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ادبی دوستداشتنی بنویس��یم ،فکر میکنیم چیزی درون این متنها
ریحانه رزمآرا :بین نوش��تن و ننوش��تن دوبهشک
به نمایندگی از بیاحساسها
هست که خودش را به خواننده نشان میدهد؛ چیزی مثل تکلف .البته
بودم و دس��ت آخر تصمیم گرفتم بنویسم و ذهنم را
تمایل به فخرفروشی هم خودش را نش��ان میدهد .ظاهر عالی و باطن
خالص کنم .خطاب این عرایض هم اول از همه خودم
پوچ هم خودش را نشان میدهد .نویسندهای که یک #کتاب هم راجع به
هستم و آخر از همه هم خودم!
شهید بزرگوار نخوانده و بنا کرده به دلنویسی دربارهی شهید ،عاشقی که
و اما عرض ش��ود خدمتتان که میخواهم دربارهی
اگر سه تا سؤال دربارهی معشوق ازش بپرسند #آچمز میشود و هر نمود
متنهایی بنویس��م که گاهی میخوانم و دوستش��ان ندارم و گاهی
دیگری از نابلدی نویس��نده ،عاقبت یکجوری در متن خودش را نشان
هم تالشهای ناموفقی در نوشتنش��ان داش��تهام .به اصطالح بهشان
میدهد( .تکرار دارد این پاراگراف .آرایه است؛ لحاظ شود!)
میگویند متن ادبی؛ مثال این نامههای عاشقانه ،بهخصوص خطاب به
متنهایی که مینویس��یم ما را لو میدهند انگار! متنها ما را نش��ان
شهدا که تازگیها خیلی باب شده انگار .من البته نه با ادب مشکلی دارم
در نقد دلنوشتهایی که پر از #شهید هست و نیست
میدهند و حال ما روی آنها تاثیر میگذارد...
و نه با عشق و نه با شهدا! مشکلم این استعارات و کنایات و تشبیهات و
اصال بخواهم رک بگویم ،مش��کل فقط وصل نبودن س��یم و نداشتن
دیگر صناعات ادبی است که بیش از اندازه در سراسر این متنها پخش
اطالعات نیس��ت که بعضی وقتها صد بار متنی مینویسی و باز حس
شده؛ گویی نویس��نده میخواس��ته حداکثر تواناییاش را به رخ این
بندهی ناتوان از این نوع عاشقانهنگاریها بکش��د! یا شاید با صدایی با  -این ذهن بمیرد ،یکی از شجاعتهای ش��هید را که االن از این متن فراتر از #تقلید باعث شده باش��د «روایت فتح» شکل بگیرد ...شگفتا! میکنی نمیش��ود ،یا متنی را صد بار میخوانی و حسی نمیگیری...
قلم هنرمند آوینی محصول عبور او از خ��ودش بود و ما بعضا خودمان مشکل دیگری هم وجود دارد ،نه در متنها ،که در خود ما؛ تناقض!
رگهای از غرور بگوید« :آهای فراری از نوشتن انشاهای ادبی با موضوع فهمیدهای بگو! قول میدهم #ساکت شوم!
پاییز! ببین چه متنی نوشتهام ...جمع کن خودت را! نویسنده منم! ببین مکالمه را پایان میده��م و باز نگاهی به س��رتاپای متن میکنم؛ الی را درگی��ر خود آوین��ی کردهایم! فقط این وس��ط مراقب باش��م که از ما پر از تناقضیم ...درس��ت همان لحظههایی که نوشتیم :سالم سردار
دلها! سالم حاجقاس��م! حاجقاسم نگران سیل سیس��تان بود و ما در
چطور #قلم دست میگیرم و متنم را میآرایم و با الفاظ بازی میکنم!» صناعات میگردم ،متن را چند بار میخوانم ...نخیر! پیدا نمیش��ود« .خودآوینیپنداری» هیچ ننویسم که بحث مجزایی میطلبد!
شاید این بضاعت ما فراریهاست که نمیتوانیم متنهای ادبی خوب نه اطالعات خاصی از ش��هید هس��ت ،نه حتی یک خاط��ره یا نکتهی حاال گیرم س��یم ما اصال وصل نمیش��ود و تا ده فرس��خی آوینی هم خانههایمان هش��تگ میزدیم :من هم حاجقاس��م سلیمانی هستم!
نمیرس��یم( ،به اول متن ارجاعتان میدهم ک��ه بدانید خطاب خودم بعدش موقعی که پیجمان را #اینستاگرام المذهب بست ،پیج جدیدی
بنویسیم! البته غبطه میخوریم به خیل عظیم صناعات ادبی بهویژه در اخالقی یا...
نامههای عریض و طویلی که خطاب به #شهدا مینویسند ،مثل تشبیه ذهنم پیروز میشود( .این هم نوعی اس��تعاره است ،نیست؟ شاید هم هستم!) باز در این صورت هم میشود نوشت .میشود ادبی هم نوشت؛ میزدیم و مینوشتیم :پیج قبلی شهید شد! پیجم فدای تو ،حاجقاسم!
متنها چه ایرادی دارد مگر که دو ت��ا نکته هم بگنجانیم توی متنهای امضا :افس��ر جوان جنگ نرم ...ش��اید دقیقا همان موقع حیات (و مگر
شهید به کوه ،دریا ،طوفان ،باران ،ابر و باد و مه و خورشید و فلک...
بهتر است بگویم ذهنم لبخند پیروزمندانهای میزند؟!)
چه میگفتم؟ ها! غبطه میخوریم به این صناعات ادبی .بهکاربردنشان البته فکر نکنید که همیشه همینطور است؛ نه! گاهی هم من میبرم .ادبی که فقط مجموعهای نامنظم از آرایهها نباشد؟ چه مشکلی پیش االن #حیات ندارد؟ این هم یک تناقض دیگر!) حاجقاسم دنبال افسران
مهارتی اس��ت به هرحال .ولی ای��ن را هم بگویم که ل��ذت نمیبریم! هم ذهنم را میب��رم و هم لذت میبرم( .جناس و ایهام؛ لحاظ ش��ود!) میآید اگر در این متنهای بلندباال اسم عملیاتی ،ذکر خاطرهای ،بیان واقعی بود .پیدا کرد؟ نمیدانم!
