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بگوسيب...

اينجاانتخاباتايراناست

بچهي تهديگي

اينعکسراغالمرضامحمديشنوا در اينستايشمنتشرکرده.عکسخوبياستچونازمعدود
عکسهايي است که سوژه به دوربين نگاه نميکند .نگاهش به تهديگي خورشتي است که در بازار
رقابت غذاهاي نذري غنيمت گرفته .عکس خوبي است چون اين صحنه ديگر تکرار نميشود
و پر از حرف هم هست و دارد ميگويد اين پسربچه براي خانوادهاش چه باعرضه است .بااينکه
سيني و قابلمه نداشته ،مبتکر شده و خو ِد مظروف را ظرف کرده .اطراف عکس آدم و جمعيت
ندارد و معلوم ميشود اين غنيمت را از راهي دور آورده و مثل کسي که بار شيشه ميبرد ،مراقب
بوده حتي يک دانه برنج هم نريزد و حرام نشود .اين بچه و افراد محروم بهتر از هرکسي ميدانند
حرام نکردن و ريخت و پاش نکردن يعني چه .اين بچه با اين سن کمش ياد گرفته برود نان در
بياورد .او مال زماني است که همسنهايش کتوني و گرمکنبِرند ميپوشند و آب هم که بخواهند،
داد ميزنند :مامان؟ آب بيار! اين بچه مال زماني است که خيلي از خانهها روزي همين قدر و
بسي بيشتر غذا دور ميريزند .بچه آنها چه ميداند يک لقمه چه ارزشي دارد .قيمت هر ثانيه از
زندگي را بايد از اين بچهي تهديگي پرسيد :دل خوش سيري چند بچه جان؟

همدرد شو اي عزيز!

اين هم عکس خوبي است که آن را خانمي با آيدي پاييز منتشر کرده و تأثير تکنولوژي
را بر سنتها نشان ميدهد .اين رسم خيلي خوبي است که اهل فاميل به عروس و
دوماد پول و وسايل زندگي هديه بدهند .معمولًا اقوام جنوبي ايران جشنهاي عروسي
پرمهمان برگزار ميکنند و رسم دارند هر يک از مهمانها به قدر وسعش به عروس و
دوماد پول يا طال هديه ميکند .در خاندانهايي که پرجمعيت و پولدارند ،مبلغ هدايا به
ميليارد تومن هم ميرسد پس چه بهتر که از دوماد کارتخوان بياويزند و هداياي نقدي
را کارت به کارت کنند تا بعدًا مجبور نباشند يک ساعت بنشينند و پول بشمارند.
براي در بانک گذاشتنش هم الزم نيست وقت خرج کنند .اينجا تکنولوژي کار هديه
دادن را آسان کرده .هرچه ازدواج در شهرهاي بزرگ سخت و دست و پاگير است،
در جاهايي که هنوز فرهنگ خودي رايج است ،ازدواج سهل الوصولتر است .دعا
ميکنم مجردها به مقام تأهل برسند تا بدانند پيشکسوتان چه ميکشند!

قرن چندم است آنجا؟

عکس خوبي را که ميبينيد ،مهدي سيزده هفتاد براي صفحه ماهشهريها فرستاده .اصلًا
هم به ايناش کار نداريم که چرا شهرداري ماهشهر يک شير آب خوشگلتر نصب نميکند
و چرا اطرافش را با موزائيک تميز و رنگين فرش نکرده و چرا اصولًا شهردارها گاهي يک
طوري هستند که دلشان براي شهر نميسوزد و سليقه خرج نميکنند .حتي به اينش هم
کار نداريم که اين شير آب درست شبيه همان شير آبي است که بگوسيب در کودکي
در بوشهر ديده و اين يعني شير آب و اطرافش پس از چندين دهه هنوز هيچ پيشرفت و
تغييري نکرده! بگوسيب به اين جور حرفها کار ندارد ولي به اين كار دارد كه چرا نبايد
شهر را طوري بسازيم که اگر مسافري يا توريستي آمد و خواست عکس بيندازد ،بگويد
بهبه! چه شهردار باسليقهاي! ميتوانيم هم کاري نکنيم و صبر کنيم اگر توريستي راه گم
کرد و به شهر آمد ،عکس بيندازد و بگويد عجب! پس در قرن بيست و يکم هنوز جاهاي
مخروبه وجود دارد! حاال راه دور هم نميرويم ها! همين جا در تهرون خودمون اونقدر
جاي بيسليقه و کثيف هست که عکاس ميتواند ادعا کند از قرن نوزدهم عکس انداخته.
داداش شهرو خوشگلش کن بذار توريستا بيان و ارز بيارن برامون!
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