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دعوت به همکاری

اخبار

جشن عاطفهها در نیریز

پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمیدر جشن عاطفهها پنجشنبه و
جمعه  7و  8شهریورماهدر نیریز برپا شد.
این جشن ملی با شعار «به رنگ مهر رؤیایی را بسازیم» به اجرادر آمد و
کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیریزدریافت شد.
قرار است چهارشنبه  10مهرماه در سومین گام جشن عاطفهها در
مدارس شهرستان نیریز برگزار شود.
کسانی که قصد کمک به نیازمندان رادارند میتوانند کمکهای خود را
به شماره کارت  6037 - 9979 - 5002 -5826به نام کمیته امداد امام
خمینی واریز نمایند.
مهدی درویشزاده مدیر کمیته امداد امام خمینی نیریز تعداد
دانشآموزان تحت پوشش را  340و تعداد دانشجویان را  60نفر اعالم
کرد.
در فارس هم  ۲۵هزاردانشآموز و  ۴هزار و ۹۰۰دانشجو تحت پوشش
حمایتهای کمیته امداد فارس هستند.
هدایای دریافتی مردم بر اساس نوع هدیه و نیاز دانشآموزان به دست
نیازمندان میرسد.

//

برپایی نمایشگاه خورشید بیغروب

نمایشگاه خورشید بیغروب با عنوان از غدیر تا کربالی ایران در نیریز
شروع به کار کرد.
این نمایشگاه مصوردر کنار گلزار شهدا و با همکاری سپاه ناحیه نیریز
برپا شده است.
(س)
تصویر سازی واقعه غدیر ،شهادت حضرت فاطمه  ،وقایع کربال،
شهدای گمنام ،عملیاتهای مختلف هشت سال دفاع مقدس ایران،
تصاویری از شهدای نیریز ،ایستگاه نقاشی کودکان با عنوان سربازان
کوچک ،نمایشگاه آثار هنری بسیجیان گوشهای از اقدامات این
نمایشگاه است.
در شبهای محرم و با اجرای برنامههای مختلف عزاداری در اطراف
گلزار شهدا این نمایشگاه با استقبال خوبی روبرو شده است.

//

پاکسازی تفرجگاه
تنگ بوخون نیریز

انجمن میراث ماندگار بختگان:
به مناسبت بزرگداشت هفتهدولت؛ منطقه تفریحی تنگ بوخون پهنابه
از پسماندهای قابل بازیافت پاکسازی شد.
گروههای مختلف سنی از جمله تعدادی از اعضای انجمن میراث
ماندگار ،فرهنگیان بازنشسته ،بانوان خانهدار ،کارمندان ،کودکان
و سایر اقشار حضوری فعال داشتند و با همکاری یکدیگر در اقدامی
مشترک تمامی بطریهای پالستیکی آب معدنی و آب میوه ،قوطیهای
فلزی کمپوت ،کنسرو و نوشابه ،جعبه سیگار ،کفش و دمپایی،
کیسههای نایلونی و انواع البسه را در مسافتی به طول تقریبی دو
کیلومتر از این تفرجگاه جمعآوری کردند.
با تالش اعضای انجمن تمامی زبالههای جمعآوری شده پس از تفکیک،
در  20کیسه پالستیکی قابل بازیافت بستهبندی گردید که پس از
حمل دستی در مسیری سه کیلو متری جهت تحویل به یکی از مراکز
جمعآوری با مینیبوس به مرکز شهر انتقالداده شد.
منطقه تفرجگاهی بوخوندر فاصله  ۴۵کیلومتری جنوب شرقی نیریز
واقع شده است کهدر این فصل همه روزه پذیرای گردشگرانی از نیریز
و دیگر شهرستانها میباشد و به سبب عدم رعایت حقوق شهروندی
معموالً این منطقه بسیار زیبا مملو از انواع پسماندهای خوراکی و قابل
بازیافت می باشد.

