نو شدن سال ،نتیجه تالش مسئوالن
وحید میرزایی

«زمستان»  /فریور خراباتی

 ۴دی :روز تخم گذاری
در ایــن روز دعــوا بر ســر قیمــت تخم مرغ
آغاز شــد و عدهای که از روزگار تخممرغی
خویــش به تنگ آمده بودنــد ،تخم مرغ را
بهانــه کــرده و دولــت را هدف قــرار دادند.
دولــت هــم قــول داد بــزودی جلــوی این
بدعتهــا را بگیرد ،چون مــا هرگز با گرانی
در عمرمان برخورد نکرده بودیم.
 ۱۰دی :روز اتصال انگشت و دکمه
در ایــن تاریــخ فیلترینــگ تلگــرام و
اینســتاگرام آغــاز شــد .برخــی از افــراد
پیشــنهاد پیامرســان داخلــی را کردنــد که
مردم گفتند«:نه! دســتتون درد نکنه ،ما با

چشم دل از این همه زیبایی روشن
در ایــن میــان متأســفانه هنــوز منتقدانــی هســتند
کــه چشــم را روی ایــن همــه رفــاه ،آســایش و خدمــت
مسئوالن بســتهاند .متأسفانه این دوستان از مهربانی،
ســعه صــدر و بهجــت مســئوالن سوءاســتفاده کــرده و
انتظاراتی فراتر از مسئولیت این دوستان از آنان دارند.
مثــاً تــاش دالالن را در جهــت تأمین مایحتاج شــب
عیــد نادیــده میگیرنــد و بــه جای اینکــه از آنان تشــکر
کنند که پرتقال و خیار شب عیدشان را فراهم میکنند،
بــه قیمتهای بــاالی میــوه و آجیل معترضنــد .واقعاً
بیچشــم و رویی هم حدی دارد .اصالً میدانید خیلی
از کشــورهای دنیا عید نوروز ندارند چه برســد به میوه و
آجیل شــب عید؟ هنوز هــم طلبکارید؟ یــا در مواردی
مشــاهده شــده عــدهای قلیــل ،زحمــات شــبانهروزی
خودروســازان را زیــر ســؤال بــرده و آنــان را متهــم بــه
ساخت خودروهای بیکیفیت و ناایمن میکنند.
حقیقتاً خیلی رو میخواهد این حرف را زدن! کار به
جایی رسیده اســت که مردم حجب و حیا را تف کرده و
آبــرو را قی و در کمال ناباوری انتظار دارند خودروســاز،
هم خــودرو بســازد هــم خدمات پــس از فــروش آن را
عرضــه کنــد؟ یــا توقــع دارنــد  50میلیــون تومــان پول
دادهانــد ،بعد هنگام تصادف ایربگ باز شــود یا جلوی
ماشین جمع نشود.
حــاال برخــی پــا را فراتــر گذاشــته و انتظــار دارنــد
حتــی آب رادیاتــور هم جــوش نیایــد .متأســفانه فقط
خودروســازان نیســتند که مورد نقــد بیرحمانه برخی
منتقــدان قــرار میگیرنــد .اساســاً ســال که نو میشــود
مردم توقعاتشــان بیشــتر و بیشتر میشــود .متأسفانه
مــردم پرتوقع و ناشــکری داریــم .به جــای قدردانی از
مســئوالن به خاطر فراهم کــردن شــرایط الزم برای نو
شــدن سال ،تالش آنان را زیر سؤال میبرند .حاال یکبار
که مســئوالن ســال را نو نکردند و مردم در سال گذشته
ماندند ،قدر عافیت را بهتر میدانید.
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کبوتر نامهرسان هم کارمون راه میافته».
در ایــن روز تاریخــی ،فرزنــدان غیــور ایــن
مرزوبوم کمرشــان زیر دورههای آموزشی
اســتفاده از فیلترشــکن بــرای والدین خم
شد.
 ۲۲بهمن :روز فاشیسم و طلبکاریسم
اختتامیه جشــنواره فیلم فجر در شرایطی
برگزار شد که مشخص نبود چک اول را چه
کســی زده و چه کســی خورده است.در این
روز ابراهیم حاتمیکیا که جایزه شــخصی
و ســاالنهاش را گرفتــه بــود ،ســیمرغ را زیر
بغــل گذاشــت و فقــط از گراهام بــل بابت
اختــراع ســنگپا انتقــاد نکرد.همچنیــن
عوامــل فیلــم التــاری کــه کارگردانــش
فردوســی را فاشیســت خطاب کــرده بود،
یک الیک از حضار جایزه گرفتند.
 ۲۵بهمن :ولن تایم!
روزی کــه یــک غلطــی قرنهــا پیــش یک
نفــر در یک جــای دنیا کرده امــا دودش در
چشــم جوانان یک کشــور دیگر میرود .به
گفته شــاهدان عینی(مثل خسرو معتضد
که همیشه بوده!) آخرین جملهای که این
شــخص قبل از مــرگ گفتــه« :بچهها من
یه اشــتباهی کردم ،شــما رها کنیــد ».بوده
است.
 ۳۱اسفند(روز انتخاب وزیر خانم):
از آنجایــی کــه اساســاً همچیــن روزی
در تقویــم نداریــم ،خــوراک ایــن اســت
کــه افســانهها را بــه همیــن روز وصــل
کنیــم.در نتیجــه در ایــن روز ،وزیــران
خانــم بســیار انتخــاب شــدهاند تــا مــا
مجبــور شــویم ۳۱ ،اســفند را روز وزیــر زن
بنامیم!

