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یحیی باور نمیکرد
این طوری ببازد

جوایز امسال را
چه کسانی به خانه خواهند برد؟

شانههای بیتاب
برای نشستن
سیمرغها

شورش پرسپولیس
باگل خوشگل
سیامک
همین صفحه
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سالمبرتو
ای شکوه
پابرجا

فراربزرگ با
ثروت افسانهای

گزارشیازسفرهایخاندانپهلوی
پس از فرار ،ارقام افسانهای که از
ثروتشانروایتمیشود
و مکانهایی که در آن اقامت کردند
صفحه 6

حذف
به جای نظارت؟

پلیس فتا از دادستانی تهران
خواسته تا سایت دیوار را
مسدود کند

نهادها و سازمانها ،مراجع و علما ،چهرهها و مقامات سیاسی
لشکری و کشوری مردم را به حضور گسترده در باشکوهترین راهپیمایی
در آستانه پنجمین دهه انقالب دعوت کردند

صفحه 3

صفحه2

سلبریتیها
عاشقان
خودروهای عتیقه
صفحه 10

خدمات گسترده درمانی ،اجتماعی و حمایتی جمعیت هاللاحمر
به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

عکس :مهدی حسنی/شهروند

پیکان 80میلیونی
و ژیان 60میلیونی

حمایت کارگردان قدیمی
از سیاوش اسدی تازهکار

مسعود کیمیایی
تیغبهدست
درحلقه منتقدین!
صفحه 9

چند گزاره درباره پُست
«ایشاال بعد از عید دیگه در
خدمتتون نخواهیم بود»

پایان عصر
«بخند ،خندوانه»؟!
صفحه 12

 ۹ مانور ۴۳۲ +کاروان
صفحه 5

حاشیه نوییس

یادداشت

ارزیابی کلی 40سالگی

خبر اینگونه است که روز گذشته
آیتاهلل محمد یزدی در دیدار جمعی
از اســاتید و دانشــجویان بسیجی
دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری
قم حاضر شد و طی سخنانی گفت:
«حجاب از ضروریات اســام است.
کسی که علیه حجاب حرف میزند،
هرکسیمیخواهدباشد،بایدمواظب
باشــد در مورد حجاب چه میگوید،
باید بلد باشــد وقتی از اسالم حرف
میزند ،چــه میگوید .مــا انقالب
کردیم ،تا کســی بیحجاب نباشد،
زیر گلویش را باز نکند و هرچه دلش
خواست علیه اســام و انقالب حرف
نزند».ویافزود«:اگررئیسجمهوری
هستید ،باید به مردم خدمت کنید.
مشکل مردم را حل کنید .اگر اسالم
را بیان میکنید ،بــه اندازه علمتان و
فهمتان بگویید .نبایــد بیش از این
گفت .حجاب از ضروریات دین است
ومنکرشکافراست».
وی عنــوان کــرد« :به ایــن وزیر
ارشاد هم میگویم ،برای چه هر روز

