قطعه
فریده خورش�یدی :تو را دی��دم .همان صبح
سرد پنجش��نبه .زیر بارانی که مثل ضربان قلب
من #تند بر تن تش��نهی زمین میباری��د .ابر با
تمام گرفتگیهایش نتوانس��ته بود بغض گلویم
را باز کند .عجی��ب به #گریه نیاز داش��تم .باد به
قطرههای باران #مشت میزد و من فقط رقص موزون قطرهها را
میدیدم .طاق مژهگانم خیس از آببازی باران با صورتم بود و من
با همهی نگرانی از خراب شدن آرایش صورت و آراستگی موهایم،
به پهنای صورت به آن #لبخند میزدم .وسواس و استرس بیش از
حد مواجه شدن با او ،انبوه لباسهای کمدم را #کهنه جلوه میداد.
نمیدانستم جین آبی روشن را با بارانی سفید ست کنم یا کاربنی!
شال پاییزه سر کنم یا زمستانی! کفش تخت بپوشم یا پاشنهدار و
رسمی! کیف دوشی بردارم یا ...یا ...یا....
باالخره آن روز ،سادهترین لباسهایم را انتخاب کردم .همانهایی
که نیازی به ستکردن نداشت و خودبهخود به همه چیز میآمد!
ش��لوار جین س��ورمهایام را با گپ سورمهای #س��ت کردم و قد

رزبر یها
و بلوبریها

نمیدانم آن روز تو به دنیای من آمدی یا من به دنیای تو

جادوی عشق

کش��یدهام را با پالتوی مش��کی بلندی ،کمی تراش��یدم .آن روز
نیمبوت مشکی عاریهای به پایم بود و هول و هراس امانتداری را به
جان خریده بودم .نیمبوتهای خودم #چرم بودند و نیمبوتهای
دوستم س��وئیت! آنقدر برای مالقات با او وس��واس داشتم که به
خیالم پالتوی بلند گرمباالی س��وئیت ب��ا کفشهای چرمی هیچ
همخوانی ندارد و حتما باید جنسشان یکجور باشد .کفشهای
دوستم توجیه مناس��بی برای ایرادهای بنیاسرائیلیام بود و من
آنها را #قرض گرفتم .شال بافت نازک سورمهای آخرین گزینهی
حاضرشدنم شد...

فاطمه خلیلیان :زن سه بچه داش��ت و حوصله نداشت .دو تایشان را
حمام برده بود و دیگری کف زمین ،جلوی مستند حیاتوحش نشسته و
چیپس میخورد و گاهی گورخر و گاهی میمون میشد .شب که شد ،زن
خسته از شام و شستن و شیر دادن و شیطنت بچهها وسط اتاق نشست
و در #اینس��تاگرام زنان خوشاندام و بلندقد نیویورکی را تماشا کرد .او
هرچه از بنیان خان��واده و فرزندپروری بلد بود کنار گذاش��ت و به بدن
بیترک آنها خیره شد .موی وز و شکم چند الیه و ترک پوست و پستان
آویزانش چنان بود که جرأت نگاه انداختن به آیینه را نداشت .به جاش به
رزبریها و بلوبریها نگاه و قیمت صد گرمشان را با چهار کیلو پیاز قرمز
مقایسه کرد .بعدتر زنی را در #استوری دید آن سر دنیا در بیمارستان با
سرطان سینه و سینهی جداش��ده از بدن و بچهی یکسالهاش در خانه

مدام مس��یرم را چک میکرد .او هم بیقرار رس��یدنم بود .شاید
آنقدر #مش��تاق که حاضر نش��د رانندهی آژانس ،م��را تا مقصد
برساند .بیمقدمه گفت کنار فالن پل بایست .خودم آنجا میآیم
دنبالت و گازش را گرفت و پیش از من بهآنجا رسید...
از دور چراغچش��مکزن خ��ودروی شاس��یبلند مش��کیاش را
میدیدم .ماش��ین آژانس از کنارش گذش��ت و کمی جلوتر از او،
من را پیاده ک��رد .باید چند قدم��ی به عقب برمیگش��تم تا به او
برس��م و این فرصت بازرس��ی تمامقد من را به او میداد .آن روز
تمام س��رابهای ممکن و غیرممکن خیابان ،مملو از آب ش��ده

