گروه گزارش

در جستوجوی عید

zz

امسال فقط برای بچهها میخریم

جلــو در ورودی و میان ازدحــام جمعیتی که
میخواهنــد داخل پاســاژ بروند یا از پاســاژ
خارج شوند اگر سردرگم ماندن یا رفتن باشی
سهچهار نفری سراغت میآیند؛ «خانم تاکسی
دربست ».داخل یکی از راهروهای این مجتمع
تجاری ،مردی پســربچهای را در آغوش دارد و
دوشبهدوش همسرش ،چشم به ویترینهای
لباس بچه دارد .خودش را وحید معرفی میکند
و میگوید :برای خرید عید به بازار آمدهایم ،اما
چون قیمتها زیاد است فقط برای بچههایمان
خرید میکنیــم .بچهها اگر صد دســت لباس
و کفش داشته باشــند ،باز هم برای شب عید
دنبال رخت و لباس نو هســتند .با یک دست
لباس نو شاد میشوند و ما هم شادیم به شادی
بچههایمان.

zz

بازار داغ باقالی

بوی گلپر بــا بخــار باقالی در ســرمای هوای
اسفندماه در هم پیچیده اســت .چند نفر دور

عکس:مهدیه غفوریان| شهرآرا
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دور دور پیراهنفروشهاست

رفتوآمد در راهروهای یکــی از مجتمعهای
تجاری هســته مرکزی شهر ،دســتهجمعی و
گروهی اســت .عــد های هرچند ثانیــه جلو
ویترینی توقــف میکنند تا تمــام خوب یا بد
لباسهای تن مانکــن را تحلیلکنند .دور دور
پیراهنفروشــیهای مردانه اســت .چند زن
مقابل یکــی از ویترینهای پیراهــن مردانه،
درحال بررسی هســتند .برخالف روال عادی
بازار ،اینبار استقبال از پوشاک مردانه در بازار
خودنمایی میکند.
ایزدی ،یکی از این بانــوان ،میگوید :روز مرد
نزدیک اســت .آمدهایم بازار پیراهــن مردانه
بخریم .امسال روز پدر با سال تحویل یکی است.

روایتی از تکاپوی مردم برای خرید و استقبال از بهار در بازارهای شلوغ مشهد

باقالیفروش جلو بازار جنت را گرفتهاند .هرقدر
ردیف انسانی دور سینی باقالی بیشتر میشود،
تُن صدای باقالیفــروش و توضیحاتش درباره
کیفیت عالی باقالیهایش بیشــتر میشــود؛
«باقالی داغ داغ با گلپر فراوان و فلفل قرمز فقط
5هزار تومان ».ظرفیت صندلیهای فلزی دور
آبنمای ابتدای بازار جنت پر است؛ حتی جوانان
هم گوشهچشمی به این صندلیها دارند تا اگر
خالی شد ،برای چند دقیقه خستگی رفع کنند.
وارد یکی از مغازهها میشــویم .چانهزنی برای
کمکردن قیمت ،بخشــی از خریدهای نوروزی
است ،بهخصوص اینکه فروشــندهها نسبتبه
دیگر ایام ســال ،جدیترنــد و کمتر تخفیف
میدهند .خانمی برای 5هــزار تومان تخفیف،
مانتو را سر چوب لباســی میگذارد و منصرف
از خرید از مغازه بیرون میرود .فروشــنده رو
به ما میگوید :مردم توقــع دارند در خرید هر
جنسی30 ،20درصد تخفیف بگیرند .انگار این
قانون نانوشته بازار است .البته تقصیر بعضی از
بازاریهاســت که الکی قیمت اجناس را زیاد
میکنند و بعد خوب تخفیف میدهند .همین
موضوع ســبب شــده مردم تصور کنند قیمت
روی اجناس ،نمادین است و قیمت اصلی بعداز
چانهزنی مشخص میشود.
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چشم دوناتفروشها به ایثار

