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تبدیل میانسال بیکار به جوان شاغل

شهرام شهیدی
طنزنویس

خانم باجی گفــت: »باالخره یک تصمیم 
اصولی در مــورد خانم ها گرفتند و مجلس 
بخشی از حقوق خانم ها را به آنها برگرداند و 
قانونی تصویب کرد که به فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تابعیت 

ایرانی بدهند.« 
روح آقاجان گفت: »تا چشم مرا دور دیدند 

برای خودشان بریدند و دوختند.« 
خاله خانم گفت: »کجاش بد است؟ مثال 
االن دختر شادروان مریم میرزاخانی باالخره 

میتونه تابعیت ایرانی بگیره.«
روح آقاجان گفت: »شــما مو می بینید و 
من پیچش مو. مسئوالن فهمیدند با این که 
بچه دارشدن خوبه، اما شــرایط اقتصادی 
اجازه نمیــده خیلی از مــردم حتی به این 
موضوع فکر کنند. پس تنها راه برای افزایش 
جمعیت این بود که با موضوع اعطای تابعیت 

به فرزندان زنان ایرانی موافقت کنند.«
خانم باجی گفت: »شــما هم که همیشه 

همه چیز را یک جور دیگر ببین.« 
روح آقاجان گفت: »شما مثل کبک سرت 
را کرده ای زیر برف وگرنه دنیا همین شکلی 
است که من می بینم. می توانم تا دلت بخواهد 
هم مثال مشابه بیاورم که ثابت کنم مقامات 
دیده اند به عمــل کار برنیاید و باید از طریق 
سخندانی و تغییر نگاه آماری خیلی از مسائل 

را رتق و فتق کنند.«
خانم باجی گفت: »شما الزم نکرده خیلی 

مثال بزنی. یک مثال دیگه بزن ببینم.«
روح آقاجان گفت: »معــاون وزیر ورزش 
گفته با اشــاره به ابالغ مصوبات شورایعالی 
جوانان کشور از سوی وزیر ورزش و جوانان، 
بازه سن جوانی از ۱۵ تا ۲۹ ســال به ۱۸ تا 

۳۵ سال تغییر کرد.« 
همگی گفتیم: »خب؟« 

روح آقاجان گفت: »خب این یعنی دیگه با 
مشکل پیر شدن کشور مواجه نیستیم، چون 
از طریق تغییر در تعریف مان از سن جوانی، 
تعداد جوانان کشــور زیاد می شود. حق هم 
دارند. در همین خاندان خودمان ببین چند 
نفر که اتفاقا همگی هم بچه دوست هستند، 
به خاطر شــرایط کاری و درآمدشــان قید 
بچه را زده اند؟ حاال اما با این تغییر تاکتیک 
تعداد جوانان کشور افزایش پیدا می کند و 
مشکل پیر شدن تا چند سال از بحث کشور 
خارج می شود. چند سال بعد هم سن جوانی 
را تا 45 سال می برند باال و مدام این مشکل 
را به بهتریــن روش و  از طریق آماری حل 

می کنند.« 
شــوهر دخترخاله ام گفت: »با این روش 
خیلی از مشکالت مهم کشور را می توان رفع 
و رجوع کرد. مثال اعالم کنند هرکس سفر 
خارجی می رود، ســه بسته پفک با خودش 
ببرد. بعــد آمار بدهند که حجــم صادرات 
غیرنفتی کشور بشــدت افزایش پیدا کرده 

است.«  
دخترخاله ام گفت: »مــن فکر می کردم 
شوهرم بیکار است و از دریای بیکران نبوغش 
این طرح ها را می دهد. خب می دیدم از وقتی 
تعدیل شده و نشســته خانه، موقع سبزی 
پاک کردن و ناهار بچه ها را دادن هی از این 
فکرها می کند و نظریه می دهد. اما با خودم 
می گفتم حتما از عوارض بیکاری اســت. 
االن فکر می کنم با یــک تغییر کوچک در 
تعریف مان از بیکاری می شود آمار شاغالن 
را افزایش داد. کافی است بگوییم خانه داری 
و ســبزی پاک کردن هم شــغل حســاب 
می شوند. آن وقت همسر 35 ساله من ظرف 
یک روز از یک میانسال بیکار  تبدیل می شود 

به یک جوان شاغل!«

شبگردی

خار مغیالن

آیدین سیارسریع
طنزنویس

امتحانهفته
یک(با توجه به اعالم وزارت ورزش 
و جوانان مبنــی بر این که بازه ســن 
جوانی از 15 تا 29 به 18 تا 35 ســال 
تغییر کــرد، بفرمایید ایــن ابالغ چه 
فایــده ای به حــال مملکــت خواهد 

داشت؟
الف(در سرشماری بعدی جمعیت 

ایران جوان اعالم می شود.
ب( حسین کعبی این بار از رده سنی 

نونهاالن فوتبالش را شروع می کند.
ج( وقتــی گوینده رادیــو می گوید 
جواااان ایرانی سالم دهه شصتی ها هم 

