"#هشت برای من
معنایی جز #امام_رضا ندارد

تردد
میان دو «پ»

فاطمه محمدی :شمارهی هش��تم «حق» مخصوص
نویسندگان نسوان اس��ت و من به عنوان همسر سردبیر
از پش��تصحنهی #حق برایتان مینویسم« .هشت»
برای من یعنی امامرضا .یعنی پدر .یعنی همان رئوفی که
دست رد به سینهات نمیزند ...یادش بهخیر سال گذشته
که بیشتر از خانهی خودمان ،در جوار حرمش بودیم .در تنگنای اقتصادی
سال گذشته ،دعا کردیم و از حضرت ثامناالئمه خواستیم که کار همسرم به
جاهای خوبخوبش برسد .حسین ایدههایی نو در سرش داشت و به جد و
جهد میخواست عوض متن فرستادن به روزنامهها ،کارش مستقل شود؛ یا
حاال برود سراغ #ادبیات و جدیتر برای نوشتن #کتاب وقت بگذارد یا برای
خودش مجلهای ،ماهنامهای ،نشریهای ،چیزی راه بیندازد .متن فرستادن
برای روزنامهها که کار  ۲۲سالهی حسین بود ،در این سالهای اخیر با کمک
اینترنت ،همسرم را از حضور در دفتر جراید بینیاز کرده بود و دروغ چرا! من
هم بدم نمیآمد از اینکه حسین مدام در خانه کنار من باشد ،خالص شوم!
مسافرت مشهد بعد از  ۲هفته تمام شد و چند روزی نگذشت که «حق» به
آرزویش یعنی «حق» رسید .هم کارش مستقل ش��د ،هم از خانهنشینی
آقامون(!) خالص شديم .اما خب! ظاهرا درست #دعا نکرده بودم که زیادی
#خالص شدیم! از وقتی این روزنامه (یا به قول خودش روزنامهدیواری) در
نزدیکترین خانه (خانهای قدیمی و حیاطدار با قدمت  ۷۵سال) به میدان
پاستور بنا شد ،زندگی ما نیز به شکل عجیبی عوض شد! هر ماه اهداف حسین
بلند و بلندتر میشد! از استقالل کاری خودش رسید به دغدغهی معرفی و
کشف استعدادهای نویسندگان کمسن و سال! و با چه حرص و ولعی! گویی
ویرش گرفته از همهی ملت ،روزنامهنگار و حتی #ویراستار بسازد! تشویق
جوانان و نوجوانان به نوشتن و کمککردن به آنان با چاشنی دعوا و توبیخ و گاه
حتی داد و بیداد در ویسهای تلگرام که« :این چه طرز نوشتن است؟! مگر
 ۱۰بار در #اینستاگرام و  ۱۰۰بار در #تلگرام فقط برای توی فالنفالنشده
وقت نگذاشتهام؟! پس چرا هنوز فاصله و نیمفاصله را رعایت نمیکنی؟! چرا
محاورهای نوشتی؟! این جمالت چه ربطی بههم دارند؟! این بند از متن چرا
نامفهوم و گنگ است؟! مگر  ۱۰۰۰بار نگفتم که بگردید بهترین و روانترین

جمله را برای متن کوفتیتان پیدا کنید؟!» و الی آخر! از حق نگذریم که همین
وسواسهای حق برای مطالب «حق» بود که باعث شد در همین چند شماره
از روزنامهدیواری ،کلی نویسندهی نوقلم و بااستعداد کشف شود ...همهی
اینها باعث شد که حسین چند دست پتو و متکا از خانه ببرد دفتر پاستور
و هر شب -حاال نه هر شب اما شبهای زیادی! -زنگ بزند که« :فاطمه! به
ح زود با صفحهبند
خدا خستهام ،حال ندارم تا پردیس رانندگی کنم! فردا صب 
قرار دارم .کلی هم متن برای ویرایش هست که کار زیاد میبرد .باید زودتر
این شماره را ببندیم .میشود امشب همین جا بخوابم و خانه نیایم؟!» و این
نیامدنها گاه به هفته هم بکشد و آنقدر طوالنی بشود که آخرسر صدای من
را در بیاورد« :نه به اینکه از خانه و وردل من تکان نمیخوردی ،نه به حاال که
چندشب چندشب خانه نمیآیی! حد وس��ط نداری؟! هم از بودنت حرص
بخورم ،هم از نبودنت؟!» گاهی برای اینکه حرص نبودنها و تنهايیها یا
نصفشب آمدنهایش را بیشتر س��رش خالی کنم ،میگفتم به چه حقی
اسم روزنامهات را گذاشتی #حق وقتی کمترین حق مرا از من گرفتهای؟!
