
  تعرفه ها تغییر کرده!
ساعت تقریباً پنج و نیم بعدازظهر اس��ت، شماره اش را 
می گیرم. در حال مکالمه است. دوباره و دوباره به فاصله 
پنج دقیق��ه می گیرمش ولی همچن��ان درحال مکالمه 
است. انگار دوستم درست می گفت سر اکرم خانم حسابی 
شلوغ است.س��اعت 7بعدازظهر خطش آزاد می شود و 
جواب می ده��د. می گویم: فال می خواس��تم،می گوید: 
قباًل برایت گرفته ام؟ پاسخ می دهم: خیر، اولین بار است 
که می خواهم برایم فال بگیرید.یکی از دوس��تانم شما 
را معرفی کرده اس��ت؛کمی مکث می کن��د و می گوید: 
امروز که وقت ندارم و تا ساعت 11 ش��ب وقتم پر شده 
است. برای فردا س��اعت 4 خوب اس��ت؟ می گویم: بله 
عالیس��ت. می پرسد:»ش��ماره کارتم را دارید؟« جواب 
می دهم:»بله!60 تومان واریز می کنم.«  ادامه می دهد:» نه 
عزیزم! تعرفه ها تغییر کرده 80تومان واریز کنید و عکس 
واریزی را در واتس��اپ بفرس��تید. اگر تا یکی دو ساعت 
آینده واریز انجام نش��ود، وقتتان کنسل است. « قبول و 
خداحافظی می کنم.  از صدایش ح��س خوبی نگرفتم.
می بینی بعضی ها را ندیده و نش��ناخته چقدر دوس��ت 
داری و ازش��ان حس خوب می گیری؟آنقدر به تو حس 
مثبت القا می کنند که انگار 100سال است که همسایه 
دیوار به دیوار هم هستید. از آن همسایه جون جونی ها! 
اما احساسم نسبت به او خوب نبود ولی گذاشتمش پای 

تعصبی که به خرافاتی بودن شغلش داشته و دارم. 
  تا به حال مشتری مثل شما نداشتم!

انگار ساعت از هیجان من سوءاستفاده می کند و قدم از 
قدم برنمی دارد، انگار االن چند روز است که ساعت روی 
س��ه و نیم جا خوش کرده! نمی دانم چرا اینقدر هیجان 
زده ام. شاید باورم ش��ده که قرار است از گذشته و آینده 
چیز هایی بگوید که سر جایم میخکوب شوم؛نمی دانم! 
هر چه که باشد تا نیم ساعت دیگر و بعد از نوشیدن یک 
قهوه مجازی مشخص می شود! ساعت 4 می شود و تماس 
می گیرم، بعد از چند صدای بوق برمی دارد. سالم می کنم 

و اسمم را می پرسد. اس��مم را که می گویم دیگر مجال 
حرف زدن نمی دهد. ش��روع می کند ب��ه صحبت راجع 
به گذشته و آینده ام.س��کوت کرده ام،چند دقیقه یکبار 
می گوید:الو؟ و من در جواب می گویم: می شنوم بفرمایید! 
چند دقیقه بعد انگار »الو« هایش بوی تردید می دهد.انگار 
می خواهد بداند چقدر دارد راجع به من درست می گوید 
ولی شاید برایش افت دارد که از من بپرسد.ممکن است 

به گفته هایش شک کنم.
پس تمام سؤال ها و شک و تردیدهایش را در گفتن یک 
کلمه »الو« خالصه می کند و وقتی سکوت من آزار دهنده 
می شود، می پرسد: نمی خواهی چیزی بگویی؟ می گویم، 
مثاًل چه؟ می گوید: سؤالی چیزی؟ می پرسم: قهوه را کی 
باید بنوش��یم؟جواب می دهد: تلفنی که نمی شود قهوه 
خورد،مثاًل شما قهوه خورده ای،یعنی اینطوری فکر کن 
و من هم مثاًل فال قهوه می گی��رم ولی در واقع همان که 
تو اسمت را به من گفتی گذشته و آینده ات آمده جلوی 
چش��مم!حاال اینها را ول کن وقتت دارد می گذرد سؤال 
بپرس! می گویم این چیز هایی که گفتید نصف بیشترش 
اشتباه بود! با لحن تندی جواب می دهد:»پس چرا االن 
داری می گویی؟ همان لحظه باید می گفتی تا من دوباره 
وارد مسیر شوم! من را از مس��یر خارج کردی! تا به حال 
برای کسی مثل تو که مثل ماست پشت خط باشد و هیچ 
چیز نگوید فال نگرفته بودم؛ان��رژی ام را گرفتی!« برای 
نوش��تن گزارش به ادامه فال نی��از دارم؛ پس می گویم: 
نمی دانستم می توانم بین صحبت هایتان حرف بزنم،حاال 

