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#مکس

مردک آلزایمری! تو که عرضهاش را نداری
ماهیقرمز متالیک میخواهی چه کار؟

یکم -زمستانهای اهواز سوز دارد .یک شب درست وسط خیابان نادری ،پیرزن الغراندامی را
دیدم که آشفتهحال -شبیه قناری کوچکی که جفتش تازه مرده باشد -دور خودش میچرخید.
یک چش�مش را پانس�مان کرده بود و عینک ضخیمی روی ش�یارهای چهرهی زمانهدیدهاش
را میپوش�اند .با چش�م دیگرش التماس میکرد« :تو رو خدا دخترم کمکم ک�ن!» آدم اول به
همهچیز ش�ک میکند .چون اساس�ا وقتی سیاس�تمدارها و حتی رئیسجمهورها بتوانند صافصاف توی
چش�م میلیونها آدم عاقل و بالغ نگاه کرده و دغل کنند؛ چرا بقیه نتوانند؟ اما کمی بعد فهمیدم پیرزن فقط
دنبال یک دستشویی در این خرابشده میگردد .از پلهها نمیتواند باال برود و وقتی آدرس کوچهای را بهش
میدهند ،میترسد گمتر شود .در آن تاریکی و سرمای زمستان همینطور که پرسانپرسان میرفتیم ،فکر
کردم یعنی بچههایش -خبرشان -چه کار مهمتری داشتهاند که مادر بیچاره را اینطور مستأصل و بیمار و تنها
رها کردهاند؟ هیچ بعید نیست که آنها هرگز نفهمند مادرشان آنشب چه زجر و استرسی را متحمل شده و
پیش خودشان بگویند« :به! چه مادر زرنگی داریم .چه مادر بیتوقعی!»
دوم -باید اعتراف کنم همهی این فکرها از جایی شروع شد ک ه متن پر اطناب و اطواری خواندم که زور زده بود
بگوید «توقع داشتن» چیز مزخرفی است .قبال فکر میکردم نویسنده فهیمتر از این حرفها باشد که متنی
را صرفا به خاطر اینکه خوشگل از آب دربیاید و عامپسند ،همینطور بنویسد و برود .ولی خب ،متن خودش
ی قرمزش (مکس) را دارد و میتواند یک هفته او را فراموش
است و اختیارش را دارد .همانطور که اختیار ماه 
کند .بعد قهرمانانه برگردد و ببیند که مکس دهانش را چسبانده به دیوارهی تنگ و دارد شیشه را میلیسد
و حبابهای کشدار از خودش درمیکند که یعنی« :مردک آلزایمری! تو که عرضهاش را نداری ،ماهیقرمز
متالیک میخواهی چه کار؟ مرا ول میکردی توی دریا تا حداقل به عمر طبیعی بمیرم!» اما نویسندهی مذکور
همهی اینها را به حس�اب بیتوقعی مکس گذاشته .معلوم میش�ود حتی به خودش زحمت نداده که اخالق
ماهیقرمز کوچولو را کشف کند و بفهمد وقتی اینطور دم تکان میدهد ،معنیاش هر چیزی میتواند باشد
جز دوست داشتن .نویسندهی خودشیفته ادامه داده که حتی پدر و مادرش هم از او هیچ توقعی ندارند .آفرین
قهرمان .خدا قوت دالور! خب اینهم از نویسندهها .آدم دیگر از بقیه چه انتظاری باید داشته باشد؟
ی قرمز هم دوست ندارم؛ که چند ثانیه بعد از رفتنم از کنار تنگ،
سوم -من حیوان خانگی دوست ندارم .ماه 
چشمهایم را فراموش کند .جوری که انگار اصال توی این چشمها زل نزده و حرفی از جنس حباب را توی دهان
گردش نچرخانده .برود ،پشت کند و احمقانه برای کسی که هیچکس نیست در آن سوی تنگ دم تکان دهد و
خوشرقصی کند .از گربهها هم که به طور عام بیزارم .به نظرم موجودات بیهویت و بیتفاوتی میآیند که فقط
باید بهشان توجه کنی ،نازشان را بکشی و عاقبت هم یک روز صاحبی مهربانتر و نازکشتر پیدا میکنند و به
دنبال یک دنبهی چربتر و جایی نرمتر میروند .اما اگر عرضهاش را داشتم بدم نمیآمد یک #سگ میداشتم.
نه از این سگهای سوسول پش�مالو .نه .مثال یک ژرمنش�پرد باهوش و وفادار .آنوقت یک رابطهی متقابل
میساختیم .نوازشش میکردم .آب و غذایش را میدادم و انگش�تانم را از الی موهای ظریفش میسراندم و
بیآنکه فکر کنم توقع دارم یا ندارم ،خیالم راحت بو د که من خدایش هستم.
چهارم -آدمی که از #توقع گریزان است ،باید سطح توقعات خودش را هم پایین بیاورد .باید قید رئیس شرکت
بودن ،قید داشتن رابطهی پر مهر و محبت و پایدار و حتی قید ماهیقرمز تنگش را بزند .بلکه باید قید انسان
بودن را بزند و تبدیل بشود به ماشین مدرنیته .روزی دوازده تا چهارده ساعت عین چی برای نظام سرمایهداری
جان بکند و دست آخر با پولش یک سری اشیاء بخرد و جرأت نکند از کسی توقع داشته باشد که با حافظهای
ل بسوزاند.
بلندتر از ماهی دوستش بدارد و برایش د 