گنجینههایادب

دعوت به همکاری

امید تازه برای شهری آباد

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
در یکصد و شصت و پنجمین
جلسه شورای شهر ،پیشنویس
قرارداد معدن مرمریت
تلمهتابی شهرداری نیریز و
شرکای آن تأیید شد .معدنی که
امید برای داشتن شهری آباد را
زنده میکند.
شهردار نیریز در این جلسه
که شنبه  9شهریور در سالن
ساختمان شماره  2شورای
شهر نیریز برگزار شد ،اظهار
امیدواری کرد که به زودی این
معدن به نتیجه برسد و باالخره
یک بار یک معدن به مردم
نیریز اختصاص یابد.
حاصل وحدت
حامد فرغت از همه کسانی
که در مدت دو سال پیگیری،
به این روند کمک کرده بودند
تشکر کرد و عنوان داشت:
«این کاری نبوده که مجموعه
شهرداری بگوید عملکرد ما
است .این را یک تیم و عصارهای
از مردم شهرستان زحمت
کشیدند و شبانهروزی برای آن
وقت گذاشتند .آنها از حقوق
مردم عدول نکردند و چیزی را
برای خودشان نخواستند .این
نتیجه یک همفکری و وحدت
مثالزدنی بین همه بود تا
شرایط برای داشتن شهری آباد

و خدماتی بهتر فراهم شود».

درآمد پایدار
شهردار به مقدمه و  20بند این
پیشنویس اشاره کرد و افزود:
«بر اساس مصوبه شورای شهر
قرار بود پیشنویس قرارداد بین
ما و شرکا تنظیم و شرایط برای
ایجاد درآمد پایدار شهرداری
هموار شود».
ویدر مورد تقسیم فیزیکی این
معدن گفت« :عم ً
ال معدن به
دو بخش شرقی و غربی تقسیم
شده و با کارشناسیهای مفصلی
که انجام دادیم ،به این نتیجه
رسیدیم که محدوده شرقی
مورد پسند ما است .البته هر
طرف میتواند مستقل عمل و
بهرهبرداری کند .ما به این نتیجه
رسیدیم که فعالیت مشترک
غیر ممکن است و گفتیم دو
طرف هیچ دخل و تصرفی
در کار هم و هیچ ادعای سود و
زیانی برای هم نداشته باشند.
همچنیندر مورد موانع حقوقی
و مالیات ،تعیین کردیم که اگر
طرف مقابل کوتاهی کند ،هیچ
تکلیفی متوجه شهرداری
نباشد».
رسیدگی به اختالفات
در ادامه ،رئیس شورای شهر با
بیان این که پیشنویس قرارداد

را طرف مقابل شهرداری هم
باید تأیید کند ،اظهار داشت:
«بهتر است هیئت طرح و سازش
رسیدگی به اختالفات تشکیل
شود و اختالفات احتمالی آینده
به جای ارجاع به مؤسسات
داوری ،به شکل کدخدامنشی به
شورای شهر بیاید و اگر توافقی
حل نشد ،به مراجع قضایی
ارجاع داده شود».
سپس قرار شد جلسات معدن
با حضور شهردار و همه اعضای
شورای شهر با طرف مقابل
برگزار شود.
در ادامه جلسه ،رضا طیاری
در حوزه عمران و محمدرضا
خاکپور در سایر زمینهها با
پیشنهاد شهردار به عنوان
اعضای هیئت عالی معامالت
شهرداری نیریز معرفی
شدند.
سپس با کلیات پیشنهاد بخش
خصوصی برای راهاندازی
کافیشاپ و نصب آالچیقهایی
در پارک آزادی موافقت شد.
در ادامه نیز یک سری نامهها و
مشکالت مردم به خصوص افراد
کمدرآمد و همچنین موضوع
درخواست مساعدت برای کمک
به انجمن حمایت از بیماران
خاص و کمک به اداره ارشاد
برای تأمین هزینههای روز
خبرنگار بررسی شد.

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

فروش خانه

رهن و اجاره مغازه

//

تصمیمات ترافیکی برای شروع مدارس

عسکر یاراحمدی ،نیریزان فارس:
جلسه شورای ترافیک با حضور معاون فرماندار
و اعضای شورای ترافیک صبح چهارشنبه 13
شهریورماه در محل فرمانداری شهرستان
نیریز برگزار شد.
در این جلسه ابتدا مصوبات جلسه قبل مورد
بررسی قرار گرفت.