خ� آخر
ب

40ســال از انقالب گذشــته اســت .به تحقیق
میتــوان گفت که تــا آن زمــان هیــچ رویدادی
مردمیتــر از انقالب اسالمیســال  57در ایرانرخ
نداده بــود .حتی انقالب مشــروطیت کــه افتخار
جامعه ایران است ،به عمق و گستردگی این انقالب
نبود .ایــن یک تجربه ملــی و نابایرانیان اســت.
اصل و واقعیــت یک تجربه ملی را بــا هیچ منطقی
نمیتوان تخطئه کرد .هــر گونه تخطئهای به منزله
نفی اراده وخواســت مردم اســت .هــر رژیمی که
نتواند به نحو مناســبی مردمش را بــه وجود خود
قانع کند ،محکوم به فناســت و رژیم شــاه قطعا در
این راه شکست خورده محســوب میشود .رژیمی
بود که در روزهای آخر عمرش حتی نزدیکان به آن
رژیم نیز از شــاه فاصلهمیگرفتند و عطای آن را به
لقایش میبخشیدند .اینها بدان معنا نیست که پس
از انقالب همه چیز خوب و به جای خود بوده است.
قطعا چنین نیست و در این 40سال روزهای خوب و
بد زیادی داشتهایم .حتی نمیتوانیم به دقت خود را
با رژیم گذشته مقایسه کاملکنیم ،زیرا دو حکومت
در دو شرایط یکسان قرار نداشتهاند ،ولی یک چیز را
مسلم میدانیم و اینکه پس از انقالب همه مقدرات
کشــوررا خودمان در داخل ایران رقــم زدهایم .چه
خوب چه بد مســئولیتش به عهده خودمان است و
بر سرنوشــت خودمان حاکمیت یافتهایم.هر چند
گرایشهــای خالف این روند نیــز در جامعه بوده و
همچنان هم خواهد بود .کافی اســت که به آخرین
انتخابات کشور درسال 96نگاهی بیندازیم و ببینیم
که چگونه صدهاهزار نفر در ســاعت  12شب پشت
درهای حوزه رأیگیری در صفهای طویلخواهان
ورود به حوزه برای رأی دادن بودند .این یعنی تحقق
اصل اراده حاکمیت ملی.
بهرغــم تمامی مشــکالت و بحرانهایــی که در
این 40ســال بــا آن مواجه بودیــم؛ از قبیل جنگ
و تروریسم داخلی و دو تحریم گســتردهو ...که هر
کدامش برای به زانو درآوردن یک جامعه کافی بود،
همچنان جامعه ایران پویایی خاص خود را دارد .هر
چند مقایسه باپیش از انقالب دقیق نیست ولی برای
پیدا کــردن درکی از وضع کشــور و تحوالت آن بد
نیست مقایسهای انجام شود .این مقایسهرا فقط در
حوزه سیاسی و اجتماعی انجام میدهیم.
-مهمترین تفــاوت با پیش از انقالب آزاد شــدن
نیروهای بزرگ اجتماعی بود که در رژیم گذشته به
حاشیه رفته بودند.
-دستاوردهای سیاســی و کسب روحیه اعتماد به

نفس و پیش بردن یک جنگ تمام عیار و از دســت
ندادن هیچ بخش ازســرزمین ایران مکمل و ناشی
از دســتاورد قبلی بود .مهمترین دشمن منطقهای
ایران یعنی صدام حسین ،جان و حکومت خود را در
مبارزه با ایران از دست داد.
-دســتاوردهای اجتماعی و فرهنگی نیز بازتابی
است از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی که به آنها
باید اشاره کرد.
-ايران از كشــوري به نســبت كمســواد درسال
 1355که 47درصد مردم آن باســواد بودند ،اکنون
91درصد افراد آن باسواد هستند و غالب بيسوادان
نيز شامل افراد پا به سن گذاشته و تا حدي روستايي
هستند.
-فاصله و تبعیض جنســیتی در آموزش را انقالب
از میان برد .نسبت تعداد دانشآموزان پسر به دختر
كه در ســالهای پیشاز انقالب حدود  2برابر پسر
نســبت به دختر بود ،اکنون یکسان شــده و تقریبا
معادل جمعیت هر دو جنس است.
- پيش از انقالب ،تعداد دانشجويان دانشگاههاي
ايران حدود 150هزار نفر بود .پس از انقالب به دليل
بحرانهاي سياسي و بستهشدن موقتي دانشگاهها
ابتدا از تعداد دانشجويان كاسته شد ،ولي پس از باز
شدن دانشگاهها به مرور افزايش يافت به طوري كه
درســال  ،1367تعداد كل دانشجويان به 250هزار
نفر رسيد ،سپس با يك شيب به نسبت تند بر تعداد
آنها افزوده شــد به طــوري كهاکنون بــه حدود 4
ميليون نفر رسيده است.
- امید به زندگی که مهمترین شــاخص سالمت
است از 53سال اول انقالب اکنون به 74سال رسیده
است و این دستاورد بســیارمهمی است که شامل
حال همه مردم شده است.
- برخی خدمات مثل کامپیوتر و تلفن همراه در آن
زمان نبود که بخواهیم مقایســه کنیم ،ولی استفاده
از خودروی شــخصی ،بــرق ،آبلولهکشــی ،گاز،
تســهیالت زندگی مثل یخچال و تلویزیون ،ماشین
لباسشــویی و جارو برقی و امثال اینها چندین برابر
گذشته شــدهضمن اینکه جمعیت کشور نیز بیش
از دو و نیم برابر شده است.
...و باالخــره نابرابری نیز کاهــش یافته و ضریب
آن از حدود 50صدم به 37صــدم کاهش یافته که
دستاورد مهمی است.
در نهایت انقالب را بیش از آنکه با این آمار و ارقام
بسنجند ،با گشایشــی ارزیابی میکنند که باید رخ
میداد و رژیم گذشته مانعگشایش آن بود.

