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ه��م در دوران��ي که حتي پيش��يهايش پيشبيني
ميکنند .حاصل ضرب اين مس��أله اين اس��ت که
هرج��ا ديدي خيطي باال آمده ،ش��ک نکن که آنجا
مديري متخصص ندارد و فقط بلد است توي اتاق
بزرگ و خنکش بنش��يند و خاکشير يخمال بنوشد
و حقوق مکفي بگيرد و براي پس��ر خوشبهحالش
آيف��ون بخرد .در آن يکي عکس هم يک عده آدم
آب��دار در صفي ناندار ايس��تادهاند ت��ا با ارز دولتي
آيفونبخرند.البتهنانشمالفروش��ندهاس��ت.از
تلگرام چ��ه پنهان از
شما هم پنهان نباشد
ک��ه ميگوين��د ت��ا
دولت گف��ت آيفون
فروش��هاي ارزدار را
نقرهداغميکند،اينها
آمدن��د آگهي زدند
ک��ه ما آيفون را با ارز
دولتي ميفروشيم و

ارتش گرسنگان

توليد بنزين هواپيما از عصاره مورچه
اين عکس را در تلگرام ديدم .زيرش نوشته بود نمونهاي از گورخوابي در فالن
شهر .حاال فرقي نميکند مال کدام شهر است چون هر شهري که باشد ،هموطن
است .در همين تهران خودمان هم کلي گورخواب داشتيم و داريم .زمستان
که بشود ،تعداد گورخوابها و زندانيان سرپايي يعني کمجرم زياد ميشود .در
سرماي هوا زندان بسي طالب دارد چون هم سقفي و گرمايي دارد هم صبحانه
ناهارشامهماگرشانسبياورندوخدمتکاريکزندانيمايهدارشوند،روزيدو
وعده کرک تودماغي گيرشان ميآيد .اگر هم نصيب نشد و به زندان نيفتادند،
گورخوابي هم مفيد است چون توي قبر خوابيدن براي زندهها گرمتر از توي
پارکخوابيدناست.مابگوسيبيموحاال به اينکارنداريمکهچرادولتفخيمه
ما مردمي گورخواب و کف ِ
خواب زندانها دارد .به ما چه که دولت توي کار
زندههاي آپارتمان نشيناش مانده چه برسد به قبرستانها .به اين هم بهتر است
کار نداشته باشيم که قبر شده خدات تومان ضمنًا رئيس سازمان قبرستان
ميگويد مردم نگران گراني قبر نباشند .جنازه روي زمين نميمونه .قبر ارزونم
داريم .آقا هل نده به همهتون ميرسه .آب نداريم ولي دالر و قبر تا دلتون
بخواد هس! شايد هم
يک روزي برسد که
همين آقايي که در
اين عکس قبري را
شکافتهوتويشسکني
گزيده ،فردا پس فردا
که قيمت قبر باالتر
رفت ،ادعاي سرقفلي
کند و قبرش را به
قيمتي گزاف بفروشد
و پولدار شود .آره
اينجوريه...
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دو سه سال پيش از آقاي محترمي عکسي گرفتم که داشت زبالهگردي ميکرد.
براي��م خيلي عجي��ب بود و فکر ميکردم عکس نابي گرفتهام که ديگر نمونهاش
پيدا نميشود .امسال تقريبًا از هر خياباني که بگذرم ،خانمها و آقايان محترمتري
را ميبينم که بالنسبت انسان ،مثل گربه زبالهگردي ميکنند .و اين يعني تعداد
زبالهگردها زياد شده .کجاي کار ايراد پيدا کرده که اينطوري شدهايم؟ بچه که
بوديم وقتهايي که مادرمان غذايي بودار ميپخت ،به همسايههايي که دستشان
تنگ بود ،بشقابي تعارف ميکرد و به ما ميگفت بويش را شنيدهاند شايد دلشان
بخواهد .همين اس��تدالل ساده باعث ميشد همسايه سفره همسايه مستمندش
رارنگي��نکن��دبيمن��ت.حاالدهپرسچلوکبابن��ذريومجانيگرفتهايوبه
خان��ه ميبري ،س��ر راه ميبيني يک نفر دارد زباله ميخورد .ميايس��تي و براي
اينس��تايت از او عکس مياندازي و راهت
را ميکش��ي و ميروي .بگوس��يب گمان
ميکند مسئوالن وزارت سيرکردن شکم
گرس��نگاننهبهتلگرامدسترسيدارندنه
هرگ��زبهخيابانميآين��دبنابراينچنين
عکس��ها و صحنههايي را نديدهاند وگرنه
محال اس��ت کس��ي اس��مش آدم باشد و
مسئول س��يرکردن شکم گرسنگان باشد
و از زبالهخ��واري مردم گرس��نه هم خبر
داشته باش��د اما از خودش حرکتي نشان
ندهد .بگوسيب باورش نميشود که کسي
بدبختي و زبالهخواري مردمش را ببيند و
بتواند از کرامت انساني دم بزند .بيگمان
مسئوالن نميدانند آخر اين ملک خدايي
دارد و واي به روزي که ارتش گرس��نگان
به زخم معده عاصي شوند!

باز هم ميگويند فاميلهاي خودش��ان آمدند توي
صف ايس��تادند .ضمن��ًا ميگويند اينهايي که در
صف آيفون ايستادهاند و بحث سياسي ميکنند،
همانهايي هس��تند که براي کمپين نخريدن تبليغ
ميکنند و درباره تش��نگي خوزس��تان داد سخن
ميدهند و يک گربه دارند که حقوق يک ماه يک
کارمند خرج يک هفته آن ملوسک است .حاال تو
هي بيا و نگو س��يب و بگو اختالف طبقاتي نداريم
اما کليهفروشي داريم.

بخشش ارزشمندترين افتخار هر آدمی است 

اي��ن دو عکس مال يک دوره اس��ت .هر دو براي
چي��زي ناياب و قيمتي صف بس��تهاند ولي طبق
قانون دانه فلفل س��ياه و خال مهرويان سياه ،ميان
اين صف تا آن صف تفاوت از آب است تا آيفون.
ب��راي آبادانيها و ش��هرهاي اطرافش آب مايه
حيات اس��ت و اگر نباش��د ،واويال که خرمش��هر
ميشود کربال .دليلش هم هرچه باشد ،ريشهاش
برميگردد به جناب مديري که متخصص نبوده
و نتوانس��ته چنين روزهايي را پيشبيني کند آن

آب ،آيفون ،آبادان آي آمان!