و شهرسازی استان مکاتباتی صورت گیرد تا
نواقص رفع گردد.
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عکاسخانه

ادبستانینریز

آرام کن این

آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
ای تیغتان چو نیزه برای ستمدراز

این تیزی سنان شما نیز بگذرد

چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد

بیداد ظالمان شما نیز بگذرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

گرد ُسم خران شما نیز بگذرد

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت

هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

زین
کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ْ

ناچار کاروان شما نیز بگذرد

ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن

تأثیر اختران شما نیز بگذرد

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد

بیش ازدو روز بود از ِ
آندگر کسان

بعد ازدو روز از ِ
آن شما نیز بگذرد

بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم

تا سختی کمان شما نیز بگذرد

		
در باغ،دولتدگران بود مدتی

این گل ،ز ِ
گلستان شما نیز بگذرد

آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه

ناروان شما نیز بگذرد
این آب َ

پیل فنا که شاه بقا ِ
مات حکم اوست

هم بر پیادگان شما نیز بگذرد

ایدوستان خواهم که به نیکیدعای سیف

یک روز بر زبان شما نیز بگذرد

این ِ
گرگی شبان شما نیز بگذرد

معرکه را

فاطمه زردشتی نی ریزی

باد پیچیده و آتش زده آن بال و پرت را
هی چرخ بزن ،زمزمه کن بین اسیران
آرام کن این معرکه را خسته ترینم
آن تیرسه شعبه ،هدف حرمله ،اصغر...

عکسی از نیریز متعلق به  118سال پیش
ارسالی ازدکتر محمدعلی گلچین

زیر عکس نوشته شده :گیاه آنغوزه .شرق نیریز ۲۱ .آوریل ۱۹۰۱
توضیح:
تاریخدرج شده زیر عکس مطابق است با یکشنبه
 ۱اردیبهشت  ۱۲۸۰خورشیدی و  ٣محرم
 ١٣١٩مهشیدی .یک فاصله زمانی  118سال و
 4ماهه.
در این دوره مظفرالدین شاه قاجار بر سر کار بود
و هنوز جنبش مشروطه به پیروزی نرسیده بود.

اکفهداستان

دکتر حسنعلی پیشاهنگ

پیش از این خواندید که اهمیت گل در ایران
باستان چنان بوده که برای هر روز از ماه،
نمادی از گل را در نظر گرفته بودند .در این
نوشتار روزهای ماه به ترتیب با نماد گل آن
شناسانده میشود:
روز هفتم :روز امرداد
َامرداد (امرتات) از دو بخش «َا» یعنی نه و
مرت ،یعنی مردن تشکیل شده است .و
معنی بیمرگی و جاودانگی میدهد.
در قرآن با نام ماروت به اواشارت شده است.
فرشته امرداد نگاهبان گیاهان است.
خرداد و مرداد با همکاری یکدیگر گیاهان و
جانواران را پاسداری میکنند و با آب و گیاه
که سرچشمه زندگی و رویش هستند پیوند
دارند.
نماد روزَامرداد گل زنبق است.
روزَامرداد مژده داد بدان
که جهان شد به طبع باز جوان
عدل بارید بر جهان یکسر
دولت و ملک شهریار جهان

فروش خودرو

زمان ثبتنام آزمون استخدامی سال
 ۹۸اعالم شد

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ب رابر رأی شماره  139860311005000291هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ن یریز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پوریا صنعتی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه
 0صادره از ن یریز درشش دانگ یک باب خانه به مساحت 121/38مترمربع پالک  29فرعی از  3450اصلی مفروز و مجزا شده از پالک  2فرعی از
 3450اصلی واقع در ن یریز بخش  22فارس خریداری از مالک رسمی خانم جمیلهدلخوش محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم م راتب
دردو نوبت به فاصله  15روز آگهی م یشود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعت راضیداشته باشند ،م یتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدتدو ماه اعت راض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعت راض،
دادخواست خود را به م راجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعت راض طبق مقررات سند
مالکیت صا در خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1398/06/03:

تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/06/18:

مصطفی علیخانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک نیریز

16333

اکفهپاراگراف

 /اگر به آدم بزرگها بگویید من خانه
قشنگی دیدم که با آجر قرمز ساخته شده
بود ،لب پنجرهاش پر از گلهای شمعدانی
بود و روی بامش پر بود از کبوتر نمیتوانند
زیبایی آن خانه رادر ذهن خود مجسم کنند.
باید به آدم بزرگ ها بگویید :خانه ایدیدم که
صدهزار فرانک قیمت داشت در این صورت
آنها با صدای بلند خواهند گفت :وای چه
خانه ی قشنگی بوده است.
(شازده کوچولو  /آنتواندوسنت اگزوپری)

برخیز و ببین خستگی همسفرت را
آرام کن این معرکه یدور و برت را
دریاب کمرتاشدهی خون جگرت را
قنداقهی خونین و گلوی پسرت را...

