دلم تنگ شده برای خودم

من او
ِ

او که بود ،دنیا با من بود
رفت و دنیایم را با خودش برد

دکتر شهره پیرانی :کسی تلگرام من را چک
کند ،میفهمد چقدر عالئقم #متفاوت است .اصال
شاید بگوید چقدر #آشفته اس��ت .از کانالهای
خب��ری گرفته تا صفح��ات تحلیل سياس��ی و
منطقهای ،تا کانالهای کتاب تخصصی ،تا تاریخ،
تا سینما ،تا ادبیات ،تا موسیقی و ...از اواخر پارسال
هم که «کانال نظام پزش��کی» را اضافه کردهام؛
البته با اکراه و پر از اضطراب ...دلم نمیآید! یعنی
دروغ چرا؟ میترسم خارج ش��وم از این کانالها ...میترس��م جا بمانم از دنیا و
خبرهای تلخ و شیرینش ...جا بمانم از فرهادهای بیشیرین ،از فریادهای منعکس
در بیستون ،از مردهای بیستون ،از س��تونهای بیسر ،از نخلهای سرجدا ،از
مجنونهای بیلیلی ،از عش��قهای توخالی ،از الیکهای مجازی ،از الیوهای
داغ ،از دوستداشتنهای واقعی و از آخرین غزل جناب سایه ...آری! میترسم
هزینهی پیچاندن اینهمه کانال متنوع و اینهمه خبر رنگرنگ ،آنقدر برایم
گران تمام شود که جا بمانم از آخرین تار و پود نقش و نگار استاد فرشچیان ...گاهی
اما به خودم میگوی م اصال جا بمانم! میخواهد چه بشود؟ همین میشود که از
بخشی از کانالها #خارج میشوم و برخی را بیصدا میکنم؛ نه! آنقدر #شجاعت
ندارم از همهش��ان دل بکنم ...تحلیل صفحهی تلگرام م��ن کاری ندارد .با یک
چشمبرهمزدن و باال و پایین کردن صفحه ،دست مخاطب میآید که به ترتیب
اولویت :ادبیات ،موسیقی ،تاریخ و سینما را بیشتر از همه دوست دارم .چون پیام
نخوانده ندارند این کانالها ...بیخود نیست هرچه اصحاب موسیقی از #حافظ
و #سعدی و #موالنا خواندهاند را ش��نیدهام و هرچه علی حاتمی از #تاریخ وارد
#سینما کرده را دیدهام« ...هزاردستان» هزارچشمان میخواهد ...و من هزارچشم
و هزارگوش وادی هنرم ...عاشق حنجرهی «جعفر بزرگی» وقتی «مرغ سحر»
میخواند و ناخواسته دلت را مسافر آسمان میکرد ...دلم تنگ شده برای خودم،
برای خود خودم .برای نام :شهره .نام خانوادگی :پیرانی .نه یک کلمه کم و نه یک
کلمه زیاد ...خیلی وقت است با خودم نبودهام .باید بنشینم حساب کنم ببینم چند
سال میشود! این حجم لعنتی #اطالعات نمیگذارد خودم باشم .کاش گوشیام
را گم کنم؛ ولو برای یک روز .دوست دارم یادم بیاید وقتی دنیای مجازی نبود ،چه
شکلی بودهام! چطور فکر میکردم! چه کارهایی میکردم! کجاها میرفتم! چه
داستانهایی مینوشتم! چه رمانهایی میخواندم! و به کدام رنگهای مدادرنگی
رخصت حضور در بوم نقاشیام را میدادم ...وقتی بودش و یادم میرفت گوشی را با
خودم ببرم ،دعوایم میکرد که چرا اصال #خط گرفتی؟ بخواهمت ،چطور بیابمت؟
شاید نمیدانست که دنیایم خالصه میشد در او! او که بود ،دنیا با من بود؛ رفت و
دنیایم را با خودش برد ...همین است البد که پناه آوردهام به این صفحات مجازی.
صفحاتی که حتی به شکل موقت هم نمیتوانند فقط یک گوشه از دنیایم را پر
کنند ...کاش برگردم به خودم ...کاش من گمشدهام را دوباره بیابم ...کاش دوباره
خودم باشم ...گفتم که! دلم تنگ شده برای خودم ،برای خود خودم ...برای نام:
شهره .نام خانوادگی :پیرانی .نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد ...نه! فقط دو کلمه
زیاد :داریوش و آرمیتا« ...د» را از #داریوش میگیرم و «آ» را از #آرمیتا ...آنجاها
که من به دنیا آمدهام «دا» یعنی «مادر» .دلم برای #دا تنگ شده؛ چه زمانی که
نوزادی بودم در آغوش مادری و چه زمانی که نوزادی را در آغوش گرفته بودم و
در اللهی گوشش خیلی آهسته #الالیی میخواندم ...آن روزها #او بود ...او که
بود ،دنیا با من بود؛ رفت و دنیایم را با خودش برد ...من بیدنیا ،من بیخودم؛ دلم
تنگ شده برای خودم...