از بــازار جنــت ،راهــی راســتهبازار معروف
مانتوفروشــیهای مشهد میشــویم .در سبد
خرید خانمها برای نوروز ،مانتو جزو پوشــاک
اصلی است و هرطور شده ،میخواهند با پوششی
نو در دید و بازدیدهای عید ظاهر شــوند .وارد
پیادهروهای خیابان ایثار که میشویم ،این اصل
ثابت خرید مانتو برای شب عید با شلوغی عجیب
این بازار ،بیشتر خودش را ثابت میکند.
کنار مانتوهــای کوتــاه و بلنــد ویترینهای
مانتوفروشــیهای خیابان ایثار ،هفتسین جا
خوش کرده است .بعضی مغازهها با چیدن بساط
هفتسین به اســتقبال نوروز رفتهاند .خانمها
بیشترین تعداد رهگذران راســتهبازار مانتوی
ایثار را به خود اختصاص دادهاند.
مانتو از 80 ،70هزار تومان تا یکمیلیونتومان
برای سلیقههای مختلف در این راسته بازار پیدا
میشود .درعینحال کمتر کســی از این بازار
دست خالی به خانه برمیگردد.
میان مردان و زنانی که چشــم به ویترینهای
مانتوها دوختهاند ،پسربچهای با جعبه دوناتی
که دارد ،بهدنبال خریدار گرسنه است .میگوید
اسمش امیرعباس است .به قد و قواره امیرعباس
میخورد هشتنُهســاله باشد؛ هرچند خودش

میگوید 10ســال دارد .چشــمهای کوچک
امیرعباس به رهگذران دوخته شــده است تا
از هر مغازهای بیرون آمدند به ســرعت برق و
باد جلو راهشان سبز شــود؛ «دونات تازه .دو تا
دونات ،هزار».
حرفی از اینکه چقدر سود میکند نمیزند ،فقط
میگوید قرار است همه هزارتومانیهایی را که
جمع کرده ،کفش اســپرت بخرد؛ از آن مدل
کفشهــای فوتبالی درجهیک؛ برای خوشــی
حالش؛ برای حول حالنای سالش.
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استقبال گرم از شببازارهای سرد

حال و هوای عیــد را در جایی بهتــر از بازارها
نمیتوان دید؛ حتی در شــب بازارهای شــهر
که در سوز سرما ،مردم شبشــان را به خرید
و فروش گــره زدهانــد .جایی مثل شــببازا ِر
هدایت که از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد در آن
پیدا میشــود .حاال در اینجا همه آمدهاند؛ چه
آنها که جیبشــان خالی از حقــوق و مزایای
متناسببا خرجشان است و چه آنها که باوجود
دلمشغولیهای آخ ِر ســالی ،گذشتن از خرید
برایشان چندان دلچسب نیست.
همــان اول بــازار ،کاســب جوان روســری و
شالهایش را بساط کرده است و یکی را بهعنوان
نمونه در دست گرفته و مقابل نور المپ در هوا
میچرخاند .نور که روی این پارچههای رنگی
و پر از طرح میافتــد ،دل خریداران را میبرد؛
بهویژه اگر فروشــنده بگوید« :زیر قیمت بازار
بخر».
فروشــندهای فریــاد میزند؛ «روســریهای
رنگارنگ ،از همه رنگ .بیا این ور بازار» .راسته
خیابان هدایت ،یکی از شببازارهایی است که
اگر همه مشــهدیها را به بطن شلوغیهایش
نکشانده ،جمعیت زیادی از اهالی هسته مرکزی
شهر را تا دوقدمی خرید آورده است.
میپرسم :قیمت اجناس شما از مغازهها ارزانتر
است؟ یک مشتری خانم گفتوگویمان را قطع
میکند و میپرسد :قواره کوچک این روسریها
چند اســت؟ فروشنده جواب مشــتریاش را
میدهد و بعد از آن هم پاسخ سؤال ما را؛ «قیمت
در شببازارها زیر فی مغازههاست».
غرفه شال و روسری خیلی شلوغ است .خانمها
مشغول بررسی طرح روسریها هستند و آنها
را روی سرشــان میاندازند تا چهرهشان را در
آینه ببینند .زنها در این شــببازار بیشــتر از
اهالی خیابان ابوطالب هســتند؛ همسایههای
بوستان بزرگ حجاب .اینها همیشه از شببازار
خرید میکنند .خانمی میگوید :حتما جیب ما
به قیمتهای اینجا میخورد که فقط از این بازار