پاهای پر از آبله ،لبهای عطشناک
دستان قلم کردهی قرص قمرت را
باران که نیامد ،همگی تشنهدر ایندشت
ای کاش کمی آب از آن چشم ترت را...
آن گوشه کنار بدنت هلهله برپاست
بزمی که گرفته است همهدور و برت را
میمرد برادر به خدا کاش که زینب
میمرد و نمیدید به آن نیزه سرت را...

فرشته نگهبان گیاهان

//

ارسال تصاویر و متن برای شهروند خبرنگار 0917 800 1808

		
باد خزان نکبت ایام ناگهان

بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
بر حلق و بردهان شما نیز بگذرد

نام و نماد روزها در
ایران باستان

ساماندهی ورودی قطرویه
معاون فرماندار گفت :با توجه به اینکه در
ورودی شهر قطرویه کامیونهای سنگین
پارک میکنند برای جلوگیری از حوادث
ناگوار ترافیکی شهرداری قطرویه و پلیسراه
هماهنگیهای الزم برای ساماندهی
کامیونها انجام دهند و اداره راهداری عالئم
هشداردهندهدر آنجا نصب کند.
همچنین ساماندهی سرویس مدارسدر جلسه
شورای ترافیک مطرح شد که خبر کامل آن در
صفحه 3درج شده است.

ادامه از صفحه یک
بادستگاههای اجرایی متقاضی جذب نیرو ،هفتمین آزمون استخدامی متمرکزدستگاههای اجرایی
کشور در نیمه دوم آبان ماه سال  ۱۳۹۸توسط سازمان سنجش آموزش کشور به طور همزمان در
سراسر کشور برگزار میشود.
وی تصریح کرد :همچنین ثبتنام از متقاضیان هفتمین امتحان مشترک فراگیردستگاههای اجرایی
کشور برای سال  ۹۸در اواخر شهریورماه جاری ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به
نشانی  www.sanjesh.orgصورت خواهد پذیرفت.

وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

ونشتار

ترافیک مدارس
ولیزاده در این جلسه گفت :روبهروی مدرسه
تربیت ،شهید قارینیا و آیتاله غفاری یک
معضل ترافیکی وجود دارد که باید با همکاری
راهنمایی و رانندگی برای رفع آن تدابیری
اندیشیده شود.

نصب برج نوری
شاهسونی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای خبر از افتتاح برج نوری در ابتدای
ورودی شهرک وزیره داد و گفت :در چند روز
گذشته این برج نوری به بهرهبرداری رسیده
است اما  14کیلومتر از مسیر جاده قطرویه به
شهرک وزیره تحویل اداره راهداری نشده است.
در این مسیر یک سری نواقضی وجود دارد از
جمله احداث پارکینگ و نصب عالئم راهنمایی
و رانندگی که باید رفع گردند و تا این نواقص
برطرف نگردد ما این مسیر را تحویل
نمیگیریم .
هدایت معاون فرماندار گفت :برای رفع این
نواقص با دفتر فنی استانداری و اداره کل راه

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد

هم رونق زمان شما نیز بگذرد

ای تو رمه سپرده به چوپان گرگْ طبع

اسپاتیها مجوز بگیرند
در این جلسه مصوب شد که رانندگان اسپات
بر اساس مقررات از طریق شهرداری صالحیت
آنها تأیید شوددر غیر اینصورت از فعالیت آنها
جلوگیری شود.
هدایت در این خصوص گفت :مردم از
آژانسهایی استفاده کنند که خودروی آنها
دارای آرم مخصوص این شرکت باشد.

آسفالت معابر نیریز
حامد فرغت شهردار نیریز در جلسه شورای
ترافیک گفت :تاکنون بیش از  60هزار مترمربع
از معابر شهر نیریز آسفالت شده و در تمام این
نقاط خطکشی صورت گرفته است .هرچند
خطکشیهای عابر پیاده هزینه سنگینی برای
شهرداریدر پی خواهدداشت.