ضجهیآدمیدرفراقبهشت
حق :این عکس ارادت مرا به س��ه نفر بیشتر کرد؛ به #شجریان چرا که البد یک
پنجرهای رو به آسمان در حنجرهاش باز بود که یک متخصص متعهد تا این حد
شیفتهی هنرش شده که بردارد با همان ژست او عکس بگیرد! بیخود نیست همان
ملت شهیدپروری که از اول انقالب تا امروز بارها شانهی خود را با تابوت شهدا آشنا
کرده ،از محمدرضا شجریان نیز به نیکی یاد کرد! البته حساب دو گروه از آحاد ملت
ایران جداست؛ کسانی که بهرغم تذکر همایون حتی با نعش شجریان هم کاسبی
کردند و نیز خودخداپندارهای جناح خودی! ملت سوای اینهاست :عشق بیمثال
ملت به حاجقاسم از سر لجاجت با شجریان نبود؛ همچنان که عالقهی پرشور ملت
به شجریان از سر عداوت با حاجقاسم نبود! کسی که شهید را دوست دارد ،هنرمند
را هم دوست دارد و کسی که هنرمند را دوست دارد ،خوب میداند که «شهادت
هنر مردان خداست»! خوب است افراطیهای ضدانقالب و انقالبی شأن خود را
بشناسند و این همه برای مردم عظیم ایران نقش قیم را بازی نکنند! هشتاد و هشت
مالک هست اما دکان نیست! با تعریف افراطیهای انقالبی از هشتاد و هشت ،اولین
ساکت فتنه بلکه اولین ضدانقالب ،شخص رهبر انقالب خواهد شد! حضرتآقا
اگر قرار بود به سیاق این جماعت سیاستورزی کند ،نه هرگز آفت بصیرت را غرور
میخواند و نه هیچوقت آنهمه تعریف میکرد از هاشمی! آن روزی که خامنهای
در نهایت وجدان ،صحه بر سالمت مالی و پیشینهی انقالبی هاشمی گذاشت ،حتی
خود مرحوم هم قادر نبود آنجور از خودش دفاع کند! تمام حزباللهیها هم زیر
این پست کامنت سست بگذارند ،هرگز به لج جماعت از سید نمیبرم! #سیدعلی
نفس ماست که هم زندهترین شهید است و هم زبدهترین هنرمند! اشتباه بزرگ
بعضیها این است که خامنهای را تنها در وادی مقاومت رصد میکنند؛ حال آنکه
در عرصهی هنر بهخصوص موس��یقی اصیل ،هیچکدام از رج��ل انقالبی قدر آقا
قدردان «ضجهی آدمی در فراق بهش��ت» نیستند! اما خب! خامنهای #فقیه هم
هست؛ لذا آفت موسیقی را #ابتذال میخواند! ترویج عام موسیقی -به عنوان یک
حرفه -همانقدر نابخردانه است که بیاییم و به هر که عالقمند جراحی مغز است،
یک تخت و یک بیمار و یک تیغ بدهیم! و اما این تصویر ،مرا به داریوش شهید هم
عالقمندتر کرد! شهدا از دستگاه زیراکس بیرون نیامدهاند که فقط عاشق مداحان
باشند! من شهدا را با همین تنوع افکار دوست دارم! دم شهره پیرانی هم گرم که
در اوج خوشسلیقگی ،ملسترین س��یلی ممکن را زد در بناگوش افراطیهای
ضدانقالب و صدالبته انقالبی!
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