازیانی ،کاظم جاللی ،سیدامیرحسین
قاضیزاده هاشمی ،و نادر قاضیپور دیده می شود.

ملی ریحانه النبی

روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسالمی :محمدعلی جهاندیده و نازنین زهرا
کاوه برگزیدگاندومیندوره ادبی ریحانهالنبی شناخته شدند.
در آئین پایانی بخش کودک و نوجوان «جایزه ادبی ریحانه» که به مناسبت
سالروز میالد حضرت زهرا(س) و توسط کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان فارس برگزار شد ،ابتدا با شعرخوانی محمدجالل رنجبر از
شهرستان نیریز آغاز شد.
سپس برگزیدگان اشعار خود را قرائت کردند که در پایان از منتخبان این
همایش تجلیل شد.
گفتنی است در این دوره بیش از  2700اثر شعر و  500اثر داستانی در
قالبهای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که محمدعلی
جهاندیده رتبه اول بخش دانشجویی و نازنین زهرا کاوه عنوان برگزیده
بخش کودک و نوجوان را کسب کردند.

بعد هم آنقدر با وایتکس خانَه را ضدعفونی
شیده َمیکردم،
َمیکرد که با هر نفسی که َک َ
تمام میکروبهای تنم سه بار گف َته َمیکردند :یا
قاضیالحاجات...
اما چند وقتی است نَظاره َمیکردم امسال
برای خانَه تکانی بی روی خودش
زولَیخا َ
نَمیآورد و مرا در خانَه نگه نَمیدارد.
بی جز آن ،قب ً
ال هر زمان َمیخواستم بی
کندهکاری روان شوم،دستی بی سرم میکشید
َ
موراقب خو َدت باش.
و َمیگفت:
َ
اما حاال گف َته َمیکوند :هر وقت خواستی از
خیابان رد شوی ،سرتدر گوشیات باشد؛ ثواب
دارد.
اندیشه بودم که این َچه رفتاری است
در این َ
زولَیخا دارد .تا این که روزی گوذش َته تَکهای
درون سطل زوبالَه خانَه نَظاره
از یَک
روزنامه را َ
َ
کردم که در آن نوشته کرده بود :با توجه بی
این که نرخ شتر چند برابر شده ،نرخدیَه انسان
که همیشه بی اندازه یَکصد شتر است ،زیا َده
کرده و ...
شده بودم .زنده من
متوجه
دیگر
همه چیز َ
َ
بیشتر از یَک شتر ارزش نداشت .یا باید َمثال
یَک شتر کار َمیکردم ،یا کش َته َمیشدم و نرخ
یَکصد شتر را نَثار زولَیخا َمینمودم.
کاش یَک موتِر بی من صاحیب مر َده َمیزد
که هم از دست این َوالیت رها َمیشدم و
هم زولَیخا بی نوایی َمیرسید...

