سال یکم  -شامرۀ دوم

وقتی از «سگدو» حرف میزنیم ،از چه حرف میزنیم؟

مــا «ســگدو» میزنیــم .زیــاد هــم ســگدو میزنیــم .گاهــی بــه نظــر میرســد بــرای زنــده مانــدن چــارهای جــز همیــن
س ـگدوها نداریــم .بــرای خیلیهــای مــا ،س ـگدو زدن اســم نــه چنــدان دلچســبی اســت کــه روی دو یــا حتــی ســه شــیفت کار
شــرافتمندانهمان میگذارنــد .بــرای خیلیهــای مــا ،ســگدو یکجــور ِور ِد شــبانه اســت .وقتــی خســته و کوفتــه خودمــان را بــه
خانــه میرســانیم و بــاز هــم متوجــه میشــویم ایــن مــاه و ماههــای دیگــر هــم ،هش ـتمان گــرو نُهمــان اســت .امــا بــرای مــا،
اینجــا و تــوی ایــن نوشــته ،سـگدو زدن نــه توهیــن اســت ،نــه تحقیــر اســت و نــه حرفــی کــه از سـ ِر افســردگی و ناامیــدی بزنیــم.
مــا سالهاســت کــه خودمــان هــم س ـگدو میزنیــم و بــرای ســالهای ســال هــم بایــد همینطــور س ـگدو بزنیــم .امــا امــروز،
در یــک روز داغ میان ـهی تابســتان ،میخواهیــم چنــد لحظــه بایســتیم و جــای س ـگدو زدن ،از س ـگدو زدن حــرف بزنیــم.
ـارج زندگــی اســت .اجــاره ،غــذا ،دارو و
امــا مــا چــرا س ـگدو میزنیــم؟ بــرای خیلیهــای مــا ایــن تنهــا راه برآمــدن از پـ ِ
ـس مخـ ِ
درمــان ،تحصیــل و در یــک کلمــه «بقــا» .مــا سـگدو میزنیــم تــا زنــده بمانیــم .خیلیهــای مــا در پایینتریــن پلـهی جامعــه گیــر
افتادهایــم و مجبوریــم صبــح تــا شــب و گاهــی شــب تــا صبــح کار کنیــم تــا خودمــان را فقــط بــرای یــک مــاه دیگــر جمــع و جــور
کنیــم .بــدون هیــچ امیــدی بــه فــرار خودمــان و شــاید بــا کورســوی امیــدی بــرای فــرار بچههایمــان .بعضیهایمــان هــم سـگدو
میزنیــم تــا پیشــرفت کنیــم .هنــوز برایمــان امیــدی بــه باالتــر رفتــن ،بــه ســاختن زندگــی بهتــر و بــه تأمیــن بیشــتر خودمــان
و خانوادهمــان وجــود دارد .بعضیهایمــان هــم از روی اعتقادمــان س ـگدو میزنیــم .اعتقــاد بــه ایــن کــه جهــان جــای آدمهــای
پرتالشــی اســت کــه دنیــا را بــرای خودشــان و دیگــران بهتــر میکننــد؛ و البتــه اعتقــاد بــه ایــن کــه دنیــا هــم ،مثــل برنامههــای
تلویزیونــی ،باالخــره روزی و جایــی پــاداش ایــن همــه تــاش را بــه مــا خواهــد داد .اعتقــاد ســفت و ســخت بــه ایــن کــه تنبلــی،
اگــر هــم یکــی از گناهــان کبیــره نباشــد ،دس ـتکم کار خیلــی بــدی اســت.