اصال خ��ودم را میگویم؛ لذت نمیب��رم! چیزی هم عایدم نمیش��ود گاهی پیش میآید که اتفاقا از خواندن یک متن ادبی غرق احس��اس نکتهای از زندگانی شهید بزرگوار هم باشد؟ یا الاقل جوری باشد که آدم ما پ��ر از تناقضیم ...وقت��ی دراز کش��یدهایم روی تخت گ��رم و نرم و
به حاجاحم��د نامه مینویس��یم که فرمان��ده! کاش برگ��ردی ...نامه
خیلی وقتها! گاهی خودم را مجبور میکن��م که تا ته متنی بخوانم و میش��وم و اش��ک میریزم و یا چیزهایی هم یاد میگیرم .گاهی بعد ترغیب شود و برود خاطرات #شهید را بخواند...
آخرش آن قس��مت ذهن که با ذرهبین میگردد و البد مسئول یافتن از خواندن همین متنهایی که نوش��ته میش��ود برای ش��هدا ،به آن قبلتره��ا فکر میک��ردم فقط منم که هی��چ احساس��ی از خواندن یا مینویس��یم و یک لحظه فکر نمیکنیم که #متوسلیان اگر #فرمانده
باش��د ،نیروهایش اس��لحه به کمر کوه را باال و پایین میکنند ،نه این
نتیجهی منطقی کارهایم است (دارم
بخش ایرادگیر منطقی بیاحس��اس نوش��تن این متنها پی��دا نمیکنم،
که دراز بکش��ند و بگویند« :فرمانده!
از آرایهی استعارهی #مکنیه استفاده
ذهن میگوی��م :ببین! ببی��ن چقدر االن ولی فکر میکن��م انگار مثل من
فرمان ده!»
میکنم .لحاظ شود لطفا!) در میآید
خوب نوشته .میبینی #احساس هم زیادند ،اما ش��اید ما ب��رای آن که به
ما پ��ر از تناقضی��م ...وقت��ی برای هر
و میگوید« :خب! که چی؟»
بیاحساسی متهم نش��ویم ،همیشه
#قشنگ است؟ یک هیچ به نفع من!
پس��ت خامن��هایداتآیآر کامنت
این «ک��ه چی؟» خیلی مهم اس��ت.
البته ذهن میپندارد در اینگونه مواقع بلن��د ش��دهایم و برای انش��ای ادبی
مینویس��یم« :جانم ف��دای رهبر» و
مث�لا وقتی متن��ی طوالن��ی درباره
نویسنده احتماال س��یمش وصل بوده! بیفاید هی همکالس��یمان دس��ت
بعدش ه��م چندتایی قل��ب و گل و
شهیدی خواندهام و آخرش سالمی
چیزی فرات��ر از بهرخکش��یدن مهارت زد های��م ،متنه��ای عاش��قانهی
شمع و پروانه میگذاریم ،بعد #پست
ه��م دادهام به ش��هید بزرگ��وار ،در
نوش��تن ،چیزی فرات��ر از اس��تفادهی اینس��تاگرام ،بهویژه عاش��قانههای
را #الی��ک میکنیم و نخوان��ده رها
ج��واب این «ک��ه چی؟» ب��ه ذهن
بیحس��ابوکتاب از آرایهه��ای ادبی مذهبی اما بیمالت را الیک کردهایم،
میکنی��م! برمیگردی��م صفح��هی
میگویم« :خب احساساتم تحریک
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ش�اید گاه�ی ب�رای نوش�تن الزم اس�ت
س�ردار دلها! سالم حاجقاس�م! حاجقاسم
پسزمینهاش عکس #رهبر است!
ام.»...
خوبی نوش��ته( .نکند خودم هم دارم از کردهایم ،حتی خودم��ان هم گاهی
اولویتمان اس�تفاده از از آرایههای ادبی
نگران سیل سیستان بود و ما در خانههایمان
ما پ��ر از تناقضیم ...وقت��ی از ابراهیم
 خ��ودت را گ��ول نزن! احس��اسعبارات پرتکلف استفاده میکنم؟ شاید!) متنهای ادبی (مث�لا #ادبی البته!)
یا اصال مهارتهای نوشتن نباشد .شاید الزم
هشتگ میزدیم :من هم حاجقاسم سلیمانی
هادی حرف میزنیم ،به ابراهیم همت
چیس��ت اصال؟ اساس��ا خواندن این
بههرح��ال ب��ه نظ��رم ذهنم راس��ت نوش��تهایم و احس��نت دیگ��ران را
نوش�تن
ی
ه
نحو
از
صرف
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هس�تم! بع�دش موقع�ی ک�ه پیجم�ان را
نامه مینویس��یم ،از حسین همدانی
مطل��ب هی��چ فای��دهای نداش��ت؛
میگوید؛ ش��اید گاهی برای نوش��تن ش��نید هایم و در ی��ک چرخ��هی
#آوینی خاتمه دهیم و کم�ی به این هم فکر
#اینس�تاگرام المذهب بس�ت ،پیج جدیدی
پوس��تر میس��ازیم و اصال وقتی هر
میتوانس��تی فقط س�لام آخرش را
الزم اس��ت اولویتمان اس��تفاده از از بیپایان ،همیشه تظاهر کردهایم که
کنیم که ممکن اس�ت چیزی فراتر از #تقلید
میزدیم و مینوش�تیم :پیج قبلی شهید شد!
کاری راجع بهشان میکنیم ،بیآنکه
بخوانی .وقتت را تلف کردهای .شهید
آرایهه��ای ادبی یا اص�لا مهارتهای لذت میبریم...
باعث شده باشد «روایت فتح» شکل بگیرد...
پیجم فدای تو ،حاجقاسم! امضا :افسر جوان
ذرهای شبیهشان باشیم!
هم راضی نیس��ت به ای��ن وقت تلف
نوشتن نباش��د .ش��اید الزم است به من ولی این سطور را نوشتم که یک بار
شگفتا! قلم هنرمند آوینی محصول عبور او از
جنگ نرم .ش�اید دقیقا هم�ان موقع حیات،
متنها تکلف را ،تناقض را و نابلدی را
کردنها.
تقلیده��ای صرف از نحوهی نوش��تن برای همیشه بگویم ما جماعت به ظاهر
خودش بود و ما بعضا خودمان را درگیر خود
حاجقاس�م دنبال افس�ران واقعی بود .پیدا
لو میدهند...
 باالخ��ره الاق��ل م��ن را ب��ه ی��اد#آوینی خاتمه دهی��م و کمی به این بیاحساس که نه میتوانیم متنهای
آوینی کردهایم
کرد؟ نمیدانم
متنها ما را لو میدهند...
شجاعتهای شهید انداخت...
هم فکر کنیم که ممکن است چیزی ادبی را با ل��ذت بخوانیم و نه متنهای

