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فاطم�ه خلیلیان :مرد ،عاش�ق زنی با
چش�م و مو و پوست س�یاه اما دندان
سفید بود .زن اهل اوگاندا بود و میان
درخت�ان م�وز و نارگیل مینشس�ت
و عکس میگرفت و در اینس�تاگرام به اش�تراک
میگذاش�ت و مرد در ایران از آن عکس خوشش
میآمد و زیر عکس پستشده ،دو خط شعر حافظ
و از جفا مینوش�ت .فرصتی هم اگر پیدا میکرد،
او را از دور میبویی�د و میبوس�ید و موبای�ل را تا
ن طرف
مالقاتی دیگر کنار میگذاشت .فرغون را ای 
و آن طرف میبرد و آواز میخواند و آه میکشید.
او مردی تنومند و زیبا بود که سوادش دو خط شعر
و اخالقش میان کارگران مثالزدنی بود .کارگران،
عش�ق کارگری در آلم�ان و ترکیه و ارمنس�تان
داش�تند و او هوای کارگری در اوگاندا را در س�ر
میپروران�د .مادرش دختران خ�وش آب و رنگی
را برایش پس�ند میکرد و همه برای مرد ،ناپسند

میآمدند و او وفادار به اینس�تای زن�ی فرفرهمو
و سیاهپوس�ت بود .ی�ک روز زن خبری منتش�ر
کرد از تصمیم�ی که ب�رای جهانگ�ردی گرفته.
او برای این جهانگ�ردی و به اشتراکگذاش�تن
سفرها درخواس�ت کمک مالی داشت و اطالعات
حسابش را هم در اس�توری پیجش گذاشته بود.
مرد که از رفت�ن به اوگاندا درمان�ده بود ،به خیال
آمدن زن آفریقایی به تهران ،شب نخوابید و صبح
حقوقش را برداش�ت و از چهارراه استانبول چند
ش�یلینگ خرید و نیمی از آن را ص�رف هزینهی
ارس�ال کرد و دو س�ه ش�یلینگ به زن رسید که
میان مبالغ اهدایی دیگران گم ش�د .زن بار سفر
بس�ت و در هر کش�وری که توقف داش�ت ،برای
مخاطبهایش عکس فرس�تاد .م�رد برای عکس
فرانس�ه نوش�ت« :ای س�رو ناز حس�ن که خوش
میروی ب�ه ناز؛ عش�اق را به ناز تو ه�ر لحظه صد
نیاز» .زن به لهس�تان رسید و مرد نوشت« :خوش
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خوش کش�انم میبری؛ آخر نگویی ت�ا کجا» .زن
به آذربایجان رس�ید و م�رد از دی�دن او که چون
زنان شرقی روسری به سر داشت ،مدهوش شد و
اهل ذوق شد و شاعر ش�د و نوشت« :بیتابتر از
من نیس�ت در هر دو جهان ،آدم» .این را نوشت و
کارگری را رها کرد و سر از جلفا درآورد .زن پشت
رود ارس ،عکس�ی گذاش�ت و مرد نوشت« :میان
من و تو رودی اس�ت؛ به آب باید زد» .مرد در این
نقطه نزدیکترین جای ممک�ن به زن بود و از دور
زن را بوس�ید .زن پس از آذربایجان به هند رفت
و بع�د از چند روزی توقف در روس�یه و اس�پانیا،
به اوگاندا بازگش�ت .مرد دیگر فرغون به دس�ت
نمیگرف�ت .از خوراک افتاد و کنج خانه نشس�ت
و نوش�ت .مرد ش�عرهایش را در صفحهی مجازی
منتشر کرد و روزنامهای خواستارش شد .او زیبا،
تنومند ،با ادب و شاعر بود و کت و شلواری برازنده
پوش�ید و کار روزنامه را ش�روع کرد ،هر چند که

پول کارگری از شاعری بیش�تر بود .مرد شاعری
کتابدوس�ت بود و دیپلم هم نداش�ت و کس�ی
متوجه نمیشد .او در خیالش مردی روستایی بود
که در اوگاندا زندگی میکرد و زن سیاهپوست در
دهانش میوهی پاپایا میگذاش�ت و هر روز صبح
از لبخند زن سیر میش�د .در واقعیت ،صبحانه را
مادرش برایش میآورد و در شهری خستهکننده
برای زن شعر مینوشت و در روزنامه چاپ میشد.
چند س�ال گذش�ت و مرد پول الزم برای سفر به
اوگان�دا را جمع کرد و عازم س�فر ش�د .زن هنوز
عکسهای زیبا میگذاشت و مرد هنوز برایش شعر
میساخت .یک روز شاعر ،زن را در حیاط خانهی
روستاییاش دید که ژس�ت دلبرانه گرفته و مرد
خشن و زمختی از او عکس میگیرد .دید که زن و
مرد پس از عکاسی ،یکدیگر را چون دیو و دلبر
بوسیدند .زن ،شوهری داشت که اگر در قاب عکس
چ کدامشان پیدا نمیشد.
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