50
فاطمه تقوا :از این حالت متنفرم .همین
حالتی ک�ه ب�رای چه�ار خط نوش�تن
باید س�اعتها فک�ر کن�م .تقصیر من
نیس�ت باور کنید .تقصیر تمام کتاب و
دفترهایی است که هر شب قبل از خواب ،خیل عظیم
نخواندههایش�ان ،قلبم را تا مرز ایس�تادن میبرد.
امس�ال در این ماههای پایانی تا رس�تاخیز کنکور،
غیر از اس�ترس و فشارهای درس�ی ،یک چیز دیگر
هم هس�ت که بد آدم را اذیت میکند؛ تنهایی .یازده
س�ال کنار هم درس خواندیم ،در حالی که در حیاط
مدرس�ه خوش بودیم و توی سر و کلهی هم میزدیم
اما حاال باید با این شیوهی درسخواندن کنار بیاییم.
این سال آخری ،درس و مشغلههایش که قشنگ دارد
حسابمان را کف دستمان میگذارد ولی این وسط،
تنهاییهمبیکارننشستهوبیشترازهرچیزدیگری،
دل ما را ب�ه درد م�یآورد .هر چهقدر ه�م بخواهیم
خودمان را متقاعد کنیم که ش�رایط کرونایی است و
چارهای نیست ،مگر فایدهای دارد؟ داد از این روزهای
کوتاه؛ واقعا کسی را نمیتوان پیدا کرد که از تنهایی
گلهمند نباشد اما من و دوستانم برای تسکین این درد،
مسکنی یافتهایم .اینکه شبها ساعت یازده ،درست

زمانی که دلتنگی و حس تنهایی به غایتش میرسد،
جماعت�ی از بچههای رش�تهی علوم انس�انی جمع
بش�ویم در یک گروه مجازی و بیخی�ال غم کنکور،
بلکه ز غوغای جهان فارغ ،ش�عر بفرس�تیم و شعر
تحویل بگیریم .شعر بنویس�یم و شعر بخوانیم .شعر
بگوییم و شعر بشنویم .شعر بخوریم و شعر بنوشیم.
پایان محفل ش�عرمان اما همان وقتی است که زمان
ت دوازده را پاگشا میکنند.
میگذرد و عقربهها ساع 
در این زمان ،کمکم از تعداد بچههای آنالین گروه کم
میشود و وقتش میرسد که غول تنهایی دوباره بیاید
و دست زمختش را بیندازد دور گردنمان« :کجا بودی
این یک ساعت؟ نگرانت شدم!» عجب رفیق وفاداری
اس�ت تنهایی! عجب همراه ش�فیقی! عجب کنهی
سمجی! عجب دوست دش�منی! عجب یار پیلهای!
حاال غصهی تنهای�ی را بیش از این ک�ش ندهم که
قصهی اولین شب محفل شعرمان شنیدنیتر است؛
آنقدر شیرین گذش�ت ،آنقدر با صفا بود و آنقدر
حال خوبی برایم ساخت که لحظهشماری میکردم
برای رسیدن س�اعت یازده ش�ب بعدی! و حاال که
نگاه میکن�م ،میبینم چ�ه ضیافت ش�گفتآوری
ترتیب دادهایم به صرف ش�عر و نور و معنا .گاه وزن

برای رهایی از تنهایی ،رأس ساعت بیست و سه
دور شمع همیشه فروزان شعر ،طواف میکنیم

ساعت دیوانگی

روزها در خلوت کرونایی تست میزنیم
و شبها به هم چشمک :کو تا کنکور؟!

شعرها مستفعل مستفعل مس�تفعل مستف است:
«اندوه من این اس�ت که در دفتر ش�عرم ،یک بیت
به زیبایی چش�م تو ن�دارم» و گاه م�یرود در وزن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن« :عش�ق یعنی در
میان صده�زاران مثن�وی ،بوی ی�ک تکبیت ناگه
مست و مدهوشت کند» .گاهی پشتسر مدرسهی
مجازی ،صفحه میگذاریم و این بیت را با خود تکرار
میکنیم« :درس این زندگی از بهر ندانستن ماست،
این همه درس بخوانیم و ندانیم ک�ه چه» .گاهی هم
الزم میبینی�م که ب�رای پیدا کردن قراب�ت معنایی
تکبی�ت منتخب ،گنجین�هی ذهنم�ان را زیر و رو
کنیم .حال س�اعت یازده شب ،ش�ده تمام امید من.
تمام امید من برای تنف�س در دنیایی که بیارزشتر
از این حرفهاس�ت و غصهخوردنه�ای بیخودی،
هیچ مش�کلی از مش�کالت انبوه و دامنهدارش حل
نمیکند .االن که دارم این متن را مینویس�م ،تعداد
زی�ادی محفل س�اعت ی�ازده را تش�کیل دادهایم،
بلکه در نبرد با عالیجناب تنهای�ی ،نگذاریم بیش
از اینها پوستمان را قلفتی بکند و ذرهذره آبمان
کند .حسابش دستم نیست؛ شاید سی تا ،شاید هم
چهل تا .ما عاش�ق نبودیم .ما تا اواس�ط امسال فقط

دل داد ه بودیم به تس�ت و درس و درسنامه و کال 
س
مجازی .اما به جرئت میگویم حاال #عاشق شدهایم.
اینبار ش�عرها م�ا را ش�یفتهی خ�ود کردهاند و چه
عشق توصیفناپذیری .روزگار که سخت بگیرد ،یاد
گرفتهایم پناه ببریم به این مصرع شورانگیر« :چنان
نماند؛ چنین نیز هم نخواهد ماند» و یا این شاهبیت:
«آنچه دی�دی برقرار خود نمان�د ،وینچه بینی هم
ن اش�عار ،از ش�دت
نمان�د برقرار» .ب�ا هر بار خواند 
ذوق میمیریم و باز زنده میش�ویم و با ترانهی «ای
همدم روزگار ،چونی بی من؟ ای مونس و غمگس�ار،
چونی بی من؟» به اوج جنون میرس�یم .شعر مأمن
ما بچههای انسانی است که زندگیمان گره خورده به
ادبیات و فلس�فه .به حرف و کلمه .دارم فکر میکنم
که اگر #کرونا هم نبود ،باز ما انسانهای انسانی ،البد
بهانههای زیادی برای #شاعرانگی و #شوریدگی پیدا
میکردیم اما خب! این شبهای دودآلود ،برای رهایی
از دیو تنهایی ،دل پایهتری داریم .ساعت یازد ه شب،
برای ما شده س�اعت فرار از روزمرگی ،ساعت پایان
دلتنگی ،س�اعت اتمام افس�ردگی ،ساعت جنون،
ساعت دیوانگی .س�اعتی که گهی بر درد بیدرمان
بخندیم ،گهی بر حال بیسامان بخندیم...

