عیدی من یادت نره!

تقویم سال 97

عیدی دادن قدیمها یک آداب و رســومی داشت .مثل
االن نبود که شما اصالً بهرویخودتاننیاوریدوزیرسبیلی
از آن بگذرید.
بچههایفامیلیکسالآموزشدیدهبودندکهعیدی
را از حلقــوم میزبان بیرون بکشــند و البته این عیدی دادن
یک جور تساهل و تسامح بود ،چون اگر عیدی نمیدادید،
تالفیاش را ســر پســته و بادامهای آجیل و موزهای ظرف
میــوه در میآوردنــد و جوری میز را غــارت میکردند انگار
ملخ به مزرعه گندم زده اســت .من یادم اســت که یک بار
آنقدر مــوز خوردم که شــبیه آدامس موزی شــده بودم ،تا
جاییکهمیزباندرنهایتیکاسکناسپانصدتومانیبه
پدرم داد و گفت« :اینم عیدی پســرت! فقط روی تربیتش
بیشتروقتبذارید!».بعددوتاانگشتشراجلویچشمم
برد و به من اشاره کرد که حواسم به تو یکی هست!
بــا یکســری از فامیلهــا هم که تعــارف داشــتیم الکی
خودمــان را به مظلومیت میزدیم تا به ما عیدی بدهند و
یک وقت یادشان نرود که عیدی ندادهاند .خاطرم هست
یکبارآنقدررویپایپدربزرگمنشستمتامنرافراموش
نکنــد که پیرمرد ربــاط صلیبی پاره کــرد و در نهایت با درد
زانو بلند شد و یک اسکناس صد تومانی به من عیدی داد
تا خرج عمل زانو روی دستش نماند.
در نهایــت فکر کردید این عیدیها که با جانفشــانی به
دســت میآمدند ،چه میشــدند؟! عرضم به حضورتان
که مــا ایرانیهــا کالً در حســاب و کتــاب ضعف داریــم و از
آنجایی که هشــتمان گرو بیست و هشتمان است ،مثل
الیحــه بودجه ،پدرها در نقش دولت ،یک حســاب زیادی
روی درآمــد عیدی بچهها(مثــل فروش نفــت!) باز کرده
بودند و این پول با عناوینی چون؛
الف -بده من تو پولتو گم میکنی!
ب -برات توی بانک حســاب باز کردیم تا بزرگ شدی
براتپاترولبخریم!
ج -پولو تخ کن بیاد(بدون هیچ توضیح خاصی!).
د -اگــه معدلــت 20بشــه بــا این پــول تابســتون برات
دوچرخهمیخریم!
از دســت بچهها در میآمــد ...یعنی مــا کالً اینطوری
بودیم که اگر مســتقیم هم میگفتنــد« :میخوایم گولت
بزنیــم!» گــول میخوردیــم و به همیــن دلیل حبــه انگور
اسطوره نسل ما بود.
امــا امــروز وضعیت مثل ســابق نیســت ،اوالًکســی در
خانــه را روی دیگــران بــاز نمیکند کــه کار به عیــدی دادن
برسدومأموریتدرنطفهخنثیمیشود.
پارســال زنگ خانه عمــهام را زدم که گفت« :شــما؟!»
توضیــح دادم کــه فریــور هســتم ،گفــت« :فریــور دیگــه
کــدوم »...حرفش را قطع کردم و گفتم« :برادر زادهتونم»
و جواب داد« :من اصالً برادر ندارم که تورو زاییده باشــه!»
دیدم بهتر اســت تا به پلیس  ۱۱۰زنگ نزده و ادعای شرف
نکرده،فلنگراببندم.
دوماًاین ســالها در ظرفهای آجیل فقط نخودچی و
تخمه کدو وجود دارد و موز هم دیگر میوه الکچری نیست
که برایش سر و دست بشکنیم .مردم هم با تحریم ،خرید
یکســری از چیزها کارشــان را راحت کردهاند.مثالً پارسال
داییام گفت« :من امســال پسته و بادوم رو تحریم کردم.
نــه به کیــوی! نه به شــام! حتی نــه به خــودم!» .یعنی یک
جوری میهمانها و مواد خوراکی را تحریم کرده که شورای
امنیتسازمانمللبایدجلویشلنگبیندازد.
در نتیجه بیخیال بزرگترهای فامیل نشوید ،همچنان
بــه این تالش مذبوحانه ادامه دهیــد اما اگر موفق به عبور
از دروازه تروا شــدید ،توقع عیدی گرفتن نداشــته باشــید.
امســال مطمئنــم کــه دایــیام برنامــهای طراحــی کــرده
که چند ســاله اســت ،به این صــورت که اول بــه زور عیدی
مــیداد ،بعد بســاط عیــدی را جمع کــرد ،بعــد در را روی
کســی باز نکــرد ،بعد منکــر هرگونه نســبت فامیلی شــد،
امسالدرلباسغریبهجلویدرخانهیکپولیهمدستی
از ما قرض خواهد گرفت.