کافهادبیات

سیف َفرغانی
از شاعران ایرانی قرن هفتم و هشتم مهشیدی .وی اصالتًا از َفرغانه ماوراءالنهر بود
کهدردوره سلطه ایلخانان و مغوالندر آسیای صغیر میزیست .ویدر سال 749
مهشیدی ودر هشتاد سالگیدر یکی از خانقاههای آقسرای ترکیه وفات یافت.
سیف فرغانیدر قالبهای قصیده ،قطعه ،رباعی و غزل ،شعر سروده است[ که از
 ۱۲هزار بیت بیشتر است]؛در قصیدههای خود ردیفهایدشوار را برمیگزید و
در ترکیبات و مفردات از وارد کردن آثار لهجه محّلی ابا نداشت .تنها اثر باقیمانده
از او دیوان وی است که خودش آن را گردآوری کرده.
غزلهای سیف عادتًا وقف بر موعظهها و انتقادهای اجتماعی و بیان حقیقتهای
عرفانیاست و به شاعران دیگر نیز سفارش میکند که از مدیحهگویی پرهیز و
قناعت پیشه کنند یا طبع خود را به غزلگویی و ستایش معشوق یا وعظ و اندرز
بگمارند.
بیان نقیصههای اجتماعی و برشمردن زشتیها و پلیدیهای طبقه فاسد جامعه،
جدی ،خالی از هزل و مطایبه
در اشعار سیفدیده میشود .این نقدهای صریح و ّ
است .سیف فرغانی مسلمان و از اهل سنت بود ودر فقه مذهب حنفیداشت؛در
عین حال از قدیمترین سخنورانیاست که در مرثیه شهیدان کربال شعر گفته
است .قصیده زیر ،یکی از معروفترین واکنشهای اجتماعی این شاعر آزاده است
که خطاب به سپاهیان مغول سروده شده:
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روستا بود و عوالم مخصوصش .خوراکش منحصر
میشد به تخممرغ و هرآنگاهی شود شنبه به نوروز
گوشت «بز» که آن را هم تا خبر میشدیم میدیدیم
جاتر است و بچه نیست.
در برنامه خوراک روزانه یکی دو نوبت تخممرغ بود
که به صورتهای مختلف از آن بهره میگرفتیم .اگر
تخممرغ را نمیخوردیم مجبور بودیم شکم پیچ در
پیچ را با نان «َپتی» پر کنیم که این هم شدنی نبود.
تازه بعضی اوقات همین تخم مرغ هم گیرمان
نمیآمد.
از تخممرغ نزدیک بهده نوع خوراک جورواجور تهیه
میکردیم .هر یک با مزهای و رنگی و بویی...
من بودم و نوذر که او یکسال بیش از من سابقه کار
داشت ،و اکنون با تخممرغ بیشتر انس گرفته بود.
آن روز صبح تصمیم گرفتیم برای یکیدو روز هم که
شده با تخممرغ قهر کنیم  ...ظهر که شد شکم را با نان
نازک بستیم که گلهای نکرد.
عصرها که میشد با رفتن بچهها ،مدرسه از حرکت
میافتاد .سکوت غمگینی به مدرسه میآمد که
تحملش را نداشتیم.
آن روز عصر هنوز در مدرسه بودیم که صدایی در
فضای روستا پخش شد« :های بیا به ماهی ،های بیا
به ماهی»
وجود ماهی در روستا از عجائب بود.

همچنیندر این سالها میرشهاب الدین نیریزی
فیلسوف ودانشمند و فقیه و خوشنویس(متوفی
 1325مهشیدی) و سید جواد نیریزی عالم و
فقیه (متوفی  1332مهشیدی) در اوج مقام
علمی بودند.
احتما ًال عکس در محدوده کوههای هرگان و
قطرویه گرفته شده است.

در این سالها هنوز پلیس جنوب یا تپانچهداران
جنوب پارس (به انگلیسیSouth Persia :
 )Riflesیا همان اسپیآر تشکیل نشده بود و
تصور این که برخی افراد داخل عکس ممکن
ِ
ِ
هندی اسپیآر نیریز باشند،
سربازان
است
نادرست است.
نام عکاس و منبع عکس نامشخص است.

