آالچیق
شبکههای اجتماعی

سرآشپز

 /خواندن شعر و کتاب دامنه واژگان ما را وسیعتر و دریچههای
جدیدی به ذهنمان باز میکند   ...

کوفتهعدس

موادالزم:
عدس2 :لیوان  /پیاز۱:عدد  /سیر۲:حبه
تخممرغ۱:عدد  /روغنزیتون ۴:قاشق غذاخوری
زیره۱:قاشقغذاخوری  /آردسوخاری 1/5:لیوان
جعفری۳:قاشق غذاخوری
نعناعخشک۱:قاشقغذاخوری
نمک ۱:قاشق مرباخوری  /پاپریکا ۱:قاشق غذاخوری
روشتهیه:
عدسها  را پخته و کامل آبش را میگیریم؛ پیاز و سیر

 /وقتی انسانها همدیگر را دوست داشته باشند ،همدیگر
را میبخشند .اما وقتی دائماً مجبور به این کار شوند ،از دوست
داشتن همدست برمیدارند...
ِ

را رنده کرده و با کمی روغن زیتون تفت میدهیم و
همراه با تخممرغ ،ادویهها ،آردسوخاری و جعفری به
عدسها اضافه میکنیم .کامل ورز میدهیم و مخلوط
را در یخچال میگذاریم تا سرد شود .روغن داغ
میکنیم و از مواد به اندازه یک پرتقال برمیداریم و در
روغن سرخ میکنیم.

شیرینیپزی

کیک بدون شکر با شیره انگور
برای درست کردن کیک بدون شکر باید از شیره
خرما یا انگور استفاده کنید .من در دستور یک
قاشق شکر گفتهام ،چون برای متعادل کردن طعم
شیره الزمه .حاال اگر شیره شما خیلی شیرین
نیست یک قاشقدیگه هم اضافه کنید.
مواد الزم:
 1.5پیمانه آرد سفید.
سهچهارم پیمانه شیره انگور یا خرما (دوشاب).
یک قاشق غذاخوری شکر.
یکچهارم پیمانه آب ولرم.
نصف پیمانه روغن مایع.
نصف قاشق غذاخوری بکینگ پودر.
دو عدد تخم مرغ.
شیوه پخت:
ابتدا فر رو با حرارت ۱۸۰درجه روشن کنید.
آرد و بکینگ پودر رو با هم الک کنید و کنار
بذارین.
تخم مرغ ،شکر و روغن رو با همزن در حد دو سه
دقیقه بزنید تا کرم رنگ بشه .بعد شیره انگور و آب

 /خانهداری یکی از سختترین شغلهاست:
حقوق ندارد ،بازنشستگی ندارد ،ساعت کار مشخصی ندارد!
به عنوان وظیفه همسرت به آن نگاه نکن .گاهی به خاطر انجام آن
از همسرت تشکر کن و معجزه تشکرت رادر رفتارش ببین.
 /زنان باید در طول زندگی خود با دیگران ارتباط داشته باشند.
آنها به داشتن ارتباطات اجتماعی و شادی نیاز دارند؛ چون اگر
شادی در زندگیشان وجود نداشته باشد ،احتمال افسردگیشان
بیشتر میشود .برای آنکه بتوانید عوامل خطرزا را کاهش دهید،
متخصصان توصیه میکنند دالیلی پیدا کنید که صبح زود از
خواب بیدار شوید .عشق ،خانواده ،فرزندان ،کار ،جامعه ،داشتن
گل و گیاه یا حیوانات خانگی و انجام کارهای داوطلبانه میتوانند
دالیل خوبی برای شادی و زندگی بهتر باشند.
 /اگه تالش کردی و شکست خوردی  بهت تبریک میگم .بیشتر
مردم حتی تالش هم نمیکنن...
 /تو باید خودت رو محاکمه کنی .این سخت ترین کاردنیاست!
ِ
قضاوت خودت  ،از قضاوت کردن دیگران خیلی سختتره .اگر
بتونی در مورد خودت درست قضاوت کنی ،تو قطعاً آدمی با عقل و
دانش واقعی هستی ( ...شازده کوچولو  ️ /آنتواندوسنت اگزوپری)
 /بادروغ ميشه خيلى چيزارو بدست آورد؛ ولى نميشه نگهشون
داشت.

گرم رو با هم مخلوط کنید و به مواد اضافه کنید.
تند تند هم بزنید تا کام ً
ال یکدست بشه و روی اون
پر از حباب بشه.
حاال مخلوط آرد الک شده رو کمکم به مواد اضافه
کرده و با لیسک بصورتدورانی هم بزنید.
قالب رو با کره یا روغن جامد چرب کنید .میتونید
از روغن جدا کننده کیک از قالب هم استفاده
کنید .مایه کیک روداخلش بریزین.
اگر دوست داشته باشین مقداری گردوی خرد
شده یا کشمش هم روی اون بریزین .قالب رودر فر
به مدت  ۳۵تا ۴۵دقیقه قرار بدین تا بپزه.