در جواب می گویند سالم.
د( جوان 30ســاله ایرانی می گوید 
»درسته نتونستم زندگی تشکیل بدم 
و خونه و ماشین داشته باشم و هنوز با 
بابام از حوله مشترک استفاده می کنیم 
ولی پنج سال وقت دارم« و امید در بین 

مردم افزایش می یابد.
ه( تأثیر خاصی ندارد. اعالم کنندگان 
می خواســتند بگویند دیگه اینجوری 

هم زشته، یه کاری انجام بدیم.
دو(با عنایت به این تیتر خبرآنالین 
بفرمایید که واقعا چرا؟ »چرا تصویری 
که صداوسیما و فیلم های سینمایی از 
اعتیاد می ســازند، یک معتاد متجاهر 

است؟«
الف(گریم معتــاد متجاهر راحت تر 

است.
بازیگران چهره شــان  ب( بعضــی 
متجاهر است، ما اصال دست نمی زنیم.

ج( جشــنواره به معتاد غیرمتجاهر 
فوقش یک دیپلم افتخار بدهد.

د( بــه همــان دلیل کــه زمانی در 
تلویزیــون آدم های بد با ربدوشــامبر 
و دســتمال گردن از حمــام بیــرون 
می آمدند و بــا موبایل حرف می زدند و 

اسمشان هم جمشید بود.
ســه(با توجه بــه این کــه مارک 
ویلموتس ســرمربی بلژیکی به عنوان 
ســرمربی تیم ملــی انتخاب شــده، 
بفرماییــد که کــدام نظــر در مورد او 

صحیح است؟
الف( مــارک ویلموتس ســرمربی 
بزرگی است که با موفقیت نسل طالیی 
بلژیک را در دست گرفت و درنهایت از 

تیم ملی آن کشور اخراج شد.
ب( مــارک ویلموتــس ســرمربی 
بزرگی اســت که ســرمربیگری تیم 
ساحل عاج را عهده دار شد و موفق شد 

از تیم ملی ساح عاج اخراج شود.
ج( مــارک ویلموتــس تنهــا یک 
ســرمربی بزرگ نیســت. سیاستمدار 
لیبرال بزرگی است که از  سال 2003 
تــا 2005 در مجلس ســنای بلژیک 
حضور داشــت و به دلیــل مخالفت با 
رویکرد لیبرالیستی مجلس از سیاست 

کنار کشید.
د( مهم نیســت مــارک ویلموتس 
کیســت و چــه کــرده. مــا بــا نادر 
دست نشــان هم که شــده، باشکوه تر 

طلوع خواهیم کرد. 
چهار( جمله زیر که توســط یکی از 

مسئولین گفته شده را کامل کنید.
»هیچ گونــه گزارشــی از احتــکار 

کاالهای اساسی دریافت نکرده ایم...«
الف( گزارش ها را در ســاعت اداری 

بفرستید.
ب(ســمت مــا اینترنــت ضعیفه. 
 گزارش هــا رو بریزیــن تــو فلــش

بدین.

ج(صبر کنید. شاید رفته تو اسپم.
د( نه تو اسپمم نبود. همون تو فلش 

بریزین.
ه( از طنزپرداز بانمــک تقاضا داریم 

که بیشتر از این ما را نخنداند.
پنج( خانم بازیگــری که با بادیگارد 
در فضای عمومی ظاهر می شــود، در 
جواب به انتقاد پرویز پرستویی گفت: 
»مثل عمــو پرویز معروف نیســتم اما 
محبوب هســتم.« از کلیت این گزاره 

چه نتیجه ای مستفاد می شود؟
الف( محبوبیت باعث ایجاد ناامنی و 

در نتیجه استخدام بادیگارد می شود.
ب( حساســیت عموپرویز نسبت به 
امکان ترور افراد محبوب جامعه بسیار 

پایین است.
ج( معروف بودن تاثیــری در ناامنی 

ندارد. محبوبیت مهمتر است.
د( جمعــی از هنرمندان بــه دنبال 
حذف فیزیکی بازیگــر نقش زندانبان 
ســریال کیمیا بــه دلیــل خصیصه 

ناصواب حسادت هستند.
شــش( از آنجایی که اخیرا فضای 
مطبوعات دچار گشودگی بسیار شده 
و ما مانده ایم که کدام یک از اخبار مهم 
مملکــت را انتخاب کنیــم، بفرمایید 
اگر جــای ما بودید، کــدام تیتر زیر را 
که بیانگر مســائل اصلی کشور است، 

انتخاب می کردید؟
الف( فرار زن جوان از خانه به دلیل 

ناامیدی )فرارو(
ب( لحظــه نجات بچه فیــل افتاده 

درچاله ای در سریالنکا )عصر ایران(
ج( رمــز و رازهای باروری بیشــتر 

مردان )خبرآنالین(
د(دختــری که با زیرگرفتن پســر 

همسایه بختش باز شد! + فیلم
ه(خداروشکر که جای شما نیستیم!

باشکوه تر طلوع خواهیم کرد


