اگر این پنجره بسته شود

گزارشی از گپ و گفتهای خودمانی
محمد مطلق

دبیر گروه گزارش

چند وقت پیش همســایه طبقه باالیی مــا با چنان دل پری
بــه دولت ناســزا می گفــت که ترســیدم پس بیفتــد .آبدارچی
یکی از مؤسســات دولتی اســت .مؤسســهای که از قرار معلوم،
چنــد وقتی اســت دچــار بحــران مالــی شــده و نمیتواند ســر
موعد مقرر حقوق کارکنانش را پرداخت کند .همســایه ما هم
آنقدرها آدم گرفتاری نیســت اما خــب زندگی خرج دارد؛ این
وســط خدا نکند گرفتار بیماری و دوا و دکتر هم بشوی که دیگر
قــوز باالی قوز اســت .گفتــم فالنی وضــع من خیلی بهتــر از تو
نیســت؛ چند وقتی است از جلوی مدرســه پسرم رد نمیشوم
کــه مبادا بــا ناظمــی ،مدیری چشــم توی چشــم شــوم .از این
پشــت مــیروم ،محلــه را دور میزنــم که برســم ســر خیابان.
اینها را ول کن ،خبر کهداری پدرم دو هفته یک بار برای شیمی
درمانــی میآید تهــران و چقــدر میهمان داریــم و رفت و آمد
و چــه و چــه ،امــا خداوکیلــی انصاف هــم خوب چیزی اســت؛
مگــر یادت رفته صبح اول وقت باید میپرســیدیم امروز هزار
تومانی چقدر میارزد که برای شب برنامه بریزیم پنیر بخریم
یا نــه؟ گفت« :چرا چــرا خبــر دارم ،قبلیها همــه دزد بودند و
شــکر خدا اینها نیســتند .این حرفها جوک شــده .حقوق ما را
نمیدهند ،میگویند قبلیها دزدیدهاند ،خنده دار نیســت؟»
گفتــم طــرف پانزده ســال پیش ورشکســت شــده ،االن هم به
هرکه میرسد ناله میکند که بدبخت شدم رفت .پدر زن من،
موقع اصالحات ارضی زمینش را از دســت داده ،االن که سینه
پهلــو میکنــد ،اول پدر جد پهلــوی را در مــیآورد بعد میرود
دکتــر .چطور انتظارداری یک مملکت به ایــن بزرگی ،دو روزه
بنشیند سر گنج؟
خالصــه هرچــه گفتم کــه آدم نباید فقط جیــب خودش را

ببینــد و باید نگاه ملی داشــته باشــیم و از ایــن حرفها ،قبول
نکــرد که نکــرد .نــگاه عاقــل اندر ابلــه انداخــت و لبخنــد برو
بچــه ایــن حرفها را برای کســی بــزن که ســرد و گــرم زندگی
نچشــیده باشــد ،زد .توی لفافه هم گفت تو آدم دولت هستی
و حســابی ســبیلت را چرب میکنند و خبر از درد مردم نداری.
گفتم تو فکر کن وضع من آنچنانی اســت ،امــا توی این روزگار
ســخت ،مگر میشــود لقمه بیغصــه توی دهانــت بگذاری؟
مــرد حســابی! االن چه کســی تــوی فامیــل و خانواده ،بــرادر و
خواهر و خواهرزاده و پســر و پســر عمــوی بیکار نــدارد؟ کدام
آدم ســنگدلی اســت کــه نــداری و بدبختــی و روی زردی دور
و بریهایــش را ببینــد و بشــکن بزنــد؟ تــوی دلم گفتم قســم
میخــورم معنــی فقــر را هــم نمیدانــی .هیــچ بعید نیســت
بگویــم خبــرداری چقــدر از هموطنهایــت تــوی هرمــزگان و
سیســتان و بلوچســتان ،غذایی برای خوردن پیــدا نمیکنند و
بگویی به من چه!
ســرتان را درد نیــاورم ،بــه فکــرم رســید این نوشــته را برای
همســایه محترم بنویسم ،شــاید آنچه را که با حرف نتوانستم
بگویم ،با قلم بتوانم .البته نوشــته من یک مخاطب دیگر هم
دارد؛ دوســت عزیــزی که اتفاقاً هــم دارای تحصیــات خوبی
اســت ،هم حقــوق و مزایــای آنچنانی .آنچنانی کــه میگویم،
نســبت کار و توانایــی و مســئولیت و انصاف اســت .شــاید باور
نکنیــد این دوســت عزیــز ،کاری ندارد جز نشســتن پشــت میز
ریاســت و توییت کردن .گاهی فکر میکنــم ،با روزی  10توییت
و  15ریتوییــت و الاقــل  2مطلــب فیسبوکــی و چنــد پســت
اینســتاگرامی ،کــی وقــت پیــدا میکند بــرای کار کــردن؟ اصالً
چطور راضی میشــوند این همه پول به خاطر کار نکردن توی
جیب کســی بریزند؟ قضیه وقتی جالبتر میشــود که بدانید
نظــر این دوســت عزیز هم یــک خط درمیــان ،ابــراز ناامیدی
از عملکــرد دولت اســت .کــدام عملکرد ،مهم نیســت؛ مهم
دســت و پا کردن چهرهای غیردولتی برای خود اســت .در این

مملکــت هم دیــواری کوتاهتر از دیوار دولت که نیســت؛ فرقی
هم نمیکند کــدام دولت ،با کدام شــعار و عملکرد .مهم این
است که میشود دولت را زد؛ چه در رسانههای این طرفی چه
رسانههای آن طرفی.
این ارزانترین و بیدردســرترین راه برای دســت و پا کردن
چهرهای اپوزیسیونی است .حاال اگر دست همه به تحلیلهای
ماهوارهای نمیرســد و کار برای برخی رســانههای داخلی هم
بدنامــی دارد ،چــه چیزی بهتــر از توییتــر و فیسبــوک؟ اصالً
چشمت را ببند و به کل هیأت دولت فحش بده .قول میدهم
گذرت به کالنتری سر کوچه
هم نیفتد.
آنقدرها زمان
بــا آن دوســت عزیز هم
نگذشته که از
بارهــا و بارها بحــث کردهام
یاد برده باشیم
کــه فالنــی دولــت یازدهــم
جامعه ایرانی تا چه
یــک پنجــره اســت .همــان
حد تحت فشار بود؛
طــور کــه صنــدوق رأی یک
فشار و توهین و تحقیر
پنجره اســت .قضیــه آنقدر
اهمیــت دارد کــه آیــتاهلل
از خارج و دقیقاً فشار و
هاشــمی بعــد از انتخــاب
توهین و تحقیر از
گفت«:حــاال
روحانــی
داخل .این همه سبب
میتوانــم راحــت بمیــرم»
میشد رفتارهای
ایــن دور از خــرد اســت کــه
آنارشی ،درخود
بــا دســت خودمــان ایــن
فرورفتن ،یأس و
پنجــره را ببندیــم .تــو کــه
برانداز نیســتی .اگر هستی،
ناامیدی و فکر خروج
تکلیفــت را بــا خــودت
از کشور در میان اقشار
روشــن کــن .هزینههایــش
مختلف موج بزند
را هــم بســنج؛ هــم بــرای
خودت ،هم برای مملکت.
اگــر نیســتی و نقــد داری،
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