از این به بعد. 
کمی مکث می کند و ادامه فالم را می گوید:»وای خدای 
من! قرار است ثروت عظیمی به تو برسد!یعنی به خودت 
نه به پدرت می رس��د و از طریق او به تو! آنقدر زیاد است 
که دیگر الزم نیست پدرت و تو بقیه عمرتان را کار کنید!« 
می گویم:»پدرم عمرش را داده به شما! « اینگونه قضیه 
را جمع و جور می کند:» خدا بیامرزد،ش��اید این ثروت 
به خانواده پدری شما می رس��د،خالصه به پدرتان ربط 
دارد! « جواب می دهم:»اگر قرار است به خانواده پدری ام 

برسد پس در فال من چه کار می کند؟« می گوید: »حاال 
این را ول ک��ن. ببی��ن دارم چه چیزی در سرنوش��تت 
می بینم؛کسی به اس��م علی می شناسی؟یک علی با قد 
بلند و هیکل درشت؟« می گویم: خیر! می گوید:»به ائمه 
اعتقاد داری؟ « جواب می دهم: بله! صدایش را می لرزاند 
و می گوید: »یا خدا!پس این حضرت علی است،عبایش 
را دارم می بینم!گوش کن ببین چه می گویم! قرار است 
خدا به تو یک پسر دیگر هم بدهد!باید اسمش را بگذاری 
علی! او را نذر حضرت علی کن.« با تعجب می پرسم:» یک 
پسر دیگر؟ « با صدایی که استیصال در آن موج می زند، 
می گوید: »نه! ش��ما االن یک دختر دارید! خدا یک پسر 
هم به شما می دهد. اسم او را بگذارید علی!« دیگر دلیلی 
نمی بینم که به او توضیح دهم که اشتباه می کنی و من در 
حال حاضر دو دختر دارم نه یکی! همه چیز برایم روشن 
شده،مخصوصاً وقتی می خواهم بیشتر از گذشته ام بدانم 
و در جواب می گوید که همه می خواهند از آینده بدانند 
ولی باشد از گذش��ته هم می گویم و از ماجرا هایی حرف 
می زند که تقریباً در بیش��تر خانواده های ایرانی و شاید 
خانواده های دنیا اتفاق می افتد. فالم که تمام می ش��ود 
نه میخکوب می شوم و نه مو به تنم راست می شود،خیلی 

بی تفاوت خداحافظی و تلفن را قطع می کنم!
  آینده نگری از مسیر سفره دلمان!

ماجرا این اس��ت که نه تنها اکرم خانم بلکه تقریباً همه 
فالگیر ها ، کف بین ها و رمال ها بیشتر از حس ششم شان 
اس��تفاده می کنند تا از قهوه ، تاروت و کف دست؛آنها 
یک حرفی را وسط می اندازند تا واکنش ما را بسنجند.
وقتی چیزی نگوییم و س��کوت کنیم، می دانند خیلی 
نزدیک ب��ه ماج��رای زندگی مان صحب��ت نکرده اند و 
س��ریع حرف را تمام می کنند ولی وقتی حرفی بزنند 
که ما واکنش نش��ان دهیم، دیگر تمام است،نانشان در 
روغن است!می دانی چرا؟چون معموالً وقتی موضوعی 
را اتفاقی درس��ت می گویند، ما هیجان زده می شویم و 
می گوییم: »وای!مرحبا به ش��ما!چقدر درست گفتید 
و در رابطه با هم��ان موضوع مطرح ش��ده چند جمله 