قضیهخودروهایالکچریصدمیلیونیچیست؟!
بزرگداشت برگزار میکنید ،در یکی
از این ســالنها هــر روز خوانندهای
میآورید ،اســم آن را وزارت ارشــاد
اسالمیمیگذارید،بایدازاینخانواده
شهدا خجالت کشــید .میگویند ما
قرآن و جلســه قرآن هم داریم .واقعا
میخواهید قرآن هم نداشته باشید،
مگر جرأت دارید علیــه قرآن حرف
بزنید.مردمانقالبکردهاندکهقوانین
با اسالم تنظیم شــود و اسالم حاکم
باشــد و قضات آن با احکام اسالمی
قضاوت کننــد و مجلس شــورای
اسالمیباقوانیناسالمتطبیقشود».
محمد یــزدی همچنیــن گفت:
«امروز متاسفانه بعضی فرزندان نسل
چهارم و بچههای پولــدار بیدرد که
معلوم نیست پولها را ازکجا آوردهاند،
ماشین صدمیلیونی سوار میشوند و
در خیابان حرکاتی انجام میدهند،
یا دخترش با وضع بــد وارد خیابان
میشود،خیالمیکندچنینوچنان
است.بایدازاینکارخجالتکشید.
ادامهدرصفحه3

شورش پرسپولیس با گل خوشگل سیامک
در شرایطی که سپاهان در خانه نفت آبادان به تساوی رسیده بود ،بازی دیروز
با پدیده بهترین فرصت برای شاگردان برانکو بود تا خیلی زود در نیمفصل دوم
به صدر جدول برسند .تیم یحیی گلمحمدی که در نیمفصل نتوانسته خود را
تقویتکند،درورزشگاهآزادیکارسختیمقابلپرسپولیسداشت.سرخپوشان
که هفته گذشته در رشت با شکست سپیدرود به مرحله بعدی جام حذفی راه
یافتند،دیروزبااستفادهازبرخیازبازیکنانجدیدخودبهمصافتیمیرفتندکه
شگفتیسازنیمفصلاولبود.
بعدازاینکهمشهدیهانتوانستندیکی 2،موقعیتنصفونیمهخودراتبدیل
به گل کنند ،روی حرکت انفرادی شــایان مصلح پرسپولیس صاحب پنالتی
شد .علی علیپور پشت توپ ایستاد و خیلی مطمئن گل اول سرخپوشان را در
نیمفصلدومبهثمررساند.دقایقیبعدسیامکنعمتیباشوتازراهدورتوانست
گل دوم پرســپولیس را وارد دروازه حریف کند تا هواداران این تیم خیالشان تا
حدودی از کسب 3امتیاز راحت شود.
در ادامه هم شاگردان برانکو برای حفظ نتیجه سعی در کنترل بازی داشتند و
حمالتنهچندانپردامنهپدیدههمباعثنشدتاکلینشیتبیرانوندازبینبرود.
بازی با نتیجه 2بر صفر به پایان رسید و پرسپولیس در همان گام اول از نیمفصل
دومصدرنشینشد.

آسیا روی ُ
کاکل
دو رنگ

بررسی وضع  4نماینده ایران
در آسیا نشان میدهد که
همچنان باید امیدمان برای
موفقیتبه سرخابیها باشد؛
ذوبآهن و سایپا چه بسا به
مرحله گروهی هم نرسند!
صفحه 14

حال ستوان یکم «جابر
بیرانوند» که در این
حادثه بشدت مجروح
شده ،وخیم است

تیرانــدازی بامــداد
چهارشــنبه در خرمآباد
یک کشته و یک مجروح
برجای گذاشــت .هردو
حادثهدیده این ماجرا در
حینانجاموظیفهبودند...
شروعصفحهآرایی

صفحهآرا:؟؟؟
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اتمامصفحهآرایی

صفحهروزانهطنز

ایمیل صفحه شهرونگ:

shahrvang1@gmail.com

وکارتون | شمارههفتصدوبیستوسوم

جشنواره فجر از نگاه دانشمند ایرانی
پوالد نرو ،اگه رفتی دیگه برنگرد
حسام حیدری

طنزنویس

دبیرسرویس

معاونسردبیر

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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صفحه 4

نشانی اینستاگرام شهرونگ:

یپ� را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز
ی
شکیبــا� چه باشد راهــکار؟

سردبیر

instagram.com/shahrvang1

مدیرمسئول

پنجشنبه  18بهمن

تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده کرد و داد پاسخ« :شهرونگ»

| احسان گنجي |

|

کارتونیست ehsanganji58@gmail.com

صفحهآخر
تماشاخانه

علیمط
هری:اگرفرزندمسئولیاستحقاقدارد
نمیشودگفتنبایدبهفالنجایگاهبرسد

مسئول :قربون
بچه مستحقام برم!

