 .6چرا معدود آدمهایی انتخاب میکنند خود را به اشتراک نگذارند؟

خطر رویا رویی با
زامبیها
نوشته علی مسعودینیا

سها،
لنوی 
یما 
سها،ماکس 
یمالنوی 
شوخطب عهایگلولهنمک،مین 
سها،غرغروها،شیکان
لها،سوگنوی 
بها،سینهفی 
کرمکتا 
پیکانها ،توریستهای بالی و پوکت و کوش آداسی ،توریستهای
پای ایفل و کلزیوم ،توریستهای دم در خانه کافکا و توی سرویس
بهداشتی ونگوگ ،همینطوری یهوییها ،همسر عزیزم اگر نبودی
من میمردمها ،همسر آینده عزیزم اگر همسر آیندهام نشوی من
میمیرمها ،درود بر کوروش کبیر و مخلفاتشها ،مرگ بر کوروش
کبیر و مخلفاتشها ،الهی من دور این دولت بگردمها ،میخواهم
سر به تن این دولت نباشدها و امثالهم همگی ممکن است در
وجودشان یک زامبی پنهان داشته باشند و تا خودت را به اشتراک
گذاشتی به سیخت بکشند و کبابت کنند .تأکید میکنم که بالنسبت
خوانندگان این متن.
حاال این سؤال پیش میآید که خود توی علی مسعودینیا مگر
فکر میکنی کی هستی؟ مثالً خودت خیلی از زامبیت به دوری؟ تو
خوبی! ...نه .اصالً اینطور نیست .من هم برای خودم یکپا زامبی
هستم و خودم هم این را میدانم .اما ایرادی دارد که یک زامبی
از سایر زامبیها بترسد؟ اما اینکه من چرا زامبی هستم ،خودش
ربط مستقیمی دارد به پرهیزم از اشتراکبازی و اشتراکگذاری.
زمانی مرتب میرفتم جلسات روانکاوی .خانم روانکاو آدم
خیلی باحوصله و باشعوری بود و خیلی خونسرد مینشست و به
حرفهای به نظر خودم عمیقی که درباره شخصیت و زندگیم
میگفتم گوش میداد .چند ماهی که گذشت یکبار گفت« :ببین
تو یک عالم وجه ناسالم توی شخصیتتداری و یک وجه سالم.
وجه سالمت وقتی است ک ه داری دربار ه ادبیات و سینما و موسیقی
حرف میزنی .در باقی موارد از بیخ مریضی و حتی خطرناک».
نمیدانم گذرتان به جلسات روانکاوی افتاده یا نه .آدم حساس
میشود .این را که گفت من زدم بیرون و تا شب زار زار گریه کردم و
حتی توی دلم فحشش هم دادم که خودت مریضی و هفت جد و
آبادت .اما بعد که قدری احساسات فروکش کرد با خودم فکر کردم
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که بدبخت راست میگوید .همهچیز زندگی من ویران و آشفته و
بیشکل و بیمعناست .اما کتاب و فیلم و موسیقی و حرف زدن
درباره کتاب و فیلم و موسیقی تک ه تر و تمیز و نسبتاً درستی است
در میان این همه بلبشو و آت و آشغال .چنین شد که فهمیدم
خیلی از آنچه پیشبینی میکردم زامبیتر هستم.
خب ،وقتی به این نتیجه رسیدم قدری تکلیفم با خودم روشنتر
شد .تصمیم گرفتم فقط تکه سالمم را به اشتراک بگذارم و
اشتراکم هم بیواسطه و حقیقی باشد ،نه مجازی .این شد که معلم
شدم .االن قریب به سیزده یا چهارده سال است که مقوالت مرتبط
به ادبیات و سینما را تدریس میکنم و خیلی هم راضی هستم.
جماعت هم دستکم توی روی من که میگویند راضی هستیم.
اهلل اعلم بحقایق االمور .اما زامبیبودنم را مهار کردهام .چندی
پیش در یک نشریه دیگر متنی نوشتم که البته با جرح و تعدیل
کارش را ساخته بودند ،اما آنجا گفتم که خوش ندارم توی آکواریوم
زندگی کنم و آدمها هر وقت دلشان خواست بیایند و تکهای از رفتار
و زیست مرا ببینند و دربارهاش داوری کنند .به اشتراکگذاشتن
خود ،یعنی زندگی توی آکواریوم .من هیچچیز قشنگی ندارم که به
اشتراک بگذارم .زیاد هم بلد نیستم چیزهای ناقشنگم را قشنگ
جلوه بدهم .از پرزنت کردن خودم و چیزهای قشنگ زندگیم هم
خجالت میکشم .خیلی سعدیوار و بدوی و اُ ُملی بر این باورم
که مشک باید خود ببوید و اینها و ما هم که نمیبوییم ،پس چه
فایده که الکی بگوییم؟ بعد هم ،خودم هم چندان از الیفاستایل
خودم سردرنمیآورم .چون چیز قابل دفاعی در آن نمیبینم.
پس کجایش را به اشتراک بگذارم و اصالً به اشتراک بگذارم که چه
بشود؟ هی بیایند دم آکواریوم و بگویند جناب ماهی تو چرا چنینی؟
چرا رنگت اینطوری است؟ چرا آن زیر شنا میکنی؟ چرا از دهنت
حباب میآید بیرون؟ چرا آبشش داری؟ چرا این مدلی به ما نگاه
میکنی؟ شرمنده .جوابش را بلد نیستم .اینطوری شده دیگر .من
هم سر چهل و اندی سالگی بلد نیستم و انگیزهاش را هم ندارم