ما پر از تناقضیم

حالم خوش نیست ،مثل ابری که برای باریدن بیقراری میکند

رنج و نارنج

فاطمه قاسمآبادی :چند وقتی بود که روزها ،ماهها
شاید سالها را با فراموشی سپری میکردم .خاطرات
روزانهام را در پس اف��کارم میریختم و برای روزهایی
که بیهدف میگذش��ت ،زیر لب فاتح��ه میخواندم!
چش��مانم را روی لحظهه��ای تلخ روزگار میبس��تم
و پلکهایم را آرام روی هم میفش��ردم تا ش��اید بعد از باز کردنشان
زندگیام را همچون برکهای آرام ببینم .حال من مثل دریایی آرام است
که شب قبل ،طوفان سهمگینی به خود دیده .من اما خوب میدانم دلیل
این حال پریشانم چیس��ت .اطرافم را آدمهایی احاطه کرده بودند که
ظاهرشان اصال شبیه باطنشان نبود .جملگی صورتشان را در پس یک
نقاب فریبنده پنهان کرده بودند .باید فاصله میگرفتم از آن آدمها .من
زخم خوردهام از آنها .بعضی اطرافیانم برای دس��تیابی به خواستهها
و منافعشان ،مشکالت را همچون کوه بر پیکرم آوار کردند .مشکالتی