نجیب

//

شعرای نی ریزی برگزیده جشنواره
المبین در مراحل نهایی

ماجراهای من و بیبی

اخبار کوتاه

//

نقاشی دیواری پارکینگ فتح

افاضات هفته

کارتون هفته

ویژ ه طنز نیریزان فارس

خریدها را گذاشتم روی زمین و گفتم:
 بیبی گمونم عیدم یه عروسیافتادیما...
بیبی پاهایش را که توی آفتاب دراز
کرده بود تکانی داد و گفت:
 عاروسی بیعاروسی ،مردم تو خرجخودوشون مونَن ،میهدیه کسی میتونه
عاروسی بره ،حاال عاروسی کی هه؟
 بگم باورتون نمیشه! دختر خو جون بکن ،میه تو بری هرکلوم حرف بویه جون ِ
بییری باال؟
آدم َ
 عروسی مش موسی! بیبی بلند شد و صاف نشست... عاروسی کی؟؟؟ مش موسی بیبی ،همون پیرمرد تهکوچ ه هس ،...عروسی اونه!
بیبی بلند شد سرپا ایستاد...
 مشموسی غلط کرد با تو ...میه شهرهرته که هر که هر کاری دُلش خواس
ُبکنه! ای کوچه بزرگتر َندره؟ صاحاب
َندره؟ پیرمرد هف هش ماه بیشتر نیس
پاشده اومده اینجا ،فک کرده هر کاری
دُلش خواس میتونه بکنه! حاال کی
هس او نالهَز ِدی که قراره زنُش بشه؟
 بیبیجون چرا اینطوری ریختین بههم حاال؟ هنوز که چیزی معلوم نیس.
داشتم میومدم شهربانو خانوم دختر
مش موسی رو دیدم که داشت میرفت
خونه باباش ،بندهخدا گفت میخوایم
اگه بشه تا عید ِ
دس بابامونو یه جا بند
کنیم ،بلکه از تنهایی در بیاد .به من
گفت :مورد خوبی سراغ نداری ،گفتم نه.
شمارشو داد ،گفت اگه کسی رو سراغ
داشتی بهم زنگ بزن...
بیبی که انگار کمی خیالش راحت شده
بود ،نفس عمیقی کشید ،گفت:
سرت نگذره دختر که ِانگا ِ
آل
 خدا َا ُدل َکَنکی! خو ای چیطو خبردادنه؟
قری انداخت توی خودش...
بعدشم تو کوری گفتی کسی ِر
ُ -

نیشناسم؟ ماخاسی خوب دور و ُبرته
نیگا کنی ،بعد بیگی َخ َول ُ
مرگت!
 خب من کی رو میشناسم بیبی؟کمی فکر کردم...
 نکنه منظورتون ُگلبس خانومه؟سرت دختر با ای فکر
 خدا بزنه تو ُکردنُت! آخه من چیکار گلبس درم؟
َ
ِ
منظورم َآدمی نزیکترن!
سرم را انداختم پایین...
َ
 هااااااااا ،فمیدم بیبی! اختر ننه قاسمرو میگی نه؟ چرا به فکر خودم نرسید؟
اتفاقًا چه زن ماهیام هس! بذار یه زنگ
به شهربانو خانوم بزنم معرفیش کنم!
تا آمدم بلند شوم ،بیبی مچ دستم را
کشید...
 ُبُتمرگ سر جات دختر ...یعنی َیی جوسرت بود تاال شوور کرده
عقلی اگه تو ُ
ِ
تیلیفون َشربانو
بودی ...پوشو ای شماره
ِر بیگیر تا خودوم با خودوش چار کلوم
حرف بزنم...
 چی میخوای بهش بگی بیبی؟جون تو درشه! پا بوشو میگم تا ِ
 تا ِدس
گلیُاو ندادن!
 بذار حداقل به خونه خودشون برسه،بعد زنگ بزن بیبی .شاید االن سختش
باشه جلو مشموسی حرف بزنه!
 بیبی کمی فکر کرد... بیرام نیگی ننه! راس میگن که عقلهرچی به از آمیزاده!
 وا ...بیبیِ ،دس شمادرد نکنه!
سرت درد نکنه ننه ،کاری نکردم!
 ُ*******
یکی دو ساعتی که گذشت ،بیبی
نشست پای تلفن...
ِ
تیلیفون شربانو
 گالب ،ننه بیا شمارهِر بیگیر...
 میام بیبی ،چرا حاال اینقد عجلهدارین شما؟
دختر میگم پا بوشو بیا ،خدا َوُرتدره،چرا ایطو به َسُرم میاری؟

