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من آبستن عشقم

فریده خورشیدی :میدانستی؟ همیشه نگرانت
بودهام! احس�اس مادرانهای که بیدرد #زایمان
به س�راغم آمد .نه ماه نشده درون قلب کوچکم
چنان رشد کردی و بند نافت را دور تا دور بطنم
پیچیدی که گویی تمام وجودم در حصار تو جای
گرفته است! من آبستن عشقم! عشقی الوصف! وصله به جان!
عمر این بارداری هر چند سال که به طول بیانجامد ،برایم شیرین
است .من مادامالعمر حاضرم از شیرهی وجودم #عشق و #عاطفه
به پایت بریزم و جوانههای ای�ن محبت را به وجود عزیزت قلمه
بزنم .آن وقت منتظر بنشینم تا ش�اهکار دست عاشقم را -که
عجیب رایحهی #خدا دارد -نظاره کنم؛ مهر بپاش�م و مهر درو
کنم .مگر نه این اس�ت که «از محبت خارها گل میش�ود»؟ من
تمام مادرانههای وج�ودم را برای تو س�رریز میکنم .روزهای
سخت کمتوجهیات را الی پوش�کهای کثیف میپیچم و هر
شامگاه به دورترین نقطه از درونم پرتاب میکنم .با ترنم صدایت،
تندیه�ا و بدخلقیهای ب�االآورده روی پیراهن�م را فراموش
میکنم .روبهروی #آینه میایستم ،لکههای آزاردهنده را نادیده
میگیرم و برای فراموشکردنش ،عطر تو را به پیراهنم اسپری
میکنم .من مادرانه پای این #جنون میایس�تم و از خطاهایت
چشم میپوش�م تا یک روز که جوانههایی که به وجودت قلمه
زدم رشد کند ،گل دهد ،مهر دهد ،محبت دهد ،وفا دهد .من به
معجزهی عشق #ایمان دارم و تا روزی که پای مردانه ایستادن به
پایم را درآوری ،به آغوش میکشانمت...

ناداستان شاعرانهترین آشنایی تاریخ

کام غلیظ رفاقت
قصهی اشکها و لبخندهایی که طعم آبانار داشت

ماج�ده حائ�ری :هیچ وق��ت فکر میک��ردی یک
#بخاری موقعیت مرزیات باشد و زندگیات را به دو
پاره قسمت کند؟ قبل از بخاری و بعد از بخاری! قبل
از جهازبرون خواهرت -که همسر برادر من میشد-
برای اینکه باب تعامل را باز کنی ،صدایم کنی آهای
فالنی! میآیی سر بخاری را بگیری...
اصال از من بپرسی ،این شاعرانهترین آش��نایی تاریخ بوده است! شاید
اصال به همین خاطر هم رفاقتمان این قدر #سوزان شد و این قدر آتشم
میزند بعد سی -چهل سال...
یا آن لبخند ژکون��دت که وقتی برای اولین بار آم��ده بودی خانهمان،
مشقهای ریاضیات را هم آورده بودی همان جا وسط مهمانی نشسته
بودی به نوشتن و هر از گاهی هم سربلند میکردی ،یک لبخند ملیحی
تحویلم میدادی و دوباره سرت را مینداختی پایین به نوشتن...
اما برای من ،دوران رفاقت تقسیم میشود به قبل از تو و بعد از تو .بعد
از آن همه قهر و آش��تیهای بچگانهی دوران نوجوانی و حتی جوانی،
حتم دارم که دیگر #مرگ هم نمیتواند رفاقت سوزانمان را سرد کند!
و تو بهتر از هر کس میدانی که من این را ثاب��ت کردم؛ وقتی یکبار
و فقط یکبار زنگ زدی و یکبار و فقط یکب��ار گفتی اگر االن اینجا
بودی ،چقدر #بهشت بود ...و من همان نیمهشبی بلیت گرفتم ،هزار
کیلومتر راه را کوبیدم آمدم پیش تو .هنوز آن قیافهی مات و مبهوتت
با دهان باز ،یادم نرفته که من هم از #خنده دست و پایم شل شده بود
و کیفم روی زمین ولو ش��ده بود و به خودم میپیچیدم با آن موهای