می گوییم.مثاًل می گوییم:»اتفاقاً برادرم هم... راستش 
مادرم هم می گوی��د... این را نگویید ک��ه داغ دلم تازه 
می شود چون...  درست اس��ت اول اسمش »ع«  است 
نامش عطیه است همان که... بله بله می شناسم. اتفاقاً 
خودم هم فکر می کردم برایم دعا گرفته باشد چون...« 
و این دقیقاً همان جمالتی است که هر فالگیری منتظر 
شنیدنش��ان اس��ت تا س��رنخ را بگیرد و با موفقیت به 
انتهای مس��یر و هدف نهایی اش که هم��ان رضایت  و 
جذب مشتری بیشتر است، برسد! هر فالگیری منتظر 
اس��ت تا از خودمان حرف بکش��د و به خودمان با زبان 
خودش و با آب و تاب بیشتری برگرداند و ما که در آن 
چند دقیقه محو آینده نگری اش شده ایم، کاماًل فراموش 
می کنیم که خودمان از برادرمان حرف زده ایم که االن 
می گوید یک برادر هم داری که فالن است و آینده اش 

فالن می شود. 
فراموش می کنیم ک��ه خودمان گفته ای��م فالنی را بله 
می شناس��م که برایم پاپوش درس��ت کرده! که او حاال 
می گوید حواست را جمع کن که دش��من زیاد داری!ما 
آنق��در هیج��ان زده از صحبت هایی هس��تیم ک��ه از او 
می ش��نویم که یادمان می رود خودمان سفره دلمان را 
باز کرده ایم تا او بتواند سرک بکش��د در زندگی مان و با 
همکاری خودمان یکسری اراجیف از آینده به خوردمان 
بدهد تا آتش زیر دیگ کاسبی اش روز به روز شعله ورتر و 
افراد منتظر پشت خطش روز به روز بیشتر شوند. همان 
افراد منتظری که ما به عنوان یک مشتری راضی آنقدر 
فال گرفته شده را اغراق  آمیز برایشان تعریف کرده ایم که 
حاال مرید فالگیر ما شده اند و می خواهند هرطور شده از 

آینده شان بدانند و مشکالتشان را با فال حل کنند.
 همان منتظرانی که ممکن است ما هم در خرافاتی شدن 
و به دردس��ر افتادنشان بی تقصیر نباش��یم!  بعضی از ما 
آنقدر وابسته به این فال ها شده ایم که ممکن است درگیر 
مسائل مالی باش��یم ولی از 80هزار تا 8 میلیون تومان و 
شاید بیشتر برای 10دقیقه مکالمه پرداخت می کنیم به 
این امید که شاید اکرم خانم و امثال او بتوانند رزق و روزی 
را به زندگیمان سرازیر و آرزوهای مادی و غیرمادی مان را 
برآورده کنند و بعد از مدتی که می بینیم خبری نشد و آن 
سه روز و سه هفته و سه ماه و سه سالی که وعده داده بود 
آمد و خواسته مان محقق نشد ناامیدتر از همیشه به در 
دیگری می کوبیم و شاید فراموشمان می شود که درگاه 
اصلی جای دیگری اس��ت و اتفاقاً برای صحبت کردن و 
درخواست از صاحب آن درگاه نه وقت قبلی نیاز است و نه 

عکس فیش پرداختی!
  دست مریزاد!

دوستم باید نتیجه را بداند پس با او تماس می گیرم و تا 
گوشی را برمی دارد، می گویم:» دست مریزاد!«
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سفره دلمان را برای شیاد ها باز نکنیم

وقتیحالفالگیرگرفتهمیشود!

