فيس بوک
برای خودم معقول آدمی بودم .زن و بچه ،کار ،خونه و زندگی و ماشين داشتم .به سه تا بچه ام می رسيدم .آنھا را به
کالس شنا و موسيقی می بردم .ھر ھفته به ماھيگيری ،جنگل ،موزه يا شھربازی می رفتيم .چمن حياط را با ماشين چمن
زنی ھر ھفته کوتاه می کردم .ھر روز ريشم را تيغ می زدم .گاه خيارشور يا سيرترشی می گذاشتم .شب ھا زنم را
ماساژ می دادم .خالصه در رتق و فتق ھمه امور مردانه خانه فعال بودم و زن ھای آشنا و ھمسايه حسرت شوھر چشم و
گوش بسته ای مثل من را می خوردند.
ھمه چيز از آن پست الکترونيکی شروع شد.
يک روز آقا سھراب ،دوستم ،يک پست الکترونيکی برايم فرستاد تا با او در فيس بوک دوست شوم .خوب يادم می
آيد که يک روز شنبه بود .من جريان را سر ميز نھار برای خانواده ام تعريف کردم .با کمال تعجب ديدم ھمگی قاطعانه
مخالفت کردند .دختر بزرگم گفت:
تو بايد فکری برای اعتيادت به اينترنت بکنی .چشمت که داره کور می شه .عضالت دست وپای تو که ديگه مثل
اينکه از کار افتادند .برو پيرھنت را در بيار خودت را توی آينه نگاه کن .جون خودت يک روز کوھنورد و کشتی گير
ھم بودی.
دختر کوچکم صدايش صاف کرد و چنگالش زد بغل سيب زمينی گفت:
ھر وقت از اتاق پذيرائی رد می شم تو کنار کامپيوتر نشسته ای .درست مثل يک چاپگر يا موشی که به کامپيوتر
وصل شده است .شکرخدا ،االنه چاپگر و موشی بيچاره سيار شدند .آدم می تونه اونھارو از کامپيوتر جدا کنه ولی ،تورو
نمی شه .در تعجبم :کی می خوری؟ کی می خوابی؟ کی حموم می کنی؟ کی کار می کنی؟
پسرم در ادامه گفت:
می گن فيس بوک امنيتش پائين است .نمی خوام توی شبکه کوچک خونه ما پای فيس بوک باز بشه .پای ويروس،
پای کالھبردارھای کارتی ،پای آدم ھای غيرجدی.
خانمم که مخالفت يک پارچه بچه ھا او را سرحال آورد ،با ناز و کمی تکبر ،مثل اينکه با تک پا پرنده يخ زده ای را
از سر راھش کنار می زند ،گفت:
بوی خوشی از اين فيس بوک به مشام نمی رسد .يک خانم و شوھرش که ھر دو ھمکار من ھستند ،يک روز توی
رستوران خانمه به من گفت که شوھرش از طريق فيس بوک به اينترنت معتاد شد .چند روز بعد ھمين حرف را از
شوھرش شنيدم که می گفت که زنش از طريق فيس بوک به اينترنت معتاد شد.
من شروع کردم به معرفی فيس بوک و اندر فوايد آن سينه چاک کردم:
اين فيس بوک اينطور که شما فکر می کنيد نيست .آدم می تونه دوستانش را پيدا کنه و با آنھا از طريق شبکه
معاشرت کنه. . . . .
از سر و صدای کارد و چنگال ھا می شد فھميد که ديگر کسی گوش نمی کند .من ھم مثل پسر بچه ای که مطمئن شد
که ديگر برايش شکالت و آبنبات نمی خرند مشغول به خوردن غذايم شدم.
