ادبیات باطل سردبیر روزنامهدیواری حق ،هیچ نسبتی با اخالق بزرگان ندارد

نویسنده:شهالعطایی
ویراستار :زهرا تدین
به رسم ادب با #سالم ش��روع میکنم که از نامهای #خداوند است .یک
زمانی همسرم در #امیرکبیر تدریس میکرد و به همین خاطر ،من هم به
دانشکدهی کامپیوتر این دانشگاه رفتوآمد داشتم .در این رفتوآمدها با
اساتید مختلفی روبهرو میشدم و سکناتشان را نظاره میکردم .در این
بین وقتی استادی را میدیدم که علنی دس��تش را تا آرنج ،داخل سوراخ
دماغش کرده یا به نظافت ش��خصیاش بها نمیدهد ،دلم برای خودم و
جامعهام میسوخت .منظورم این است که همیشه فکر میکردم اساتید
باید مظهر «انسان کامل» باشند و در رفتار و گفتارشان هیچ نقصی دیده
نشود .آقای حق! من یادداشتهای شما را میخواندم و از قلمتان خوشم
میآمد« .جسارت» صفت خوب ش��ما بود که مرا مشتاق نوشتههایتان
میکرد .از آدمهای نان به نرخ روزخور و ترس��و متنفر بودم و هس��تم .اما
مدتی اس��ت فکر میکنم که آدم نباید خیلی هم بیپروا باش��د .آدم اگر
#آدم باشد و #آدمیت داشته باشد ،نباید به خودش اجازه دهد که کسی را

دعوت به استراحت

بشکند .کلمات #قدرت دارند! گاهی میبینی که کلمات ،دست انداختهاند
بیخ گلویت و دارند خفهات میکنند .مخصوصا اگر این کلمات را از کسی
شنیده باش��ید که انتظارش را نداشتهاید .کس��ی که طور دیگری رویش
حساب میکردید اما در نهایت میرس��ید به این مصرع از حضرت حافظ
که« :خود غلط بود آنچه میپنداشتیم!» واقعا نمیدانم در روزنامهدیواری
حق ،مالک احترام چیست؟ آیا صرفا نسبت با شهداست؟ خب شاید یک
نفر دلش نخواهد بگوید نسبتش با شهدا چیست یا چقدر نزدیک است! آیا
مالک ارتباط با آمریکا است؟ شاید طرف اصال دلش نخواهد حتی یک ویس
از مصاحبههایش با آن طرف آب را بفرس��تد برای حق! مالک سن است؟
خب شاید کسی دلش نخواهد بگوید در چهل و دو سالگی تصمیم گرفته
به امر رهبر انقالب ،فرزندآوری کند .جناب حق! من هیچ احتیاجی نداشتم
#مطرح باشم؛ نه سنم اقتضا میکرد و نه شرایطم .فقط دلم میخواست
#متصل باشم .دلم برای نوشتن و مخصوصا خوبنوشتن تنگ شده بود .اما
گویا آدرس را اشتباهی آمده بودم« .اخالق» در مرام رهبر من و شهدایی
که میشناسم ،حرف اول و آخر را میزند .شما متأسفانه علمدار هر دو (هم

رهبری و هم شهدا) هستید[ .توضیح سردبیر :هرگز جایی ادعاهایی از این
قبیل نکردهام و اساس��ا متنفرم از این گندهگوییها!] تأسف از این جهت
ی ما رس��یده؛ حال آنکه علمدار
جامعه 

