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ــت انســان ها بــوده، نقاشــی هایی از دســتمال، تـِـی و ســطل بــر روی دیــواره غارهایــی کــه محــل ســکونت اولیــن زندگــی می کردنــد بــاز می گــردد. باستان شناســان ســابقه خانــه تکانــی بــه زمانــی کــه انســان ها در غــار  ــده قدم ــد کنن ــن خــود تایی ــه ای ــد ک ــدا کرده ان ــه پی ــم ب ــد داری ــا قص ــا در این ج ــت. م ــی اس ــه تکان ــدون خان ــی ب ــک خانه تکان ــه ی ــا چگون ــم ت ــما بیاموزی ــد!ش ــه کنی ــزی را تجرب ــدن 1.ورزش کنیــد! کال انســان خــوب اســت در هر کاری درد و خون ری ــل ب ــی دارد، از قب ــت فیزیک ــه فعالی ــاز ب ــه نی ــر ک ــه کاری فیزیکی ت ــوب، چ ــد! خ ــاده کن ــود را آم ــه خ ــار تخت ــی؟ طــرف ظــرف یــک روز چه ــی خودمــان!( یعنــی آنقــدری کــه ایــن بنــده خــدا در آن فــرش 12 متــری را می شــویَد) همــان می شــورد از خانه تکان ــان قایق ران ــد! قهرم ــارو می زن ــرش پ روز، روی ف
ــزده! ــارو ن ــک در عمــرش پ ــه المپی ــد هــر چــه ب ــد! ســعی کنی ــرک کنی ــود 2.گوشــی را ت ــتگی خ ــوید از وابس ــر می ش ــال نزدیک ت ــر س بــه فضــای مجــازی کــم کنیــد! تجربیــات نشــان داده آخ

بــا  ایــام خانه تکانــی، به جــای کار کــردن  ــا وای تکــس! کارکنیــد. کــه در  ــید!وا ی فــای و وای مکــس بایــد ب ــته باش ــی داش ــل آمادگ ــت از قب ــر اس ــس بهت ــرای پ ــا ب ــن زمان ه ــی از بهتری ــید! یک ــور باش ــرض 3.صب ــت! ف ــی اس ــام خانه تکان ــاری، ای ــن بردب ــب کنیــد در حــال دســتمال کشــیدن ســرامیک های کــف تمری ــما را جل ــر ش ــتمال نظ ــی روی دس ــتید! طرح ــری می کنیــد کــه دنیــا هنــوز زیبایی هایــش را دارد و آدم چــه ترکیــب رنــگ قشــنگی هــم دارد! بــا خــود فکــر می کنــد! دســتمال را بــاز می کنیــد و می بینیــد کــه هس ــتمال گردگی ــک دس ــدن ی ــا دی ــد ب ــی می توان ــان حت ــی در بدنت ــان برق ــد! ناگه ــدا کن ــی پی ــال خوب ــد. ح ــر می کش ــرتان تی ــت س ــا پوس ــود و ت فکــر کنیــد اتفاقــات بدتــری هــم ممکــن بــود بیفتــد! آب بخوریــد! بــه مســائل خــوب بیندیشــید! بــا خــود دوســتش داشــتید! نفــس عمیــق بکشــید! یــک لیــوان بلــه درســت اســت! همــان تیشــرت آبیــه کــه خیلــی ایجادمی ش
ــرمه ایه! ــن س ــال آن پیره مث
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دیگــر ایــن روزهــا بــا پیشــرفت تکنولــوژی مراســم 