 /تنها چیزی که باعث میشود او را به طور کامل فراموش نکنم،
این است که گاهی از خودم میپرسم ،آیا او هم گاهی به من فکر
میکند؟ ️( آنا گاوالدا)
 /می خواهم به ویژه به مادران کمک کنم این نکته رادرک کنند
که« :وقتی نیازهای اساسی خود را به خاطر فرزندشان نادیده
میگیرند ،اغلب این فرزند آنهاست که تاوان خواهدداد».
(عاشقى يعنى جدايى  ️ /گاى كورنو )
/یکی از شجاعانهترین تصمیمها  ،رها کردن آن چیزیست که به
روان شما آسیب میرساند !...
 /از نظر  ۶۸درصد از مردان ،زنان به هنگام لبخند زدن حتی از
زمانی هم که آرایش میکنند زیباترند️.
 /به کسانی که دوستشان دارید ،بالی برای پرواز ،ریشهای برای
برگشتن ودلیلی برای ماندن بدهید( .داالیی الما)
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پای درس آیت اهلل سید رضا بهاءالدینی

 /گمان کردهاید با اسم کار درست
میشود .اگر کسی گفت :من بنده خدا
هستم ،ولی حقوق همسایه را تضعیف کرد،
حقوق همشهریها را تضعیف کرد ،تکالیف
الهی را حفظ نکرد و گوش و قلب و دستش
در اختیارش نبود ،این بنده شیطان است،
نه بنده خدا .انسان نمیفهمد و نمیخواهد
بفهمد.
 /نماز ،معراج است .اگر نماز انسان صادقانه
باشد و حرفهایی که در نماز میزند دروغ
نباشد ،این نماز معراج است .وقتی انسان
َعین»؛
َست ُ
میگوید« :إیّاک نَ ْع ُب ُد َو إِیّاک ن ْ
یعنی عبادت و بندگی من منحصر به
حقتعالی است ،بنده هیچ موجودی غیر
از خدا نیستم ،استعانت به غیر از خدای
تعالی ندارم و در تمام حوائج؛ علوم ،اقتصاد،
سالمت و شفا ،پناهگاه من خدای تعالی
است .اگر انسان موجودی باشدکه غیر خدا
را عبادت نکند و به ماسوی الله استعانت
نجوید ،نماز معراج اوست .معارف ،اخالق،
عبادات ،صوم و صالت و حج برای این است
که انسان به این مرتبه برسد .به مرتبهای
برسد که به همه موجودات جهان و اربابها
مثل خود ما هستید .شما ارباب
بگوید :شما ِ

 /جوانی و نشاط موقت ،باالخره از انسان
گرفته میشود ودیگر از لذاتدنیا نمیتواند
استفاده کند ،ولی همیشه از لذات روحانی
بهرهمند است .انسان باید خود را به آن لذات
برساند .لذات روحانی نصیب زبان هرزه
و چشم هرزه نمیشود .باید خود را اصالح
کرد .از مبادی شروع کنید .اگر خود را در حد
خودتان اصالح کنید ،با همان میفهمید که
خدایی هست.

تلنگر

چگونه سنگاپور از فالکت به رفاه رسید؟
در قرن گذشته ،سنگاپور دچار فالکت و
بدبختى بود،
فقر ،بیمارى ،فساد و جرم و جنایت بیداد
میکرد،
مناصب دولتى  به کسانى  که باالترین
قیمتها را پیشنهاد میکردند فروخته
میشد،

پلیس درآمد سارقان را با آنان تقسیم
میکرد،
فرماندهان ارتش ،زمینها و برنجزارها را
احتکار کرده بودند،
قضات ،احکام خود را میفروختند،
همه میگفتند اصالحات ناممکن است؛
اما من به معلمان روى آوردم.

آناندر فالکت بودند!
به آنها باالترین حقوقها را پرداختم و
به ایشان گفتم :من مؤسسات دولتى را
مىسازم و شما براى من انسان بسازید.
و اینگونه بود که سنگاپور به کشورى
متمدن و قدرتمند تبدیل شد.
  -لى کى وان یو ـ بنیانگذار سنگاپور جدید

سوغاتی
کفاش پیر مهربون
صبح که میشه ،مییاد بیرون
کلید رو پیدا میکنه
مغازه رو وا میکنه
کفشا همه قطار ،قطار
ردیف میشن رویدیوار
تو کفّاشی ،پشت شیشه
کفش منمدیده میشه
اوستای کفاش چیداره؟
چکشداره ،قیچیداره
اول یه پیشبند میزنه
با شادی لبخند می زنه
میشینه روی چهارپایه
چشم میدوزه به همسایه
همسایهاش کفشدوزکه
سر تا پاهاش پر از لکه
اونها با هم کار میکنن
کارهای بسیار میکنن
میخ می زنن میچسبونن
زیر لب آواز میخونن
واکس میزنن از همه رنگ
کفشا میشه خیلی قشنگ
با نخ و سوزن شب و روز
مشغول میشن بهدوخت ودوز
با کار اونها همیشه
کفشای کهنه نو میشه
شاعر :اسدالله شعبانی

َت َرکهای
عمیق...

