زیبایی و غرور یک کومولونیمبوس

میان زندگی و مرگ
چرا #جاودانگی را
انتخاب نکنم؟

محدثه مظهری :بای�د #مقاومت کنم .اما
از وقت�ی هوا گرمتر ش�ده ،ذرات�م از هم
فاصله گرفتهان�د و نمیتوانم حتی مقابل
نس�یمی مالیم تاب بیاورم؛ میکشاندم
و از ت�و دورم میکند و ب�از #انتظار برای
بادی موافق تا مرا بازگرداند باالی س�ر ت�و ،آبی بیکران
من ...راس�تی! قرارمان که یادت نرفته؟ حاال دیگر فصل
گرماس�ت و نوبت تالش ت�و! که همت کنی ،دس�تهای
طالیی خورشید را بگیری ،باال بیایی و به من بپیوندی...
آنوق�ت میتوانیم با هر نس�یمی ،بیپ�روا برقصیم و به
هرکجا ک�ه میبردمان #س�فر کنیم ...چه باک از س�فر،
وقتی #تو کنارم باش�ی؟ که آنگاه #م�ن زیبایی و غرور
یک کومولونیمبوس را خواهم داشت و دیگر برایم فرقی
نمیکند کجای این آس�مان باش�م ...اما آرام بیانتهای

من! اگر تو آنجا نباش�ی؛ اگر تو هم درگی�ر آوارگی من
بشوی؛ چه کسی برای شبهای ساحل #الالیی بخواند؟
چه کسی موس�یقی متن نجواهای دلدادگان را بسازد؟
چه کس�ی از دام�ن ت�وریاش ،ص�دف و گوشماهی به
#ساحل بریزد ،خنده و شادی کودکان را باعث شود و به
آدمیان یادآوری کند که بعد از #مرگ هم میتوان زیبا و
ش�ادیآفرین بود؟ تو بمان و با زیبایی مسحورکنندهات
#مجن�ون بیافرین؛ عش�قباورانی که با دیدن ش�کوه و
شنیدن آوازت ،غمی شیرین وجودشان را فراگیرد؛ از آن
غم مدد بگیرند؛ زیبایی خلق کنند و در دنیا بگسترانند...
این دنیا ،این دار مکافات ،این زمین خس�ته ،از انباشت
آنهمه #عقل بدون #عش�ق اس�ت ک�ه کارش به اینجا
کشیده .از نگاه منفعتطلبانه به همهچیز ...آری! این منم
که میخواهمت بیکران زیبا! پ�س خود تالش میکنم و

باالخره روزی به تو خواهم پیوست .هرچند این پدیدهی
گرمایش جهانی که حاصل دست ساکنان عشقناشناس
زمین است ،بالی جانم شده و مانعی برای رسیدنم به تو...
من اما صبورم؛ طاقتم تمام نمیشود؛ که اگر بشود ،زور باد
و طوفان به ذرات ظریفم میچربد و میبردم جایی دور که
دیگر حتی نتوانم رؤیای دیدن تو را در سر بپرورانم؛ چه
رسد به در آغوشکشیدنت ...فصل سرما که از راه برسد،
همهی تالشم را خواهم کرد که به موقع #متراکم شوم؛ به
موقع به ذرات گرد و غبار معلق در هوا بچسبم و به موقع
از آن باال #رها شوم به سوی تو! آن روز ،همان روز رؤیایی
خواهد بود؛ روزی که به تو خواهم پیوست؛ روزی که تو مرا
در #آغوش خواهی کشید و با تو #یکی خواهم شد .شگفتا
که سرانجام اینهم ه تالش و جنگ من ،نیستشدن است!
اما چه چیز زیباتر از مرگ ،وقتی جاودانهام میکند در تو؟
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آخر و عاقبت جسارت در کتابت