آمدم کنار بیبی نشستم ،شمارهتلفن
شهربانو را گرفتم و خیره شدم به
بیبی...
بیبی بعد از چاق سالمتی و یک
احوالپرسی گرم گفت:
 هااااااا ،اتفاقن گالب َب َرم همه چی ِرگفت ...منم میگم ای پیرمرد بویه َا تِنی
دربیا! فقط چی که هه ،بویه یکی ِر برش
همدُمش باشه .ایدوره خو
بوسونین که َ
میفمین زن خوب نی! همه چیششون
دمال مال و منال آدمه! ِ
خود من کمِکم
همشونم
هفِتی سه چار تا خواسگار َدرم! َ
پولدار! َیی چی که بهدلوم نیشینن! حاال
تیلیفونی نیشه همه چی ِر بیگیِ ،م ِخی
َیی سری بیا خوِنی ما تا بیشتر حرف
بزنیم.
چند دقیقهای در سکوت گذشت و به
صورت بیبی خیره شدم که هر لحظه
بیشتر اخمهایشدر هم فرو میرفت...
و در آخر این بیبی بود که با عصبانیت
گوشی را کوبید روی تلفن...
 چی شد بیبی؟ هیچی... یعنی چی هیچی بیبی؟ خب چیگفت شهربانو خانوم؟
 میگه رفتم خونه بوام گفته من هنوزسختمه ِ
بعد مرمر به َیی زن دیِیی فک
ُ
کنم ...گفته حاال َیی مدتی صب بیدین
تا بعد...
 مرمر کیه بیبی؟ زنش بوده نه! نپه کی بوده؟ میخوامصد سال سیا به هیچ ِ
زندیِیی فک نکنه
با ای فک کردناش!
بیبی چند لحظه ساکت شد...
 میگم ننه وُلش کن! ای غالمرضا خانآراسته کیه خیلی َا من تعریف میکنه،
سالممه رسونه؟ چن ساُلشه
چن بارم ُ
ننه؟ زندره؟
 -ای بابا ...بیبی؟!!!!!

گالبتون

زبونُمالل ،زبونُمالل

میخوام برم کوه  ...شکار آهو!

گفته بودم که ماشالله هزار ماشاالله من روانشناس هستم!
بر همین اساس همه فامیل برای مشاوره به من مراجعه میکنند و
من معمو ًال مشکلشان را حل میکنم! حاال یا من مشاور خیلی قوی و
زبردستی هستم یا فامیل من را ساده گیر آورده و برای اینکه ساعتی
 30یا  40هزار تومان به مشاور ندهند به من مراجعه میکنند!
بگذریم! زیاد سرتان را درد نیاورم! دیشب شاهین پسر عمهام زنگ
زد که «غریب آشنا به دادم برس که حسن داداشم از دستم رفت!
سریع پاشو بیا که حسنداره روانی میشه»!
من هم سریع تاکسی گرفتم و رفتم!
حسن یک لحاف قدیمی و کهنه را که حدس میزنم جهاز عمهام
بوده روی سرش کشیده و مثل گنجشکی که از دست عقاب فرار
کرده باشد میلرزید!
از شاهین پرسیدم :حسن چش شده؟! از کی تا حاال اینجوری
شده؟!!
شاهین آهی کشید و گفت :امروز عصر که اومده خونهدچار ترس از
فضای باز شده و حاضر نیست پاش رو از خونه بیرون بذاره!
با تعجب گفتم :یا خدا ...ترس از فضای باز؟! مگه چی توی فضای باز
دیده که اینقدر شوکه شده و به این سرعت دچار این ترس مزمن
شده؟!
شاهین بیچاره که خیلی حسن رادوستدارد ،نگاه غمگینی به من
انداخت و گفت :امروز رفته خیابون برای خرید عید ،نمیدونم چی
دیده و شنیده که وقتی اومد خونه سریع ماشین حساب رو برداشت
و یه جمع و ضرب و تقسیم کرد و بعد یه جیغ کوچیک کشید و رفت
زیر لحاف و گفت من دیگه از خونه بیرون نمیرم و بعدشم شروع
کرد به لرزیدن!
من که حسابی از صحبتهای شاهین در مورد حسن شوکه شده
بودم خیلی آرام لچ لحافی را که روی سر حسن بود باال زدم و گفتم:
حسن جان چت شده پسر عمه؟!
حسن تا چشمش به من افتاد زد زیر گریه و همان جور که زیر لحاف
بوددست مرا گرفت و گفت :توریستهای خارجیداخل نی ریز هم
هستن؟!
گفتم :نمیدونم االن توریستی توی شهر باشه یا نه؛ ولی بعضی وقتا

