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کاش هوای #آدم و #حوا را داشته باشیم

من ،تو ،او

یادم هست امتحان جغرافیا را بیست شدم ،چون میدانستم استرالیا کجای کرهی زمین است
نگین قرهقانی :من #درس میخواندم که باس�واد ش�وم.
تو درس میخوان�دی که از رقیب�ت جلو بزن�ی .او درس
میخوان�د اما نمیدانس�ت چ�را .م�ن #ورزش میکردم
تا ش�اداب باش�م .تو ورزش میکردی تا قهرمان باش�ی.
او ورزش نمیک�رد ،چ�ون با کفشه�ای پ�اره نمیتوان
ورزش کرد .من به او #نگاه میکردم .تو به او میخندیدی
و او ب�رای تمام�ی نداش�تههایش #بغض میک�رد .من به
خاطر نقاشیام #تشویق میشدم .تو به خاطر نقاشیات
#جایزه میگرفتی و او به خاطر برگهی س�فیدش #تنبیه
میش�د ،چرا که دنیا برای او رنگی نبود .او اصال رنگها را
نمیش�ناخت .من جیبهایم پر از #کشمش و #بادام بود.
کیف تو پر از خوراکیهای رنگارنگ و او در بس�اطش تنها
#آه بود و کمی نان خشک...
من در خانهای بزرگ میش�دم که خش�ت به خش�ت آن
موسم بهار ،عطر گل و هل و دارچین چای تازهدم میداد.
تو در خانهای بزرگ میشدی که شبها در آن بوی رزهای

س�رخی میپیچید که پدرت برای مادرت میخرید .او در
خانهای بزرگ میش�د ک�ه در و دیوارش بوی #س�یگار و
س که پدرش همیش�ه پای #بساط بود.
#تریاک میداد؛ ب 
زخمهای مرا م�ادرم #مرهم میگذاش�ت .زخمهای تو را
پزشکان حاذق .زخمهای او را تنها #ستارگان میدیدند.
من پول توجیبیام را پسانداز میکردم تا س�اعت شنی
بخرم .تو پول پسانداز نمیکردی ،چون همیش�ه پول دم
دس�تت بود .او هر روز بعد از مدرس�ه کنار خیابان #فال
میفروخت تا خرج لبخند مادرش کند...
یک روز من رفتم #روزنامه بخرم که اسمم را در صفحهی
قبولیهای کنکور ببینم .تو رفتی روزنامه بخری تا دنبال
آگهی اعزام دانشجو به خارج از کشور بگردی .او اما نامش
در روزنامه بود ،چون در یک نزاع خیابانی کسی را #کشته
بود .من منتظر مدرک دانشگاهیام بودم .تو میخواستی
با مدرک پزش�کیات برگردی که تحقق رؤیای دیرینهی
پدرت باشی .او ولی منتظر اجرای حکم اعدامش بود .من

در جستوجوی عشق بودم .تو معشوق داشتی .اما او در
حسرت تجربهی عشق بود...
بادکنک آرزوهای من یکییکی کنار هم بالنی شده بودند
که به س�وی اهدافم میرفتند .تو بالن رؤیاهایت را آماده
داشتی .او اصال بادکنکی نداشت؛ آرزویی هم .من #زندگی
را #دوست داشتم ،چون برای من #زیبا سپری شده بود .تو
زندگیات آنقدر زیبا بود که نمیتوانستی آنهمه خوش و
خرمی را دوست نداشته باشی .او زندگی را دوست نداشت،
چون چشمانش اصال به زیباییهای زندگی برنخورده بود...
یادم هست که من امتحان جغرافیا را #بیست شدم ،چون
میدانستم #استرالیا کجای کرهی زمین است .تو #نوزده
شدی ،چون نمیدانستی کجاست استرالیایی که سالها
بعد قرار است در آن زندگی کنی .او #هشت شد چون اصال
نمیدانست کجای این کرهی خاکی ایستاده است .من به
زندگی بدهکار بودم ،چون گمان میکردم نتوانس�تهام از
آن به خوبی بهره ببرم .تو از زندگ�ی طلبکار بودی ،چون

چیزهای بیش�تری میخواس�تی .او از خدا #طلبکار بود،
چون هرگز چیزی از #خدا نخواس�ته بود .وقت ش�نیدن
قضاوت مردمان که رس�ید ،من خوشحال ب�ودم که مرا
#تحس�ین میکنند .تو به خود میبالیدی که جامع ه به تو
#افتخار میکند .او شرمسار بود که #شماتت میشود...
من موفقم و میگویم نتیجهی تالش خودم است .تو خیلی
موفقی و میگویی نتیجهی پشتکار خودت بوده است .اما
او زیر مشتی خاک است و مردم میگویند خودش #مقصر
اس�ت .من #اکس�یژن هس�تم .تو #گرما هس�تی .او هم
میسوزد .ما هیچگاه کنار یکدیگر نبودیم و هرگز یکدیگر
را نشناختیم...
میبینی؟ نه موفقیتهای من به واقع از آن من اس�ت و نه
او مقصر تمام خطاهایش! زمانه خواس�ت که من اینگونه
باشم .پرندهی اقبال ،تو را روی قله نشاند و شرایط را برای
او اینگونه خواست...