هنــوز چند ســاعت از خبــر حیرتانگیز،
نگرانکننده و غیر قابل باور خداحافظی پوالد
کیمیایی با ســینمای ایران و تصمیمش برای
مهاجرت نگذشــته بود که خوشبختانه دوباره
پشیمان شد و خبر داد« :میماند و میجنگد»
اما در این چند ساعت فقط خدا میداند که چه
بر سر ما و بر ســر فوجفوج طرفداران آقا پوالد و
سینمای ایران آمد .تصور سینمای ایران بدون
بازیگر و کارگردانی مثل پوالد کیمیایی که قلب
یکملتراتسخیرخودشکرده،شدنینیست.
اگر پوالد کیمیایی نباشد ،چه کسی در گشت
ارشاد برایمان شلوارک بپوشد؟ کی برایمان تو
فیلمهایپدرشچاقوبخوردوازرفاقتوناموس
و آبگوشت با پیاز بگوید؟ بسیاری از هنرمندان
هم از این رفتن ناراحت شــده بودند .آقای رضا
رویگری چندینبار خواســت در این مورد ابراز
نظر کند که به زور جلویش را گرفتیم .در اینجا
میخواهم چند خط خطاب به پوالد سینمای
ایرانبنویسم:
بمان پوالد .بمان و بجنگ .ســینمای ایران
به امثــال تو احتیــاج دارد .آنهایی که با تالش
و کوشش خودشــان و در کمال شایستگی و
بدون داشتن ژن خوب پا به سینما گذاشتهاند
باید بمانند و همچون گذشــته مــا را از هنر
نابشان سیراب کنند .خارج از کشور ،قدر تو را
نمیدانند.اصالهالیوودمگرپسرکیمیاییبودن
میفهمد؟ دیالوگهــای زیبای فیلمت آنجا
حرام میشوند .فرض کن یک خارجی بخواهد
ِ
دیالوگ «تصادفی که تصادفی نباشه تصادف
نیســت» را تلفظ کند .دهانش پاره میشود.
بازی درخشانت در بین بازیهای تصنعی امثال
کریســتین بیل و بردلی کوپر دیده نمیشود.
اینجا جای توست پســر .همین جا .هم جای
تو هم ساعد سهیلی هم بقیه ژن خوبهایی که
تا چشم باز کردهاند در سینما بودهاند و از همان
کودکیبرایاینسینماجنگیدهاند.آهایپوالد!
بمانچونسینمابهتواحتیاجدارد.
ازاینکهقسمتاولکمیطوالنیواحساسی
شد ،عذرخواهی میکنم .آنجایی که لک شده
هم قطره اشــک من بود که روی کاغذ افتاده،
شهر فرنگ
فکر بد نکنید .در ادامه به بقیه اخبار جشنواره
میپردازیم :شــنیدهها خبــر از تالش برخی
فیلمســازان برای خرید آرای مردمی میدهد.
اینطــوری که بــرای یک عــدهای بهصورت
اتوبوسی بلیت میخرند و آنها میروند به فیلم
رأی میدهند .امیدواریم به حق همین سینما
هم که شده ،خبر درست باشد و دعوا و درگیری
و تقلب را به این جشنواره راکد و بیحال تزریق
کند (ناخنهایش را به هم میزند و به ســینه
میکوبد) .مسئوالن جشــنواره هم که هر روز
یکیازفیلمهایآرایمردیرابدوناعالمکردن
تعداد رأیهایش حذف میکنند .خب ،همان
فیلمی که خودتان دوست دارید سیمرغ آرای
مردمی را ببرد ،از همان اول اعالم کنید .این اداها
وتعلیقهایالکیبرایچیست؟
خبر دیگر هم اینکه آقای کیومرث پوراحمد
بعد از اینکه فیلمش در روز اول جشنواره اکران
شد و نظرات خوبی به همراه نداشت ،رفته و سه
روز وقت گذاشته و دوباره فیلم را از اول تدوین
کرده و در روزهای اخیر فیلم تازهتدوین شــده
را اکران کرده .این هم بــرای خودش رکوردی
است.
کال این جشــنواره را باید جشنواره کارهای
شگفتانگیز اعالم کرد .شــروع داوری قبل از
شروع جشــنواره؛ اضافهشــدن دو فیلم بعد از
گذشت چند روز از آغاز جشنواره و
تدوین
دوباره
یک فیلم در طول جشنواره بخش کوچکی از
شگفتیهای جشنواره فیلم فجر ماست که آن
راازتمامجشنوارههایدنیامتمایزکردهاست.

