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نویسنده :معصومه پاکروان

قیمت پیاز یکساله  ۹برابرشد

علی قربانی نایب رئیس اتحادیه بارفروش���ان :کاهش تولید سبب
افزایش قیمت پیاز ازکیلویی  ۴۰۰تومان درسال گذشته به ۳۵۰۰
تومان درسال جاری شده است
...-پروین اعتصامی را خدا رحمت کند که سالها پیش به یاد امروز بود:و
دربارة طعنه پیاز شعر زیبایی گفت که ما اینطور خرابش کردیم:

سیر ،یک روز طعنه زد به پیاز
چطوری ای گرونترین کاال؟
سیرم اما گرسنه ام ای دوست
قیمت تو چی جوری رفت باال
گفت به او پیاز خوش قیمت
دوره ای هست گرونیا واال
یه روزم نوبت تو میشه حتماً
منتظر باش ببین رفیق حاال!
اصوالً ما آنقدر نگران کمبود آب بودیم و حواسمان نبوده که پیاز هم این
وسطها ناگهان نه با پوست کندنش که با قیمتش اشکمان را در می آورد.
آن دوره ای که پیاز و سیب زمینی را گونی گونی به دستمان میدادند،
تواند جمعشان کند .برای
فکرمی کردیم اینها ریختهاند و کس���ی نمی
همین قدر این پیاز را که از قدی���م گفتنهاند" :پیازه تو هر خونه نیازه"
را ندانس���تیم و اجازه دادیم که این پیاز نه تنها اشک خانم خانه را که
اش���ک آقای خانه را هم در بیاورد .شاید باید از حاال به بعد شاهد قاچاق
پیاز و تاجر پیاز و اختالس پیاز و اینجور مس���ائل پیازی باشیم .یا اینکه
پیاز را فقط در س���فره قشر مرفه ببینیم و ما در کتلتهایمان هویج رنده
کنیم و هویجوری اش���ک بریزیم .از این پس شاهد مهریههای سنگین
کیلو کیلو پیاز برای عروسها خواهیم بود و دامادهایی که پشت میلههای
نالند .حاال دیگر بوی خوش پیاز از دهان
های سنگین می
زندان از مهریه
مسافر بغلی شیرین و خوش���ایند است .یادش بخیر که یک زمان برای
رش���د موهایمان به ما می گفتند آب پیاز رنده شده را روی سرت بمال
تر است تا پیاز..
حاال دیگر موز و نارگیل درساالدها خورد کنی به صرفه
پس برای کمک به یک هموطن ش���ما نیز در مصرف پیاز صرفه جویی
کنید....

پدیده ای به نام حریم خصوصی
نه اینکه ما از دیدن بعضی از عکس���های مردم زبانم الل خوشمان
بیاید و بگوییم آخجان عکس���های فالنی هم لو رفت و بیایید تماشا
کنید که واعظان کاین جل���وه در محراب و منبر می کنند و از این
حرفها نه...اصال به ما دیگر چه مربوط است که مث ً
ال فالنی فرسنگها
ها
کوبیده و رفته آنطرف دنیا و یک نفر پیدا ش���ده که از الی بوته
ش���کار لحظهها کند و پخش کند و هیاهو درس���ت کند و جنجال
به پا کند .نه حتی حرف ما این هم نیس���ت که چرا ایشانهایی که
ناگهان عكسهای یهوییشان پخش میشود با عکسهای از پیش آماده
شدهش���ان خیلی فرق دارد نه ما حرفمان چیز دیگری است .اصال
انگار حریم خصوصی در این دوران معنایش خیلی فرق کرده است.
بعضی از همین آدمهایی که مث ً
ال عکسشان یکدفعه پخش میشود
از این شاکی هستند که چرا عکسش���ان را در شادیشان ما دیدیم
پس چرا آنموقع که با چشمان کبود و دلی پر از اندوه عکسهایتان را
خودتان منتشر میکنید حریم خصوصی زندگی مشترکتان معنایی

ندارد...حاال این هم به کنار دوس���تان جان...چرا بعد از انتش���ار عکسها
گویید خودم کردم که...چرا با یک فیلم
گیرید و نمی
س���رتان را باال نمی
ساختگی مس���تند میگویید در باغ خصوصی بودید .شما فکر میکنید
ما در باغ نیس���تیم که باور کنیم؟ عجب...بهتر است دیگر چیزی نگوییم
که بگوییم!