رو

شــاید حتــی بــه دلیلــی غیــر از اینهــا هــم س ـگدو بزنیــم .هیچکــس جــای کــس دیگــری زندگــی نمیکنــد و قطع ـ ًا هرکــدام از
مــا بــرای سـگدوهایمان دالیــل خودمــان را داریــم .دنیــای بیــرون هــم -مخصوصـ ًا تــوی ایــن چنــد مــاه اخیــر -آنقدرهــا مهربــان
نبــوده کــه فکــر کنیــم بــه ایــن زودیهــا قــرار اســت چیــزی تغییــر کنــد و سـگدوهای مــا تمــام شــود .در واقــع دنیــای ایــن روزهــا
بیشــتر شــبیه یــک هیــوالی درنــدهی وحشــی بــوده کــه داشــته چــپ و راســت مــا را میدریــده! امــا حداقــل حــاال کــه میخواهیــم
کمــی دربــارهی سـگدو زدن فکــر کنیــم ،حــاال کــه همــه چیــز فقــط در حــد فکــر و خیــال اســت و بعــدش بایــد برگردیــم بــه ادامهی
ســگدو زدن ،بــد نیســت میــدان را در اختیــار تخیلمــان بگذاریــم و بــه ایــن فکــر کنیــم کــه «چطــور میشــود اگــر ســگدو
نزنیــم؟» یــا اصــو ًال «چطــور میشــود س ـگدو نــزد؟»
بگذاریــد بــا ایــن ســوال شــروع کنیــم :آیــا تنبلــی چیــز بــدی اســت؟ فــرض کنیــم دنیــا یکشــبه زیــر و رو شــد و از همیــن فــردا
صبــح ،هرکــدام مــا میتوانســتیم بــا مثــا  61ســاعت کار در هفتــه ،زندگــی خودمــان را بگذرانیــم .آن وقــت میشــد ســاعتها
و ســاعتها نشســت یــا حتــی لــم داد ،فکــر کــرد ،معاشــرت کــرد ،وقــت گذرانــد ،بــازی کــرد و بــه اصطــاح «تنبــل» بــود .ایــن
چیــز بــدی اســت؟ جــواب مــا منفــی اســت؛ امــا بعیــد نیســت خیلیهــا جوابشــان مثبــت باشــد .خیلیهــا کــه فکــر میکننــد بــا
بقی ـهی وقتشــان میتواننــد بیشــتر کار کننــد و پیشتــر برونــد« :جلــو بیفتنــد» .بــرای آدمهــای مســابقهای ،دویــدن اصلیتریــن
شــرط پیــروزی اســت و تنبلــی مصیبتــی کــه آدم جنگجــو و بلندپــرواز را زمینگیــر میکنــد .امــا بــرای مــا مســابقهای در کار نیســت.
حداقــل تــوی خیالمــان مســابقهای در کار نیســت.
بیاییــد بــاز هــم خیالپــردازی کنیــم :دنیایــی را تجســم کنیــم کــه مســابقهای تویــش نیســت .مثــ ً
ا یــک کالس درس کــه
بچههایــش تصمیــم میگیرنــد نــه بــرای شــاگرد اولــی و نــه بــرای تقدیــر ســر صــف و نــه بــرای هیچچیــز دیگــری سـگدو نزننــد،
پشــت هــم را خالــی نکننــد و زیرآبــی نرونــد .یــا مثـ ً
ا یــک خــط تولیــد صنعتــی را کــه کارگرانــش نــه تنهــا ســر ســاعات اضافـهکاری
بــا هــم گالویــز نمیشــوند ،بلکــه وقتــی صاحــب کارخانــه ســه ،چهــار یــا ده مــاه حقوقشــان را میبلعــد و فلنــگ را میبنــدد،
پشــت هــم میماننــد و تــا روزی کــه حقشــان را بگیرنــد همــه چیزشــان را بــا هــم قســمت میکننــد .دنیایــی را تجســم کنیــم کــه
واقع ـ ًا ســاعات کار روزان ـهاش  4ســاعت بیشــتر نیســت ،خیلــی از کارهــای زایــد (مثــل مدیــران و مجریهــای تبلیغاتــی ،صاحبــان
رســتورانهای زنجیــرهای بــزرگ یــا سیاســتمدارها) حــذف شــدهاند و آدمهــا دیگــر ســگدو نمیزننــد .یــک خیالپــردازی