با توجه به ضرورت بازنویســی تقویم کشــور و از آنجایی که تنها شــوهرخاله بنده که ماســتبندی
دارد در تحویل سال سررســید چاپ نمیکند گروه طنز روزنامه ایران دســت به تاریخسازی بزرگی
زده اســت .تاریخســازی طنزنویس جماعت هم اینطوری است که مینشــینیم و روزهای تاریخ
را طبــق میل خودمان عوض میکنیم و بعدش در حالی که احســاس میکنیم کار بزرگی کردهایم
اشک شوق میریزیم و همدیگر را بغل میکنیم .این شما و این هم تقویم سال :1397
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«بهار»  /محمدامین فرشادمهر

 ۲۲فروردین :روز کارآفرینی
در ایــن روز ثبتنام برای انتخابات ریاســت
جمهوری دوازدهم شروع شد تا عده زیادی
از عزیــزان جویــای کار یــا افــرادی کــه بــه هر
نحوی رضایت شــغلی نداشــتند (از کاسب
محل تــا هنرمنــد و بیــکار و ســیگارفروش)،
فرصت تصدی شــغل ریاســت جمهوری را
به دست آورند.

 ۳۱فروردین :روز جهانی درختکاری
در چنین روزی از سال  96چند اصله درخت
بــرای نامــزدی در یــک انتخابــات تأییــد
صالحیــت نشــده و ســالها همانجا کاشــته
شــدند .در همین رابطــه شــاعر میفرماید:
در کنــار خطوط ســیم پیام /خارج از ده ،ســه
کاج ،روییدند.

 ۱۵اردیبهشت :روز آبیاری
در چنین روزی از ســالی که گذشــت ،عزیزان
مســئول بــا زمینهســازی آب گرفتگــی در
نمایشــگاه کتاب و تلفیق دو شعار «آب مایه
حیات است» و «کتاب یار مهربان است» ،به
شعارهای جدیدی از قبیل «آب یار مهربان
است» و «آب مایه کتاب است» رسیدند.
 ۳۱اردیبهشت :روز پدافند غیرعامل
در ســی و یکم اردیبهشت ســال  96دو دالور
کشــتی ما یعنی جدیدی و دبیــر این بار روی
تشــک شــورای شــهر رفتند و با چند ضربه و
شــکایتی تلفنی رقابتــی دیدنی بــه نمایش
گذاشــتند .رقابتــی کــه فقط گــزارش جذاب
هــادی عامــل را کم داشــت .از ایــنرو ما این
روز را روز پدافنــد غیرعامــل نامگــذاری
کردهایم.
 ۲۲خرداد :شکلگیری سلسله آزمونیان
در ایــن روز صعــود تیم ملی فوتبــال به جام
جهانی روســیه قطعی شــد .در ادامه ماجرا
شــاهد تالشهای ســردار آزمــون جنگجوی
ایرانــی بــرای ادامــهدار شــدن تماشــای
بازیهــا و مجریهــای مراســم مختلــف
بودیم.

«پاییز»  /وحید میرزایی

 11مهر :روز تلفیق خاورمیانه جدید با قدیم
در این روز مجری قدیمی اخبار آقای حیاتی
فصلــی جدیــد در جغرافیــای خاورمیانــه
ایجــاد کــرد و گفــت وزیر امــور خارجــه ایران
«به ســفر قطر کــرد ».در ایــن روز مردم قطر
در یــک کــوچ اجبــاری ،همــه ســوار هواپیما
شده و به سفر مشــغول شدند .این سفر تا به
امروز ادامه دارد .همچنین در این روز «دوغ
گازدار بــه گاز دوغ دار» و «قــوری گل قرمزی

بــه گوری قــر گرمزی» رفته و «شــیش ســیخ
کباب سیخی شش هزار» به فروش رفت .در
سر بازی سر سره
جنوب کشور نیز «ســربازی ِ
بــازی ،ســر ســربازی را شکســت» .همزمان
در کشــورهای معانــد غربــی مــردی هدیــه
رو وانکرده کســپر اســکای ...گشــت ارشــاد...
حذف تمساح....
 30مهر :روزی ملی زنبیل مذگان
در این روز حمید بقایی معاون سابق رئیس
جمهــوری ســابق بــا زنبیــل قرمز بــه دادگاه
رفت.

 7آبان :روز جهانی بیداری
در ایــن روز نماینــدگان مجلــس از خــواب
بیــدار شــدند و ناگهــان باالخــره بــه منصور
غالمی رأی دادند و وی بهعنوان وزیر علوم و
تحقیقات انتخاب شد.
پــس از ایــن انتخــاب ،نماینــدگان مجلــس
بهدلیــل کار طاقت فرســا و خســتگی ناشــی
از فشــار دادن انگشــت روی دکمه رأیگیری
مجدداًبه خــواب رفتند و تا این زمان هنوز از
خواب بیدار نشدهاند.
 3آذر :روز برادرم حجابت را
در این روز افتتاحیــه بازیهای کبدی بانوان
در گــرگان برگــزار شــد و در نخســتین بــازی
مربی تایلنــدی برای ورود به ورزشــگاه خود
را بــا حولهای روی ســر اســتتار کــرد و مردان
ایرانــیای کــه بــه تایلنــد ســفر میکننــد را
خجالت زده کرد.
 16آذر :روز جک ،لطیفه و شادی دانشجویی
در ایــن روز کــه در تقویم به نام روز دانشــجو
نامگــذاری شــده و ســه دانشــجو در جهــت
آرمانهایشــان خــون دادهانــد ،بــه همــت
امــور فرهنگی دانشــگاههای سراســر کشــور
جشــنهای شــاد و مفــرح بــا برنامههــای
متنــوع از قبیــل مســابقه صندلی ،مســابقه
خوردن ماســت با دستهای بســته ،اجرای
استنداپ کمدی توسط جوانان با استعداد،
اجــرای موســیقی شــاد و فــرح بخــش و
نیــز پــرش هنــروران از داخــل حلقــه آتــش
برگزار شد.