چیزی را تغییر دهم .اصالً به شما چه که من چه میکنم و به من
چه که شما چه میکنید؟
ضمن تمام این محاسن من یک حسن دیگر هم دارم؛ تیپ
شخصیتی اسکیزوئید .من میتوانم هزار روز از خانه درنیایم،
کسی را به خانهام دعوت نکنم ،حال کسی را نپرسم و توقع هم
نداشته باشم کسی حالم را بپرسد .یک بیمعرفت عزلتنشین
بیفایده و اوریجینال .اصالً چنین آدمی مگر میتواند چیزی را به
اشتراک بگذارد یا اشتراکگذاریهای دیگران برایش جالب باشد؟
درد دیگرم این است که فضای مجازی آدم را دچار نوعی بسط
تاریخی میکند .یعنی خب هر معاشرت و رابطه و آدمی مال یک
دورهای بوده و دلیلی ندارد تا ابد دم پر هم باشیم .اما تا خودت را
به اشتراک میگذاری کل آدمهای تاریخ فالکتبار زندگیت دوباره
به سراغت میآیند و سیخونکت میزنند .من هم آنقدر بدی
کردهام به آدمها و آنقدر بدی دیدهام ازشان که ترجیح میدهم با
هیچ پروند ه معلق و مختومهای دوباره مواجه نشوم .با این حساب
من پنهانکار و محافظهکار و ترسو هستم ،اما این بخت را دارم که
کمتر دروغ بگویم .نه مجبورم الیک الکی بزنم ،نه مجبورم کسی
را که دلم میخواهد خرخرهاش را بجوم بنا به مالحظاتی فالو
کنم و قربان صدقهاش بروم و نه مجبورم برای بیحوصلگی و
عزلتطلبی خودم بهانههای واهی بتراشم و مردم را بپیچانم و نه
مجبورم برای حفظ تراز انتلکتوئلی خودم درباره پدیدههای سیاسی
و اجتماعی روز که احساس یا نظری دربارهشان ندارم افاضات
مفت تحویل بدهم.
همه را گفتم ،این را هم بگویم که گاهی وسوسه میشوم
اشتراکبازی کنم .آدم باالخره محبوبیت و شهرت و ارائه کردن
کرامات خودش برای خودش مهم است .اما این وسوسهها همیشه
گذرا و شل و ول هستند و زود تمام میشوند .یک دلیلش این
است که من چندان آدم دموکراتی نیستم ،اما از ایجاد استبداد هم
بدم میآید؛ یعنی نه طاقت کامنت منفی دارم و نه طاقت بالک
و ایگنور .از دیگر سو بابت این قضیه باید از تمام زامبیهای عزیز
تشکر کنم که همیشه مرا میترسانند وگرنه معلوم نبود االن چه
بالیی سرم میآمد .و اما حرف آخرم :از هیچچیز زندگیم راضی
نیستم غیر از همین یکی؛ همین پرهیز از اشتراکگذاری .بیش از
این حرفی ندارم که با شما به اشتراک بگذارم!
علی مسعودی نیا نویسنده حوزه ادبیات و سینما است.
بیشتر از یک دهه است در مؤسساتی چون کارنامه،
بهاران و خوانش داستاننویسی و نقد تدریس میکند،
فیلمنامهنویس «خانه کاغذی» مهدی صباغزاده بوده و
آثاری از دافنه دوموریه و مارک تواین را ترجمه کرده .او در
تب بهاشتراکگذاری عمومی ،در هیچکدام از شبکههای
اجتماعی هیچ اکانتی ندارد .از او خواستیم بنویسد چرا
خودش را به اشتراک نمیگذارد.