نمرهی انشا :صفر
همسرم از تمام دنیای شعر و شاعری
فقط حافظ را میشناسد

سایه سیفی :توقع زیادی از همسر آیندهام نداشتم.
همین که خوب حرف بزند و بلد باش��د مرا بخنداند،
برایم کافی بود و اینکه کمی #شعر بداند ،از #نقاشی
سردربیاورد ،اهل #کتاب باش��د و بداند چگونه باید با
یک بانو #رفتار کند .در بین همسنوساالنم معیارهای
خاص خودم را داش��تم .حرف از ظاهر هم که میشد ،دوستانم جواب
همیشگی مرا با مضحکه #تکرار میکردند« :تیپ و قیافه مهم نیست؛
مهم اینه که #آدم باشه!» حتی یکبار این جملهی تکراری #تیتر یکی از
انشاهایم دربارهی #آینده شد و صفر ناجوانمردانهای را به خاطر جسارتم
در نوشتن از #ازدواج نصیبم کرد!
دوران نوجوانی من در مقیدترین خانواده به س��نت ،س��ادهتر از آنچه
فکرش را بتوان کرد گذش��ت .به ضمانت دورههای شعر و داستانی که
گذرانده بودم ،گاهی اگر #عاش��قانه هم مینوش��تم ،کسی از اعضای
خانواده نمیپرس��ید این #خزعبالت چیس��ت! یا #مخاطب کیست!
ولی همین که شنیدههای احساسی دیگران را به #تحریر درمیآوردم،
مرا عاشقپیش��هتر بار میآورد .خانواده روی دختر ارشد که من باشم
#تعصب داشت و گاهی اگر کس��ی مرا برای ازدواج نش��ان میکرد ،تا
حس��ابی #تحقیق نمیکردند ،صدایش را در نمیآوردند .نه که نوهی
ارشد هم بودم ،مامبزرگ همیشه میگفت« :اگه بختت باشه ،نصیبت
میشه! بیخودی دل نبند به این پسرهای دوزاری!» البد فکر میکرد
کسی را زیر نظر دارم! من اما به دور از عقاید دیگران ،تنها #عشق را برای
انتخاب همس��ر #مالک قرار داده بودم .از آن عشقهای هندیطور که
ناباورانهبودنش گلوها خشک کند و دلها بسوزاند و جگرها کباب کند!
بار اولی که همسرم مرا از بابا خواس��ت ،یک الفبچهی هفدهساله بود و
اگر هر جوابی غیر از جواب رد میدادیم ،ناعاقالنهترین تصمیم را گرفته
بودیم .بهخصوص که بدون تشریفات ،پیشقدم شده بود و خجالتآورتر
اینکه به تنهایی! دوستش نداشتم ولی به رسم همسایگی ،گاهی زورکی

یک سالم و علیک س��ردی بینمان ردوبدل میش��د .آنقدر از جواب خودم #زرنگی کردم و بیجهت گفتم که #آشپزی بلد نیستم! صدالبته
#بلد بودم و با وجود «بی»های متعدد پس��ر همسایه ،از جمله بیکاری و
قاطعانهی بابا راضی بودم که این قضیه را کامال #منتفی میدانستم!
بار دوم اما کمی عاقالنهتر اقدام کرد .اینکه میگویم «کمی عاقالنهتر» بیپولی و بیمدرکی ،یک روز به خودم آمدم و دیدم که بعله! نشس��تهام
به این خاطر است که اگرچه با مادر و خواهر و خانم برادرش آمده بودند سر س��فرهی عقد و با اجازهی بزرگترهای جمع بهخصوص پدر و مادرم
اما آخر کی #سرزده میرود خواستگاری؟! پنج س��ال از خواستگاری جواب #بله را هم دادهام! البد تنها به خاطر عشقی بود که وانمود میکرد
بدون تش��ریفات بار اولش گذش��ته بود و من حتی یکب��ار هم به این به من دارد! یعنی هیچ فکر #عقل را نکرده بودیم! راستش اصال از اینکه
فکر نکرده ب��ودم که دوباره در خانهمان ببینمش ،چه برس��د به اینکه عالیقم را دوست دارد یا نه ،نپرس��یده بودم؛ حتی نپرسیده بودم چقدر از
ش��عر س��ر در میآورد! صدالبته او هم
روزی بش��نوم آنقدر عاشق من بوده
از این س��ؤالها نپرس��یده بود از من! و
که مجنونوار همهی این پنج سال را
مثال اینکه چقدر شباهت دارم به زن
به امید چنین روزی صبر کرده بوده؛
خواب و خیالهای��ش! و دختر آمال و
به امید روز خواس��تگاری درس��ت و
آرزوهایش! خالصه که آنقدر در رؤیای
حسابی و ماجراهای بعدش!
نامفهوم و گنگ عش��قهای اساطیری
واقعا خیال کس��ی را در س��ر نداشتم
غرق ب��ودم که پیش خ��ودم میگفتم
و عاش��ق هیچ پس��ری نبودم .س��رم
کسی که عاشقم باشد ،باالخره میتواند
گرم کتابهایم ب��ود و دلم خوش به
روزی من را هم عاش��ق خودش کند!
شاعری و نقاش��ی و خانواده و خانهی
با قسمت اما نمیش�ود جنگید؛ میشود؟! به
زهی خیال باطل! کمکم سر از #اختالف
پدری .بچه بودم و ج��ز فانتزیترین
قول قدیمیها زبانم را قفل کرده بودند .حتی
درآوردی��م و تفاوتها ریختند وس��ط
نوع عش��ق ،هی��چ تصور دیگ��ری از
بر خالف معمول ،ما با هم تنها صحبت نکردیم؛
دوران مثال خوش نامزدی! دیدگاهمان
زندگی مشترک نداش��تم و از طرفی
فقط من آن وس�ط به خیال خ�ودم زرنگی
دربارهی همهچیز با هم فرق داش��ت و
اصال دلم نمیخواست دنیای محبوبم
کردم و بیجهت گفتم که آشپزی بلد نیستم!
تفکرات هر کداممان ریشهی تفکر آن
را با چیزی که زمان نامعلومی داشت و
صدالبته بلد بودم و با وجود «بی»های متعدد
یکی را میزد .تقریبا سر هیچچیز با هم
وهمآلود به نظر میرسید ،عوض کنم!
پسر همس�ایه ،از جمله بیکاری و بیپولی و
تفاهم نداش��تیم .این وسط خانوادهها
با #قس��مت ام��ا نمیش��ود جنگید؛
بیمدرکی ،یک روز به خودم آمدم و دیدم
هم سکوت کرده بودند .شهرام درونگرا
میش��ود؟! به قول قدیمیه��ا زبانم را
که بعله! نشستهام سر سفرهی عقد و با اجازهی
بود و حرف نمیزد؛ خیلی هم توقعی از
#قف��ل ک��رده بودن��د ان��گار .حتی بر
خانوادهاش نداش��تم .اینطرف اما من
خالف معمول ،ما با هم #تنها صحبت
بزرگترهای جمع بهخص�وص پدر و مادرم
احساساتی به تلنگری میزدم زیر گریه
نکردیم؛ فقط من آن وس��ط به خیال
جواب بله را هم دادهام

