به عشق نوشتن متنهای طوالنی و خواندن متنهای طوالنیتر

#وبــالگ اگر #انــسان بود

بیابید یک جنبش سراسری «بازگشت به وبالگ» راه بیندازیم
اس�ماء محمدی :قریب ب��ه دو هفته
است که دستور نوشتن دربارهی وبالگ
صادر ش��ده اما هنوز نتوانس��تهام متن
راضیکنندهای بنویس��م .به گمان من
گاهی نوشتن از مس��ئلهای که کوچک
است یا اطالعاتمان از آن آنقدر وسیع نیست ،به مراتب
راحتتر است .حاال نمیدانم وبالگنویسی چقدر مسئلهی
بزرگی اس��ت ،اما نوش��تن از چیزی که از پنجم دبستان
ساعتهایی از عمرم را با آن گره زدهام ،راحت نیست .هرچه
مینویسم ،هنوز یک جای کار میلنگد .حاال هم شاید باز
همین شود اما این آخرین متنی است که در اینباره خواهم
نوشت؛ هرچه باداباد!
میدانید! بهنظرم وبالگ اگر انسان بود ،یک فرد نسبتا مسن
و جاافتادهی آرامی میشد که تار موها و محاسن سفیدش
(حاال اینکه مذکر تصورش میکنم واقعا #ناخودآگاه است)
را حقیقتا به جای آسیاب زمان ،البهالی تجربهها و خواندهها
و داناییاش سفید کرده .از این دست آدمهای آرامی که با
طمأنینه و فکرشده حرف میزنند و هیچگاه سخن لغو از
زبانشان نمیشنوی .از آن آدمها که وقتی همصحبتشان
میش��وی ،دلت میخواهد یک دفترچه دست بگیری تا
حرفهایشان یادت نرود .ظاهرش هم احتماال با لباسهای
کم و بیش کهنه اما بسیار تمیز است و نمیدانم چرا اما حس
میکنم همیشه یک عرقچین روی س��رش میگذارد و
عصایش به دیوار تکیه داده ش��ده .یک عینک تهاستکانی
هم دارد که باعث میشود تا آن نگاه عمیق و نافذش بیشتر
به نمایش گذاشته شود .مرد سن و سالداری که دورهاش
گذشته و حاال دیگر طرفدار ندارد اما اگر دمخورش شوی،
ن روزها
نمیتوانی از مصاحبت با او دل بکنی .با این همه ای 
کمتر کسی با او دمخور میشود ،زیرا حاال دیگر دورهی این
جوانهای تازهبهدورانرسیدهای اس��ت که اداها و رنگ و
لعاب ظاهرشان توخالیتر از آن است که حرفی برای گفتن
داشته باش��ند .اینقدر به سر و وضعش��ان رسیدهاند که
فرصتی برای عمیقشدن پیدا نکردهاند و در برابر اقیانوس
وسیع کسی مثل آقای وبالگ ،چون آبباریکهای پر از گل
و الیاند ،اما خب! از #ح��ق نگذریم که خریدار زیاد دارند.
خیلی هم زیاد دارند!
حاال شاید شما از این وصف یاد هرجایی بیفتید اما شخصا
بیش از هرجا ،یاد آقای تازهبهدورانرسیدهی #اینستاگرام
میافتم .از این سرش��لوغها که اینقدر آدمهای متضادی
دوستشان دارند که اصال شک میکنی به اینکه چطور
یک نفر میتوان��د اینهمه طرفدار پر و پ��ا قرص متفاوت
داشته باشد!
یکی از افتخارات زندگیام این است که هرچند در جوار آن
تازهبهدورانرسیدهها هم هستم اما دل خوشی ازشان ندارم!
توی چشمشان نگاه میکنم و س��ر تأسف برایشان تکان
میدهم و هنوز هم که هنوز است ،با آقای وبالگ دمخورترم
و این مصاحبت با ایش��ان ،بهرغم اینکه سالهاست از مد
افتاده ،اما هنوز من را اهل نوش��تن متنه��ای طوالنی و
خواندن متنهای طوالنیتر نگه داشته .هنوز من را عاشق
نوشتن -بیتوجه به تعداد الیک و کامنت -نگه داشته .هنوز
از اهالی سهخطیپسندها دور نگه داشته.
در وبالگ نوشتن آدم را #صبور میکند .همهچیز در وبالگ
واقعیتر اس��ت؛ آدمها ،کلماتش��ان؛ خوانندهی متنها،
نظراتشان.
اینستاگرام ،توییتر و فضاهای مشابه ،مثل این مهمانیهای
شلوغ و سردردآوری هستند که همه با هم حرف میزنند و
تا وقتی در دل آن هیاهو باشی متوجهش نمیشوی اما کافی
است تنها یک دقیقه از جمع فاصله بگیری تا سرسام شوی!
هرچند حقیقت��ا نمیخواهم متنم مثل ای��ن تبلیغهای
سفارشی صدا و س��یما ش��ود -که آخرش در یک جمله
مخاطب را شیرفهم میکنند و پیام اخالقی میدهند -اما
واقعا پیشنهاد میکنم کمی از هیاهوی این مهمانیهای
سرس��امآور فاصله بگیرید و کنج دنج و دلچسب وبالگ را
تجربه کنید .بیابید یک جنبش سراس��ری «بازگشت به
وبالگ» راه بیندازیم! بس است اینهمه قیل و قال سهخطی
و توخالی .بس است اینهمه سطحی بودن و سطحی ماندن
و سطحی خواندن و سطحی نوشتن .بیایید دوباره عمیق
نوشتن و عمیق خواندن و عمیق ماندن و عمیق بودن را از
همین کار ظاهرا کوچک آغاز کنیم...
سربیر :دوس��ت دارم یکی دو جمله به متن خانم اسماء
محمدی اضافه کنم :سوگند به «قطعهی بیست و شش»
من هنوز هم وبالگ را یک #پدی��ده میخوانم ،ولو در این
س��الیان اخیر بازارش کس��اد شده باش��د و دکانش راکد
مانده باشد! الغرض! وبالگ خیلی زود بدل به رسانهای شد
که داش��تنش از ممیزههای امروزیب��ودن و در یک کالم
#کالس تلقی میشد! و از آنس��و ،خیلی زود هم با دوران
اوج خداحافظی کرد! و رس��ما به #نوستالژی تبدیل شد!
اتفاقی که پنجاه سال طول کش��ید برای «کیهانبچهها»
بیفتد ،برای وبالگ فوق فوق فوقش در ده سال افتاد! آری!
همین چیزهاست که باعث شده بود باری وبالگ را تشبیه
کنم به مارکو فانباستن! مهاجم خوشتراش ،خوشچهره
و خوشبدنی ک��ه خیلی زود گل کرد و خیل��ی هم زود به
گل نشست! بهزعم من آنکه به ماتحت وبالگ ،لگد بدی
زد ،اینستاگرام لعنتی و صدالبته جذاب بود ولی دارم فکر
میکنم فانباستن را چه کس��ی از ما گرفت؟! و اصال نکند
خودش پایش پیچ خورد؟!
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