چند روزی به احترم مخالفت يک پارچه خانم و بچه ھا دست نگه داشتم .ھر روز پست الکترونيکی آقا سھراب را
باز می کردم و موشی روی دکمه "قبول" می چرخاندم .به حضرت آدم فکر می کردم و مشکل او را کاملن درک می
کردم .چه عذابی است اگر ترا از کاری منع کنند .ديگر طاقتم تاق شد .خالصه پس از روزھا مخمصه و کالفه بودن
"کاله شرعی" برای برون رفت از گرفتاری خودم يافتم .فکر کردم که اصلن مشکل آدم از اون جا بزرگ شد آن
حضرت زن ذليل بود و تسليم وسوسه ھای حوا شد .من بايد درست عکس آدم عمل کنم تا اونوخت يکی از نوه و نتيجه
ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم" .ديگر
ھايم نياد که بگه" :پدرم روضه رضوان به يکی دانه گندم بفروخت
اينکه حضرت آدم نه به استخاره مجھز بود و نه به جستجوی گوگل .با اين ادعا روشنفکری من استخاره قدری دشوار
است .اما جستجوی گوگل را که از من نگرفتند .فيس بوک را در گوگل جستجو کردم .يازده ميليارد نتيجه گرفتم .تقريبا
ھمه نظرھائی که من خواندم ،مثبت بود .دلم گرم شد .به دعوت آقا سھراب لبيک گفتم.
به زودی ،فيس بوک باز قھاری از آب در آمدم .ھرچند ارتباطات من در شبکه اجتماعی حقيقی افتضاح بود اما به
زودی در شبکه اجتماعی مجازی ھمدم محبوبی از آب در آمدم .ديگر وقت سر خاراندن نداشتم.
اوايل موقع شام و ناھار بچه می آمدند دنبالم .ولی بعدن ديگر فقط به صدای بلند صدا زدن اکتفا می کردند:
 ناھار حاضره. -االن می آم .فقط اين يک آلبومو درست کنم.

 بابا شامت يخ کرد. االن عزيزم .فقط اين وديو کليپ را آپلود کنم. عزيزم ،ھمه اومدن سر ميز و منتظر تو ھستيم. اساعه عزيزم ،فقط اين يادداشت را تکميل کنم.ھميشه بعد از اينکه خانواده غذا خوردند ،من می رفتم و بشقابم را می آوردم و غذای يخ کرده را پشت کامپيوتر می
خوردم .بعد ھا خانواده ام ديگر برايم روی ميز حتی بشقاب ھم نمی گذاشتند و از صدا زدن من نيز دست کشيدند.
ساعت ھا بعد ازھمه به تختخواب می رفتم .صبح ھا خسته و فرسوده سرکار می رفتم .به ندرت سروقت .اتفاق می
افتاد که مستقيمن از پشت ميز کامپيوتر راھی کار می شدم.
اوايل سرکار فيس بوک ،ھاتميل و جيميل باز بود .زيرميزی سرکار ھم با دوستان فيس بوکی خودم در تماس بودم.
ولی بعدھا ھر سه را بستند .من ديگر سرکار بی قرار و آشفته بودم .مثل يک بشکه باروت بودم .پاچه ھر کسی را می
گرفتم .کارھائی که برای مشتری فرستادم اشتباھات جدی داشت .ھمکاران و مشتری ھا از من کالفه بودند .يک روز
رئيسم مرا به اتاقش خواست و بدون مقدمه گفت:
تو تغييرات اساسی کردی .تو ديگر آن ھمکار خوش برخورد وگرم و آن طراح باذوق و مھندس چاره ياب نيستی .نه
تنھا ھمکاران ديگر ميلی به معاشرت با تو ندارند ،کارھائی که برای مشتری ھا فرستادی اشتباھات محاسباتی و
خطرناکی داشت .به خاطر خطرات جانی فراورده ھا ،شرکت مجبور به پرداخت خسارات ھای کالن شد .از اينرو تو از
اين لحظه از کار اخراج ھستی .به علت سابقه طوالنی در کارت سه ماه مھلت اخطار ترک و تحويل کارت را داری.
ولی الزم نيست ديگر به شرکت بياييد .حقوق سه ماھت پرداخت می شود .در ضمن رئيس من با تصميم من صد در صد
موافق است.
اخراج از کار تحولی جدی در زندگی مجازی من بود .خشم و احساس تبعيض به زودی به بی خيالی انجاميد .تمام-
وقت به شبکه اجتماعی مجازی پرداختم .زندگی مجازی مجالی برای کاريابی باقی نگذاشت .ناگھان عشق سوزان من به
کار و آفرينش پژمرد .شوق کارکردن را از دست دادم .به فکر بازنشستگی بيماری افتادم.