لوییزا می الکات
زاده  ۲۹نوامبر ۱۸۳۲
میالدی ،رماننویس
آمریکایی.
پدر آلکوت آموزگار
مدرسه دینی و امور خیریه بود و خانواده
فقیری را اداره میکرد.
وی که پدرش را به شدتدوستداشت،
برای کمک به خانوادهاش از همان
نوجوانی به کار خدمتکاری و
معلمی
ِ
سرخانه مشغول شد و اولین اثرش را
در  16سالگی نوشت .بعدها نیز برای
کسبدرآمد بیشتر؛داستان ،رمان و آثار
بازاری نوشت .مشهورترین اثر وی «زنان
کوچک» بود که آن را در سال 1868
نوشت و به دنبال موفقیت و استقبال
مردم از آن ،سه اثر دیگر به نامهای
همسران خوب ،مردان کوچک و پسران
جو نوشت.
کتاب زنان کوچک در سال اول انتشار،
بیش از  ۶۰هزار نسخه فروش داشت.
این کتاب ،همچنان به چاپ میرسد و
خریداردارد.
زندگی آلکوت از جهات بسیاری شبیه
زندگی شخصیت جوزفین در رمان زنان
کوچک است.
ویدر  6مارس 1888درگذشت.
جمالت زیر از این نویسنده است:
 یکی از خاصیتهای عشق ،زیباترکردن انسان است.
 ما درهایی که دختر دارند ،بایدچشمانی تیزبین و زبانی محتاط داشته
باشند.
 من هرگز نمیدانستم وقتی دو نفراینطور همدیگر را بپرستند و برای
خاطر یکدیگر زنده باشند ،همین دنیای
خودمان هم میتواند شبیه به بهشت
باشد.
 یک دوست وفادار تکیهگاه قوی است؛و کسی که او را یافت ،گنجینه ای پیدا
کرده است.

فاطمه زردشتی نیریزی
گره پشت روسریاش را محکم کرد و
همانطور که با سیم ظرفشویی به جان
قابلمه رنگ و رو رفته افتاده بود ،زیرچشمی
نیمنگاهی به مرد انداخت که توی درگاه با
وازلین مشغول چرب کردن ترکهای
عمیقدستهایش بود...
_ کارگریام شد کار؟ یه روز کار هس ،دو
روز نیس ...زمستونام که دیگه قربونش برم
بدتر از تابستون.
یه روز برفه ،یه روز بارونه ،یه روز
یخبندونه ...یه روز کوفته ،یه روز زهرماره...
شیر آب را باز کرد و تندتند مشغول آب
کشیدن ظرفها شد...
_  میدونی چیه؟ بحث عرضه و َجنمه...
َمردای مردم رو ببین ...عرضه دارن؛ ُجربزه
دارن ...خونه میخرن .ماشین عوض میکنن،
نمیذارن هیچی تو دل زن و بچشون
بمونه....
شیر آب را بست و کهنهی نمدار را روی گاز

سهم من از
آسمان...

نسترن سفری
کشید...
_ اص ً
ال چرا راه دوری بریم؟ همین
محمودآقا ،آه نداشتن با ناله سودا کنن.
حاالشو ببین ،جنم داشت .همین چن روز
پیش برا تولد اکرم زنش النگو خریده بود.
چن ماه قبلم ماشینشون رو عوض کردن،
هر روز یه تیپ ،هر روز یه مدل...
آهی کشید و سری تکان داد و به مرد که
سرافکنده د ِر قوطی وازلین را میبست
نگاهی انداخت...
_ شکر خدا حرفیام نداری بزنی ...منم بودم
زبون قورت میدادم...
صدای آژیر فضای سنگین خانه را در هم
شکست.
چادرش را سرش انداخت و به سمت در
دوید .از الیدر نگاهی به بیرون انداخت.
کوچه پر از آدم بود...
پناه بر خدا ...اص ً
ال به محمودآقا نمیخورد
موادفروش باشه!

زینقندپاریس

غلطهای متداول در زبان فارسی
از دیدگاه استاد حسن عمید

ابهت:
کلمه ابهت به معنی بزرگی و عظمت و
شکوه و نخوت ،به ضم «همزه» و ضم «بای
مشدد» و فتح «ها» است (اُبُّ َهت) .ولی به ضم
«همزه» و «با» و فتح «های مشدد» (اُبُ َّهت)
تلفظ میکنند که غلط است.
اَتالل:
اَتالل (به فتح) جمع «تل» به معنی تپه و
پشته و توده خاک یا ریگ است ،و اَطالل (به

فتح) جمل َطلَل (به فتحین) به معنی موضع
مرتفع و آثار ساختمان و عمارت و باقیمانده
بنای قدیمی است.
استعمال هر یک از این دو لغت به جای
دیگری غلط است.

