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به ياد دستپخت عدسي
مصطفي گلياري

موذيهاي زرنگ

يک پسربچه دارد جدول خيابان را
رنگ ميکند .اگر از او بپرس��يد بچه
جان کارت چيه؟ ميگويد قبلًا بچه
کار بودم و واس��ه رئيس گداها کار
ميکردم .شهرداري گفت بيا واسه
خودمون کار کن.
اگ��ر ه��م از ش��هرداري بپرس��يم،
ميگويدرئيسگداهااينارواستثمار
کرده بود .از دستش نجاتش داديم
وبه��شکاردادي��م.آدمهاي��يکه
ه��وش پاييني دارند ،ميگويند خدا
خيرت بده ش��هرداري که نجاتش
دادي .آدمهايي که خرده هوش��ي و
سر سوزن ذوقي دارند ،ياد مردي ميافتند که گرگي را ديد که گردن گوسفندي را
گرفته بود و با خودش ميبرد .آن مرد مهربان گوسفند را نجات داد و به خانه برد
و کارد بر حلقش گذاش��ت .راهش اين نيس��ت که بچه را از رئيس گداها بگيريم و
خودمان رئيسش شويم .راهش اين است که به بچه جاي زندگي و خواب و تحصيل
بدهيم تا بعدًا آدم مفيدي ش��ود و الت نش��ود .بهرهکش��ي از بچهها بد است چه از
طرف رئيس گداها باشد چه از طرف رئيس هر سازمان و ادارهاي.

آندر سيسترز

اين عکس را هم در بگوس��يب گذاشتم تا لبخندي
بشاش شويد .طرف آمده
به لب بياوريد و نيم ثانيه ّ
براي يک درمانگاه تابلو راهنماي دوزبانه گذاشته
و ب��ا خودش فکر کرده اگ��ر روزي روزگاري يک
نفر خارجي مريض ش��د و گذرش به اين درمانگاه
افتادُ ،گرگيجه نگيرد و با خواندن ترجمه انگليس��ي
زود بفهم��د باي��د بهکدام بخ��ش مراجعهکند .به
ترجمه اتاق پزش��ک و سرويس بهداشتياش کار
نداري��م چون نه مريضيم نه بيرون روي داريم ولي
׳׳تح��ت نظر ب��رادران و خواهران��ش׳׳ يکجوري
اس��ت و ممکن اس��ت آن خارجي را مورمور کند

طالبا ِ
ن زلزله

اینجا سیس��تان است .رهبر انقالب اینجا را تنگه احد
ایران خوانده .اینجا سیس��تان اس��ت که روزی انبار
غله ایران بوده و از خاکش آب و سبزه میجوشیده.
اینجا زادگاه رستم دستان است که نماد وطندوستی

آگهي استخدام
چه عکس قش��نگي اس��ت! چرا قشنگ اس��ت؟ زيرا ديگر تکرار نميشود و
نميتوانيم اين رودخانه زيبا را ببينيم که آب در آن موج برداشته و پرندگان
ماهيخوار منظرهاش را زيباتر کرده باش��ند .آن س��بو بشکس��ت و آن پيمانه
ريخ��ت يا ب��ه قول دکتر محمود احمدينژاد آن ممه را لولو برد .بگوس��يب
حيرون اين نکته اس��ت که آن لولو از چه کس��ي مجوز گرفته و پشتش به چه
کسيگرماستکهميتواندهمهممههايجنگلها،رودها،چشمهها،ادارهها،
مديريتها ،دانشگاهها ،اقتصادها و ارزها و طولهاي اين مملکت آباد را ببرد و
کسي جرأت نکند خفت لولو را بگيرد و بگويد ممه را بده! پيشنهاد بگوسيبي:
خفتگيرها و شرخرها را استخدام کنيم و سراغ لولو بفرستيم و بگوييم:
׳׳آمدهام که بوسهاي از صنمي ربودهاي
باز بده به خوشدلي خواجه که واستانمت׳׳

چون او ׳׳آندر سيس��ترز׳׳ و ׳׳آندر برادرز׳׳ را ׳׳زير
خواهران׳׳ و ׳׳زير برادران׳׳ ترجمه ميکند و ممکن
اس��ت سوءتفاهم ش��ود و کار به منکرات بکشد تا
آن بنده خدا توضيح بدهد که منظورش از ׳׳آندر׳׳
دقيقًا کجاي ׳׳آندر׳׳ اس��ت ...حتي ممکن است اين
آندر به يک چيز تعصبي و غيرتي و ناموسي تبديل
ش��ود و کار به رگ گردن بکش��د .شايد مسئوالن
همين آندرهاي مش��کوک را ديدهاند که گفتهاند
زبان انگليس��ي را از مدرس��هها حذف کنيد و سر
همين چيزهاس��ت که يک نف��ر از مقام مادوني به
مقام مافوقي ميرس��د و مدير و مسئول يک جايي
ميشود و فِر ميزند به همه جا.
و دالوری اس��ت .اینجا زادگاه یعقوب لیث صفاری
اس��ت که علیه حکومت اعراب قی��ام کرد و دولتی
ایرانی روی کار آورد .اینجا سیس��تان اس��ت .همان
جایی که اس��کندر مقدونی نتوانست به آن نفوذ کند
و تعداد زیادی از افرادش کش��ته ش��دند .حاال هم
هنوز سیس��تان است اما نه
آب دارد نه علوفه نه نان...و
مردمشبهطنزیتلخگفتند
س��ریال پایتخت شش را در
سیس��تان بس��ازید تا دیده
شویم .و به قهر گفتند کاش
زلزلهای هش��ت ریشتری
بیاید تا همه به اینجا بریزند
و ب��ا هدای��ای خود س��لفی

بیندازن��د و رنگ هدایای آنه��ا را فقط در مجازی
ببینی��م .جوانی که در این روس��تا ب��ود ،به یک تیر
آنطرفتر اشاره کرد و گفت :׳׳اونجا مرزه .از اونور
یه س��نگ بزنن ،میخوره به سر ما .چرا دولت از ما
حمای��ت نمیکنه تا اینجا رو ترک نکنیم؟ خوبه که
از خشکسالی اینجا رو ترک کنیم و مرز بیمرزبان
بمونه؟׳׳ اینجا سیستان است .یک ملخ نامرئی روز
بهروز دارد ریش��ه این س��رزمین ابدی را میجود.
ای مس��ؤول نازنین ׳׳دوستان را چرا کنی محروم/
تو که با هر غریبه ولخرجی׳׳ این مردم میگویند از
آن بودجهای که برای مستمندان خارجی و ريخت
وپاشهاوهمايشهايپرخرجهزينهمیفرمایید،یک
درصد ناچیزی در حد فطریه به ما بدهید تا مجبور
نشوید بپرسید چرا قاچاقچی میشوید.
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