که مالکها خیلی به نوک بینی
توی چشم اس��ت! بیتعارف بگویم :بعد از آن رفتار خشن و بیپروایتان،
زیاد به ش��ما فکر میکردم و بارها با خودم تکرار میکردم« :حرف زیادی
هم میزنی؟!» نه! رهبر ما و ش��هدای ما این #ادبیات را نداش��تند .آنهم
به خاطر ی��ک بیتوجهی ویرایش��ی! وقتی تهدیدم کردی��د که #بالک
میکنید ،بیشتر از اینکه بترس��م ،بدم آمد .یک لحظه فکر کردم با یک
دختر هفده -هجده ساله که کلهاش پر از باد است ،طرفید ...آقای حق! من
سالها خادم خانوادهی شهدا بودهام و این را طالییترین بخش زندگیام
میدانم .از این برخوردها هم کم ندیدهام اما از طالیهدار نویسندگی هرگز
انتظار چنین رفتاری نداشتم .فریادهای دکتری که سالهاست در جوار
عمهام زینب س�لاماهلل علیها آرمیده ،ظاهرا از گلوی شما بیرون میزند!
حواستان هست؟ دنبال دریافت خاصی از ارسال این مطلب نیستم .فقط
ی است و زندگی
میخواستم بگویم دلشکستن گناهی بزرگ و نابخشودن 

آدم را #لنگ میکند .ما رفتیم ولی مراقب بچههایی باشید که با کلمههای
کوچکشان دل در گرو این #انقالب دارند .مبادا دلشان را بشکنید .مبادا
در جمع دوستانشان با ادبیاتی که نه در شأن شما و نه شأن ایشان است،
نقدشان کنید ...بله! هر راهی و هر کاری #زحمت دارد اما چاشنی احترام و
محبت مطمئنا پسندیدهتر است .آن روز گفتم شما یا خستهاید یا عصبانی.
شکی نیست که حجم کار شما باالست اما من که اینها را نمیدانستم .من
تازهوارد بودم و غیرمطلع .حاال باز هم میگویم« :بروید و استراحت کنید و
از دست کمکاری بچهها عصبانی نباشید!» دو صفحهی با کیفیت و بدون
توهین و تحقیر ،میارزد به صد و پنجاه و دو صفحهای که برای انتشارش
ولو فقط برای لحظهای دل یک نفر را شکسته باشید .من تا مدتها به خاطر
شرایط خلقی شما ،به خودم اجازهی پاسخگویی ندادم تا مبادا مورد توهین
و تحقیر بیشتری قرار بگیرم .اما گالیهی امروزتان را که دیدم ،گفتم بگذار
یک نفر شمعی روشن کند .شاید کسی جرأت نمیکند حرف دلش را به
شما بزند! چه برسد به سوت و فحش! بروید مرا #بالک کنید و بچسبید به
حقتان! شما را همچنان دنبال میکنم اما حیف که دلچرکین...

