دلتنگیها لباسی از وقار برتن دارند

کلمهباران

سمانه س�اجدی :دلتنگ که باش�ی بهانهگیر هم میش�وی و من در
این روزهای قرنطینهی پرهیاهوی تابس�تانی ،بهانهگیریهایم گویی
نقطهی پایانی ندارد .آزادیهای دریغشدهای را بهخاطر میآورم که تا
جو
چندی پیش جزء الینفک روزمرهگیهایم بود .برای من ،گوشهی دن 
مطبوع کافههای شهر که در شلوغیاش میشد نشست و به آرامی در
ی است دستنیافتنی! آنجا که روح مجروح و
خود فرو رفت ،این روزها گویی کیمیای 
تنهاماندهی خجالتیام را روی صندلی دلخواه خود مینشاندم تا بغض فروخفتهام را
به مدد کلمات باوقار فریاد کنم .البته همیشه اینگونه تلخ هم نمیگذشت؛ روزهایی
برایش از فلس�فهی هگل و تثلیث در کالمش میگفتم ،از مردگی بیخدایانی همچو
سارتر و دوبوای فمنیست ،از فیلسوف چینی سونتزو و هنر فرماندهیاش در جنگ،
از بررس�ی پارادایمهای توحیدی و غیر توحیدی ،از دکترین قواعد عرفی ،از یقین و
قواعد شرعی ،از تفاوت حکمت و فلسفه و اینکه اگر مردی یک «دوستت دارم» را با
تمام وجود ،آرام کنار اللهی گوش یک زن نجوا کند ،به دلیل خلقت خاص زن در قلب
او الیاالبد خواهد ماند .اما این روزها حال زندان�یای را دارم که در جزیرهای کوچک
و نمناک ،در حال س�پری کردن محکومیتیاس�ت با تعداد روزه�ای نامعلوم! گویی
برایش «ابد» بریدهاند ام�ا هنوز بهیاد روزه�ای خوب آزادی ،دس�تان یخکردهام ،از
گذشته گرم میشود .من از فرط دلتنگی ،بداخالق

گرمای خوابهای رنگی روزهای
خندهروی بیحوصلهی پیگیر ش�لختهی وسواسی ش�دهام .رنگپریدگی چهرهی
پر ش�و ر و ش�وق دلخواس�تههایم ،نش�ان از بیماری من اس�ت .آری! من به بیماری
دلتنگیهای مزمن مبتال شدهام .آخر مگر میشود دلتنگ آن تکهابر دوستداشتنی
نباش�م که از بخار چ�ای زعفرانی کافههای ش�هر ،دریچ�هی تنهامان�دهی قلب مرا
کلمهباران میکرد و کیست که نداند من عاشق بارانهای موسمیام .اما بهراستی حال
سربازی را دارم که در بعد چهارم جنگ ،هر از چندگاهی آرام دستش را بهروی جیب
س�مت چپ لباس نظامیاش میگذارد تا به امید عکس معشوقهی درمانگرش ،نبض
ناموزونشدهی قلبش احیا شود و من هر روز پشت پنجرهی اخبار منتظر شنیدن اعالم
وضعیت سفید بدون فاصلهگذاری اجتماعیام...
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پرندهی خوشلحن انگار میخواهد به من بفهماند
که وارد اولین روز از دههی سوم زندگیام شدهام