خرید میکنیم! باالخره مغازهدارها اجارههای
بیشــتری دارند که همین روی قیمتهایشان
اثر میگذارد .در الماس شــرق ،همین روسری
100تومن قیمتش است! چه کسی 100تومن
میدهد به روسری؟ ما که نمیدهیم .خیلیها
پول زیاد میدهند و خیالشان نیست.
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لوازم خانگی فقط ایرانی

به غرفــه لوازم خانگــی میرســیم .خانمی از
فروشنده میپرسد :میشود از این ظرف عکس
بگیرم؟ فروشنده مانعی در این کار نمیبیند و به
او اجازه میدهد.مرد بلورفروش به همه کسانی
که مقابل غرفهاش ایســتادهاند و به زرقوبرق
ظرفهایش نگاه میکنند ،میگوید :توی کانال
تلگرامی فروشگاه عکس ظروف را گذاشتهام.
به غیر از اینجا ،در چهارراه دانش نیز شببازاری
برپاســت کــه از اینجــا قدیمیتر محســوب
میشــود .اما ویژگی این بازار که ســابقهاش
بــه هفتهشتســال میرســد ،جوربــودن
جنسهایش اســت .یکی از غرفهداران قدیمی
میگوید :آنجا جنسهایــی میآورند که زوار
بخرد ولی اینجا جنسهایش جور اســت .یک
مشهدی در اینجا همهچیز میتواند بخرد.
به قول این فروشنده ،اجناس تقریبا کامل است؛
از پوشاک تا لوازم خانه .از کاالهای دیجیتال و
لوازم جانبی گوشی تا بدلیجات و اسباببازی .اما
امان از خریدهای ما که کتاب در آن جایی ندارد.
کاالی هنر و لواز م تحریر هست ،اما مشتری کنار
این اجناس نیست.
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شاد بازار
مشتریان ِ

بچهها جلو غرفهها بازیگوشــی میکنند .سوز
هوا برای تن بازیگوش آنها ،ماللآور نیســت.
به اسباببازیها که میرسند برای هم خاطره
تعریف میکنند .انگار این بساط پهن شده است
تا آنها بیمحابا بیایند و تماشا کنند و خاطره
بگویند و حتی چنددقیقهای با اسباببازیهای
چیدهشده روی میزها بازی کنند .بچهها در این
بازار ،بیدغدغهترین آدمها هستند.
یکی از غرفهها شلوار جین میفروشد .برایمان
سؤال است که متقاضیان ،اندازه شلوار را چطور
میســنجند .فروشــنده میگوید :در بوستان،
نمازخانهای است که خانمها آنجا پرو میکنند
و آقایان هم همینجا انــدازه میگیرند .اما در
این روش شــک و نگرانی زیاد است .هم برای
خریدار که باید مســافت طوالنی را برود و یک
کاال را امتحان کند که شاید مناسبش نباشد و
هم برای فروشنده سخت است که باید به همه
خریدارانش در بوســتان اعتماد کند و پیش از

اینکه مبلغی دریافت کند ،جنسش را به آنها
بســپارد .به غرفه کفش میرســیم .دو المپ
پرنور کممصرف ،از باالی کفشها آویزان کرده
اســت تا در تاریکی شــب ،انتخاب برای مردم
راحتتر باشد .مرد میانســال به مشتریانش
پاســخ میدهد :اندازه پای چپ و راست با هم
فرق دارد .مرد به مشتری ،توصیههای کفاشها
را گوشزد میکند.
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در جستوجوی شادی پشــت ویترینهای