غرهای من معموال یا قبل از شروع کار جدید است یا بعد از اتمامکار شمارهی
قبل که حسین تازه کارش شروع میشود؛ گذاشتن آنهمه متن و آنهمه
صفحه در کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ...و از بس هم روی کارش حساس
است که همهی این بهروزرسانیها را باید حتما حتما حتما خودش انجام
دهد! چند روز پیش به من میگفت« :بیش از  ۲۰سال است که هر سال از
نیمهی خرداد حواسم به سالگرد #شریعتی و #چمران بوده که برای جفت
این  ۲بزرگمرد بعضا چند تا متن بنویسم اما امسال از بس درگیر ویرایش
یادداشت بچهها بودم که نفهمیدم خرداد کی تمام شد و تیر کی آمد!» مرتب
هم بعضی مطالب بچههای «حق» را میفرستد برای این و آن که نظر بدهند
و از همه بیشتر هم مزاحم استادش جناب آقای صفارهرندی میشود! مطالب
خودش کم بود؛ حاال حاجآقای بندهخ��دا باید برای متن این نوجوانها هم
وقت بگذارند که میدانم تا حدی که قادر باشند ،وقت میگذارند و همیشه
به حسین لطف داشته و دارند .از همه جالبتر اصرار عجیبغریب حسین
است برای متن گرفتن از آقای هرندی! گاهی از اوقات واقعا فکر میکنم جناب
استاد که چی بشود راضی بشوند به یک روزنامه -البته از نوع کثیراالنتشار
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و نه دیواری! -یادداشت بدهند ،تنها برای در امان ماندن از گیرهای سهپیچ
حسین ،عاقبت دستان خود را به عالمت تسلیم باال میبرند که« :باشه! شب
مینویسم ،فردا بیا دفترم تحویل بگیر!» ارس��ال این پیامک از طرف آقای
صفارهرندی همانا و ذوقمرگ شدن حسین همانا! رهبر انقالب را استثناء
بدانی ،گمان نکنم حسین به کسی اندازهی حاجآقا ارادت و عالقه و عشق
داشته باشد! همچین که میفهمد ایشان راضی به نوشتن متن شده ،کیفش
کوک میشود چند روزی! رشتهی کالم را گم نکنم! معتقدم؛ حسین موقع
کار ،درگیر جنگ اعصاب با من نشود ،برای خودم هم بهتر است ...اما خب!
مگر چقدر میشود عوض ددردودور ،دوری و دیری را تحمل کرد؟! همیشهی
ق و غر و دعوا ،صدایش را آرام میکند که« :فااااططمممه!
