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شهاب نبوی  | شاید فکر کنید مهمترین 
وسایل برای خانه تکانی عید، پارو و فرچه یا 
مواد شوینده و این طور چیزها هستند؛ اما 
اگر تجربه عملی خانه تکانی داشته باشید، 
با همه  جــای وجودتان نقــش روزنامه را در 
خانه تکانی می توانید احساس کنید. با توجه به نقش بسیار 
واالی روزنامه در زندگی ما ایرانی ها، تقریبا همه ما از بچگی 
با آن آشنایی کامل داریم. البته نه این که مطالعه کنیم، بلکه 
چند روز مانده به عید می رفتیم و از دکه روزنامه فروشی، 
چند کیلو روزنامه باطله و غیرباطله می  خریدیم تا بیفتیم 
به جان شیشه ها. شما ها را نمی دانم اما توی خانواده ما که 
سرانه مطالعه در ایام خانه تکانی خیلی باال می رفت. یعنی 
مثال داداشــم همین طور که باالی چهار پایه بود و داشت 
شیشــه را تمیز می کرد، یهو به صفحه حوادث یا ورزشی 
می رسید و مثال خبر قهرمانی یک سال پیش یوونتوس را 
با آب وتاب فراوان می خواند. یا وقتی نوبت بابام می شد که 

شیشــه ها را تمیز کند، دو خط می خواند و بعد می گفت: 
»تف تو روشون، این روزنامه برای سه سال پیشه اما هنوز 
به وعده شون عمل نکردند...« و همزمان به صورت عملی 
هم یک تف روی شیشــه می انداخت و با شیشه پاک کن 
مخلوطش می کرد که در هزینه ها صرفه جویی شود. من 
هم معموال آگهی های ترحیم را می خواندم و شب عیدی 
فاتحه ای می فرستادم. تازه ما همیشه از باقیمانده روزنامه ها 
هم تا مدت ها اســتفاده می کردیم و نمی گذاشتیم هدر 
بروند. مامانم ظرف و ظروف عتیقه جهیزیه اش را الیشان 
می پیچید. خواهرم پشت شیشه اتاقش می چسباند تا نور 
وارد اتاقش نشود. بابام جدول هایش را حل می کرد ) این 
اوج اســتفاده فرهنگی ما از روزنامه بود( من و برادرم هم 
برای آتش درست کردن چهارشنبه سوری ازش استفاده 
می کردیم. بعد هم با روزنامــه  خداحافظی  می کردیم و 
تا  سال بعد طرف این موجود خطرناک و خانه مان برانداز 

نمی رفتیم.

سیدجواد قضایی  |  در بحث 
خانه تکانی هرچه اصرار کردم 
خودم زیر تختم را تمیز می کنم، 
مادرم قبول نکرد و گفت: »پونزده 
ساله می گی تمیز می کنم! کم مونده سی سالت 
بشه هنوز زیر اون تخت لعنتی تمیز نشده! بکش 
کنار.« کیسه زباله به دســت رفت زیر تخت و 
دوساعت بعد بیرون آمد. کیسه کامال پر شده 
بود، هلم داد بیخ دیوار و دست به کمر روبه رویم 
ایستاد و گفت: »هرچی لقمه برات گرفته بودم 
ببری مدرســه بخوری اینجاست. چی کوفت 
می کردی اونجا؟« مثل بچه دبستانی ها سرم 
را انداختم پایین و آهسته گفتم: »ساندویچ.« 

سرش را تکان داد و گفت: »حاال اون به جهنم، 
هرچی ورقه فیزیک داری، همش زیر 10شدی! 
هیچ کدومو هم نشــون ندادی.« بعد چهره اش 
برافروخته شد و ادامه داد: »اینم به جهنم، بسته 
ســیگار چی میگه؟! اینم به درک، مگه نگفته 
بودم دوستاتو نمیاری خونه؟ هان؟ االن من چه 
خاکی به سرم بریزم؟« بعد دستش را کرد توی 
کیســه، وحید بیچاره کامال خشک شده بود. 
10 سال قبل برای این که مادرم او را نبیند که از 
مدرسه با هم آمده بودیم خانه یواشکی سیگار 
بکشــیم، گفتم برود زیر تخت و تا نگفتم نیاید 
بیرون. از اول هم نباید می گذاشتم زیر تختم را 

تمیز کند.