خــودش  قدیمــی  ســبک  از  ســوری،  چهارشــنبه 

ــه اشــکال دیگــر برگــزار می شــود؛  خــارج شــده و ب

ــه  ــاری، ب ــن مراســم از شــکل جشــن به ــال اآلن ای مث

ــاهده  ــی مش ــده، حت ــی درآم ــش نظام ــکل رزمای ش

ــواع  ــاخت ان ــرای س ــی ب ــئولین نظام ــه مس ــده ک ش

بمب هــا و راکت هــا از ایــن مراســم الگوبــرداری 

ــز 1و 2  ــکهای هرم ــق موش ــش موف ــد. آزمای می کنن

ــاوت  ــن تف ــا ای ــرد ب ــاد ک ــوع ی ــن ن ــوان از ای را میت

از  اســتفاده  بــا  نظامــی  رزمایش هــای  در  کــه 

رمزهایــی شــروع عملیــات را اعــالم می کننــد امــا در 

چهارشــنبه ســوری پــس از صــدای انفجــار و جهــت 

ابــراز خوشــحالی یــا تخلیــه وحشــت به وجــود آمــده 

از ایــن رمزهــا اســتفاده می شــود. در گذشــته مــردم 

ایــن مراســم را بــرای دفــع شــر و بــال برگــزار 

می کردنــد، امــا امــروزه مــردم از ایــن مراســم بــرای 

ــا گرفتــن زهــر چشــم و  ــوع بدخــواه و ی دفــع هــر ن

ــه رخ کشــیدن قــدرت تهاجمــی  ــا ب رو کــم کنــی و ی

ــی  ــد! در برخ ــتفاده می کنن ــایه ها اس ــه همس ــود ب خ

ــازل مســکونی یکدیگــر  ــب من ــه تخری ــوارد هــم ب م

ــال های  ــود در س ــی می ش ــود. پیش بین ــی ش ــر م منج

ــوان  ــن را به عن ــف، مهاجمی ــای مختل ــده، محله ه آین

اســیر، بازداشــت کننــد و رســومی ماننــد بــرده داری 

ــا شــود. ــاره احی دوب
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ز  و ر
پیــر  نــوروز،  نخســت 

تصمیــم گرفــت تــا از خانــه خــارج شــود و 
مهیــا  بازدیــد  و  دیــدی  و  عیــد  بــرای  را  خــود 
کنــد! صــدا زد: خانــوم! ایــن جوراب هــای مــن 
کجاســت؟ هســرش گفــت آن هــا را شســته و روی 
ــر  ــود! پی ــک ش ــه خش ــت ک ــته اس ــاری گذاش بخ
ــل،  ــد ای دل غاف ــت دی ــا رف ــراغ جوراب ه ــه س ک
ســاق جوراب هــا ســوخته، ولــی کفــی آنهــا قابــل 
اســتفاده اســت. پــس قســمت ســوخته را قیچــی 
کــرد، جورابهــا را پوشــید و بیــرون رفــت. در 
مســیر ســلمانی، مســتمند قــد کوتاهــی را 
ــه دار  ــه لباس هــای مســتعمل و وصل ــد ک دی
بــه تــن دارد. روا ندیــد کــه شــب عیــدی 
مــرد،  آن  و  باشــد  نونــوار  خــودش 
شــلوار  پــس  بپوشــد!  این گونــه 
ــا مســتمند عــوض کــرد.  خویــش ب
بلندتــر  قــدش  پیــر  چــون 
شــلوار  پاچه هــای  بــود 
برایــش کوتــاه آمــد. 