بعضی از م�ا آنقدر وابس�ته به این 
فال ه�ا ش�ده ایم که ممکن اس�ت 
درگی�ر مس�ائل مالی باش�یم ولی 
از 80ه�زار ت�ا 8 میلی�ون تومان و 
شاید بیشتر برای 10دقیقه مکالمه 
پرداخ�ت می کنیم به ای�ن امید که 
ش�اید بتوانن�د رزق و روزی را ب�ه 
زندگیمان سرازیر و آرزوهای مادی 
و غیرمادی مان را ب�رآورده کنند و 
بعد از مدتی که می بینیم خبری نشد 
و آن سه روز و سه هفته و سه ماه و 
سه س�الی که وعده داده بود آمد و 
خواسته مان محقق نش�د ناامیدتر 
از همیش�ه به در دیگری می کوبیم

دکتر آریا فوق تخصص روانشناس�ی 
می گوید: ما روانشناسان و روانپزشکان 
ب�ه ای�ن موض�وع ایم�ان آورده ایم 
ک�ه بیم�اران واقعی ب�ه م�ا مراجعه 
نمی کنند،کسانی به ما مراجعه می کنند 
که توسط این بیماران آسیب دیده اند!

  وحید پورثانی
چندب�ار نصفه و نیم�ه فیلم  » برادرم خس�رو«  را 
دیده بودم، اما نمی دانم چرا هیچ وقت نشد کامل 
تماشایش کنم.  چند روز پیش روی کاناپه روبه روی 
تلویزیون دراز کش�یده بودم و با اینکه نگاهم به 
تلویزیون بود در جای دیگری سیر می کردم، که 
یکهو داد و فریاد »ناصر« برادر »خسرو « توجهم 
را به فیلم جلب کرد! چقدر ناصر م�را یاد »وینی 
فرید« در کتاب »بیشعوری« نوشته خاویر کرمنت 
می اندازد:یک فرد بیش�عوری که از نظر خودش 
یک آدم همه چی�ز تمام اس�ت.درس می خواند، 
قدرتمند است، مدیر است، دیوارپوش اتاق کارش 
کتاب  هایی در س�ایزهای مختل�ف و زمینه های 
گوناگون داخل کتابخانه هستند و برای تحصیل و 
ارتقای شغلی به سفرهای خارج از کشور می رود 
ولی با همه اینها در ارتباط درس�ت ب�ا دیگران و 
درکشان بس�یار ناتوان اس�ت و دائم خواسته یا 
ناخواسته دیگران را می رنجاند و در نهایت می توان 
گفت که او یک بیشعور است که با بیشعوری اش به 
دیگران صدم�ه می زند. او همیش�ه در این توهم 
است که فقط خودش درس�ت فکر می کند،فقط 
خ�ودش می فهمد، فقط خودش درس�ت تصمیم 

می گیرد،همیشه حق با اوست و دیگران هیچ چیز 
نمی فهمند. 

    
  روی الشه کتاب هایت قدم بزن!

چقدر سکانس��ی که خس��رو کتاب های کتابخانه ناصر 
را یکی پ��س از دیگ��ری به زمی��ن انداخ��ت و در آخر 
کتابخان��ه اش را ویران کرد دوس��ت داش��تم.اصاًل آدم 
کتابخوانی که نتوانس��ته تحت تأثیر کتاب هایش کمی 
بهتر با دیگران رفتار کند،درکشان کند و بهشان آسیب 
نزند، کتاب می خواهد چه کار؟ شاید برایش بهتر باشد 
که کتابخانه اش ویران ش��ود و خودش مستأصل روی 
الشه های کتاب هایش قدم بزند تا بلکه کمی به خودش 

بیاید!
  بیماران واقعی به ما مراجعه نمی کنند 

آنچه در این فیلم آدمی را به فکر فرو می برد، این اس��ت 
که برخالف ظاهر فیلم که خسرو یک روان پریش است و 
خانواده به دنبال راه هایی برای درمانش هستند، برادرش 
ناصر در پوش��ش یک فرد تحصیلکرده همه چیز تمام 
بیمار اصلی اس��ت! بیماری که نمی داند و اگر هم بداند 
نمی پذیرد که بیمار اس��ت و بیم��اری اش روان پریش 
کردن دیگران اس��ت،بیماری اش ایجاد تنش و استرس 
در دیگران است.بیماری اش این است که آنقدر دیگری 