نوروزی

چشــمها به پشــت ویترینهای شیشهای که
خیره میشوند ،حســاب کار فروشنده دستش
میآید؛ یا مشــتری درحــال چرتکهانداختن
و دودو تــا چهارتا کردن اســت یــا اجناس را
اندازبرانداز میکند بــرای خریدن یا نخریدن.
اما حال و روز بازار اسفندماه با روزهایی که مردم
از کنار ویترینها با نگاه سرسرکی رد میشدند
و فروشــندهها با ناامیدی گذر مردم را به نظاره
مینشستند ،تغییر کرده است .مغازهدار سرش
گرم حسابوکتاب است و خریدار حتی در برخی
مغازهها در صف دوسهنفره میایستد.
به یکی از بازارهای مرکزی فروش گل و تزیینات
مشهد در بولوار خیام آمدهایم.
بازار خاکگرفته فروش تزیینات ،تکانی به خود
دیده است؛ از مجســمهها و سفالهای تزیینی
گرفته تا ظروف هفتسین ،گلدانهای تزیینی و
تنگهای ماهی هرکدام مشتریان خود را دارد.
محسن یکی از فروشــندگان ظروف سفالی و
تزیینی ،سرش گرم مشــتریان است و چندان
مشتاق صحبت نیست .این روزها هردقیقه برای
آنها حیاتی اســت و به قول خودش تمام سال
را چشم کشیده است تا اسفند بیاید و تکانی به
اوضاع مالی زندگیاش بدهد .فقط به همین یک
جمله بسنده میکند که «تا همین یکماه پیش
بازار اینجا آنقدر سوتوکور بود که حتی بوی
گلهای طبیعی مغازهها هم حال آدم را خوش
نمیکرد ،اما با آمدن خریداران نوروزی گویی که
بازار و مردمش زنده شدهاند».
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هفت سین ایرانی با مجسمهها و عروسکهای

چینی!

ســری هم به بازارگل می زنیم خوکها پشت
ویترین ردیف شــدهاند؛ از نوع سفالی ،گچی،
عروســکی و . ...خانمــی یکی از مجســمهها
آجیــل کیلویــی
را برمــیدارد و میگویــد:
ِ
چندصدهزار تومــان را که پولمان نمیرســد
بخریم و سر سفره هفتسین بگذاریم؛ حداقل
همین مجسمه سال را برداریم .فروشنده هم با
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بازار داغ  گلهای سنبل

تا همین یــک دهه پیــش و زمانیکــه هنوز
مصرفگرایی دامن خیلیها را نگرفته بود ،سبزه
عید را خانمهای خانه خودشان داخل بشقاب،
کوزه یا ظروف یکبارمصرف میگذاشتند ،اما
حاال بیشتر خانمها سبزه و سنبل را آماده از بازار
میخرند .این رویآوردن به خرید سبزه آماده
نوروز ،بازار گلها را داغ کرده است.
یکی از گلفروشها میگوید :کار ما شغل شادی
است .معموال غیر از دســتهگلهایی که برای
مراسم ختم سفارش داده میشود ،باقی کسانی
که ســراغ گلفروشــی میروند برای شادی و
خوشــی این کار را میکنند .اما در طول سال
بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم و گرانی ،بازار
خوبی نداشتهایم .خدا را شکر که روزهای مانده
به عید هم گلفروشی حال و هوای دیگری دارد؛
از گلهای سنبل و شــببوگرفته تا سبزههای
سفره هفتسین مشتری دارد.
بیرون از بازار گلها ،جوانی دســتفروش کنار
جورابهای زنا نه و مردانه که روی سنگفرش
خیابان بساط کرده ،تخممرغهای هفتسین را
هم به ردیف چیده اســت .نقاشی و تزیین روی
تخممرغها بهشکل خوک درآمده تا نماد سال
باشد و به قول خودش به فروش برسد.
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تخممر غهای رنگی و ذوق کودکان