بــه ســلمانی کــه رســید، نشســت کــه 
موهایــش را اصــالح کنــد. در هنگام کار 
کــه هنــوز فقــط دور موهــای پیــر کوتــاه 
ــود، همســر آرایشــگر هراســان  شــده ب
ــدی  ــرد! روز اول عی ــه: ای م ــد ک وارد ش
دیگــر تعطیــل کــن، خواهــرم این هــا 
آمده انــد عیــد دیدنــی! مــرد ســلمانی هــم 
ــود،  ــاس ب ــش حس ــیار روی باجناق ــه بس ک
پیــر را نصفــه کاره رهــا کــرد و گفــت: ای پیــر بــرو بعــد 
از ظهــر بیــا تــا باقــی مانــده اش را بزنــم و رفــت! پیــر که 
چــاره ای نداشــت، بــا همــان هیبــت راهــی خانــه شــد! در 
راه مریــدی ســاده پــوش، او را بدیــد! مریــد کــه کــف بر 
شــده بــود نــدا داد: ای پیــر! عجــب تریــپ خفنــی! مــدل 
مــوی خامه ای، شــلوار جیــن زاپ دار برمــودا و جوراب 
ــا  ــادی هســتی! ام ــا کــه اینــک شــاخ آب کالجــی؟ همان
ایــن چــه حکایــت اســت کــه مــا را بــه شــیک پوشــی 
ــود  ــودی و خ ــر نم ــار ام ــی و وق ــاده پوش ــن س در عی
ــگ  ــازه از هن ــه ت ــر ک ــی؟ پی ــی می کن ــه مش این گون
درآمــده بــود ماجــرا را تعریــف کــرد و ادامــه داد: ای 
مریــد! اگــر ایــن ظاهــری کــه مــن دارم ُمــد اســت، بیــا 

بــا هــم تاخــت بزنیــم کــه اگــر این گونــه خانــه بــروم 
همســرم مــرا از پــا خواهــد آویخــت! مریــد 

هــم قــدری اندیشــید و یواشــکی در 
افــق محــو شــد!
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نبایــد تــوی دیــد و بازدیدهــا ســالم را مثــل نارنجــک 
پــرت کنیــد و خیــز ســه ثانیــه برویــد تــا تــوی گوشــی 
ــتی  ــن دو دس ــع رفت ــا موق ــد ت ــد، نبای ــنگر بگیری س
گوشــی را بــه نــوک بینــی بچســبانید! بلکــه بایــد 
ــران را  ــادی دیگ ــات ش ــازه موجب ــید و ت ــوش باش خ
ــتن  ــر کار گذاش ــد از س ــد. می توانی ــم کنی ــم فراه ه
کــودکان، مطــرح کــردن چیســتان، بررســی مشــکالت 
اقــوام بــدون پریــدن از دیــوار حریــم خصوصیشــان و 
بررســی مضــرات پــول داری، بــرای گذرانــدن وقــت 

ــد. اســتفاده کنی
نبایــد مثــل خورشــید گرفتگــی هــر چنــد ســال یکبــار 
و آن هــم احتمــاال جزیــی و بــد موقــع، بــه دیــدن 

ــد. ــنایان بروی آش
بلکــه بایــد بــا فاصلــه منطقــی و منظمــی بعــد هــر دیــد 
ــه  ــید ک ــد و آگاه باش ــد و بدانی ــد کنی ــاره بازدی دوب

ــد<<. ــاز >>دی ــد<< و ب ــد >>دی گفته ان
نبایــد فقــط بــه فکــر خــوردن باشــید و لیســتی 
از اولویت هــای آجیــل تهیــه کنیــد کــه مثــال اول 
ــدق  ــی، ســوم فن ــادام زمین ــدان، دوم ب پســته های خن

ــه  ــد؛ ب و در آخــر نخودچــی را میــل کنیــد. بلکــه بای
ــه  ــد ک ــید و کاری نکنی ــکمتان باش ــت ش ــر ظرفی فک
ــا  ــکم ب ــردن ش ــتارت ک ــون ریاس ــد! چ ــگ کن هن
ــت!  ــراه اس ــان هم ــان و زیرت ــه رویت ــی گالب ب کل
کــم خــور َو گزیــده خــور چــون ُدر کــه رهــرو 
ــد  ــن بای آنســت کــه آهســته و پیوســته رود! هم چنی
ــدرت  ــا ق ــود را ب ــی خ ــواع خوراک ــم ان ــدرت هض ق
خریــد میزبــان بنــده خــدا هــم تنظیــم کنیــد تــا هــم 