که از طرف آنها مانند تیرهای مسموم ،جس��م و جان و روانم را نشانه
میرفت .راستش غبطه میخورم به زمان کودکیام .یادش بهخیر! مثل
حاال نبود .اهل فامیل همگی گرد س��فرهای بزرگ مینشستند و دیزی
میخوردند؛ گل میگفتند و گل میشنفتند .مهربان بودند .دستشان
عطر عطوفت داش��ت ،وقتی بر سرمان کشیده میش��د .اما حاال چشم
کودکان کمتر آن لبخندهای دلنش��ین از روی محب��ت را میبیند و
صورتشان کمتر دستان گرم و نوازشگر را حس میکند .آنها را چه
شده است که امروز دندانهای تیزش��ان را به هم نشان میدهند؟! در
بازار و خیابان قدم میزنم .چهرهه��ا را دقیق نگاه میکنم؛ هیچکدام را
نمیشناس��م .با خود میاندیش��م اگر اینها با من نسبتی داشتند ،چه
بالیی بر سرم میآوردند! من دچار بدبینی ش��دهام! این حالم ،حاصل
اعتماد کورکورانهام به آدمهاست .آنها تنها ظاهرشان شبیه آدمیزاد
اس��ت اما در باطن روی همهی حیوانات درنده را سپید کردهاند! شاید

بهتر باشد اسم دیگری برای انس��ان امروز برگزید .بهراستی که انسان
امروز ،قرار اس��ت تا کجا غرق در پلیدی و منفعتطلبی ش��ود؟! دیگر
نمیشود انس��انها را به راحتی شناخت و دوستش��ان داشت .مگر نه
اینکه #خداوند از یک روح گرانقدر و پر شرافت در کالبد آدمی دمیده؛
پس چرا برای دس��تیابی به فانتزیها و آزادیهای بیحد و مرزشان،
آزادی دیگران را سلب و حقوقشان را تضییع میکنند؟! انسان امروز،
انسان دیروز نیست؛ خطرناک است! همسایگانی که آسایشت میشود
بالی جانشان! اقوامی که از در و دیوار ،آمار خوشبختیات را میگیرند
تا برای بدبختیات دعا کنند! شاید مجبور ش��ویم اعتماد به دیگران را
از قوانین زندگیمان حذف کنیم یا اق�لا تعدیل کنیم .اعتماد بیخود،
آدمی را در بند حرص و طمع دیگران اسیر میکند .امروزه بشر به جای
نان خوردن از بازوی خود ،اطرافیانش را نردبان میکند برای باالرفتن و
اوجگرفتن تا به رفاهی برسد که هیچ انتهایی ندارد و در نهایت ،سادگی

را از چهرهی زندگی خود میزداید و لباس تجمالت را بر تفکرات خود
میپوشاند! اصال هر چه تجمالتیتر ،وحشتناکتر و غیرقابل اعتمادتر!
ش��اید امروز خوشبختی را دیگر نتوان در جمع و جامعه پیدا کرد .هر
چه اطرافت شلوغتر ،تنهاتر! و هر چه خلوتتر ،راحتتر و خوشبختتر!
بعید نیست روزی زندگی به ما بیاموزد که تنها روی ایوان بنشینیم ،برای
خودمان یک لیوان چای بریزیم ،به آن دور دس��تها خیره شویم و زیر
لب جمالتی محبتآمیز تقدیم وجودمان کنیم .ولی بیانصافی نکنم.
من کسی را میشناسم که وقتی از آدمها ناامید و دلشکسته میشوم،
آرامم میکند .آغوشش همیشه به رویم باز است .اشکهایم را میبیند
و روی شکستگیهای دلم مرهم میگذارد .آری! من در سیاهچال دنیا
#خدا را مهربانترین و دلسوزترین دوست یافتهام که گاهی میایستد
در بالکن عرشی خود ،دستش را برایم تکان میدهد و دعوتم میکند به
یک لیوان شربت بهارنارنج...