صفحه 7

هشدار درباره سامانههای
جعلی یارانه

از همان وقتــی که برای
پیگیری واریز یارانه نقدی
شماره تلفنی اعالم شد،
کالهبردارها هــم وارد
عمل شدند .کالهبردارها
شکردن
حتــی بــه پخ 
شــمارههای جعلی هم
بسنده نکردند بلکه گویا
یک سایت درست و درمان
با اسمی بســیار آشنا هم
راه انداختنــد .اتفاقی
که ســازمان هدفمندی
یارانهها درباره آن...
صفحه 3

فرزندانمردم :استحقاقمااستحقاق

نیست؟
فرزندبهپدر :
یهکمازپدرهایمردم(مسئوالن)یادبگیر!
عالمهدهخدا :باید
یهمعنیدیگهبهمعانیاینواژهاضافهکنم!
شهرونگ:جایی
استحقاقنمیفروشند؟کارتملیهمداریما!
#پست_های_استحقاق 
ی 
#شهرونگ

فلکه اول

گرفتاریهای آخر سالی ما
|امیر مسعود فالح| نظرات کارشناســی
خودمون رو ابراز کنیم .تحوالت ونزوئال هم
آخر ســالی سرمون شــلوغ شده
حســابی .هنوز قوز باال قوز شــده و
باید فکری به حالش کنیم .این وســط باید
از تحلیل بازی ایران تو جام ملت
های آســیا فارغ کلی هم وقت ،صرف
پیــدا کردن عبارات مناســب برای بیوی
نشــده ،باید به حساب کیروش
برســیم و هنوز از اینســتامون کنیم و
مدام هــم با توجه به مســائل روز تغییرش
خجالت کیروش درنیومده باید به صف
طوالنی ســرمربیهای بدیم .از کارشناس
فوتبال تا منتقد ســینما ،از روشنفکر عرصه
بینالمللی پشت فدراسیون فوتبال ،نظم
بدیم .بعد باید فیلمهای عمومی تا حامی
حقــوق حیوانات و  . ...تازه همــه اینها درکنار
جشــنواره فیلم فجر رو دیــده و ندیده ،نقد کنیم
و به حواشــی اظهار نظراتی است که
مربوطه
باید درباره گوشــت و شاخهای اینستا و
هم رســیدگی کنیــم .از اونطرف باید
یه چشــممون پلیبک خوانندههای
هم به
مختلف و  ...کنیم .خالصه اینطور نیســت
اســکار باشه و با ســرچ اینترنتی اســم
فیلمها و عوامل و که ما بیکار باشیم و
نقــد و
واســه خودمون ول بچرخیم .هرکی یه جور
نظراتهالیوودریپورتــر و  ...به کمک گوگل
ترنســلیت ،گرفتاری داره .ما هم مث بقیه.

طاهرشعبانی| کارتونیست|

اعتراض به ترامپ
با لباس سفید

ازکالهبرداران
پیگیری نکنید

تیراندازی و
انفجاردرخرمآباد
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اقدام نمادین  66زن
کنگره در جلسه سخنرانی
رئیسجمهوری