و از آن بدتر س��رطان پیشروندهی المصب که به یک سینه اکتفا نکرده
و حاال تمام بدن او را گرفته بود .همینجا بود ک��ه بچهی زن پرید روی
شکمش و گفت« :مامان! میشه زمین پیش تو بخوابم؟» زن که هر شب
دو تا فحش میداد و با لگد بچههایش را به تخت میفرستاد ،با لبخند پهن
گفت« :البته پسرم!» بچه خوابید و زن تصمیم گرفت هربار هوس رزبری
و بلوبری و اندام ترکهای کرد ،صفحهی اینستاگرام زن بیمار را دنبال کند.
بیچارگی زن بیمار مایهی آرامش جزئیاش شده بود و او عذاب وجدان
نداشت و شاکی هم بود که زن بیمار نمیگذارد او آنطور که باید و شاید
غر بزند و غر نزدن عذابی بزرگ بود .با مرگ زن بیمار ،افسردگی به درد
زن اضافه شد .جمع بیپولی و افسردگی و هیکل بیریخت و سه بچه او
را چنان #دیوانه کرد که صفحهای در اینستاگرام راه انداخت و به نمایش
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بود و من باید از رودخانهای میجس��تم تا به او برسم .حجب نگاه
مردانهاش به براندازی قامتم نرفته بود و برای رفاه حالم ماشینش
را جابهجا میک��رد تا از بار س��نگین اس��ترس و دس��تپاچگی
من بکاهد...
عاقبت آن لحظه رسید؛ چهارمین روز از آذرماه زیبای سال نود و
هفت .شاید افس��انهی کودکی خیلیهایمان بود که دری از عالم
دنیا باز کنیم و خزان زندگی به یکباره بهار شیدایی شود .رؤیایی
که آنروزها اسیرش بودم ،همان در بود که با باز کردنش به یکباره
از آن برههی سخت و تلخ زندگی بهطور کامل جدا شوم و پرت شوم
به دنیای افسون و افسونگری...
بیخبر از تقدیر ش��یرین ،دس��تگیره را کش��یدم و روی نشیمن
صندلی شاگرد ،کنار تو #آرام گرفتم .نمیدانم آن روز #تو به دنیای
من آمدی ،یا #من به دنیای تو؛ ای عش��ق زیبا .اما خوب میدانم
از آن روز به بعد دارم عاش��قانهتر مینویسم .آنقدر عاشقانهتر که
تمام زنان این سرزمین #تب کنند در حسرت داشتن معشوقهای
شبیه به تو...

کثیفی خانه و بچههایی که دماغ به مبل میمالیدند پرداخت و ش��عری
هم گفت .الیک و کف و سوت طرفدارانش موجب شد به خود آمده و یک
ماه آب و کاهو بخورد و نی قلیان شود .او سپس عکس قبل و بعد گرفت
و در صفحه منتشر کرد .منوی بابمیل مشتری نوشت با شوید باقالیپلو
و زرش��کپلو و اساس��ا پلو و این برنامهی غذایی را به طرفداران چاقش
ت
فروخت .ش��هرتی کس��ب کرد و تبلیغات چند میلیون تومانی ش��رک 
تولیدکنندهی مواد شوینده را قبول و خانهاش را با محصوالت آن شرکت
شست .شکم و جیبش که از بلوبری و پول پر شد ،پرستار بچه گرفت و دو
کالم از فرزندپروری و متدهای نوین تربیت گفت و اینچنین بود که به
جمع تأثیرگذارترینهای اینستاگرام پیوست .مردم او را #نگاه میکردند
و به حالش #غبطه میخوردند...

