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 97در سیـرجان
دیدیم در حال حاضر و با توجه به قیمت گوشت ،باز هم
گوسفند ،این عالیجناب پشمینهپوش ،شخصیت برتر سال
است! ناچار شدیم یک قید آدم ها و «چهرهها» بیاوریم که
حداقل سر و کارمان با گوسفندجماعت نیفتد! هرچند به

شدت معتقدیم آدم باید به موجودی که از شدت گرانی،
تخممرغش را هم نمیتواند بخورد ،احترام بگذارد! حاال
با این مقدمه ،این شما و این هم خبرسازترین آدمهای
امسال شهرمان:

سرونازه»! از حسنپور حمایت کرد! خالصه نزدیک بود کار باال
بگیرد و داریوش و گوگوش هم وارد معرکه بشوند که با تصویب
قانون ممنوعیت نماینده شدن هر فرد بیش از سه بار ،ماجرا
حداقل تا شورای نگهبان ختم به خیر شد!
در انتها دو جملهی ماندگار از ایشان را که اخیرا در یک
مصاحبه گفته ،برای عبرت آیندگان منتشر میکنیم:
شهباز حسنپور« :در عزل و نصبها دخالت نمیکنم ،نظر
کارشناسی میدهم».
شهباز حسنپور ،چند دقیقهی بعد« :نه تنها با عزل رییس
سابق ادارهی راه و شهرسازی مخالف بودم بلکه مدیر استانی که
ایشان را عزل کرد ،عزل کردم!».
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رفتن به شورای شهرستان بوده! جالب است که هدف اصلی
عربگویینی هم از آمدن به شورا ،رفتن به مجلس بوده! خالصه االن
شورا یک گوشه نشسته و دارد گریه میکند و میگوید« :هیچکی
منو دوست نداره! هر کی میاد توی من ،هدفش اینه بره توی یه
جای دیگه»!
به هر حال بزرگترین شانسی که امثال جهانشاهی آوردهاند این
است که شورا آدم نیست! وگرنه اگر شورا آدم بود ،تا حاال چند
بار بهزیستی مجبور شده بود به دلیل بدرفتاری ،سرپرستی شورا را
از اعضای شورا بگیرد و شورا را بگذارد کانون اصالح و تربیت بلکه
اصالح شود!
بدون شک مهمترین حرکت طاهره جهانشاهی در دوران عضویت
در شورا ،صرفنظر از حرکت از خانه تا شورا ،درخواست تبعید
رانندگان معترض اتوبوسهای شهرداری بود! صالبت جهانشاهی در
این ماجرا به حدی بود که شایعه شده رییسجمهور فرانسه از او برای
مدیریت بحران جلیقه زردها دعوت به عمل آورد .هرچند جهانشاهی
به دلیل همزمانی با جلسات شورای شهرستان از قبول این دعوت
خودداری کرد اما با فرستادن راهکار نحوهی تبعید معترضان به سایت
زباله ،نقش چشمگیری در کنترل شورش جلیقهزردها ایفا کرد!
اخیرا جهانشاهی به عنوان رییس شورای شهرستان به همراه
باقی اعضای این شورا خواستند به نوعی روی «آزمون معادن»؛
خواهرخواندهی سیرجانی سردار آزمون ،نظارت داشته باشند .آزمون
معادن هم برگشته به اعضای شورای شهرستان گفته :حاال خانم
جهانشاهی چون نیتش خیره ،هیچی اما شماها زنتون خبر داره
که روی من نظر دارین؟! جهانشاهی گامهای زیادی برای گسترش
مفهوم برابری موقعیتها و تساوی بهرهبرداری از امکانات برای زنان
برداشته اما از بس تعداد گامهاش زیاد بود ،از ایستگاه زنان رد شد
و دوباره به ایستگاه شورای شهرستان رسید! بنابراین امیدواریم
جهانشاهی به عنوان تنها مسوول مطرح زن شهرستان ،سال دیگه
کاری کنه که ما جدیتر بتونیم باهاش شوخی کنیم!
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وقتی منصور مکیآبادی فرماندار سیرجان شد ،اهالی
مکیآباد فکر میکردند اینبار دیگر محلهی محرومشان
واقعا آباد میشود اما نشد که نشد!
شایعه شده فرماندار برای جلوگیری از ایجاد شائبه ،به
مدیران شهرستان دستور داده نه تنها هیچ امکاناتی به
مکیآباد ندن که هر امکاناتی هم که تا حاال دادن ،پس
بگیرن!
یک روز من توی خانه نشسته بودم که دیدم فرماندار
اعالم کرده که «اگر من را نخواهند ،میروم»! باور نمیکردم
که یک مسوول آنقدر به نظر مردم احترام بگذارد که
بگوید اگر مردم نخواهندش ،میرود .البته تمام مسووالن
مملکت ما همینگونهاند و چون مردم میخواهند ،هستند!
مسوول مردمخواه داریم:
اصوال ما توی مملکت دو نوع
ِ
مسووالنی که چون مردم میخواهند ،هستند و مسووالنی
که چون مردم غلط میکنند نخواهند ،هستند!
در همان زمان حتا شایعه شد که جناب فرماندار ،در
استوری ایسنتاگرام خود مرقوم کرده« :من آن گلبرگ
مغرورم که میمیرم ز بی شغلی /ولی با منت و خواری پی
شغلی نمیگردم»! خالصه همچنان در حال شاخ در آوردن
از جملهی جناب فرماندار بودم و تقریبا ارتفاع شاخهایم
داشت به حدود دو متر میرسید (البته بعدا دوستان باال
به جرم شاخ شدن ،شاخم رو شکستند!) اما بعد فهمیدم
منظور ایشان از «اگر مرا نخواهند» ،مردم نبوده بلکه
مسووالن بوده است! اینجا برای ما سوال شد اصوال مگر
ممکن است مسووالن فردی را نخواهند و آن مسوول بماند
که فرماندار چنین حرفی زده؟! مثل این میماند که من
بگویم اگر سردبیر سخنتازه مرا نخواهد ،من میروم! بعد
دیدم اصال به من چه؟ به قول شاعر :سری که درد نمیکند
چرا دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده؟!

