داستان داستان

اجازه میدادم کلمات مثل موسیقی در اطرافم جریان پیدا کنند
ریحانه رزمآرا :سفرهای مش��هد و کربال را حساب نکنم،
همدان بهترین س��فر عمرم بوده .همه جور جایی دارد این
شهر ،برای انواع سلیقهها! از آرامگاه باباطاهر و ابوعلیسینا
بگیر تا گنجنامه و هگمتانه .البت��ه در این روزهای کرونایی
لطفا سفر نروید! من هم این را نمینویسم تا از همدان بگویم؛
اتفاقا میخواهم از اش��تباهی بگویم که هرچند در همدان
اتفاق افتاد اما ربطی به همدان نداشت!
ش��هریور نود و یک بود .چند روز مانده بود تا باز بیاید بوی
ماه مدرسه و من بروم دوم راهنمایی! یادم نیست چه شد و
چرا و چگونه و اصال کجای همدان بود اما یادم هس��ت شب
بود و من و مامان جلوی یک کیوسک روزنامهفروشی بودیم
و مجلهای که وصفش را ش��نیده بودم خریدیم .البته همان
شب ،فهمیدم این آنی نبوده که میخواستم و اشتباه کردهام.
اما ...عجب اشتباه خوبی بود! «همشهری داستان» درست
همانی بود که من الزم داش��تم تا پرت شوم وسط داستان
آدمبزرگها .منی که تا دو سه سال قبل «سروش کودکان»
و آن سالها هم رمانهای نوجوان نش��ر #افق میخواندم،
حاال از آن به بعد هر ماه در داستان #دس��اتیر میخواندم!
دساتیر (بر وزن اساطیر) یعنی چه؟ نمیدانم! و آن موقع هم
نمیدانستم! معنی خیلی از کلمات را نمیدانستم اما معموال
نمیپرس��یدم و به توصیهی خانم کتابدار رمان «ماتیلدا»
عمل میکردم؛ اجازه میدادم #کلمات مثل #موسیقی در
اطرافم جریان پیدا کنند...
روی جلد هر ش��ماره «داس��تان» با فونتی دوستداشتنی
وسط یک مستطیل رنگی نوشته میشد .هر شماره هم رنگ
مستطیل فرق میکرد و من همیش��ه به این فکر میکردم
که یعنی تا آخرش رنگ تکراری استفاده نمیکنند؟! عکس
روی جلد و جملهی زیرش را هم ه��ر ماه میبلعیدم و بارها
به معنای جمله و ارتباطش با عک��س فکر میکردم .حالت
مرموزی داشت برایم .نه فقط جلد ،که خیلی از بخشهای
مجله یک جورهایی مرموز بود! مرموز ،سخت ،پیچیده...
من ولی عادت بدی دارم که بای��د تمام صفحات را بخوانم و
چیزی را از قلم نیندازم ،حتی اگر مرموز و سخت و پیچیده
باشند! آن موقعها هم تا حدودی همینطور بودم .از اول تا
آخر داستان را سر میکشیدم و به گمانم فقط بعضی مطالب
غیر داس��تانی را به خودم تخفیف میدادم .ب��از خدا خیرم
بدهد!
با این همه ،عمر داستان خواندنم زیاد نشد...
زندگی فرق داشت آن س��الها .ش��اید چون هنوز گوشی
هوش��مند نداش��تم و خبری از وات��ساپ و اینس��تاگرام و
پینترس��ت و ...نب��ود .س��رگرمیام ب��ه ج��ز #تلویزیون و
اساماسبازی با همکالس��یها و گاهی نتگردیهایی که
شارژ دوهزار تومانیام را خالی میکرد ،خواندن بود؛ کتاب،
مجله ،تلهتکست ،روزنامه...
شاید #خواندن که زیاد ش��ود ،ناخودآگاه #نوشتن پشتش
میآید .من هم #وبالگ داش��تم؛ دو سه تا! رمان مینوشتم

و #کامنت میگرفتم .با نتی که اگر کسی تلفن میزد قطع
میشد ،قصهای مینوشتم که شخصیت اصلیاش دختری
مس��لمان بود در پاریس! با ادمین چند ت��ا وبالگ دیگر هم
دوست شده بودم .یادم هس��ت که یک بار زیر کامنتهای
یک #پست هر کدامشان خودش��ان را معرفی کرده بودند.