پيش پزشک خانودگی مان رفتم .گفتم می خواھم بازنشسته بيماری شوم .با تعجب گفت :چرا؟ گفتم نمی توانم بيش از
يک متر از کامپيوترم دورتر بروم .در ضمن اصلن خواب ندارم.
دکتر گفت :من به تنھائی اختيار بازنشسته کردن ترا ندارم .بايد يک تيم پزشکی تشکيل شود و توان کاری ترا بسنجد.
تيم پزشکی به زودی دست به کار شد .کلی آزمايش خون و ادرار ،انگيوگرافی ،کامپيوتر اسکن ،الکتروکارديوگرام در
حين انجام کار از من گرفتند .ساعت ھا با من در باره کار و وقت فراغت و استراحت و خورد و خوراک و عادت ھای
من پرس و جو کردند .سرانجام تيم پزشکی نتيجه معاينات را اعالم کرد .در بخشی از گزارش آمده:
 . . . .معاينات گوناگون نشان می دھد جز عضالت انگشتان ھمه عضالت مريض ھشتاد تا نود و پنج درصد مرده
است . . . .با بررسی ميزان فعاليتی که مريض در ساعات مختلف شبانه روز در فيس بوک انجام داده به روشنی آشکار
می شود که ساعت بيولوژيک مريض به کلی از نظم خارج شده است .ميزان فعاليت انجام شده در نه صبح ،پنج بعد از
ظھر و دو نيمه شب فرق قابل مالحظه ای ندارد .بررسی دقيق تر نشان می دھد »سوپراچياسمتيک نوکلی« مغز مريض
از کار افتاده و در نتيجه زمان برای او ديگر معنی ندارد . . . .از اينرو تيم پزشکی با درخواست بازنشستگی مريض
موافقت می کند.
بازنشستگی را به فال نيک گرفتم .باز ھم جدی تر خودم را وقف شبکه اجتماعی مجازی کردم .ناسازگار آن بود که
ھر چه تعداد دوستان و »پسنديدم«ھای من بيشتر می شد به ھمان اندازه خانواده ام از من دور می شدند .رويايم اين بود
که زنم و سه تا بچه ھايم صفحه فيس بوک باز کنند و من آنھا را به عنوان »خويشاوند« به ليست دوستانم بيفزايم .اما آنھا
با لجاجت تمام از فيس بوک اجتناب می کردند و وقت آزادشان را سنت پرستانه با دور ھم نشستن ،آفتاب گرفتن ،کتاب
خواندن ،دريا رفتن ،فيلم ديدن ،غيبت کردن ،قربون صدقه ھم رفتن  . . .می گذراندند.
مدتی به آرامش گذشت .جو خانه سنگين و نگاه ھا فاصله گيرانه بود .تا اينکه يک روز جلسه محاکمه مانندی در خونه
تشکيل شد .خانمم يک سر پھنای ميز و من سر ديگر آن و بچه ھای در درازای ميز نشستند .دختر بزرگم جلسه را
شروع کرد:
بابا! ما فکر می کنيم زندگی مجازی تو ديگر ھيچ جائی برای زندگی حقيقی تو باقی نگذاشت .ما اينجا جمع شديم تا
به تو ھشدار بديم.
دختر کوچکم اضافه کرد:
تو ديگه حواست به خونه نيست .ھمش توی ابرھا ھستی.

پسرم حرفھای خواھرھايش را تکميل کرد:
بدون فيس بوک تو به اندازه کافی مشغوليات داشتی :بی بی سی و ھمه راديوھا ،سايت روزنامه احزاب ،گروه ھا و
شخصيت ھا ،عصرنو ،گويا ،اخبار روز و ده ھا سايت ديگر ،جائی برای نفس کشيدن برای تو باقی نمی گذاشت .حاال
فيس بوک ھم که آمد ديگر آب پاکی روی دستھايمان ريخت .من نظرم اينه که برای سالمتی خودت و پيشگيری از تلف
شدن تو بھتره که اينترنت خونه را قطع کنيم و يا سايت ھای و شبکه ھای اجتماعی مثل فيس بوک ،يوتوب ،اسکرايب
دی و سايت ھای فارسی را فيلتر کنيم.