عجیــب کــه هیــچ ربطــی بــه دنیــای مــا نــدارد.
اما واقع ًا این طور است؟ واقع ًا این تصویر هیچ شباهتی به دنیای ما ندارد؟ باز هم جواب ما منفی است!
مــا بــا سـگدو مخالفیــم .اول از همــه بــه ایــن دلیــل کــه سـگدوهای مــا بــه ســود مــا نیســت .از بیــن تمــام آدمهایــی کــه سـگدو
میزننــد ،فقــط بــا آنهایــی میتوانیــم همدلــی کنیــم و فقــط بــه آنهایــی خســته نباشــید میگوییــم کــه بــرای زنــده ماندنشــان
چــارهای جــز س ـگدو زدن ندارنــد .بــرای زنــده مانــدن .بقی ـهی س ـگدوهای مــا فقــط بــرای بهتــر کــردن وضــع همــان آدمهایــی
اســت کــه مــا را وادار بــه ســگدو زدن میکننــد .دومیــن دلیــل مخالفتمــان هــم ایــن اســت کــه ســگدوهای مــا بــه ســود
رفقــای مــا هــم نیســت .تــوی قانــون «مســابقهی ســگدو»یی کــه معلمهــا ،اســتادها ،رئیسهــا ،فرماندههــا ،پدرهــا ،مادرهــا و
موعظهکنندههــا بــه مــا یــاد دادهانــد ،یــک دروغ خیلــی بــزرگ وجــود دارد :مــا «بــا هــم» مســابقه نداریــم .مــا بــرای هــم نــه گرگیــم
و نــه گوســفند .مــا ،همـهی مــا جماعــت سـگدو بــزن ،مــرد و زن و بــزرگ و کوچــک و پیــر و جــوان ،فقــط رفقــای همیــم و داریــم
جلــوی یــک گلــه گــرگ ،بــا هــم مســابقهی س ـگدو میدهیــم.
امــا اصلیتریــن دلیــل مخالفــت مــا بــا ســگدو چیــز دیگــری اســت .ســگدو زدن بــه مــا فرصــت خیالپــردازی نمیدهــد.
سـگدو زدن همانقــدر کــه یــک فعالیــت جســمی اســت ،یــک جــور فکــر کــردن هــم هســت .یکجــور فکــر کــردن کــه بــه مــا
میگویــد تنبلــی چیــز بــدی اســت ،کــه بایــد بــرای پیشــرفت خودمــان و جامعهمــان بــا جــان و دل بکوشــیم ،کــه دنیــا فقــط بــرای
ـان بهتــری وجــود داشــته باشــد،
بهترینهاســت و بــرای بقــا بایــد بهتریــن بــود .فکــر کردنــی کــه بــه مــا میگویــد اگــر هــم جهـ ِ
جهانــی اســت کــه آدمهایــی بهتــر از مــا ،باهوشتــر و پرتالشتــر از مــا آن را میســازند.
تــوی ســگدو زدنهــای هــر روزهمــان ،مهمتریــن چیــزی کــه از دســت دادهایــم تخیلمــان اســت .تخیــل ماســت کــه بــه
ـان خــوب را آدمهــای خــوب
مــا میگویــد جهــان جــور دیگــری هــم میتوانــد باشــد .مثــل همیــن چنــد خــط باالتــر .بلــه ،جهـ ِ
ـان
ـان بهتــر را آدمهــای بهتــر .امــا آدمهــای بهتـ ِر دنیـ ِ
ـای بهتـ ِر مــا ،نــه باهوشترنــد و نــه پرتالشتــر .فقــط در زمـ ِ
میســازند و جهـ ِ
دویــدن ،در زمــان سـگدو زدن ،ســعی میکننــد بــا هــم بدونــد .وقتــی کــه اوضــاع و احــوال رو بــه راه اســت ،وقتــی هیچکداممــان
گرســنه یــا بیســرپناه نیســتیم ،بــا هــم بــودن کار خیلــی خوبــی اســت .امــا وقتــی بــرای بقــا بایــد سـگدو زد ،وقتــی دنیــا مشــغول
ـدن ماســت ،بــا هــم بــودن تنهــا راه زنــده مانــدن و زندگــی کــردن اســت و تخیــل ،یعنــی فکــر کــردن بــه دنیایــی بهتــر ،بهتریــن
دریـ ِ
ســاح.
ما ،همهی ما جماعت سگدو بزن ،همان آدمهای بهتریم!

پشت