دستفروش جوان مدتها بیکار بوده و حاال در
اســفندماه به قول خودش به شغل موقت روی
آورده اســت .میگوید :درآمدها از شــغلهای
دمعید به اندازهای اســت که دست به فروش
اقالم نــوروزی بزنید .مــردم از بــازار دم عید
دســت خالی به خانه برنمیگردند .اگر وســع
مالیشان به خریدهای گران هم نرسد ،حداقل
از تخممرغهای رنگی من ،سبزه و مجسمههای
نوروزی ،یکی را میخرند.برای لحظاتی چشم به
رفتوآمد رهگذران میدوزیم .دیدن بچههایی
که دست مادرانشــان را میکشند و با انگشت،
تخممرغهای رنگی را نشان میدهند ،حرفهای
دستفروش را تأیید میکند .بچهها لبخندزنان
مجســمهها و تخممرغها را در دست میگیرند
و مسیر بازار شــب عید را در پی شادی دیگری
جستوجو میکنند.

خبر

ُزهیر موسوی

عطر و بوی بهار ،کوچه و خیابانهای
شهر را فرا گرفته و به هر کوی و برزن
که بنگری ،رنگی از نخستین ماه سال
چشــمانت را نوازش میکنــد و ما
مشهدیها باید شاکر پروردگار خود
باشیم که سال جدید را در کنار بارگاه
نورانی امام مهربانی آغاز میکنیم و از
طرفــی هم سالهاســت که مردم مشــهد
مقدس و دیار خراسان در نوروز میزبان ولی
امر مسلمین هستند.
در واقع امســال نیز مانند سالهای گذشته
مقام عظمــی والیت در ســاعت  15اولین
روز ســال  1398مهمان زائران و مجاوران
حریم رضوی هستند و به سخنرانی خواهند
پرداخت و در همین راســتا نیز مســئوالن
اســتانی از مردم برای حضور در سخنرانی
عیدانه ایشان دعوت به عمل آوردهاند.
در همیــن راســتا اولیــن خبــر از حضور
مقام معظــم رهبری را آیتا ...ســید احمد
علمالهــدی در خطبههای نمــاز جمعه روز
گذشته داد و گفت :مقام معظم رهبری اول

دیدار با یار خراسانی

مسئوالن استان از مردم برای حضور در سخنرانی عیدانه رهبر معظم انقالب دعوت کردند
سال به مشهد مشــرف میشوند و در همین
مکان و در روز اول فروردین و از ســاعت ۱۵
از افاضات ایشان بهرهمند میشویم و راهبرد
یکساله حرکت انقالبی به ما رهنمود خواهد
شد.
علیرضا رزمی حسینی ،اســتاندار خراسان
رضوی ،نیز در پیامی از زائران و مجاوران حرم
مطهر رضوی دعوت کرد تا در این مراســم
حضور پیدا کنند .رزم حســینی در این پیام
نوشته است:
شوق آمدن بهار طبیعت و آغاز سال نو ،امید
جانبخشی است که همه هستی را غرق در
سرور و زندگی میکند ،مردم انقالبی و آزاده
ایران اســامی بهاران رهایی از اســتبداد،
اســتکبار و اســتعمار را  40ســال با عزت،

سربلندی و ســرافرازی طی کردند و اکنون
اولین بهار آغاز چلــه دوم انقالب را با وجود
همه فشارها و خدشــههای زمستانصفتان
عالم آغاز کردند و ان شــاءا ...با ادامه میثاق
با خمینی کبیر(ره) ،شــهدای عزیز و رهبر
فرزانه و حکیم ،در پیشبرد اهداف و آرمانها
واالیشــان اســتوارتر و امیدوارتــر بهپیش
خواهند رفت .از سویی برما و همه مسئوالن
و کارگزاران نظام بهعنــوان خدمتگذاران
این مردم فهیم و بصیر اســت که مجاهدانه،
عاشــقانه و خالصانه در جهت رفع مشکالت
و موانع آنان بهویژه مقوله رفاه ،معیشــت و
اقتصاد خانوار کوشــاتر و مصممتر باشیم و
در تحقق اقتصاد مقاومتــی و منویات رهبر
معظم انقالب سراســر تالش و همت شویم.