من ولی نوشتم« :من قلمم n ،سالمه!»
#قلم اسم هنریام بود! اسمم را نمیگفتم ،چون شنیده بودم
#خطرناک است آدم به غریبهها اسمش را بگوید! سنم را هم
نمیگفتم ،آخر همه بزرگتر از من بودند و رویم نمیشد!
گوشی هوشمند که آمد ،زندگی تغییر کرد .ویچت داشتم
و وایبر و الین .حاال مودم داش��تیم و وایف��ای .با بچههای
مدرس��ه بیخود و بیجه��ت #گروه میس��اختیم و #پیام
میدادیم؛ جوک میفرستادیم ،س��اعتها چت میکردیم
و به معنای حقیقی کلمه وقت تلف میکردیم .اینس��تاگرام
که آمد ،ب��از همه چیز تغیی��ر کرد .حاال آدمه��ای معروف
شده بودند صفحهای توی گوش��ی ما .وبالگ دیگر چندان
جالب نبود؛ پست گذاشتن در اینستای جذاب لعنتی لذت
بیشتری داشت...
ش��مارههای مختلف داس��تان را چیدهام روی ه��م ،دفتر
خاطراتم را ه��م آوردهام .خیل��ی از صفحهه��ای دفتر غر
زدهام و خاطرات غمانگیز دوران بلوغ را نوش��تهام ،ولی یک
جایی خیلی خوشحال نوشتهام که گوشی جدید خریدهام.
تاریخش :یکشنبه دهم ش��هریور هزار و سیصد و نود و دو،
مصادف با اول سپتامبر دوهزار و سیزده...
چرا تاریخ انگلیس��ی زدهام؟ نمیدانم! به ه��ر حال آخرین

این روزها هم البته زیاد میخوانم ،اما بیشتر
مطالب کوتاه؛ پیام و کپشن .ولی همین ماه
قبل ،ناگهان احساس کردم یک حس قدیمی
دوباره آمده سراغم .شمارهی نهم «حق» را
که خواندم ،دیدم حالم مثل همان وقتی است
که داستان میخواندم .ش�اهدم؟ پیامی که
همان موقع برای سردبیر فرستادم! به گمانم
هرچند که حاال هفت سال گذشته ،هرچند که
حاال غرق رسانههای مختلفم و هرچند که حاال
زندگی هوشمند شده ،ولی من هنوز میتوانم
آن حس را دوب�اره تجربه کن�م ،دوباره با
یک نشریه رفیق ش�وم و دوباره تحتتأثیرش
قرار بگیرم .این دفع�ه البته فکر میکنم اگر
مطلبم هم منتش�ر نش�د ،نباید رابطهام را با
روزنامهدیواری قطع کنم
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شمارهای که از داستان دارم ،مهر نود و دو است .البته نه که
فکر کنید دلیل این پایان داس��تان #گوشی است ،نه ...آن
هم مؤثر بوده حتما ،ولی قضیه چیز دیگری اس��ت .علتش
#درس هم نبود راستش ...ش��اید #بهانه آورده باشم که به
خاطر درس کنارش گذاش��تهام ،اما به نظ��رم واقعیت چیز
دیگری است!
فکر میکنم هیچوقت تا امروز برای کس��ی تعریف نکردهام
که چی شد یکهو داستان را گذاشتم کنار! ولی حاال اعتراف
میکنم! مهر نود و دو وقتی داس��تان را خریدم ،یکراست
رفتم س��راغ آخرش« :چند روایت از س��رویس مدرس��ه».
تند تند ورق زدم .نبود! متنی که نوش��ته بودم و برایشان
فرس��تاده بودم نبود .مطمئن بودم که فوقالعاده نوشتهام.
مطمئن بودم که #چاپ میش��ود .حتی شبها به این فکر
میکردم که متنم چاپ شده و پایینش اسمم را نوشتهاند و
#معروف شدهام و...