و هر چه بود و نبود میریختم روی دایره ،ولی عرف اجازه نمیداد #حرف از
#جدایی بزنم! اصال #اجازه نمیداد!
درگیر همین بگومگوه��ای دوران عقد بودیم که ی��ک روز خبر دادند
#تاالر انتخاب کردهایم .با همهی دلخوریها و لجبازیها ،باالخره بعد
از یکسال و هشتماه دونفرهی سرشار از ضدیت ،شدیم زن و شوهری
زیر یک س��قف .حاال س��الها از روز محرمیتمان میگذرد و با اینکه
در روال معمول زندگی ،همهچیز به بهترین ش��کل ممکن پیش رفته،
همچنان آب از آب احساس��ات من تکان نخورده است و زندگیمان با
ایدهآلهای مدنظرم #فاصله دارد؛ یکجاهایی تنها دو متر و یکجاهایی
کیلومترهااااا! متأس��فانه #تناقضات در روابط ما حرف اول را میزنند.
همس��رم از تمام دنیای شعر و ش��اعری فقط #حافظ را میشناسد و از
نقاشی فقط چهار رنگ آبی و قرمز و س��یاه و سفید مدادرنگی را! کتاب
هم که دست میگیرد ،جلدی میرود به خواب زمستانی! البته ما حتی
یک روز هم با ه��م #قهر نبودهایم که خود این جای #ش��کر دارد؛ ولی
از آن طرف ،باش ت��ا روزمان را با «روزخوش عزیزم» ش��روع کنیم یا با
«شببهخیر دلبرم» پایان دهیم! خاطرات خوشی هم از دوران نامزدی
نداریم که به یادشان خندهی مستانه سردهیم .دروغ چرا؟! بحثهای
زن و شوهری ما اکثر مواقع به #نتیجه نمیرسند! ما با هم #تفاهم نداریم
اما #سازش میکنیم! کمتر حس دوطرفهای بین ما هست ولی تحمل
ن با تضادها نمیشود
میکنیم و گاهی فکر میکنم مگر همین کنار آمد 
دوست داشتن؟! اینکه کوتاه بیایی ،از حق خودت بگذری ،در خوشی و
ناخوشی دوشادوشش باشی ،تظاهر کنی به بهترین حالت رابطه در جمع
و ...اینها مگر عشق نیست؟! خالصه اینکه اگر بخواهی #زندگی کنی
میکنی و اگر نه ،خوب گفتهاند که #مرگ یکبار و #شیون هم یکبار!
حاال که اینها را رک و پوس��تکنده و راحت و رها نوشتم ،بد نمیبینم
آخرش را از این بیشتر #تلخ نکنم و خطاب به «آقای همسر» بنویسم:
کم و بیش دوستت دارم...