خدا بعد از کلی ن 
پاش��و تو بیا اینجا ...به خدا کارم زیاده!» بعد من که دلم برایش تنگ شده،
وسایل را جمع کنم ،غذا بپزم ،خوراکی بردارم ،سبد و زنبیل و ساک و کیف
و بار و بندیل را به دوش بکشم؛ از #پردیس با اسنپ جمع کنم بروم میدان
#پاستور دفتر آقای سردبیر! ک ه توی آشپزخانهی کوچک و بدون وسیلهاش،
گهگاه آشپزی کنم و چای درست کنم بدهم دستش .آخر میدانید! حسین
کار را به قصد خودکشی انجام میدهد! آنقدر که غالبا فراموش میکند #آدم
است و احتیاج به غذا و خواب و خوراک دارد! گاهی شام من ساعت  ۲۲آماده
است ولی حسین تا از ویرایش متن خالص نشود ،ولکن موبایلش -و این
آخرسریها لپتاپش -نیست که نیست! من او را برای شام صدا میزنم ولی
او نمیشنود ،چرا که بهخاطر گنگی جمالت فالن نویسندهی آقا یا خانوم،
در تلگرام یا واتسآپ مشغول فرستادن ویس برای نویسنده است؛ کاری که
بعضی اوقات تا چند ساعت هم ادامه دارد! یکی مثل من بايد کنارش باشد
که بعد از چند سال زندگی ،همچنان از غذا نخوردنش ،از نخوابیدنش ،از آرام
و قرار نداشتنش ،حرص بخورد و غر بزند که« :کار بسسسسه! کمی هم به
خودت برس! اگر میخواهی کار کنی ،احتیاج داری زنده بمانی و برای زنده
ماندن ،خوردن غذا الزم اس��ت! آدمیزاد خ��واب الزم دارد!» و او همچنان
محل ندهد تا اینکه بهاجبار باالخره لقمهای غذا بخورد و باز ویرایش یک
متن دیگر! و کی این ویرایشها و این متنها تمام بشود ،اهلل اعلم! آخر شب
هم -که گاهی البته میشود دمدمای سحر! -روی پتویی که روی موکت دفتر

«حق» پهن کردهایم ،بخوابم و به این فکر کنم؛ خب اشکالی ندارد! زندگى
همین است دیگر! یکبار سرحوصله از حسین -که از فرط نگاه به مانیتور
گوشی و کامپیوتر باز دوباره چشمدرد گرفته و عینکی شده -پرسیدم« :قبول
داری خودت را داری هالک میکنی دیگر؟!» جوابش دلم را سوزاند« :این
فرصت برای من همیشگی نیست فاطمه! بگذار تا وقتی بساط «حق» پهن
است ،چهار تا نویسنده بیشتر برای رهبر انقالب تربیت شود!» اینکه گفت
«رهبر انقالب» و نگفت «انقالب» بیشتر دلم را سوزاند! از وقتی این جمله
را ش��نیدم ،دیگر خیلی کاری به کارش ندارم و کمتر برای شام و ناهار سر
به سرش میگذارم .پاس��تور هم زیاد میروم تا تنها نماند ،تا گرسنه نماند،
تا گاهی که از ویرایش متنی راضی ش��ده باشد ،سرخوش��انه هی الکی مرا
صدا کند« :ای فاطمههههه! ای فاطمههههه!» اخالقش جوری است که من
برایش غذا درست کردم ،کردم و اال به خودش باشد ،خورد و خوراکی به غیر
از جمله و کلمه و متن و ویرایش ندارد! بعد این ماندن من طوالنی میشود؛
یکروز ،دو روز ،س��ه روز ،یک هفته ،دوهفته! دلم تنگ خانه و آشپزخانه و
ی خودش
تختخواب خودم بشود و جمع کنم بیایم ببينم اصال خانه سرجا 
هست یا نه! برای ما که دو س��ال اول زندگی به سفر گذشت ،خان ه همیشه
جایی بکر و جذاب بوده است .وقتی از سفر برمیگشتم ،دلم نمیخواست از
خانه بیرون بروم! حاال هم که در واقع محلکار شده خان هیما و بیشتر آنجا
زندگی میکنیم ،باز هم خانه برایم مأمن و جایی رؤیایی شده است .چند ماهی
هست که هروقت خانواده با ما تماس میگیرند ،اولین سؤالشان این است
که« :پرديس هستی یا پاستور؟!» و من با خنده بگویم« :در حال تردد میان دو
«پ»! یکجایی همان وسطها را بگيريد ،همانجا هستم!»
اندر احواالت زندگی و کار ما همین بس ک ه کل اقوام و آشنایان از ما شاکی
باشند که یا سفر هس��تید و نمیبینمتان یا آنقدر مشغله دارید که باز هم
نمیشود شما را زیارت کرد! و باز هم با خندهی من که« :کجای زندگی ما از
اول شکل بقیه بود ک ه االن از ما توقع دارید مثل باقی آدمیزاد زندگی کنیم؟!»
بعد با خودم فکر میکنم؛ من از کجا بدانم آدمیزاد واقعی چهطور زندگی
میکند! همینکه لحظاتم تکراری نمیگذرند ،خدا را شکر!