داوود نجفی|   
هرچه در تاریخ گشــتم، اولین خانه تکان دنیا را پیــدا نکردم. اوایل 
فکر می کردم خانه تکان ها کســانی هســتند که چــون در بیرون از 
خانه تکان دادن جرم بوده، به درون خانه می رفتند و آن جا تکان می دادند. 
بعدها وقتی در مراســم پرفیض خانه تکانی شــرکت داده شدم، به  صورت 
عمیقی معنایــش را درک کردم. به نظرم برای اولین بار مکمــل هم بودن زن و مرد با 
خانه تکانی معنا گرفته است، یعنی یک مرد با گشادشدن لوزالمعده اش، نیاز را برای 
خانه تکانی ایجاد کرد و یک زن از ریخت وپاش آن مرد به تنگ آمده و خانه تکانی را ابداع 
کرده، اما اولین خانه تکانی ها تلفات زیادی داشتند، چون مردها اگر حالش را داشتند، 
توی خانه تکانی کمک کنند که هیچ وقت خانه را کثیف نمی کردند. پس چون آن زمان 
چیزی به اسم طالق وجود نداشته، نیاز به اولین رمال در تاریخ زناشویی احساس شد 

و آن رمال یک منطقه ای را در خانه ها شبیه مثلث برمودا ایجاد کردند که با غیب کردن 
وســایل مهم مردها و به بهانه پیداکردنش از آنها کار بکشند. از آن جایی که آدم های 
اولیه چیزی به  جز برگ و سرنیزه نداشتند، درصورت گم شدن هرکدام آنها از گرسنگی 
می مردند، چون اگر برگشان نبود، از خجالت نمی توانستند بیرون بروند، درنهایت شکار 
نمی کردند و از گرسنگی می مردند، اگر هم برگشان بود ولی سرنیزه شان نبود، وقتی 
بیرون می رفتند، مجبور بودند با برگشان بازی کنند و دست به ناف به خانه برگردند و 
صبر کنند تا از گرسنگی بمیرند. امروز خانه تکانی ها پررنگ تر و پرخرج تر شده اند. طبق 
معمول تحقیقات نشان داده اند که هر خانه تکانی به اندازه دو تا سیل ضرر مالی به  همراه 
دارد. می ترسم روزی برسد که دلیل خانه تکانی، یا همان دید و بازدید عید از بین برود 
ولی همچنان با جمله مگر خودمان آدم نیستیم مراسم به ارث رسیده از نیاکان را به 

نحواحسن انجام دهیم.

مونــا زارع |  این که 
دارد  سال نو می شود یا 
زمســتان می رود یا هر 
تغییــری در درخت ها 
و حیوانات و تقویــم و اعداد و 
ساعت اتفاق می افتد، برایم جالب است، 
اما این که همه اینها چــه ربطی به این 
دارند که من باید درز بین کاشــی های 
حمام را با فرچه بسابم را درک نمی کنم. 
باز چند سالی اســت که مامان می رود 
کالس یوگا و چهارتا زن مانیکورشــده 
سانتی مانتال دوره اش کرده اند و امسال 
تصمیم گرفــت زنگ بزنیم شــرکت 
خدماتی کارگر بگیریم، اما دو روز قبل 
از آمدن کارگرها بود که ساعت ۷ صبح 
بیدارباش زد که بلند شویم اتاق ها و گند 
و کثافتمان را جمع وجور کنیم تا جلوی 
کارگرها آبرویمان نــرود و اینها دو روز 
بعد می روند خانــه ملینا و خبر می برند 
زیر تخت شمسی ســیب گندیده پیدا 
کرده اند. همین شد که کل خانه را یک 
دور مرتب کردیم اما دو تا مرد قد بلند و 
با شانه هایی به عرض در پارکینگ زنگ 
خانه را زدند و گفتند از شــرکت برای 
خانه تکانی آمدند. اولــش ذوق کردیم 
که با وجود این دو قلچماق دیگر کاری 
نیست که بیفتد گردن ما، که یکی شان 
فرچه را زد توی لگن شــامپو و ســابید 
به فــرش و مامان بغض کــرد. فرچه را 
از دستشان کشــید و گفت: »بخدا اگه 
بذارم غرور مردایی مثل شماها بشکنه 
که فرش فرچه کنید واسه من« یکی شان 
ســرش را خاراند و گفت: »چی میگی 
آبجی بده فرچه رو وقت نداریم« مامان 
رفت طرف آشپزخانه و گفت: »منم مثل 
مادرای شــما. راضی نیستم پسر دسته 
گلم خونه مردمو تمیز کنه« همین شد 
که آنها نشســتند روی مبل و با چایی و 
نون خامه ای پذیرایی شــدند تا به غرور 
مردانه شــان برنخورد و ما هم با فرچه 
افتادیم به جان خانه. هرچند وقتی رفتند 
مامان زد زیر خنده و گفت: »غرور چیه! 
کار مردا به دلم نمیشــینه!«  به هرحال 
درست است که دیســک کمرهایمان 
زده بیرون، اما درز کاشی ها برای تحویل 
 سال تمیز است و می توانیم  سال خوب و 

پرمحتوایی را آغاز کنیم.