سال سی

مهتاب امید دارد پروانههای لباسم را عاشق کند

دایرهی مهر
من جز کرم آلعلی هیچ ندارم
من جز به سر کوی تو کاشانه ندارم
سرگشته و حیران توام حضرت موال
در دایرهی مهر تو چون ابر بهارم
دلهای محبان همه آواره ز دوری
تو پیر خراباتی و محبوب و نگارم
این عشق چو رسوای جهانم بنماید
هر بار دگر بر سر آن روی قرارم
چون ریزهخور خوان کرامت شدهام من
صد مائده در خلد برینم ننگارم
خورشید منی در دل منظومهی شمسی
بر گرد تو میگردم و در روی مدارم
گر عالم و آدم ز کنارم بگریزند
من باک ندارم که چرا عشق تو دارم
آن روز که مردم بنویسید سر سنگ مزارم
دیوانه و آوارهی این کوی و دیارم
الهه فتحی
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روی تخت خوابیدهام .پنجرهی اطاق درس�ت روبهرویم ایس�تاده .پرده از فرط خستگی دو گوشهی
پنجره آویزان شده اس�ت و مهتاب ،نور بیهمتایش را روی پیراهن گلگلیام پهن کرده .شاید امید
دارد پروانههای لباسم را عاشق کند ،آخر این خاصیت نور مهتاب است؛ عاشق میپروراند...
با چشمهای خمار و خوابآلود س�اعت را نگاه میکنم که کنج میز جا خوش کرده .ساعت از بیست و
چهار گذشته .نگاه عقربهها وهمآلود است؛ از وجناتش پیداست حرفهای جدیدی برای گفتن دارد...
خستهام و حوصلهام قد نمیدهد این نگاههای پرمعنا را تفسیر کنم...
دوباره چشمهایم را میبندم تا خوابم ببرد...
اما نمیشود...
سنگینی نگاه ساعت و حرفهایی که در دل دقیقهها و ثانیههایش بود رهایم نمیکند...
دور درجا میزنم و میغلتم به روی تشک .دستهایم را میبرم زیر بالشت تا شاید خنکای آن ،ذهنم
را آزاد کند و سیر کنم در سفر خیال...
اما نه ،فایده ندارد...
بلند میشوم؛ به ساعت توجهی نمیکنم .بگذار خیال کند برایم مهم نیست .در عوض میروم سمت
پنجره...
پردهی اطاق کمی رنجور و کمطاقت اس�ت ،درست مثل دخترکان کمس�ال .با دستهایم نوازشش
میکنم ،شاید از خستگیاش کاسته شود .او را به آرامی میبرم گوش�هی پنجره و یک روبان زیبای
صورتیرنگ ،سنجاق میکنم به موهای آشفتهاش و میسپارم این زیبای بیپروا را به سینهی دیوار.
آنجا امنتر است...
دیوار اطاقم قوی و باوقار است ،همچون مردان تنومند و شجاع...
بارها و بارها ،این بادهای جسور تیزپا ،پنجره را گشوده و گیسوان پرده را آشفته کردهاند و قابهای
روی دیوار را به #رقص واداش�تهاند ،اما دیوار خم به قامت اس�توارش نیامده .برای همین اس�ت که
میگویم آغوش دیوار بهترین پناهگاه برای پردهی خسته و رنجور اطاق است .برو عزیزم! آرام بر ستبر
سینهاش بخواب و باکی به دل راه مده ،او رسم مردانگی را به خوبی میداند...
حال که خیالم بابت پرده آسوده شد ،پنجره را میگش�ایم و به بیکران آسمان خیره میشوم .چقدر
لباس مشکی با خالهای نقرهای به قامت کوتاه شبهای تابستان میآید .ماه به زیبایی در این پیراهن
مجلسی جلوه میکند...
باد مالیمی میوزرد .برمیگردم و به س�اعت نگاه میکنم .چه میخواهد بگوید با این نگاه سنگین و
نافذش؟! کمی به عقربه ها نگاه میکنم؛ صدای ثانیهها در گوشم میپیچد :تیک ...تاک ...تیک ...تاک...
پرندهی خوشلحنی ک�ه روی درخت مقابل النه کرده اس�ت ،این ص�دا را برایم معن�ا میکند .انگار
میخواهد به من بفهماند که وارد اولین روز از دههی س�وم زندگیام شدهام .پس دلیل آنهمه بغض
فروخفته در گلوی ساعت همین بود...
باد الی موهایم میپیچد و خاطرم را میبرد در کوچهباغ آن شعر زیبای قیصر:
«حرفهای ما هنوز ناتمام ...تا نگاه میکنی وقت رفتن اس�ت ...باز هم آن حکایت همیشگی ...پیش
از آنکه باخبر شوی ...لحظهی عزیمت تو ناگزیر میشود ...آه ،ای دریغ و حسرت همیشگی ...ناگهان
چقدر زود دیر میشود».
و چقدر زود سی ساله شدم .قدر چشمبرهمزدنی برایم گذشته است...
کاش میشد بغض دقیقهها را التیام بخشید...
الهه فتحی
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