بهار آمد و شمشادها جوان شدهاند
خوشــبختانه با تالش بیوقفه مســئوالن کشــور ،مردم
عزیــز ایران در آســتانه ســال جدیــد در رفاه و آسایشــی
مثال زدنی به ســر میبرند .مردم هر روز صبح با نشاط
از خواب بیدار میشــوند ،از الی پنجــره به طلوع زیبای
خورشــید در هوایی پاک و عــاری از عناصر مضر جدول
مندلیــف ،نــگاه میکننــد ،مســواک زده و بــه ســامتی
دهان و دندان خود اهتمام میورزند ،به یکدیگر سالم
میکنند ،پس از خــوردن صبحانه و ورزش صبحگاهی
بــا تبســم خانــه و خانــواده را تــرک کــرده و بــه آغــوش
اجتماع رفته به خدمت به همنوعان خود میپردازند.
غــروب نیز پس از ســپری کردن روزی پــر از کار و تالش،
درحالیکــه یــک دستشــان مــرغ و گوشــت و دســت
دیگرشــان میوه شــب عید اســت ،بــه خانه بازگشــته و
در کانــون گــرم و بعضــاً هات خانــواده قــرار میگیرند.
اساســاً ســبک زندگــی مــردم به نحوی اســت کــه برای
خدمــت ،از یکدیگــر پیشــی میگیرند .مســئوالن برای
ارائه خدمات بیشــتر در جهت رفاه حال مردم ســر از پا
نمیشناسند و سعی میکنند سال جدید را برای مردم
شیرین و شیرینتر کنند .همچنین تمهیدات الزم برای
ســفری بیخطر و امن در نوروز از طرف خودروسازان و
متصدیان امر اندیشیده شده است.
خودروســازان برای امنیت خودروها از جان و مال مایه
میگذارنــد و همینجــور بیوقفــه دارنــد به ماشــینها
ایربــگ اضافــه میکننــد .در اقصــی نقــاط کشــور و در
جادههــای مواصالتــی آســفالت ریختــه شــده و کل
کشــور در حال حاضــر زیــر غلتکهای راهداری اســت
تــا جادههــای همــوار و صــاف برای تــردد مــردم عزیز
ایجاد شــود .عیدی کارمندان بــه مبلغ  840هزار تومان
به حســاب آنان واریز شــده و مردم ســردرگم ماندهاند
بــا ایــن همه پــول دقیقاً چــه کار کننــد؟ صدا و ســیمای
ملی برنامهریزی دقیقی بــرای اوقات فراغت ایرانیان
در ایــام نوروز انجــام داده و تصمیم گرفته اســت برای
یــک هفته هم که شــده از ضربــه زدن به دولت دســت
بــردارد .حال مــردم ماندهاند نــوروز را در خانه مانده و

به تماشــای برنامههای مهیج صدا و ســیما بپردازند یا
به مســافرت بروند .به طور کلــی آنقدر وضعیت مردم
خوب و گل و بلبل اســت و همه ثروت و خوشی جامعه
در نزد مردم انباشــته شــده که بیم آن میرود خوشــی
زیر دل ملت بزند.
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