ــدا. ــده خ ــم بن ــد و ه ــی باش ــدا راض خ
ــک  ــرده و ت ــورت فش ــا را به ص ــد دیدوبازدیده نبای
نــود و دو  وارد  انجــام بدهیــد و دقیقــه  حذفــی 
زمیــن بشــوید، گل طالیــی را بخوریــد و دقیقــه 
ــد.  ــدا در بیاری ــه ص ــان را ب ــوت پای ــه س ــود و س ن
ــا  ــل و ب ــی دو فص ــگ، ط ــورت لی ــد به ص ــه بای بلک
جــدول زمانبنــدی اعــالم شــده از ســوی فدراســیون 
ــد  ــد و ســعی کنی ــوام بروی ــدن اق ــه دی خانوادگــی ب
بیش تــر بــه فکــر بــازی زیبــا در صلــه رحــم باشــید 

ــل! ــدی و آجی ــال عی ــه دنب ــه گرایان ــا نتیج ت

  مهدی نورمحمدی

دبیر تحریریه نیمکت: شاهرخ بایرامی
کارتونیست: کامران یاری

گرافیست ها: سیدمهدی موسوی و فاطمه سادات رضوی

صفحه آرا: حسین شهریاری مزرعه امامی شماره ی 
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روز دوازده عید
روز قشنگ  جمهور

یه روز خوب تعطیل
غصه رو میکنه دور

روز باهم بودن و
کنار هم موندنه
نماد انتخاب و 

از خوبیا خوندنه

حیفه یه همچین روزی
داریم و آخِر سر

همه هستیم به فکر
فرداشو  سیزده به در

  زهرا آراسته نیا

ــم...!رفتیــم ســیزده بــه در. هشــت ســاعت تــوی راه امســال ســال خوبــی بــود. زیــرا بــا دایــی و خاله مــان  ــی بردی ــذت م ــی ل ــک خیل ــم و از ترافی برایمــان کبــاب درســت می کنــد و روی شــاخه ها پــدرم مــا را خیلــی دوســت دارد و از چــوب درختــان بودی
ــدد. ــاب می بن ــان ت ــره و ســایه درختــان بــه در می کنیــم، چــون هرســال مــا خیلــی خوشــحالیم کــه ســیزده مان را در جنگل هــا برایم ــان را ذخی ــاله  خانه م ــال یک س ــدرم ذغ ــی و پ ــه محیــط زیســت اهمیــت دای ــی ب ــه ام خیل ــد.  خال ــا می دهــد! او آشــغال ها را در آب رهــا می کنــد تــا می کنن بــا آتــش خودمــان را گــرم می کنیــم. پــدرم می گویــد چمن هــا کثیــف نشــوند! هــوا کــه ســرد می شــود م

دو تــا شــاخه شکســتن ارزش ایــن را نــدارد کــه پــول 
ــد! ــا ســرما بخورن ــم و بچه ه را نســخه بدهی نوروزیــت  پیــک  می پرســد  همــه اش  ــد اســت.مهریــه اســت کــی نوشــته و کــی تحویــل گرفتــه؟ و حــل کــردی؟ امــا پــدر مــا اعتقــاد دارد، پیــک مثــل مــادرم  ــا ب ــرای م ــد این جــور اســترس ها ب رویــش نوشــته بــود »گشــت جنگل بانــی« پــدر و کردیــم، ولــی در راه بازگشــت یــک ماشــین کــه در آخــر همــه بــا هــم ســیزدهمان را بــا شــادی بــه در شــیرین را روی تنــۀ ســبز درخت هــا ثبــت می کنیــم. آنقــدر خوشــحال می شــویم کــه تاریــخ ایــن روزهــای او بــا پیــک  نــوروزی  مــا کباب هــا را بــاد می زنــد! مــا می گوی
ــرد. ــا ب ــی ذغال ه ــا گون ــان را ب دایی م
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