گمشدگان

بپا »مصدقی« نشی

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

اگر از دیشــب جان  سال به در برده 
باشید و یادتان رفته باشد الکی حین 
پریــدن از روی آتش خودتــان را به 
کمــردرد بزنید، دیگر امــروز وقتش 
اســت باقی مانده خانه تکانی را انجام 
دهید. اگر پس از ترقه بازی های شب 
گذشــته هنوز شیشــه های خانه تان 
ســالم مانده، از آن جا شــروع کنید 
که یک بارانی هم فــردا بیاید. من که 
این طور هستم. هربار شیشه را بشویم، 
فردایــش باران می زنــد و دوباره لک 
برمی گردد روی شیشه ها. خانه تکانی 
اما فقط شستن نیســت. دورریختن 
هم هســت. عوض کردن هم هست. 
مثال مجلس خیلی ســعی کرد دولت 
را خانه تکانی کند و وزیــر کار و امور 
اجتماعی را شب عیدی بفرستد پیش 
کارگــران تعدیل شــده کارخانجات، 
اما علی ربیعی مثل کشــتی گیرهایی 
که در خاک کلــی مقاومت می کنند، 
آن قــدر چغــری و بدبدنــی کرد که 
مجلس در استیضاح ناکام ماند و سرپا 

اعالم کرد. 
هرچقــدر مجلــس در خانه تکانی 
ناموفــق بــود، شــورای شــهر یک 
خانه تکانــی رونالدینیویی انجام داد. 
درحالی  که گفتــه بودند می خواهند 
نام خیابــان کارگرشــمالی را عوض 
کنند و بگذارند مصــدق یکهو با یک 
حرکــت رونالدینیویی بــه این طرف 
نگاه کردند و از آن طرف دریبل زدند 
و اســم خیابان نفت را تغییر دادند و 
گفتنــد از این بــه بعد ایــن خیابان، 

اسمش مصدق است.
قبال به آدم می گفتند بپا نفتی نشی. 
حاال بعد از این خانه تکانی شهری باید 

به آدم ها گفت بپا »مصدقی« نشی. 
نمی دانم چرا ســروتهمان را بزنند، 
باز ما از موضوع اصلــی درمی رویم و 
فیلمان یاد هندوستان می کند. اصال 

بحث خانه تکانی بود و تمیزکاری.
چند توصیــه هم بــرای خانم ها و 

آقایان مخاطب دارم: 
اوال اگــر از اوایــل اســفند دیدید 
عزیز پدرزن یا مادرشــوهر شــده اید 
یا خاله و عمــو تحویل تان می گیرند، 
دور برتان ندارد. بــه نظرم اگر در این 
روزها اینهــا که نام بــردم، دعوتتان 
کردنــد خانه یک جور نــرم و زیرکانه 
بپیچانیدشــان. چون خانه شان رفتن 
همان و... تا بنشــینید و بگویید وای 
چه دکوراســیون شــیکی، خواهند 
گفت اتفاقا دیروز به همسرم می گفتم 
باید دکــور خانه را عــوض کنیم اما 
دســت تنها نمی شــد. چه خوب که 

امروز شما تشریف آوردید.
دوم. اگــر جایــی مجبــور بــه 
خانه تکانی شــدید، از این کار عکس 
و فیلم بگیرید و مستنداتتان را کامل 
کنید. اوال فــردا با ســند و مدرک و 
ارسال مدارک در گروه تلگرام خانواده 
ســر صاحبخانه منت می گذارید که 
برایش کلی کار انجام داده اید. بعدش 
هم اگر هرجای دنیــا فیلم این حجم 
بیگاری در یک روز را نشــان هرکس 
بدهید، فورا با تقاضای فرار مغزهایتان 

موافقت می کنند.
ســوم: اگر فرزند نوجوان و جوان 
در خانه دارید و خودش داوطلب شد 
قســمتی از خانه را خانه تکانی کند، 
فورا او را بیندازید تو اتاق و زنگ بزنید 
از یــک دکتر روانشــناس برای ترک 
اعتیاد فرزندتان وقت بگیرید. بعد هم 
جایی را که می خواســته گردگیری و 
تمیز کند، خوب بگردید. هرجوانی که 
این روزها داوطلب تمیزکردن جایی 
شــود، حتما آن جا نخــودی چیزی 
جاسازی کرده. این تز ردخور ندارد و 
بارها از سوی پژوهشگران مورد تأیید 

قرار گرفته است.

شیشه پاک کن فرهنگی!
تمیز کنید، قبل از این که تمیزتان کنند

تاریخچه خانه تکانی

خونه تکونی

6 روز مانده به عید

salmantaheri@gmail.com|  سلمان طاهری  |   کارتونیست |
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خونه تکونی عید!