بیشام با مهمان
تا اسمش را شنیدم ،گویی االندارم ماهی سرخکرده
شب عید نوروز را که مادربزرگ تهیه میکرد
میخوردم .دهنم آب افتاد .مادربزرگ بود و نگاههای
مهربانش و سفارش روی سفارش که مواظب
تیغهای ماهی باشید ،که نوذر گفت :پسر چرا معطلی
بزن بریم.
خوشحال از مدرسه بیرون آمدیم .جلو روستا
پیرمردی که چهرهای تکیده و بینی عقابی داشت
نشسته بود و با ماهی کوچکی کهدردستش بود بازی
بازی میکرد و پیش رویش تعدادی ماهی بود که
سرهایشان از گونی بیرون بود .نگاه ماهیها بیفروغ
بودند .هنوز از اهالی روستا کسی به سراغ پیرمرد
ماهیفروش نیامده بود.
پرسیدم :ماهیها تازه است؟
پیرمرد همانطور که با ماهی در دستش مشغول بود
گفت :کمال و معرفتدارید میبینید.
نوذر یک دانه ماهی از گونی بیرون کشید که وزنش
به یک من میرسید .رنگ ماهی خاکستری تیره بود
با فلسهایی هر یک کوچکتر از یک سکه دهشاهی.
حاال چند بچه روستایی با حسرت به دست مر د زل
زده بودند.
نوذر گفت :پدرچقدر میشه؟
پیرمرد گفت :قابلی نداره ،هرچی بدیدعات میکنم.
نوذر گفت :بیست تومان چطوره؟
پیرمرد گفت :خدا برکت بده ،زیاد هم هست.
به پیرمرد که اسکانس بیست تومانی را در جیبش
میگذاشت گفتم :باز هم ببینمت.
گفت :تا قسمت چی باشد.
هنگامی که به طرف مدرسه میرفتیم نوذر گفت
امشب سرخ میکنیم با نان ،فردا ظهر پلوماهی
میخوریم .قبول؟
گفتم :قبول.
فلسها به آسانی از تن ماهی جدا نمیشدند ،ولی ما
دست بردار نبودیم و با کارد به جانش افتادیم.
تا تن ماهی از حجاب فلسها پاک شد ،نزدیک به
یکساعت طول کشید .ماهی را شستیم ،آرد و ادویه

زدیم و آن را به درخت اناریکه گوشه حیاط مدرسه
تنها نشسته بود آویزان کردیم.
نوذر گفت :اگر میتوانستیم هفتهای دو نوبت ماهی
بخوریم خوب بود.
گفتم :اگرمیتوانستیم؟!
جلو قهوهخانه مال سوسن ایستاده بود و با سگش بازی
بازی میکرد.
گفتم :نوذر چطوره مال سوسن را هم به شام دعوت
کنیم؟
گفت :خوبه...
وقتی به مدرسه باز می گشتیم مال سوسن هم با ما بود.
او یک دنیا صفا داشت ...در روستا تنها کسی بود که
بیش از همه با ما میجوشید.
حاال آفتاب پاورچین پاورچین از روستادور میشد .به
مدرسه که رسیدیم تاریکی کمرنگی همه جا را گرفته
بود.
نوذر رفت که چراغ را روشن کند ،سراغدرخت انار که
رفتیم ماهی نبود.
گفتم :نوذر ماهی نیست.
گفت :بس کن بابا شوخیت گرفته!

گفتم :شوخی چیه؟ ماهی نیست.
و حاال هر سه کناردرخت انار ایستاده و به جای خالی
ماهی مینگریستم.
نوذر گفت :یعنی چی شده؟

زینقندپاریس

پارسی بگوییم:
به جای «افول» بگوییم :غروب کردن ،پنهان شدن
به جای «اقارب» بگوییم :نزدیکتران ،خویشان ،بستگان
به جای «اقران» بگوییم :همانندان ،نزدیکان
درست بنویسیم:

