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هر کــس یکبــار «بوف کــور» صــادق هدایت
را خوانــده باشــد ،نمیتواند پرســوناژ اصلی
این رمــان رازآلود را فرامــوش کند؛ پیرمردی
قــوز کرده که دور ســرش شــالمه هندی بســته
و عبایــی زرد رنــگ روی دوشــش انداختــه؛
پیرمــردی با پلکهای ناســور و بیمژه و کامی
تــرک خورده و لب شــکری که میشــود ریش
کوســهای و تُنُکــش را دانــه دانه شــمرد .او که
برعکس کراهت ظاهرش ،شــخصیت منفی
( )Villaniاین داســتان تمثیلی نیست ،بارها
و بارها در کالبدهایی کمابیش مشابه استحاله
میشــود و میتوانــد «پیرمــرد نعشکــش»،
«پیرمــرد تابوتســاز»« ،پیرمرد نقاشــی روی
قلمدان» ،عمــو ،پدر و در نهایــت خود راوی
باشــد؛ اما به خاطر بساطی که ابتدای داستان
زیــر طاقــی پهــن کــرده و خــرده ریزهایش را
میفروشــد ،با تعبیر «پیرمرد خنزرپنزری» از
آن یاد میشــود و هر تحلیلی که بعدها از این
داستان نوشــته شــد ،با همین عبارت،مرجع
ضمیر خود را در جهان گرگ و میش و تمثیلی
و «بوف کور» مییابد.
شــاید کمــی اغراقآمیــز باشــد امــا
اگــر بخواهیــم بــه ســنت جاندارپنــداری
( )personificationروز و شــب و ماه و ســال
ایرانیــان پایبند باشــیم-که از غلــو و خرافات
خالــی نیســت -ســال  1397خورشــیدی را
میشــود شــبیه همین پیرمرد خنزرپنزریای
دانســت کــه کــم کــم دارد بســاط حقیــرش
را جمــع میکنــد .بیــن ســالی که نفســش به
احتضــار افتــاده و پیرمــرد قــوزی داســتان،
وجوه افتراق زیادی وجود دارد که این تمثیل
را بالتشــبیه نشــان دهــد؛ تمایــزی بــه اندازه
واقعیت و ســوررئال؛ اما در عیــن حال میان
ایــن دو ناهمســنخ کــه بــه انــدازه حقیقت و
استعاره از هم فاصله دارند ،میتوان شباهتی
دور یافت :بساطی تهی.
خیلــی دشــوار اســت در اخبــار ریــز و
درشــت امســال مانند ســفره چرمــی پیرمرد
چیــز دندانگیــری یافت؛ چــرا کــه بزرگترین
رویدادهــای امســال نبودنهــا ،نگرفتنهــا و
نداشتنها بود؛ یا حداقل االن که آلبوم  97را
ورق میزنیم ،بیشــتر همین نیستها جلوی
چشم رژه میرود.
اگــر از فروردین ماه که نیمــهاش تعطیل و
نیمه دیگرش در کرختی نیمه نخســت شناور
اســت بگذریــم ،بــه اردیبهشــتی میرســیم
که بمب خبــری ســال در آن منفجر شــد18 .
اردیبهشــت امســال بود کــه دونالــد ترامپ
رئیــس جمهوری امریــکا به غرولنــد چندین
و چنــد ماهــهاش درباره برجــام پایــان داد و
رســماً اعالم کرد کشــورش از توافق هستهای
خــارج میشــود؛ مســتأجر پرهیاهــوی کاخ

ســفید بعد از پاره کردن امضــای باراک اوباما
رئیس جمهــوری پیشــین امریــکا و متحدان
اروپایــیاش ،از پوســتر ســریال امریکایــی
«بــازی تاج و تخت» ســود جســت و به جای
«زمســتان میآیــد» ،نوشــت« :تحریمهــا
میآیند»؛ اما آنچه از بــازی ترامپ با کلمات
و حتــی خروج او از توافق هفتجانبه مهمتر
بــود؛ آغــاز جنگ اقتصــادی علیه کشــورمان
بود .جنگی که پیش و بیش از هر چیز ،قربانی
مترادف دانستن آن با خروج امریکا از برجام
شــد .چه امریکا حتی در دوران بوش پســر که
نماد تندگویــی و تندخویی علیه ایران بود نیز
به چارچــوب تحریمهایی که خود وضع کرده
بــود یــا در تحمیــل آن نقش کلیدی داشــت،
منحصر بود .اما ترامــپ میدان نبرد نابرابر و
غیرنظامی خود را نــه در امریکا ،بلکه در اروپا
و خاورمیانه گســترده بود .او و تیمش نه کشور
به کشور ،که شهر به شــهر و شرکت به شرکت
میجســت تا مانع کوچکتریــن حرکت در
شریانهای اقتصادی کشور شود.