چهارم :شهباز حسنپور؛ محبوب دلها!

در محبوبیت حسنپور همین بس که عارف؛ آهنگ «سلطان
قلبها» را به او تقدیم کرد! حسنپور که دارد خودش را برای
انتخابات سال آیندهی مجلس آماده میکند ،اخیرا گفته رقیبانش
را ریز میبیند! رقیبانش هم گفتند که حاجی! عینکات رو بزن،
درشت میشیم!
در ایران سه سریال رکورد بیشترین پخش را دارند :دوم ،سریال
جومونگ! سوم ،سریال مختارنامه و اول ،سریال نازکردنهای
حاجی و گفتن این جمله که «شاید ایندفعه از کرمان کاندیدا
شوم»! در همین رابطه یک خوانندهی لسآنجلسی موسوم
به «کوروس» با سرودن شعری به نام «ناز نکن ،ناز نکن» به
حرفهای حسنپور واکنش نشان داد اما خوانندهی دیگری
موسوم به ابی با خواندن شعری به نام «شهباز ناز کن که نازت ،یه

پنجم :طاهره جهانشاهی؛ مسوولی که نیست!

ذهن انسان امروزی را دو سوال مهم فلسفی به خود مشغول
کرده :دلیل آمدن انسانها به جهان چه بوده و دلیل آمدن طاهره
جهانشاهی به شورا چه بوده؟!
جهانشاهی معتقد است هدف اصلی او از آمدن به شورای شهر،
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ششم :فرماندار؛
واستا دنیا ،فرماندار میخواد پیاده شه!

آخر :مردم؛
طاقت بیار و مرد باش!

به لطف مسووالن مملکت و این اقتصاد
خراب ،رسما طی یک فرگشت مکتب
داخلی ،داریم از آدم به شتر تغییر
شکل میدهیم! آنهم نه فقط از نظر
بار بیکفایتیها را بردن و دم نزدن که
حتا از لحاظ غذایی هم با توجه به این
گرانیهای سرسامآور ،احتماال به زودی
مجبوریم به خوردن آدور روی بیاوریم!
در چنین شرایطی احتماال به زودی اوال
شاهد گرانی آدور خواهیم بود!
در مرحلهی بعد آدور کمیاب شده و
خبر از قاچاق آن به کشورهای همسایه
داده میشود!
در مرحلهی بعدی چند محتکر آدور
شناسایی و سلطان آدور مملکت دستگیر
میگردد!
سپس جهانگیری وارد گود شده و
خبر از اختصاص ارز  4200تومانی برای
تهیهی آدور مورد نیاز مردم خواهد داد!
معلوم میشود عدهای با ارز مخصوص
آدور ،الوک وارد کردهاند و باقی پول را
به جیب زدهاند!
متهم پروندهی چند هزار میلیارد
دالری آدورها ،به کانادا فرار و از کنار
ویالی الکچری خود ،به وسیلهی نشان
دادن مداوم انگشت شست به مردم ایران،
برایمان آرزوی موفقیت میکند!
تلویزیون در خبر بیست و سی اعالم
میکند آدور برای سالمتی مضر است و
بهتر است مردم سنگ بخورند!
بهنوش بختیاری با نشان دادن کلهی
کچل یک شترمرغ ،مدعی میشود
خوردن آدور باعث ریختن موهای انسان
میشود!
ماهواره کلیپ «موبر دائمی تهیه شده
از روغن آدور» را تبلیغ میکند!
حسن روحانی لبخند زنان ،اعالم
میکند مردم نگران آدور شب عید خود
نباشند!
دولت آدور کوپنی راه میاندازد!
روزنامهی کیهان ،صف میلیونی مردم
برای خرید آدور را نشانهی عزت یافتن
ملت ارزیابی میکند!
رامبد جوان با گرفتن میلیونها تومان
پول ،یک برنامه در قمارخانهی میلی
کشور ،موسوم به صدا و سیمای ملی
میسازد به نام «آدورانه» و توی برنامه
فریاد میکشد« :ما خیلی خریم!» مردمی
هم که در استودیو هستند ،جواب
میدهند« :خیلیییییی»!
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