َطَلبه :این کلمه در عربی جمع طالب است و در متون قدیم فارسی نیز به
صورت جمع و به معنای «طالبان علم» به کار رفته است« :شک نیست که
میسرتر است و اسباب ساختهتر و طلبه علم آنجا
افاضت ِعلم آنجا (=در بغداد) ّ
بیشترند» (مکاتیب فارسی غزالی )44 ،اما از چند قرن پیش این کلمه را در
فارسی به منزله مفرد و به معنای «محصل علوم دینی» به کار می برند و به
ّ
طلب جمع میبندند و اشکالی ندارد.
برگرفته از :غلط ننویسیم ،اثر ابوالحسن نجفی ،ص .260

برگیازتاریخ

فساد اقتصادی در دربار
شاهان قاجار

ابوالقاسم فقیری

مالسوسن گفت :یکی بردتش!
گفتم گمان نمیکنم .تو که بهتر از من میدانی اینجا
احتیاج هست ولیدزدی نیست.
مالسوسن برگشت و گفت :احتیاج و دزدی دوستان
قدیمیاند.
نوذر گفت :اگر بفهمم کار کیه!
داشتیم به طرف اطاق میرفتیم که سگی از یکی از
کالسها بیرون آمد که با زبان اطراف دهنش را لیس
میزد.
گفتم :نوذر سگ!
سگ آرام و بیخیال جلو میآمد .خشمی بیمانند به
سراغمان آمده بود .نوذر گفت :حاال فهمیدم .کار،
کا ِر این نابکاره  ...و جلدی پرید د ِر مدرسه را بست.
تا آمدیم به خود بجنبیم نوذر با چوبی به طرف سگ
رفت...
سگدرمانده اینطرف و آنطرف میرفت.
گفتم :نوذر کارت بیهوده است!
گفت :راست هم میگویی ولیدلم خنک میشه!
حرف واقعی را مالسوسن زد .اینها واسه فاطی تنبون
نمیشه! و برای ماها شوم شب!
سگ گوشهای کز کرده بود و با نگاهی ملتمس به نوذر
مینگریست.
گفتم اوگرسنه بود .پسر! گرسنه که ایمان ندارد .او به
عادت هر شب به سراغ ما آمده بود .رفتم در را باز کردم
و سگ در یک چشم به هم زدن جاخالی کرد.
کتری روی چراغ به صدا درآمده بود .مال سوسن به
رادیو گوش میداد .نوذر غصهدار بود .مثل اینکه
کشتیش غرق شده بود.
گفتم :فکر ش را نکن.
سردر گوشم گذاشت و آرام گفت :به فکر ماهی نیستم
به فکر مهمانمان هستم.
گفتم :غصهاش را نخور و به سراغ تخممرغهایی که
گوشه طاقچه تنگدل هم نشسته بودند ،رفتم.
برگرفته از:
مجموعهداستاندیو ،ناشر :انتشارات نوید شیراز

پادشاهان قاجار برای
پر کردن خزانهاشان
هر ساله در روز عید
نوروز حکام تمام
ایاالت را تغییر می
دادند و از این انتصابات
فراوانی
رشوههای
میگرفتند.
کسانی به مقام حاکم
یک ایالت منصوب
میشدند که مبلغ
بیشتری پول نقد،
به عنوان پیشکش به شاه بپردازند .شاه نیز
بیتوجه به صالحیتشان هر کس پول بیشتری
پیشکش میکرد او را به مدت یک سال حاکم
یک ایالت مینمود .حاکمی که به این ترتیب
گماشته میشد در طول یک سال دوران
حکمرانیاش مشغول چاپیدن مردم بود و
همه تالش خویش را مصروف گرفتن پول از
مردمان از هر راه و با هر وسیلهای میکرد تا
پولی را که به شاه پرداخته و به عالوه سال بعد
برای به دست آوردن مقام دیگر باید بپردازد،
تأمین نماید!
همچنین این حاکم میبایستدردوران کوتاه
حکومت خویش ،در کنار ُپر کردن جیب خود و
اندوختن ثروت ،حقوق سربازان و خدمتکاران
و مخارجدارالحکومه خود را نیز تأمین نماید.
در چنین اوضاع و احوالی ،وضع مردمان
بدبخت که فریادشان از بیعدالتی به آسمانها
میرفت و فریادرسی هم پیدا نمیشد ،روشن
است چگونه بوده!
برگرفته از:
صفحه اینستاگرام @tarikhvadastan
به نقل از :شرح زندگانی من ،جلددوم ،عبدالله
مستوفی.