رؤیای توقف کامل صادرات طالی سیاه در
پاییز ،ایده «تابستان داغ» و آرزوی «زمستان
ســخت» همــه آن چیــزی نبــود کــه رئیــس
جمهوری امریکا از تصمیم بهاری خود انتظار
داشــت .نابودی کامل برجام ،انــزوای ایران،
ناآرامی گسترده در کشور و استیصال عمومی،
احــام شــبانه ترامپ بــود کــه در برنامههای
روزانه مجموعه تحت مســئولیتش از جمله
میزبانــی منافقیــن و خاصــه خرجــی بــرای
اپوزیســیونهای کاریکاتــوری ،فرســوده یــا
نوظهور و تقویــت مالی و اطالعاتــی گروهها
و گروهکهــای تروریســتی مخالــف ایــران از
کانال سعودیها دنبال میکرد.
بــرای ایران و ایرانیانی که تازه داشــتند زیر
سایه برجام به نفس کشیدن در آسمان بدون
تحریم عادت می کردند ،وضعیت دیگرگون
شــده بــود .هــر چنــد تــا همیــن آذر  92ایران
در چنبــره تحریمهــای شــدیدتر و نفســگیرتر
بــود ،اما آنچه فضــا را آکنده بــود ،بوی همان
جنگ اقتصادیای بود که هم به مشــام مردم
سودجویان بیم
بیمناک رســید و هم به مشام
ِ
و تحریم .گفتن از قفســههای خالی کاالهایی
کــه گاه تب خریدشــان چنان بــاال میگرفت
که حلقههای توزیع چارهای جز ســهمیهبندی
نداشــتند ،مثنــوی هفتــاد مــن کاغذ اســت.
کاالهــای دیگــر هــم در نوســانات قیمــت ارز
چنــان لحظهای باال و پایین میشــدند که گاه
ایــن گونه بــه ذهن میرســید کــه از واقعیت
بریده و به فضایی سوررئال پرت شدهایم.
بســیاری از آنچــه بعــد از  18اردیبهشــت
در ســپهر اقتصــادی ،اجتماعــی و قضایــی
ایران گذشــت ،دومینووار بــه هم مرتبط بود.

گپهایــی کــه دونرخــی شــدن قیمــت ارز برای
دالالن ایجــاد میکرد از یک طرف و ســودجویانی
که راهزن مســاعدتها به ســفره معیشــت شــده
بودند و نمیگذاشــتند مــردم از مواهب کم و زیاد
کمکهای دولتی بهرهمند شــوند  ،در کنار افزایش
قیمتهــای لحظــهای و احتکارهــای کوچــک و
بــزرگ ،روزهــای ناخوشــایندی در تقویم امســال
ثبت کرد.
بهــروز وثوقــی در نقش مجید در فیلم «ســوته
دالن» دیالــوگ جذابــی دارد؛ وقتــی «داداش
حبیــب» از او میپرســد چــرا وســایل زنــگزده
«میــخ زنــگزده،
جمــع میکنــد ،میگویــد:
ِ
ســاعت
تــارزان زنــگزده،
زنجیرزنــگزده،
ِ
ِ
ســاعت زنگزده دیگه زنــگ نمیزنه،
زنگزده.
ِ
چون زنگاشــو زده 13 ».آبان امسال هم کمابیش
شــبیه همان فلزهای زنــگزده «مجیــد» بود؛ هر
آنچه امریکا میخواست ،قبل از آن تاریخ انجام
داده بود و شــاید به همین دلیــل بود تب تندی که
شــش ماه جامعه را درگیر خود کــرده بود ،به عرق
نشســت و با هر دشــواری و تدبیــر و بیتدبیری که
بــود باالخره هــم «تابســتان داغ» گذشــت و هم
«زمســتان ســخت» .حاال پیرمرد خنزرپنزری 97
باید بســاطی را که پر از ترامــپ و ترس و طمع بود
جمع کند و برود؛ برود و دیگر برنگردد.