تقاطع غیرهمسطح

بیکاری
دو رو خاش خاش بخــری ،بیاری اینجا ،ما با
علیاکبر محمدخانی
االن دقیقا کجایی؟» که ایشــون آروم از اونور
بچهها بزنیم به بدن؟» مــن گفتم« :به روی
طنزنویس
خط گفت« :ما االن تو جلسه مهمی هستیم،
چشــم ،شــما االن کجایی؟» ایشون گفت:
خودم بعدا زنگ میزنــم ».ولی من هر چی
«اومدیم هرمزگان ،سفر اســتانی ».من هم
منتظر موندم ایشون زنگ نزد تا اینکه بعد از
مــا در زندگــی غافلیــم از خوبیهایی که
معطل نکردم سریع رفتم دوتا نون سنگک دو
دو روز باالخره تماس گرفتند و گفتند« :حقا
دوروبرمون هست و چشــمهامون رو نسبت
رو خاش خاش خریدم ،بعد هم با مینیبوس
که لیاقت کار نداری ،یــه کار کوچیک بهت
بهشون بستیم ،یکی از این خوبیها بیکاریه؛
سریع خودم رو رسوندم استانهرمزگان وقتی
ســپردیم آبرو حیثیت ما رو بردی این همه
مثال خود من از زمانی که بیکار شــدم ،هر روز
رسیدمزنگزدموگفتم«:االنشماکجایید؟»
تعریفت رو کرده بودم پیــش آقایون ،با این
خدا رو شــکر میکنم چون در این شــرایط
ایشــون گفت« :قشم هســتیم ،زود خودتو
وضع توقــع داری جایی هم مشــغول به کار
فهمیدهام که مسئوالن چقدر به فکر ما بیکارها
برســون که بدجور نونسنگک الزمیم ».من
هستند و شب و روز تالش میکنند تا
بشــی؟ دیگه به من زنگ نزن ،فهمیدی؟»
زندگی
به
گفتم:
«پنیر
و
خیــار
گوجه
دارید یا بگیرم؟»
من گفتــم« :نــون ســنگکها رو چه کار
ما فشار وارد نکنه ،هر چند زندگی کار خودش
گفتند« :ولی پنیر و گوجه کافیه بگیر بیار که
روخیلیدقیقانجاممیده.
کنم؟» گفت« :نمیدونم هــر کار میخوای
خیلی میچسبه تو این هوا ».خالصه من هم
بکن ،چون االن یه چینی اســتخدام کردیم
درســت فردای روزی که بیکار شدم ،وزیر
سریعتماموسایلروخریدموبااینکهشنابلد
وقتی بهش میگیم نون سنگک دو رو خاش
کار شخصا با من تماس گرفت و گفت« :سالم
نبودم ،خودم رو انداختم توی خلیج فارس و با
خاش میخوایم ،تو چشم به هم زدنی میره
چطوری ممدخانــی ،خدا بد نده ،شــنیدم
تشویقکوسههابهسرعتخودمرورسوندمبه
نون سنگکسهروخاش خاشمیارهبرامون».
بیکار شــدی ،تو این شــرایط کاری از دست
جزیره قشم؛ وقتی رسیدم زنگ زدم و گفتم:
من گفتم« :نون سنگک سه رو خاش خاشی
من ساختهســت؟» من از اینکه دیدم وزیر
«آقا االن دقیقا کجایی شما؟» ایشون گفتند:
دیگه چه صیغهایه؟ نون ســنگک کال دو رو
کار خودش دست به کار شده و پیگیر اوضاع
«راســتش کار واجب پیش اومد برگشتیم
داره ،این چه جوری سه رو خاش خاش میزنه
من شده ،خیلی خوشحال شدم ،گفتم«بله،
تهران ،شــما کی میتونی خودتو برسونی؟»
براتون؟» ایشــون گفت« :خالقیت اگه باشه،
متاسفانهمدتیهبیکارشدم،اگهکاریتودست
من که دیگه پولی برام باقی نمونده بود ،زنگ
و
چهار رو خاش خاش هم میشــه ،کار نشــد
بالتون هست،خوشحال میشم کاری انجام
زدم خانومم طالهای خواهرش رو فروخت و
بدم و یه لقمه نون سر سفره زن و
بچه
م
نداره؛ شما فعل خواســتن در وجودت چیز
ببرم».
پولش
را
برام
کارت
به
کارت کرد و یک بلیت
نشده ».گفتم« :چی نشــده؟» گفت« :چیز
که ایشون کمی فکر کرد و گفت« :ببینم حاال
هواپیما گرفتم و به تهران اومدم ،وقتی رسیدم
دیگه چیز ».بنده که خیلی قانع شده بودم از
کهبیکارشدی،میتونیبپریدوتانونسنگک
تهران زنگ زدم و گفتم« :آقا من تهرانم،
شما بابتتالشمسئوالنخداروشکرکردم.

صفحه 16

ترفندهایی برای
روبهرو شدن با
رانش زمین
وگلوالی
صفحه 13

