سخن سردبیر

من بابا نفتیم

خسرو
امریحسینی

به راستی سنگ بنای نفت در ایران را دارسی انگلیسی در یكصد سال پیش نهاد
یا ما خودمان آن را شناخته وگذارده بودیم تا به انكه زمانش برسد و از آن سود
بربیم.

این پرسش هستكه آیا از زمان عرضه نفت در یك
قرن پیش به بازار جهانی حاصل سود بوده یا روزی
كه ته مانده آن را می سابیم به ارزش واقعی این
مایع بدبوی سیاه رنگ از پی قرون مانده در عمق
زمنی میبریم .آن زمان استكه تازه افسوس اینكه
بردند و خوردند را بخوریم .ما را بر آن نیست كه
غصه آن روزها را داشته باشیم آنقدر در سینه درد
هست كه الاقل این نفس از آن بریون نمی شود.
روز پیش نوه دبستانی من می پرسید :بابا بزرگ
سهم من از نفت چقدر است؟
این پرسش ازكودكی است كه نباید از بزرگرتش
دروغ بشنود و این تكلیف من است كه پایبندی
به صداقت به یاد سالهای دور او بماند .چه كنم؟
اندكی به ذهن پر مشغله فشار میآورم ویل برای
آن پاسخی ندارم .این از آن جنس سوالهاست
كه در قیل و قال توپ ،تانك  ،موشك و خمپاره در
شلمچه ،سومار  ،فاو و خرمشهر به سراغم میآمد.
هنوز كودك منتظر است .از خاطرم گذشت راستی
چرا از علم ریاضی استفاده نكنم؟ روزنه ای برایم
باز شد  :پسرم بدو كاغذ و مدادت را بیاور و
بنویس !
روزانه استخراج  4میلیون بشكه نفت داریم و
فروش هر بشكه  109دالر است ،پسرم حاال ضرب
كن؛ حاصل میشود ( )109 ×4 = 436/000/000
چهارصد وسی و شش میلیون دالر .حاال رقم
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حاصل را به  75میلیون تقسیم كن تقریبا میشود
 581دالر برای هر نفر .اگر این عدد را در روزهای
سال ضرب كنیم (  )581 ×365می شود 212065
دالر و حال اگر دالر را به قیمت روز به تومان
تبدیل كنیم می شود نفری  682849300تومان و
اگر تومان را به ریال ( هر تومان مساوی  10ریال)
رایج مملكت تبدیلكنیم به عدد 6/828/493/000
ریال میرسیم  .با یك عمل ضرب و جمع ساده
مشخص شدكه سهم تو از نفت در سال چقدر
است ،فهمیدی پسرم؟
دست در جیبكرده و جیب را بریون میكشد ،رو
به منكرده و میگوید  :بابا بزرگ ،اگر من اینقدر
كه میگویی پول دارم پس چرا هیچ پویل ندارم .
فقط نگاهش میكنم .ساكتم و این سكوت من
دوباره او را به تقال میاندازد.
باز هم اوست كه سخن میگوید  :راستی بابا
بزرگ شما خیلی خیلی پول دارید مگه نه؟ آخه
از قبل از اینكه من به دنیا بیایم حتی قبلترش تا
به امروز شما توی این كشور نفت بوده اید .برای
این كشور نفتی تو منطقه نفتیش جنگیدید .مگه
بابابزرگ همه به من نمیگن چون دوستاتون رو
اونجا جا گذاشتید االن خیلی تنهایید؟ بابابزرگ
من از این به بعد بهت بگم بابانفتی؟
آهیكشیدم ،اشكم سرازیر شد و روی بازگرداندم.
راستی من بابا نفتیم؟

نه فرزند دلبندم ،من بابا نفتی نیستم من متولد شدم
كه لعن تاریخ را به جان نام بخرم .نه فرزندم در
كشوری متولد شده ام كه خداوند تبارك و تعایل
همه نعمتها را به وفور در آن انباشته است .در این
مام وطن عالوه بر نفت و معادن غنی ،جنگل
های سرسبز رودخانه های سرشار به وفور وجود
دارد .دركشوریكه در هر فصل آن می توان چهار
فصل را یافت .در جنوب گرما در غرب سرما در
شمال باران ودر مركزكویر خشك .بزرگرتین دریاچه
جهان بزرگرتین كویر جهان در حاشیه دریای
متصل به اقیانوس و پل ارتباطی جهان قدیم به
جهان جدید .نه فرزندم من در فقر بهداشتی در فقر
مایل و از همه گذشته در فقر شناخت از خود و
اجداد نیاكان می سوزم  .فرزندمگفتمكه
من متولد شدم در عصری كه

تكنولوژی به عمق زمنی پی برده و مثل نخ از ته
سوزنگذشته و صاحبان این جهان همچو منی را
بلعیده و بر من سفره بی نانگذارده و در زمانیكه
تو قد می كشی و نان آور سفره خانه می شوی
دیگر از این انرژی بدبو در این مرز جغرافیایی
خربی نیست و چندگالن آب نمك ماندهكه به یك
پول سیاه نمی ارزد.
دیگر تاب نمیآورم .اشك است و اشككه سرازیر
میشود .معصومانه دلداریم میدهد  :نه بابا بزرگ
گریه نكن من بزرگ می شم درس میخونم
دانشمند می شم با علم و عملم روسفیدت میكنم
و برای تو آمرزش می طلبم  .بابابزرگم غصه نخور،
مگر در قصه ها رنج را اول و سعادت را آخر نمی
گفتی و نمیگویی؟ حاال چه شدهكه سعادت در
این قصه پرغصهات نیست پدربزرگ؟ من آن می
شومكه انتهای قصه های تو است.
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