برایدیدن آثار تاریخی میان نیریز!
با تعجب ادامه دادم :االن این ترس شما چه ربطی به توریستای
خارجی داره؟! خارجیا که ترس ندارن! اتفاقًا خیلی هم سوسول و
حقوق بشری هستن!
حسن ماشین حسابش را که با خودش برده بود زیر لحاف داد دستم
و گفت :بیا خودت حساب کن تا بفهمی من چم شده!
گفتم :من که نمیدونم چی میگی! بگو بدونم چت شده!
حسن که از ترس رنگش زرد شده بود و از زیر لحاف صورت عرق
کردهاش برق میزد گفت:
امروز نشستم حساب کردمدیدمدیه کامل هر ایرانی بهدالر تقریباً
میشه  30هزاردالر!
گفتم :خب!
گفت :یعنیدالر یه کمدیگه بره باال خارجیا میتونن تابستونا واسه
شکار بیان اینجا ما رو بزنن!
من که از استدالل حسن خیلی تعجب کرده بودم ساکت نشستم
و بعد از چند دقیقه یواشکی به شاهین گفتم :میشه منو تا خونه
برسونی؟! فک کنم منم دچار ترس از فضای باز شدم! فقط از
مسیری بریم که اماکن تاریخی نباشه!!!

قربانتان غریب آشنا
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لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد
میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد
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دل بده قلوه بسون (حرف دل سابق)
گاز

زیر نظر قُل مراد

لطفًا صاحبخانههایی کهدر فصل سرما کمترین مصرف راداشتهاند ،مورد
تشویق قرارداده و اسامی آنها را اعالم کنید.
 جوابیهقلمراد:

والله تا آنجا که ما میدانیم معمو ًال مستأجرها از کممصرفانند و نه
صاحبخانهها!
البته این کممصرفی فرهنگ ملت ما نیست؛ این بیچارگان از سر اجبار
کم مصرف میکنند وگرنه آنها هم از اسرافکارانند؛ هرچند میدانند خدا
اسرافکاران رادوست ندارد.

منابع طبیعی

لطفًا فکری به حال وضعیت بد پارک جنگلی کنید .لوازم بازی پارک
غیراستاندارد ،و استخر آن پر از زباله ،لجن و نیزار است.دور استخر حفاظ
ندارد ،جایی برای نشستن نیست و سرویس بهداشتی هم ندارد.
 جوابیه:

ما میخواهیم برای مردم یک محیط وحشی و دست نخورده تداعی شود.
وگرنه اسمش را پارک جنگلی نمیگذاشتیم .به همین منظور قرار است
وسایل بازی را هم جمع کنیم.در یک محیط وحشی سرویس بهداشتی هم
معنا ندارد و خود مردم باید به فکر پس و پناه باشند .جهت این کار امسال در
روزدرختکاریدر پارک بوتهکاریداریم.

اداره اوقاف  -تبلیغات اسالمی

چرا از جواناندر هیئت امنای مساجد استفاده نمیکنید؟ متأسفانه بعضی
از اعضای هیئت امنا افرادی مسن هستند و نحوه برخورد با کودکان و
نوجوانان را در مسجد نمیدانند .همین مسأله موجب دافعه مساجد برای
نسل جدید شده است.

 جوابیه:

یکهو بگویید سالمندان اص ًال حق زندگی ندارند .طرح ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان کافی نبود که حاال میخواهید آنها را از هیئت
امنای مساجد هم برانید؟ این بندگان خدا کجا بروند؟

پست

پستچی مسن شما رانندگی بدی در شهر دارد .چراغهای خطر را رد و
خالف مسیر حرکت میکند .لطفًا به او بگویید بیشتر مراقب باشد.

 جوابیهقلمراد:

بنده به حمایت از آن پستچی محترم تعجب میکنم که جنابعالی در این
بلبشوی رانندگی جوانها که این همه آرتیستبازی در میآورند ،تیکآف
میکنند ،ترمز دستی میکشند ،دوردور میکنند ،مسابقه میدهند و
تکچرخ میزنند ،فقط این پستچی مسن رادیدهاید!!
این پستچی دنیا دیده اگر رانندگی بلد نبود ،تا حاال ده دوره زبانم الل
تصادف کرده و گوشه خانه افتاده بود؛ در حالی که هنوز هم به انجام وظیفه
مشغول است.
ضمن این که با این کارش نشان میدهد که هنوز دود از کنده بلند میشود
و جوانها با آن همه ادعا باید گاراژ بزنند تا او بیاید و رد بشود و برود.