خانمم جلسه با يک تھديد در لفافه تمام کرد:
ھمانطور که بچه به درستی گفتند زندگی مجازيت در ابرھا رابطه ترا با زندگی حقيقی تو روی زمين کاملن قطع
کرد .من وجود ترا در خانواده ديگر احساس نمی کنم.
من که سرخوش از چتی بودم که دقايقی پيش در فيس بوک داشتم از خودم دليرانه دفاع کردم:
من شبکه اجتماعی حقيقی می خوام چکار کنم؟ من دلم برای بوی گند سير دھنشون تنگ نمی شه .بوی گند عرق پا و
زيربغلشون .بوی گند سيگار و مشروبشون .من دلم اصلن برای آب و جارو کردن اجباری پيش از آمدن ھا و ظرف
شستن ماراتونی بعد از رفتن ھا تنگ نمی شه .ازديدن دماغ آويزون بچه ھای شون و چاپلوسانه از زرنگی و بانمکی بچه
ھاشون تعريف کردن دلم تنگ نمی شه .من از مرض ھای مسری . . . .
تازه فيلتر کردن سايت ھای فارسی يک نوع سانسور است .شما خجالت نمی کشيد . . . .
ھمگی به من که از اين دفاع به ھيجان آمدم نگاھی عاقل اندر سفيه انداختند و حرفم تمام نشده ساکت و آرام ،جلسه را
ترک کردند .فقط دختر کوچکم در حالی که انگشت اشاره اش را دور خودش در ھوا می چرخوند و به مخ خودش اشاره
می کرد به من نگاھی کنجکاوانه انداخت.
چند روزی گذشت .من زندگی خودم را بر نيازھای شبکه اجتماعی مجازی کاملن تطبيق دادم .به ندرت از کامپيوترم
دور می شدم و بسيار به ندرت بيرون از خونه می رفتم .يک روز برای دريافت حقوق بازنشستگی ام ،برای يک مدت
بسيار کوتاه از خونه بيرون رفتم .وقتی برگشتم ديدم لباس ھا و وسايلم پشت در خانه است .در خانه کليد بود و يک کارت
پستال که آرم فيس بوک در يک طرف آن نقاشی شده بود روی وسايل بود .توی کارت با امضای سه تا بچه ھام نوشته
شده بود:
ما ھمگی از تصميم بجا و عادالنه مامان دفاع می کنيم.
نامه را گذاشتم توی جيبم .وسايلم را ريختم توی کيسه و انداختتم رو دوشم و به راه افتادم .نگاھی به خانه انداختم.
ھرچند ھمه خانواده ام در خانه بودند درھا بسته و ساکت بود .پيش خودم فکر کردم:
اين ھم از ھسته بنيادين شبکه اجتماعی حقيقی .ترا فقط با شرايط خودشان می خواھند نه آنطور که خودت ھستی.
االن که اين يادداشت را از سالن ايستگاه راه آھن برای شما در فيس بوک منتشر می کنم ،وسايلم توی يک کيسه
پالستيکی بزرگ آبی رنگ ،زير پايم است .پروفيلم را در فيس بوک عوض کردم .شب ھا توی راه آھن می خوابم.
پوشش اينترنتی خيلی خوب است .اينترنت رايانه کيفی من خيلی خوب کار می کنه .ھر چند خودم ھيچ چيز جديدی خلق
يا توليد نمی کنم اما ،تعداد دوستانم در فيس بوک ھر روز بيشتر می شه .تعداد "پسنديدم"ھا ھم ھر روز رو به افزايش
است.
االن تنھا مشکل ساعت يک نيمه شب تا چھار صبح است که ھمه را از سالن ايستگاه راه آھن بيرون می کنند .فعلن
ھوا سرد نيست و من توی خيابون ھای شھر پرسه می زنم .اميدوارم تا شروع فصل سرما راه حلی برای اين معضل پيدا
بشه و لطمه ای به رابطه من با شبکه اجتماعی مجازيم نزند
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