نویسندگی با چاشنی کفگرگی

رها رها رها من

اصال اینجا کسی نمیداند «حق» کیست و «حق» چیست

ساناز پیشدار« :شرح مدنی» بیات دارد خودش را
ریزریز میکند تا ب ه سراغش بروم و ادامهی ارث را
ن کارم
بخوانم؛ ولی من با ذوق دارم مینویسم و با ای 
خیلی مستقیم تف میکنم به آن دسته از قوانین
زشت و مسخرهای که دیگر کاربرد ندارند .واقعا نمیدانم چرا در
این دورهزمانه پدری باید شمشیر داشته باشد تا بعد از مرگش
به پسر بزرگترش برسد و ارثبری از حبوه اتفاق بیفتد .انگار در
ی میکنیم .بماند که «قانون مدنی» برای چه
عهد دقیانوس زندگ 
سالی است و روند اجرایش چطور بوده است .میدانم اگر مامان
بفهمد به جای درسخواندن در حال نوش�تنم ،با جیغ بنفشی
گوشیام را گموگور میکند و اجازه نمیدهد
ب ه مدت یک ماه خورشت بادمجان را با رب انار
عزیزم بخورم .هر چند ای�ن تنبیه احتماال از
#شکنجه در #ابوغریب هم برایم بدتر باشد،
باز هم مینویسم .مینویس�م ،حتی به غلط.
گاهی خودم هم برای این حجم از مقاومت در
برابر آسفالتشدن ،برگهایم میریزد ب ه قول
دهههشتادیها .مثال همین چند روز پیش که
حق به «جن و بسماهلل» گفت خوب و روان ،از
ذوق تعریفکردنش برای #مامان و #بابا تمام
ش�ب خوابم نبرد .بالنسبت ش�ما مثل خری
بودم که تیتاپ برایش باز کردهاند و دلس�تر
هلو هم گذاش�تهاند تنگش .صبح ،تازه یادم آم�د اصال اینجا
کسی نمیداند «حق» کیست و «حق» چیست و آن لحظه حس
ساالدی را داش�تم که بدون خیار مانده .مثل حس اولین باری
که شعری از خودم تراوش کردم .آن موقع هم همینطور پنچر
شدم .سر کالس جزا بود .نوشتمش کنار برگهی سفیدی که مثال
جزوهام بود و با هزار مکافات خودم را نگ ه داشتم تا مبادا یکهو
بلند شوم وس�ط کالس و #اسلام را به باد بدهم .بعد از کالس
فقط نانخش�کهی محلهمان بود که بهش زنگ نزدم و شعر را
برایش نخواندم .آنهم احتماال چون شمارهاش را نداشتم .ولی
بعد از هر تماس ،مثل کوکوس�بزی وارفته میش�دم .نمیدانم
چرا توقع داشتم ملتی که معتقدند ش�اعری و نویسندگی کار
پولدارها و علیبیغمها اس�ت ،تأییدم کنند و سیدبشیرطور
الیک را بکوبند و بهم بگویند «با عشق» و بعدش من مثل دختر
خوشبخت رمانهای بیسروته سایت «نود و هشتیا» خوش و
خرم به کتاب شعر آیندهام فکر کنم .همین حس ،شدیدترش
هم برایم پیش آمده .وقتی اولین متنم در نش�ریهی دانش�گاه
چاپ شد و خیلی هم سر و صدا کرد .با ذوق ،نشریه را به ملتمان

نشان دادم و شروع کردم برایش�ان بلند خواندن تا حسم هم
بهشان منتقل ش�ود؛ اما از همان «ب» بسماللهش خروپف بابا
بلند ش�د ،داداش با بیحوصلگی رفت به اتاقش و آبجی هم ب ه
نشانهی اعتراض یک کفگرگی زد به پیشانیاش .ولی مامان که
داشت استوریهای واتساپش را چک میکرد و برای همه #قلب
میفرستاد ،ماند و تا آخرش چیزی نگفت .هر چند قربانش بروم
با آن وضع اگر نمیماند ،سنگینتر بود .تهش هم گفت« :حاال از
کجا کپی کرده بودی؟» و رسما با قیر آسفالت تازهی سر کوچه
یکیام کرد .ب�رای کتابخواندن که دیگر نگویم .یادم هس�ت
اولین بار که «بهش�ت ممنوعه»ی حبیبه جعفریان را خواندم،
ت�ا دو روز ب�ه افق خی�ره میش�دم و با کمد
اتاقم که دس�تهاش کنده ش�ده بود ،درددل
میک�ردم .خالصه از این آسفالتش�دنها و
افس�ردگیها زیاد داش�تم و دارم .نه اینکه
همهی مشکل #پول باشد یا حتی نوشتن؛ نه.
رضایت و تحس�ین را وقتی از ته عنبیهشان
دیدم که مامان به بچهه�ای فامیل گفته بود
اگر انشا دارند بیاورند من برایشان بنویسم.
هر چند تأییدش ش�یک و فانت�زی نبود ولی
کارم را راه میانداخ�ت .میدانم میخواهند
خوشبخت ش�وم و به جایی برسم؛ نه اینکه
طبق تصورشان خودم را در اتاق نیمهتاریکی
حبس کنم و فقط بنویس�م و بعدها نان ش�ب هم نداشته باشم
بخورم و آخر هم کس�ی من و نوش�تههایم را نبیند و نخواند و
نفهمد و در افسردگی و گرس�نگی محض بمیرم یا اینکه دیده
شوم و شبانه بیایند در گونیام کنند و سربهنیستم کنند دورتر
از جایی که عرب نی انداخت .پدر و مادرند دیگر .ش�ما بهشان
بگو نیم ساعت میروم بیرون و برمیگردم ،چهل و پنج بار زنگ
میزنند که با تریلی هجده چرخ تصادف نکردی؟ برای همین،
من آنه�ا را مقصر نمیدان�م و اتفاقا میبینم حرفهایش�ان
آنقدر هم بیمصداق و خالف واقع نیست .عوضش شب و روز
#صلوات میفرستم به روح مفتخورهایی که باعث میشوند
این باورها بهوجود بیایند و آدمها مجبور شوند از استعدادشان
بگذرند یا بهخاطرش عذاب بکشند؛ از سیستم نابود آموزشی
گرفته تا نهادهای فرهنگی کمکار و خالصه هر که دس�تش در
آخور ای�ن بیتقوایی و نابلدی اس�ت .البته از هم�ان اول هم با
خودم عهد کردم یک روز ب�رای تمام وقتهایی که حس کردم
مثل سیامک انصاری در شبهای برره هستم ،از عوامل مربوط،
انتقام سختی بگیرم؛ آنهم با نوشتن...
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