برگرفته از:
عمید ،حسن (بیتا) غلطهای فاحش فرهنگهای
فارسی به عالوه غلطهای مشهور و متداول ،تهران:
انتشارات کتابخانه گوتنبرگ ،ص .111

سهمم از آسمان را
در چمدانم گذاشته ام
دیگر دلم
از بی مهری ماه نمی گیرد
وقتی خورشید
همراه من است...

اکفهپاراگراف

 /اگر به آدمبزرگها بگویید من
خانهی 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 را در ذهن خود مجسم کنند .باید
به آدم بزرگها بگویید :خانهای دیدم
که صدهزار فرانک قیمت داشت؛ در
این صورت آنها با صدای بلند خواهند
گفت :وای چه خانهی قشنگی بوده
است.
شازده کوچولو/دوسنت اگزوپری

   /زن ها همیشه مادرند و مردها بچه...
مث ًال فرهاد ،مجنون ،پادشاه ،شاعر،
من ،هرکس که باشد همیشه دلش
میخواهد یک زن در زندگیاش باشد
که مدام بهش رسیدگی کند و مراقبش
باشد .میگویند پشت سر هر مرد
بزرگی یک زن ایستاده ،اما پشت سر
هیچ زنی ،هرگز مردی نیست.
سال بلوا /عباس معروفی

َمیلیاردرهای موفلس

یه کتاب خوب برای بچههای خوب

قصههای ماندگار پروین اعتصامی

کفاش

یکفنجانشعر

ماجرای تبعه غیرموجاز

به کوشش سمیه نظری

زهرا بعد از ریختن دانه برای جوجهها روی
پله نشست و به جوجهها نگاه کرد .مادربزرگ
عصا -زنان به حیاط آمد ،کنار زهرا روی پله
نشست و پرسید« :چیزی شده دخترم؟ چرا
نمیروی با دوستانت بازی کنی؟»
زهرا به صورت مهربان مادربزرگ نگاه کرد
و گفت« :من فردا به شهر برمیگردم .دلم
میخواهد برای دوستانم سوغاتی ببرم ،اما
اینجا که بازار ندارد!»
مادربزرگ لبخند زد و گفت« :دوست داری
عروسکی شبیه همان که به تو دادم برای
دوستانت ببری؟»
زهرا از جا پرید و گفت« :بله خیلی خوب
است ،مادربزرگ عروسکی که به من هدیه
دادید از کجا خریدید؟»
مادربزرگ دستی بر سر زهرا کشید و گفت:
«خودم برایت درستش کردم!»
زهرا با چشمان گرد پرسید« :یعنی عروسکم
را نخریدی؟»
مادربزرگ چارقدش را مرتب کرد و گفت:
«بلندشو زهرا جان بیا با هم برای دوستانت
عروسک بقچهای درست کنیم تا برای
سوغاتی ببری!»
زهرا با خوشحالی همراه مادربزرگ راه افتاد.
مادربزرگ پارچه بزرگی روی زمین پهن
کرد ،یک جعبه آورد و روی پارچه گذاشت
و نشست.
چندتکه پارچه از توی جعبه
بیرون آورد و آن را به
شکل مربع برید .مقداری
پنبه توی پارچه ریخت و

ِزت َ
عین ّإل عبا َد َ
ک
َ « /ف ِبع َّ
ِک َُل ْغ ِویَ َّن ُه ْم أَ ْج َم َ
َ
صین»   .شیطان گفت :به ع ّزت و
ِم ْن ُه ُم الْ ُم ْخل َ
جالل تو قسم که خلق را تمام گمراه خواهم
کرد .مگر خاصان از بندگانت را کهدل از غیر
بریدند و برای تو خالص شدند( .ص 82/و
)83
این ندای شیطان است که همه را فریب
میدهیم ،مگر بندگان با اخالص را که
عبودیت خدا را اختیار کنند و برای غیر خدا
در عبودیت آنان سهمی نباشد .این منشأ
برکات است ،منشأ ایمان و علوم الهی است.

اقتصاد هم در دستگاه خدا هست .خدا هم
َّق الل َه یَ ْج َع ْل لَ ُه َم ْخ َر َجاً
اقتصاد داردَ « :و َم ْن یَت ِ
ِن َح ْی ُث الیَ ْحت ِ
َس ُب» و هر کس خدا
َو یَ ْر ُز ْق ُه م ْ
ترس و پرهیزکار شود خدا راه بیرون شدن
(از عهده گناهان و بال و حوادث سخت عالم)
را بر او میگشاید .و از جایی که گمان ن ََبرد به
او روزی عطا کند (طالق 2/و . )3
شما غصه نان را نخور .اگر تقوا پیدا کنی ،نان
بهد ِر خانهات میآید.