دغدغهام #سیاست است و عالقهام #ادبیات

پیام حق

روزی پیامی به دستم رسید :سالم .حسین قدیانی هستم .برای #حق بنویسید

زهرا محسنیفر :در بحبوحهی فتنهی هشتاد و هشت و در برهوت رسانهای جبههی انقالب بود که با قلم آتشین نویسندهای جوان
آشنا شدم .آن روزها هنوز به بیستسالگی نرسیده بودم .در آن فضای هیجانی و پرآشوب ،یک جوان الغر ریشو در فضای
مجازی با مسلسل واژهها برای جنبشس��بزیها رجز میخواند و نفسکش میطلبید .بعدها که نمیدانم سر چه
موضوعی سرش به سنگ فتنهگران خورد ،فهمیدم از آنهایش نیست که فقط در مجازی الت کوچهخلوت
باشد .سرش بوی قرمهس��بزی میداد .این را بعدترها که باال و پایین نظام را با انتقاداتش شخم میزد،
فهمیدم .قلمش روان بود و بدجوری اشک آدم را در میآورد؛ اشک اینوریها را یکطور و آنوریها
را طور دیگر .در آن ایامی که مجازی قتلگاه اندکبچههای انقالب بود و هنوز عنوان پرطمطراق
«افسر جنگ نرم» سر زبانها نیفتاده بود ،حسین قدیانی مینوشت؛ آی مینوشت .او سوار
بر مرکب قلم ،یکه و تنها سودای فتح ماه داشت! آنقدر نوشت که یادداشتهایش بعدا
کتاب قطوری شد با عنوان «نه ده» در نقد طغیان علیه انتخابات.
تب آن روزها که خوابید ،حسین قدیانی پسافتنه که نام و آوازهای بههم زده بود،
انتظار میرفت به نان و نوایی هم رسیده باش��د .اما کدام زبان تیز ،نان نرم در
سفرهی صاحبش میگذارد؟ سفرهی انقالب ،پهن است برای اهلش و آنها که
به باالشهر و پایینشهر کردن این سفره اعتراض دارند ،اصوال اهل روزهاند.
حق از آن تب و تاب اول افتاد .دیگر خبری از جار و جنجالهایش نبود.
نمیدانم شاید فضای رسانهای جبههی انقالب آنقدر شلو غ و پلوغ شده
بود و شاخهای مجازی مثل شاخ شمشاد از اینور و آنور سربرآورده
بودند که آن وسطها حسین قدیانی ریزنقش چندان دیده نمیشد.
به مناسبتی فهمیدم که دفتر و دس��تک مختصری تدارک دیده
تا اینبار با احیای روزنامهدیوارینویسی -البته به سبک و سیاق
مجازی -همچنان امید رهبر را به بچهدبستانیهای انقالب حفظ
کند .مردی که از دوران ریزشها آمده بود ،سراغ رویشها رفت
تا نشان دهد که اگر روزگاری از داس دروگر قلمش هیچ جنبده
را زنهار نبود ،اینبار قلم را به کرشمه به دست گرفته تا شاخ تر
اندیشهی انقالبی را بجنباند .گرد میانسالی که از راه میرسد،
نهعجب که #متانت جای #حرارت را بگیرد.
همین یکسال پیش بود که به بهانهای #قلم به دست گرفتم تا
تجربهای به تجربههایم اضافه کنم .حرفهای ناگفته زیاد داشتم
و حوصلهی کانال سوت و کورم برای شنیدن زیاد بود .مینوشتم
و بایگانی میکردم .کمکم #مخاط��ب آمد .انگار حرفهایی که
به دلم چنگ م��یزد ،چنگی به دل دیگران هم میزد .س��وژهها
#متنوع شد .یادداشت مینوشتم .آن حرفهای طوالنی اولیه ،آب
رفت و کمکمک نوشتههایم به #اختصار کشیده شد ،اما مخاطب
همچنان با خردهنوشتهها کشیده میشد .ادبیات را دوست داشتم،
شاید بیشتر از سیاست .سیاست دغدغهام بود و ادبیات عالقهام .اینها
را ناخودآگاه با هم #ترکیب کردم .ترکیب بدیعی شد .این را مخاطبان
به من میگفتند .سیاس��ت خش��ک ،زیر طراوت واژههای��م ترگلورگل
میشد .نقصهای محتوایی پشت جملههای آهنگینم #سنگر میگرفت تا
نوشتههایم از تیغ نقد در امان بماند .مینوش��تم و بازخورد مثبت میگرفتم.
فحش و فضیحت هم البته بود ،اما در حد نمک طعام .منتقدی نوشته بود« :قلم
بسیار عالیتان پوشش��ی بر محتوای اشتباهتان اس��ت و این فضلی بسیار ستودنی
است!» این زیباترین فحشی بود که در #مجازی خوردم!
گذشت و روزی پیامی به دستم رسید« :سالم .حسین قدیانی هستم .برای #حق بنویسید».
شوربختانه حسین قدیانی را البهالی مشغلههای زندگی فراموش کرده بودم .اما گذر #پوست
باالخره به #دباغخانه میافتد .تمام خاطرات آنس��الهای پرآش��وب جلوی چشمم #رژه رفت.
نمیدانم چطور ،کجا ،بهوسیلهی چه کسی و کدام نوشتهام به رؤیت او رسیده بود؛ اما رسیده بود .کوه به
کوه نمیرسد ولی نوشتهها داستانشان فرق میکند .نمیدانم شاید بزرگی خواسته است بگوید« :بچهپررو!
این چه الطائالت است که میبافی و این چه خیانتی اس��ت که به ادبیات میکنی؟!» شاید هم بنا دارد بگوید اول
بیا اینجا سر کالس «زنگ حق» حاضری بزن تا ببینیم با خودت و امثال حق چندچندی و بعد در فضای ادبیات سیاسی
حاضرجوابی کن! هرچه هست ،خیر است و هرچه پیش آید ،خوش آید...

29