اکنون که به فضل الهی و برکت وجود مضجع
شریف حضرت رضا(ع) آغاز سال جدید را در
جوار بارگاه منور رضوی آغاز میکنیم ،تالقی
بهار ،مجاورت و زیارت حرم ثامنالحجج(ع)
و دیدار با ولی امر مســلمین جهان ،حضرت
آیتا ...خامنهای ،را سرچشمهای برای تبدیل
حالمان به احسن الحال و کالم مدبرانه معظم
له را روشــنی قلوب والبصــار میدانیم و به
همین میمنت از همه مجاوران و زائران عزیز
دعوت میکنم تا در آغازین روز بهار در جوار
حرم امام مهربانیها شنوای سخنان گهربار و
حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی باشیم.
امید اســت که با تالش و همدلی در جهت
شکوفایی روز افزون نظام مقدس جمهوری
اسالمی گام برداریم.

حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی ،تولیت
آســتان قدس رضوی ،نیز در پیامی از مردم
برای شرکت در ســخنرانی دعوت به عمل
آورد و در بخشی از این پیام آمده است:
آغاز سال  ۱۳۹۸و اولین روز فروردین مقارن
با ایام البیض مــاه رجــب المرجب ،فصل
شــکوفایی طبیعت را با بهار دعــا و نیایش
پیوند زده است و شــمیم دلانگیز مناجات
و رایحه روحبخش بندگی خــدا ،جانهای
مشتاقان را نوازش میدهد.
آنچه برکت ایــن تقارن مبــارک را برای ما
بیشتر و باشکوهتر جلوه مینماید درک این
ایام نورانی در جوار مضجع شریف رضوی و
در ماه زیارتی خاصه امام هشتم(ع) میباشد.
همچنین به سیاق هر ســال برای ما اهالی

مشــهد مقــدس و زائرین امام رئــوف(ع)،
بهار با رنگ و بــوی متفاوتی حلول میکند.
میزبانی از رهبری حکیم انقالب اســامی،
حضــرت آیتا...العظمی امــام خامنهای و
بهرهگیری از منویات و رهنمودهایشان که
درواقع تبیین رویکردها و جهتگیریهای
ســالیانه جمهوری اســامی ایران و جهان
اســام در قبال موضوعات و مســائل پیش
رو میباشــد ،توفیق بزرگی است که خدای
متعــال بهواســطه مجــاورت بــا حضرت
علی بن موســیالرضا(ع) نصیــب ما کرده
است.
اینجانب ،پیشــاپیش ،با تبریک سال نو به
محضر همــه ایرانیان عزیز و آرزوی ســالی
قرین با توفیقــات و فتوحات بیشــتر برای
جامعه اسالمی ،از عموم زائرین و مجاورین
عزیز دعوت میکنم در روز پنجشــنبه اول
فروردین از ساعت  ۱۵در رواق امام خمینی
(ره) حرم مطهر گــرد هم آییــم و از زالل
فرمایشات رهبر عزیز انقالب اسالمی سیراب
شویم.