به کوشش فاطمه زردشتی نیریزی

اکفهداستان

خالق زنان کوچک

لذات روحانی نصیب زبان و چشم هرزه نمیشود
نیستید ،بلکه بنده و رعیتید .ارباب فقط
حقتعالی است .اگر انسان به این مرحله
نایل شود ،این عروج و معراج اوست ،ولی
خدا باید توفیق بدهد تا کسی بتواند خود را
به این مرحله برساند.
این مرحلهای است که اگر انسان به آن
نایل شد ،از مالئکه و تمام عقول مجرده
و موجوداتی که جز خداپرستی انجام
نمیدهند ،اشرف و باالتر است .علت این
است که این انسان ،مرد حق و مرد حرکت
است و با همه ابتالئات ،ابتال به آتشدرونی و
آتش برونی ،حرکتش عقالیی است .مالئکه
این مقام را ندارند.

کافهادبیات
گنجینههایادب

درسهای اخالقی

بچهها سالم

آن را مثل یک بقچه جمع کرد و با نخی محکم
بست! سپس پارچه سفیدی برداشت و یک
مربع کوچک دیگر هم برید و تویش پنبه
ریخت و باز مثل بقچه بست.
با پارچه مشکی و قرمز برایش چشم و دهان
گذاشت و با مقداری کاموا موهایش را
چسباند .بعد هم هر دو بقچه را به هم وصل
کرد.
رو به زهرا کرد و گفت« :به همین راحتی
میتوانی برای دوستانت عروسک بسازی!»
چشمان زهرا از خوشحالی برقی زد و گفت:
«وای خیلی زیبا شد!»
او برای ساخت عروسک بعدی دست به کار
شد و برای دوستانش عروسکهای زیبا با
لباسهای خال خالی و روسریهای ُگل گلی
ساخت.
عروسکها را کنار هم چید و گفت« :وقتی
به خانه برگردم ساخت این عروسک را به
دوستانم یاد میدهم»
مادربزرگ چند تکه پارچه از توی جعبه
برداشت و گفت« :پس اینها را هم ببر خانم
معلم عزیزم»
زهرا تشکر کرد و پارچهها و عروسکها
را توی کیفش گذاشت .آن شب زهرا از
خوشحالی خوابش نبرد و تا صبح ستارههای
آسمان زیبای روستا را شمرد.
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بچههای عزیز!
شاید نام پروین اعتصامی را شنیده
باشید .او «مشهورترین شاعر زن
ایران»است .نام اصلیاش رخشنده
اعتصامی است و از کودکی فارسی،
انگلیسی و عربی را نزد پدرش
آموخت و از همان کودکی زیر نظر
پدرش سرودن شعر را آغاز کرد .پدر

او یوسف اعتصامی ،شاعر و مترجم
بود و در کشف استعدادها  و ذوق
پروین به سرودن شعر نقش مهمی
داشت.
تنها اثر چاپ شده از پروین ،دیوان
اشعار اوست که اشعار زیادی از اودر
آن چاپ شده است.
حاال فرشته جندقیان از بین
شعرهای پروین  داستانهایی را برای
شما انتخاب و بازنویسی کرده است.
کتاب «قصههای ماندگار پروین
اعتصامی» دارای  36داستان است
که شما با خواندن آنها نکات تربیتی
و اجتماعی زیادی را میآموزید.
از جمله داستانهای این کتاب

میتوان به :دکان روباه ،بازی
روزگار ،مورچه در ملک سلیمان،
گنجشک جوان ،و سگ وفادار اشاره
کرد .
در داستان بلبل خوشخیال این
کتاب آمده است:
«بلبل خندید و پاسخداد:
نه مورچه کوچولو! هنوز خیلی زود
است .من میخواهم از این هوای
خوب لذت ببرم.
مورچه گفت :خب ،لذت ببر! چه
ایرادی دارد؟ در کنار لذتبردن به
فکر آیندهات هم باش».........
این کتاب   45صفحهای را انتشارات
آثار نور منتشر کرده است.

ویژه طنز نیریزان فارس

لنگلنگان میروم من با خ ِر خود شا ِد شاد
میزنم هی حرف حق را ،هرچه بادا ،هرچه باد
سال پنجم  /شماره245  :
یکشنبه 21دی 1399
قیمت 2 :قرون

شعردونی

شعری از بر و بچ انجمن طنز شعر شیراز
با تشکر از ابراهیمخان زهری عزیز

در انتظار
باران

در دو تصویر زیر  10تا اختالف پیدا کنید و آنها را متفاوت رنگ بزنید .آفرین بچههای خوب

در زمستانی که بارانی نداشت

دختری یک چکمه زیبا خرید
دخترکدر انتظار  برف ماند
روزهادر حسرت باران نشست
خیال  برف و باران روز و شب
در ِ
از  هوا و  آسمان  شد ناامید
هر کشاورزی که این اوضاعدید
الجرم  دختر  زبانش  باز  شد

رحیم پیمان

آسمان بی رونق و جانی نداشت
چکمهای از گونه اعال  خرید
یا که بارانی بدون حرف ماند
قلب او از خشکسالیها شکست
کرده بود  آن  دخت ِر  بیچاره تب
چشم خود ندید
قطرهای باران به ِ
سخت او هم شد ِز خالق نا امید
این چنین  گفتار  او  آغاز  شد:

ای خدای  رحمت و باران و برف
با تو  میگویم چنین گفتار و  حرف
گر  نداری  بر کشاورزان  گذر
الاقل  بر  چکمهپوشان  کن نظر!