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
اینکه می شود کاالی دست دوم خرید و اینکه مردم به جای انداختن
وسایلشان س���ر کوچه میتوانند با عزت و احترام از وسایلشان عکس
بگیرند و در اینترنت بگذارند و برایش مشتری پیدا کنند ،چیز خوبی
است .اما دیگر خودتان انصاف به خرج بدهید که پیراهن دست پنجم
را عکس میگیرید و میگذارید توی اینترنت و مینویسید پیراهن در
فروش���مش! یعنی خانه شما جا ندارد آن
حد نو به خاطر تنگی جا می
پیراهن دست پنجم را تیکه تیکه کنی و گاز پاک کنی..میگذاریاش
اینترنت؟ آن هم با عزت و احترام! اص ً
ال وقتی وارد این سایتهای فروش
کند که دور و برت را
شوی خالقیتت گل می
کاالهای دس���ت دوم می
توانی کس���ب درآمد کنی.
نگاه کنی و ببینی چه چیزی داری که می
طرف پوس���ت شکالتهایش را هم گذاشته نوشته فقط یک بار مصرف
ش���ده..کار از این چیزها گذشته طرف چندتا موشک گذاشته و آگهی
زده که به علت کمبود جا میفروشمش���ان فقط یکی دوبار ش���لیک
شده...شاید رایگان بودن این سایتها ،شاید به تمسخر و شوخی گرفتن
همه چیز گاهی باعث دیدن اینجور چیزها هم می شود...شاید...

برشي از چند داستان
روگذر عابر پیاده

میترا الیاتی
ضربهای بهدر خورد .س���ارا روی صندل 
ی
ف صدا .زن چاقآبیپوش که
چرخید طر 
چهارچرخهاش را میآورد گفت «سالم»و
آن را هل داد طرف تخت خالی کنار پنجره.
ی بههم
ب کش���ید .مالفهها 
ها را عق 
پرده
ع کرد .مالفة
ریخته را از روی تخ���ت جم
.
تاشدهای رویش انداخت
 دخترته؟ بله چیزی خورده؟ب منو.
ی اعصا 
 چه میدونم ،قرصا ی این دوره زمونه .با
ت دخترا 
 امان از دس نامزدش بههم زده؟
ط ناخنهایش را
س���ارا چیزی نگفت .فق 
جوید و به گنجش���کهای چنار آنسوی
کشیدند
پنجره که به آس���مان ابری پر می
خیره نگاه کرد....
بقال خرزویل
نسیم خاکسار
ن بغل اتاق
ق خوابش���ا 
ن و پیرمرد اتا 
پیرز 
من در طبق���ة باال بود ،اما بیشتراوقات در
نشس���تند .آنها تا آخرین
طبقة پایین می
برنامة تلویزیون را تماش���امیکردند و بعد
ی میشد که اتاق
آمدند .چهار ماه 
باال می
 .آدمهای
باال را از آنها اجاره ک���رده بودم
ی بودند .پیرمرد کمی فارسی
بیدردس���ر 
ی برای زبانهای
میدانست .اینجا دانشکدها 
ی و فارسی
ی و عرب 
ش���رقی دارد که ترک 
ن دانشکده
درسمیدهد .اتاق را توسط همی 
پیدا کرده بودم .کسانی که دو سالی دراین
دانشکده درس خوانده بودند ،برای تمرین
ک و عرب
ن را بهمهاجران تر 
هایشا 
زبان اتاق
دادند .البته پیرمرد دیگر
و ایرانی اجاره می
از سنشگذشته بود که بخواهد تمرین زبان
کند .اما بدش نمیآمد همان چندکلمهای
ب گلستان سعدی یاد گرفته بود
راکه از کتا 
از یاد نبرد...

در ستایش عقل

محمدرضا بیگی نویسنده
روزی روزگاری مردی شترسوار در بیابان
می گذشت .به محله ای رسید که کاروانها
در آنجا اطراق می کردند.کاروانسرا خالی
بود،اما پیدا بود که تازه کاروان گذش���ته
است .باد شعلة اجاق را گیرانده وبه خرمن
هیزمهای گوشة کاروانسرا انداخته بود .مرد
چوب کش���ید و به جان آتش افتاد تا آتش
را از خرمن هیزم جدا کند .درس���ت وسط
آتش چشمش به مار بزرگی افتاد که گرفتار
شده و از هیچ طرف راه فرار ندارد .دل مرد
به رحم آمد .با خودش گفت :ش���اید عمر
این فلک زده به سر نیامده است که من سر
راهش سبز شده ام خدا را خوش نمی آید
همین طور او را به حال خودش بگذارم.
توبره اش را از کول گرفت .آن را به س���ر
چوب بلندی گره زد و داخل آتش برد....
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