روزنــــامــــه
شــــهرامــــید
وزنــــدگــــی

شـنبه
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گزارش شهر

کسی دیگر سراغ نرگس را نمیگیرد.
حرف ،حرف ســنبل و پامچال اســت.
ل کرده است .گوش هوکنار
شلوغی بازار ُگ 
برخی مغازهها بساطی از هفتسین پهن
است؛ از پامچال و ســنبلی که بهجای
نرگس رنگ و لعاب به مغازهها دادهاند تا
ماهی و آیینه.
بازارها در گوشهوکنار مشهد گرم و شلوغ است؛
شلوغیای که تا وســط خیابانها هم کشیده
شــده؛ انگار ترافیک در اسفندماه ساعت ندارد.
گرچه امسال بوی بهار از اواسط بهمن میآمد،
جنبوجــوش بهــاری در این روزهــای آخر
اسفند بیشــتر از هر زمانی به چشم میخورد.
خیابانهای پر از ماشــین و پیادهروهای پر از
مردم.
هر گوشــه شــهر که ســر میزنیم ،هر صنفی
به اندازه خودش چشــم به بــازار عید دوخته
است .قالیشوییها وقت ســر خاراندن ندارند؛
برای آرایشــگاه رفتن ،باید وقت قبلی گرفت؛
آژانسهای هواپیمایی و پایانههای مسافربری
کار و بارشان ســکه اســت .بلیت قطار هم که
دیگر گیر نمیآید .مکانیکها و تعمیرکارهای
ماشین حســابی بازارشــان داغ شــده است.
پلیــس راهنماییورانندگی تقریبــا از همین
روزها فعالیت خود را شــروع کرده اســت که
«خودروهایتــان را برای معاینــه فنی ببرید و
ســرعت مجاز را رعایت کنید و کمربندهایتان
را ببندید ».آنهایی هم که ســفر نمیروند ،در
تدارکاند برای پذیرایی از مهمانان نوروزیشان.
شــرکتهای خدماتی هــم تــا میتوانند این
روزها نرخهای خدمــات را افزایش میدهند؛
از آب و جارو کردن راهپلههــای یک آپارتمان
تا تمیزکردن در و پنجرهها همــه و همه برای
خودش قانون دارد و نرخهای مختلف .عدهای
هم این وسط حرص میخورند که چرا مبلشان
را عوض نکردهاند یا فرش خانهشان کهنه شده
است و. ...
در کل این روزها هرکس به هر طریقی هرچه از
دستش برمیآید ،انجام میدهد برای نو شدن و
تکانی بر سر و روی زندگی.
کسبه میگویند این خاصیت بازار دم عید است.
هرچند کسبه دلیل بخشی از شلوغی بازارها را
گشــتوگذار میدانند تا اینکه خرید و فروشی
اتفاق بیفتد.

تکاندادن سر ،حرف از جور درنیامدن دخل و
خرجش را به میان میکشــد و از اجاره مغازه و
گرانی قیمت خرید اولیه اجناســش میگوید.
مشتری با چک و چانه خوک قهوهای را با عدد
 98که روی آن حک شــده ،به 15هزارتومان
میخرد و از مغازه خارج میشود.
درباره فروش این مجسمهها و نمادهای تزیینی
سال با این فروشنده صحبت میکنیم .او همان
اول صحبت ،حرف چشــم بادامیها را وســط
میکشــد و میگوید :همین مجسمهها بیشتر
چینیاند .خرید اولیه آنها خیلی ارزان اســت
اما با واسطه که دست ما میرسد10 ،هزارتومان
قیمت تمامشده است .من به مشتریها 18هزار
تومان قیمت میدهم و درنهایت 15هزار تومان
میفروشــم .ولی باور کنید این میزان ســود با
هزینههای زیاد مغازهداری به هیچجا نمیرسد.
فقط در همین بازار دم عید اســت که بهدلیل
فروش تعداد زیاد ،اوضاعمان کمی بهتر میشود.
ظرفهایی را که برای هفتسین پشت ویترین
گذاشتهاند ،یکییکی قیمت میگیرم؛ از ظروف و
مجسمههای مخصوص سبزه عید تا گلدانهای
تزیینی .فروشــنده حتی برای ظروف ســبزه
عید هم از اجناس چینــی جلویمان میگذارد
و با خنده میگوید :چینیها برای ســبزه سفره
هفتســین ایرانیها هــم جیــب دوختهاند.
میبینید کــه ظروف مخصوص ســبزه عید را
هم وارد بازار کردهاند.این فروشــنده با گالیه از
زمینخوردن تولیدکننــدگان داخلی تزیینات
میگوید :بــرای یک کارگاه داخلــی هزینهها
آنقدر زیاد اســت که اصــا نمیصرفد تولید
کند؛ چون قیمت تولیدشــده گران درمیآید و
اجناس روی دســتش میماند اما تولیدکننده
چینی هزینههای داخلی ما را ندارد؛ لذا قیمت
تمامشده اجناسش خیلی کمتر از تولید داخلی
درمیآید .برای همین فروشــندگان هم سراغ
جنسی میروند که ارزانتر باشد و مردم قدرت
خرید آن را داشته باشند.