یَک خوبی که این َگرانیهای َوالیت ایرانداشت ،این بود
کهدیگر فقط من و امثال من فقیر نیستیم؛ از این بی بعد
دیگر ،بیشت ِر مردم این َوالیت زیر خط فقرند.
کندهکاری چاه نَظاره َمیکونم خانَه
َخیلی جاهادر حال َ
ارباب َمیلیارد َمیارزد؛ اما پول ندارد سقفش را ایزوگام
کوند.
یک موتِر (ماشین) دارد که بی گفتَه خودش 300
َمیلیون ارزش دارد؛ اما پول ندارد َروغنش را عوض کوند.
از این َمیلیاردرهای فقیر این قدر زیا َده کر َده که دیگر
در این َوالیت احساس تنهایی نَمیکونم .تازه احساس
خوشبختی هم َمیکونم؛ َچرا که ما ندارها همیشه
نداشتیم و حاال هم چندان غم و غصه موضاعفی نداریم.

کارتون هفته

از طرفی پریشانیمان کمتر است؛ چون خانَهمان تنها
َ
دوچرخهام هم نه َروغن َمیخورد و
کاهگل َمیخواهد و
نه لنت و دیسک و واشر َمیخواهد؛ همیشه هم با همان
کف اورسی (کفش) تورموز َمیکونم.
دیگر ارزانی در این َوالیت آرزویی دست پَیدا نکردنی
شده .از شوخی که گوذر کونیم ،من هر روز برای ارزانی
و رهایی مردم این َوالیت از َگرانی دعا َمیکونم؛ کار
دیگری هم از دستم بر نَمیآیدَ .مثال موعاون اول ارباب
این َوالیت که گفتَه بود« :برای ارزانیدعا کونید».
بی نظرم من هم باید یَک کاره این َوالیت َمیشدم؛ چون
زودتر از او بی این نتیجه َرسیده بودم.

نجیب

کارتون :احسان گنجی

7

neyrizanfars.com
info@ neyrizanfars.ir
@ neyrizanfars

برگیازتاریخ

یکشنبه  21دی 1399
 10ژانویه 2021
شماره 317

نگاهی به انقالب  1789فرانسه

مجلس عام طبقاتی فرانسه تشکیل میشود
بخش نخست انقالب فرانسه را از شماره
پیش آغاز کردیم .در آن بخش از سه طبقه
اجتماعی شامل :اشراف ،روحانیون و
طبقه سوم بحث کردیم  که طبقه اشراف و
روحانیوندودرصد جمعیت جامعه فرانسه و
طبقه سوم  ۹۸درصد را تشکیل میدادند .اما
 ۹۵درصد درآمد در اختیار همان دو درصد
بود.
عالوه بر عامل باال ،عامل دیگری که موجب
شعلهور شدن جرقههای انقالب شد تورم
شدید  ۵۰درصدی بود که از  ۹سال قبل
از پیروزی یعنی از سال  178۰میالدی
دامنگیر اقتصاد فرانسه شده بود .وامهای
دولت زیاد و کسری بودجه غیر قابل تحمل
بود.
برای برون رفت از مشکالت اقتصادی ذکر
شده ،شاه دست به کار شد .نخستوزیر
برنامه مالیاتی جدیدی وضع کرد .بر پایه این
برنامه معافیتهای مالیاتی طبقه ۲درصدی
کاهش مییافت ،تجارت گندم آزاد میشد،
بزرگ مالکان کشاورزی باید  مالیات اراضی
خود را بدهند و حق بیگاری (کار بی مزد یا
بسیار کمتر از مزد واقعی) لغو شود.
«مجلس محترمین» با این برنامه مخالفت
کرد.
اعضای این مجلس همه از طبقه اشراف و
روحانیون یعنی همان دو درصد بو دند.
«کالون» نخست وزیر این برنامه را به
«پارلمان» برد.
فرانسه قبل از انقالبدارای پارلمان به معنای
مجلس شورا یا مجلس سنا نبود؛ جمعی
که جایگاه قضایی داشته و به اختالفاتی که
یک طرف آن دربار بود رسیدگی میکرد،
پارلمان نامیده میشد .این جمع قضایی،
دادگاه تجدیدنظر برای پروندههای قتل هم
محسوب میشد .چنین پارلمان یا مجموعه
قضایی در شهرهای بزرگ فرانسه هم وجود
داشت.