پایین تیتر اولین متن ،اسم محسن حساممظاهری بود و تا
آخرین متن هیچجا اسم من نبود...
من ش��مارهی مهر ن��ود و دو را هیچوقت کام��ل نخواندم!
رابط هیمان را یکطرفه قطع کردم و دیگر داستان نخریدم!
آخر هنوز زود بود برایم که چنین شکست سختی را تجربه
کنم! بخوان شکست عشقی! انصافا االن هم که فکر میکنم،
متن بدی نبود .ش��اید اگر آن موقعها حقی بود که اعتماد
میکرد به نویس��ندههای تازهکار نوجوان ،متن من منتشر
شده بود!
ول��ی فکر میکن��م طبیعی ب��ود که بین
آن هم��ه نویس��ندهی خ��وب -ک��ه
متأس��فانه حاال چند وقتی است
داستان و داستانخوانان از قلم
آنها #محروم ش��دهاند -جایی
نباش��د ب��رای ی��ک متناولی
چهاردهس��اله .دخت��ری ک��ه
تحتتأثیر این نش��ریه ،جایی
در دفترش بزرگ نوش��ته بود:
«مث��ل همش��هری داس��تان
مینویس��م!» و بع��دش ی��ک
داستان نوش��ته بود به نظر خودش
به همان سبک .داستانی که احتماال
هیچوقت کس��ی آن را نخوانده ،به
جز خودم!
تأثیر داس��تان خیلی زیاد بود
و فقط مح��دود نمیش��د به
داستان نوشتن .داستان مرا
آشنا کرد با خیلیها که بعدا
کتابش��ان را خوان��دم یا
فیلمش��ان را دیدم .مثال
حبیب��ه جعفری��ان یا
هادی مقد مدوست.

این هم از خوششانس��یام بود ک��ه روزهایی با داس��تان
همراه بودم که یک تیم عالی داش��ت ،به سردبیری نفیسه
مرشدزاده...
داستان به روزها و شبهایم رنگ دیگری داده بود .من هنوز
یادم هست با خواندن بعضی متنها چه حس خوبی داشتم...
و هنوز یادم هست وقتی چند وقت بعد ،متن سیاسی یکی
از نویس��ندگان محبوبم را در روزنامهای دی��دم ،چه اندازه
ناراحت شدم از تفکراتش!
داستان فراتر از زمان خودش بود .هنوز کتاب صوتی خیلی
معروف نشده بود که عید نود و دو استثنائا نشریه هزار تومان
گرانتر شد و «داستان همراه» همراهش بود .یک سیدی
آبی ،شامل چند تا داستان با صدای نویسندههایشان .یادم
نیس��ت کجا میرفتیم ،اما به یاد دارم که صوتها را ریخته
بودم روی موبایلم و در جاده گوش میکردم .بعضیهایشان
را چند بار .دنیایی بود برای خودش .اوضاع مثل حاال نبود که
از فرط کثرت اینجور رس��انهها دیگر حوصلهای برایشان
نداشته باشم...
این روزها هم البته زیاد میخوانم ،اما بیشتر مطالب کوتاه؛
پیام و کپش��ن! ولی همین ماه قبل ،ناگهان احساس کردم
یک حس قدیمی دوباره آمده سراغم ...شمارهی نهم #حق
را که خواندم ،دیدم حالم مثل همان وقتی است که #داستان
میخواندم .شاهدم؟ پیامی که همان موقع برای #سردبیر
فرستادم...
به گمانم هرچند که حاال هفت سال گذشته ،هرچند
که حاال غرق رسانههای مختلفم و هرچند که
حاال زندگی #هوشمند شده ،ولی من هنوز
میتوانم آن حس را دوب��اره #تجربه
کنم .دوباره با یک نشریه #رفیق
ش��وم و دوباره تحتتأثیرش
قرار بگیرم .این دفعه البته
فکر میکنم اگر مطلبم
هم منتش��ر نشد ،نباید
رابطهام را ب��ا «حق»
قطعکنم!