ژولیپولی و پیراهن برعکس��ی که پوش��یده بودی آمده بودی ببینی
پشت در کیست...
فقط عاش��ق دیوانهبازیهایمان بودم .صبح تا شب به زمین سنجاق
ش��ده بودیم و حتی شکم گرس��نه هم از روی زمین بلندمان نکرد ،اما
یکهو یک س��اعت مانده به غروب ،گفتم برویم کاشان؟ گفتی برویم! و
دقیقا  ۸دقیقه بعد دم در بودیم و یک ساعت بعدش هم کاشان...
کاش��ان را دوس��ت دارم .من میگویم به خاطر معماریهای دلانگیز
خانههایش و کوچههایش ،اما ت��و باور نکن .اصلش را حس��اب کنی،
کل کاش��ان را به خاطر همان فحش��ی که توی آن خان��هی تاریخی
س��هطبقه نثارم کردی دوس��ت دارم؛ وقتی ش��ب ش��ده بود و گفتم
ببین چه ج��ای باحالی اس��ت ،بیا بروی��م زیرزمینش را هم گش��تی
بزنیم...
دفعهی دیگرش هم همان موقعهای عصر بود که پا شدیم راه افتادیم
شمال .راستش میخواستیم فقط یک سر تا طالقان -خانهی روستایی
عمهی پدرت -برویم و برگردیم! نمیدانم چه ش��د س��ر از #چالوس
درآوردیم و بعد هم بندر گز و ش��یرآباد و آخر س��ر هم مشهد! رفاقت
است دیگر! عقل برنمیدارد! نشان به آن نشان که شب سر راه به ویالی
دوستم نرس��یدیم و کنار جاده همان جا توی ماشین ،لکه خوابیدیم!
خاصترین نماز صبحم هم همانی بود که ش��انهی خاکی یک جادهی
مرتفع ،توی مهی غلیظ خواندم که عرش خدا پیشکش! دو متر جلوترم
را هم نمیدیدم...
هیچ وقت فکر نمیکردم یک زمانی برس��د که توی آن س��ن و سال،

دوتایی دس��تهای هم را بگیریم و روی ساحل ابرس��ای بندرگز ،باال
و پایین بپری��م و قهقه بزنیم .ان��گار با پاهایمان داش��تیم ابرها را گاز
میزدیم! بندر گز ...با آن ساحل خاص مردابیاش ...که هر چه خودمان
را کشتیم ،نتوانستیم یکی از آن ماهیهای ریززیر اسکله را که در هم
میلولیدند ،با دست بگیریم...
اما قبول کن یکبار در زندگیات جانت را مدیون من بودهای! وقتی در
آن جادهی مرموز جنگلی پرپیچوخم و پرشیب کردکوی به جهاننما
میراندی ،آنق��در خزعبالت فلس��فی بافتیم و خندیدی��م که دیگر
نتوانستی برانی و به زور ماشین را کشیدی کنار جاده و از فرط خنده،
گر و گر اشک میریختی که حس کردم چرا داریم آن ورکی میرویم به
جای این ورکی! که دیدم بله! اگر ترمز دستی را نکشیده بودم ،هر دو به
#فنا رفته بودیم! نه به این خاطر که میافتادیم ته دره ،بل به این خاطر
که ماشین امانتی مامانجانت کوبیده میشد به درخت پشت سرمان و
توسط مادرت رسما در مالء عام #اعدام میشدی...
اصال تمام طعم رفاقتمان ،به همان چرتوپرتهایی بود که همیش��ه
میگفتیم .آن وقتی که وسط یک مهمانی وقتی همه مشغول صحبت
با هم بودن��د ،یکهو یک کلم��ه میگفتی و دوتایی از ت��ه دل میزدیم
زیر خنده ،و بقی��ه فکر میکردند عقلمان کم اس��ت؛ مگر این #کلمه
خندهدار بود؟! اما نمیدانس��تند پش��ت همان یک کلمه ،چند صفحه
ماجرا خوابیده است...
اصال تو بگو؛ از این  ۸میلیارد و خوردهای آدم روی کره زمین ،کدامشان
میداند دوسیبنعناع یعنی چی؟! دوس��یبنعناع برای تو و من ،آخر

رفاقت اس��ت؛ اصال خود رفاقت اس��ت .کامش حتی از مارلبروی قرمز
هم غلیظتر است .و چه خیت است آنی که فکر کند اینها دود و دمی
هستند و بس...
اصال جز من و تو ،ک��ه میداند رابط��هی آبانار با #مرگ چیس��ت؟!
یادت هست همیشه میگفتم اگر مردی ،از منی که با هم بعد از مرگ
فاجعهبار س��هی -برای اینکه حالم��ان عوض ش��ود -رفتیم آبانار
خوردیم و تا جایی که جا داشت خندیدیم ،انتظار نداشته باش #گریه
کنم؟! میگفتی نه ،من دلم فقط به سومشخص #گرم است که خوب
برایم مجلسگردانی میکن��د .هم بینظیرترین حلواه��ا را از بهترین
شیرینیفروشی شهر سفارش میدهد ،هم خوب گریه میکند .بعد هم
آن ماجرای تکراری را تعریف میکردی که سر فوت بابایت ،از در که آمد
تو ،همان دم در بلندبلند زد زیر گریه و اشکان و ناالن تا آمد از فرط گریه
روی زمین ولو شود ،ش��لوارش جر خورد! نمیدانم چرا این حرفهای
تکراری اینقدر خندهدار بودند برای ما و هزارباره هم که میگفتیم ،باز
از ته دل میخندیدیم...
االن هم که اینجا روبهرویت نشس��تهام ،یک لی��وان آبانار خریدهام و
آمدهام ببینمت .چه کسی فکرش را میکرد بعد از این همه سال رفاقت،
من این باال و تو آن پایین ...اصلش که من این پایین و تو آن باالباالها...
پینوش�ت :مش��ق این هفتهمان بود که یک تجربهی زیستهمان را
بنویس��یم .این س��یاهه ،ملغمهای بود از دو تجربهی زیسته با چاشنی
تخیل .البته که دیوانهجان هنوز هم #زنده اس��ت و س��ی -چهل سال
هم نگذشته!