بخشدوم
مردم خواهان قانونی شدند که حقوق ملت
در برابر پادشاه و دولت را تأیید و آزادیهای
فردی را تضمین کند.
تدوین و تصویب قانون اساسی ،برگرفته از
نظریات صاحبنظرانی مانند ژان ژاک روسو،
منتسکیو ،جان الک و ...بود.
انتخابات انجام شد و  ۱۱۳۹نماینده راهی
مجلس عام طبقاتی شدند ۲۹۱ :نماینده
از روحانیون ۲۷۰ ،نماینده از اشراف و ۵۷۸
نماینده از طبقه سوم.
در مراسم افتتاح این مجلس اعضای هر
سه طبقه ،جداگانه به همراه پادشاه و ملکه
در خیابانهای آذینبندی شده پاریس از
کلیسای «نوتردام» تا کلیسای «سن لوئی»
راهپیمایی کردند .عالوه بر مردم پاریس،
بسیاری از مردم دیگر شهرها هم برای
تماشای این مراسم به پاریس آمده بودند.
مردم به نمایندگان طبقه اشراف و طبقه
روحانیون توجهی نکردند اما نمایندگان
طبقه سوم را به شدت تشویق کردند و هنگام
عبور آنها کف زدند و فریاد زندهباد پادشاه سر
دادند.
مسئله مهمی که نمایندگان طبقه سوم
مطرح کردند این بود که به جای اینکه هر
طبقه یک رأی داشته باشد هر نماینده یک
رأی داشته باشد؛ چون در غیر این صورت
افزایش دو برابری طبقه سوم در مجلس
عام طبقاتی بینتیجه بود و نظر اشراف و
روحانیون بر کرسی مینشست .افرادی
چون «ماکسیمیلیان روبسپیر» و  «کنت دو
میرابو» بعد از پیروزی انقالب جزو سران قرار
گرفتند که از نمایندگان طبقه  3بودند.
در شماره آینده به مباحث این مجلس
خواهیم پرداخت.
ادامه دارد
برگرفته و جستاری از:
پزشکزاد ،ایرج ( )۱۳۸۳مروری در انقالب
فرانسه ،تهران :نشر قطره ،صص19تا 26

پارلمان نیز طرح اصالح مالیاتی نخست وزیر
را رد کرد.
شاه تمام اعضای پارلمان را تبعید کرد .توده
مردم (طبقه سوم) که این طرح به نفع آنها
بود در حمایت از اعضای پارلمان که از طبقه
اشراف بودند ،در پاریس دست به شورش
زدند .این نماد ناآگاهی و سادگی توده مردم
بود.
شاه خواهان تشکیل «مجلس عام طبقاتی»
شد.
مجلس عام طبقاتی مجلسی بود که در قرن
چهاردهم به وسیله پادشاه وقت تأسیس
شده بود و اعضای آن برای امور مهم و کمک
مادی و معنوی توسط شاه دعوت میشدند.
این مجلس از اوایل قرن هفدهم به بعد
یعنی نزدیک به  175سال پیش از انقالب
تشکیل نشده بود .اعضای این مجلس
توسط شاه از سه طبقه اجتماعی ذکر شده
تشکیل میشدند .هر طبقه یک رأی داشت؛
یعنی اشراف یک رأی ،روحانیون یک رأی و
توده مردم هم یک رأی داشتند .به هر حال
اکثریت با اشراف و روحانیون بود که  2رأی از
 3رأی راداشتند.
شاه نخست وزیر جدیدی را که اهل سوئیس
بود برگزید .او بانکدار و اهل اقتصاد بود.
شاه برای خنثیسازی رأی اشراف و
روحانیون ،تعداد نمایندگان طبقه سوم را
افزایش داد .در سال  ۱۷۸۹مردم (اعضای
هر سه طبقه) نمایندگان را برای تشکیل
«مجلس عام طبقاتی» انتخاب کردند و به
درخواست پادشاه پیشنهادات خود را هم
در  ۵۰هزار دفترچه به وسیله نمایندگان
به مجلس فرستادند .به این دفترچهها،
«دفترچه شکایات» میگفتند.
عمده درخواستها شامل :پایبندی به
نظام سلطنت ،لغو حقوق فئودالها ،مساوات
در برابر قانون ،پایان بیعدالتیها و از همه
مهمتر تدوین قانون اساسی میشد.

ماجراهای من و بیبی

روغنا ِر گذوشته پشت یخچالو

خوراکیها را که گذاشتم روی کابینت،
بیبی یکییکی مشغول وارسیشان شد.
 نپه کو روغن؟ نگرفتم بیبی ،ینی هرجا رفتم نداشتن...بیبی اخمهایش رفت توی هم...
 وووووی دختر ،یَی چی میگیه ،میهمیشه؟ میه قَطه؟ میه جنگه؟
 چی بگم بیبی جون؟ نمیشه حرف بزنیکه ...نداشتندیگه ،نیس...
بیبی چادرش را انداخت روی سرش...
 کجا بیبی؟ میرم اینجو سر کوچه اَ مشهاشم یَیِ
شیشی روغنی بُسونم بیام ،میه میشه
نواشه؟ ُظر با چیچی ای سیبزمینیا ِر
جون تو؟
سرخ کنم؟ با پییِی ِ
 بیبی جون شما که هر چی بگم بازمیری ،ولی من االن رفتم ،اونم نداشت...
بیبی چپچپ نگاهم کرد...

 پوشو ،پوشو گالبی اص ًال با هم بیریم،
بینیمدره یا نه...
از جایم بلند شدم و با بیبی راه افتادیم
سمت مغازه مش هاشم...
*****
مشهاشم مشغول چیدن بستههای
ماکارونی توی قفسه بود ...بیبی را
که دید ،نیشش باز شد و عینک روی
چشمانش را جابهجا کرد.
 بیبی جون بفرما ،چیزی میخواسی؟بیبی نگاهش کرد.
 مشهاشم روغن مایع ماخام...مشهاشم نیش بازشدهاش را بست...
 نداریم بیبی جان ،نیس...بیبی رفت جلوتر...
 میگم روغن مایع ماخام...مش هاشمدستی به سبیلش کشید..
ُ -شنفتم بیبی جون ،ولی جون شما،

میگم نیس ،قط شده اص ً
ال....
بیبی عصایش را برد باال و گذاشت روی
سینه مش هاشم...
 میگم روغن ماخاااااااااام ....میدییاااااااا....
مش هاشم عقب عقب رفت و کمی بعد
سکوت را شکست....
ووووووی بیبی خوب شد گفتی،داش یا ُدم میرف ،ای پسرو مراد روغنا ِر
گذوشته اینجو پشت یخچالو ...منم خو
نه چشام ضعیف شده ،اصن ندیدموشون.
یکی از روغنها را برداشت و گذاشت
جلوی بیبی...
 بفرما بیبی ،ایَم خدمت شما...ازدر که آمدیم بیرون بیبی گفت:
 یاد گرفتی گالبی ،ایطو بویه حقُتهبُسونیه!

گالبتون

روزنومه خونی ُقلمراد
یارانه تخممرغی  /لُنگ به جای لباس  /و خبرهای دیگر
 صدا و سیما :قيمت تخممرغ از يارانه
ماهانه سبقت گرفت.
ُقلمراد :خوب شد اتفاقاً .از همین تاریخ به
بعد مبنای ما به جای مبلغ  45.500تومن
به ازای هر نفر ،بشه یه صفحه تخممرغ.
در این صورت ما میریم با شماره ملی،
تخممرغ ماه رو تحویل میگیریم  .اینطوری
والله بهتره .اونوقت هرچی تخممرغ گرون
میشه به جای این که دلمون بلرزه،
خوشحال هم میشیم که یارانمون داره
ارزش پیدا میکنه .تازه ما میتونیم یه چند
تا مرغ خونگی هم بگیریم تا برامون یارانه
رنگی بذارن سهمیه ماهانه یارانمون رو
افزایش بدیم.
من بشخصه حاضرم هر روز برم کنار ُکلِه
مرغی بشینمدستم رو بگیرم زیر پای مرغام
و یارانه بگیرم.
به مهمونا هم که تعارف میکنیم میگیم:
حاال دور هم یه یارانه میپزیم میخوریم
دیگه .من که موافقم.

 مسئول سازمان حمایت:
مردم جای مرغ ،ماهی بخورند .طوری
فرهنگ سازی شده که مردم همه مرغ
مصرف میکنند ،در حالی که میتوانند از
ماهی استفاده کنند که ارزش غذایی آن
خیلی بیشتر از مرغ است.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در پی
گرانی موز:
خاصیت سیب به مراتب باالتر از موز است.
مردم بهتر است یه جای موز ،سیب بخورند.
ُقلمراد :چه مسئولین نازنینی داریم ما .در
همین راستا اینجانب هم پیشنهاداتیدارم:
به جای پوشک بچه،دستمال ببندید.
به جای خودرو ،خرسواری کنید( .اینجانب
از خرسواری چههادیدهام که مپرس)
به جای خانه در چادر مسافرتی یا کانکس
زندگی کنید.
به جای گوشت ،سویا بخورید.
به جای تخم مرغ ،تخمه بخورید.
به جای لباس  ،مثل مردم یمن لُنگ ببندید.
والله اگردنیا آخر بشود.

 وزیر علوم:
ایران رتبه پنجم پژوهشهای کلیدی و دوم
رشد علم جهان رادارد/ایرنا
ُقلمراد :من االن از نگرانی برای مردم
کشورهایی مثل ژاپن و آلمان و فرانسه
دلدرد گرفتم .واقعاً اونا که تو رشد علم از
ما عقب موندن چه وضعی دارن؟! مردمش
چجوری زندگی میکنن؟! چه ماشینایی
سوار میشن؟!
من تادیروز فکر میکردمدیگه بدبختتر از
ما تودنیا وجود نداره.
میگم راستی برای ارزآوری ،پیشنهاد
میکنم به دانشآموزای فنالندی و آلمانی
و فرانسوی و ژاپنی و آمریکایی اجازه بدن
بیان تو کنکور ما شرکت کنن تو دانشگاهها
پذیرفته بشن .واقعاً خیلی خوبه .تازه
میتونن قبل از کنکور تو آزمون مؤسسات
آموزشی مثل قلمچی و گاج شرکت کنن.
حساب کن چقدر ارزآوریداره.

امضاءُ :قلمراد