را آزار می دهد و احساساتش را سرکوب می کند و فضای 
رعب و وحشت برایش ایجاد می کند که کارش را برساند 
به قرص ه��ای آرام بخش و متخصص اعص��اب و گاهی 
بستری شدن در بیمارستان های روانی! برای مثال ناصر 
صالح نمی داند همسرش که دندانپزشک است، فعاًل کار 
کند. پس برای بهبود شرایط روحی اش تالشی نمی کند 
تا مبادا دوباره هوای کار کردن بیرون از خانه به س��رش 
بزند و در زمینه های مختلف مثل رانندگی به جای مشوق 
بودن بیشتر اعتماد به نفس همسرش را پایین می آورد و 
توانایی هایش را نادیده می گیرد! دائم آنچه فکر می کند 
می کند تا یک وقت خالف می��ل او رفتار نکنند.هرکس درست است را به همسر، فرزند، خواهر و برادرش دیکته 

خالف تصورات و ایده آل های ناصر قدمی بردارد، از نظر او 
یک خطاکار بزرگ است و باید سریع خودش را اصالح یا 
درمان کند! و اگر به فکر درمان نباشد، ناصر خودش این 
کار را انجام می دهد، درست مثل کاری که با خسرو کرد و 

قرصی به خوردش داد و راهی بیمارستانش کرد! 
چند س��ال پیش که برای تهی��ه گزارش��ی میدانی به 
بیمارستان رازی )امین آباد س��ابق( رفته بودیم، دکتر 
آریا فوق تخصص روانشناسی آن بیمارستان می گفت: ما 
روانشناسان و روانپزشکان به این موضوع ایمان آورده ایم 
که بیماران واقعی به ما مراجعه نمی کنند،کسانی به ما 
مراجعه می کنند که توسط این بیماران آسیب دیده اند!

بیماران واقعی به ما مراجعه نمی کنند!

سبک نگرش

مراقب ظرف بخشش قلبتان باشید

تا همین 2  سال پیش
  فاطمه سعیدی

همه چیز از دوسال پیش شروع شد! همان وقتی که یکی 
از دوس��تان صمیمی ام بدون هیچ دعوا ، قهر و ناراحتی و 
بدون اینکه حتی دلیلش را بگوید با من قطع رابطه کرد. 
من کالً دیرفهمم!یعنی سرد شدن آدم ها را آن هم بی دلیل 
نمی توانم خیلی زود تشخیص دهم!دو سه باری با او تماس 
گرفتم ولی او دیگر تماسی نداش��ت. قبل ترش تقریباً هر 
روز با هم صحبت می کردیم اما یکهو رفتارش عوض شد و 
درست همان روز ها بود که تغییرات من شروع شد. باورم 
نمی ش��د که رفتنش اصاًل برایم مهم نیست. نه تنها برای 
رفتنش اشک نریختم، اتفاقاً وقتی چند ماه بعدش که چند 
بار با من تماس گرفت و اصرار کرد که دوباره رفت و آمدمان 

را شروع کنیم، نتوانستم قبول کنم. 
در صورتی که قباًل با رفتن یک دوس��ت صمیمی یا حتی 
غیرصمیمی ت��ا مدت ها مثل معتادی ک��ه مخدرش دیر 
رسیده به خودم می پیچیدم که یعنی چه شده که رفته؟ 
آیا مش��کل از من بوده؟ چه اتفاقی افت��اده؟ از چه چیزی 
ناراحت شده؟ باورم نمی ش��د من همان آدمی ام که همه 
پایان سال های مدرسه در همه مقاطع تحصیلی به جای 
خوشحالی کردن برای تمام ش��دن درس  ها و به آسمان 
پرتاب کردن کتاب ها و با شوق دویدن سمت خانه گوله گوله 
اشک دلتنگی می ریختم که چه؟ که چرا چند ماه دوستانم 
را نمی بینم.خ��وب یادم می آید بعضی از دوس��تانم با من 
اشک می ریختند و بعضی های دیگر بی تفاوت به من و به 
شوق ر هایی از مدرسه شاد و خرامان به سمت خانه هایشان 
می دویدند و من آنهای��ی را که کنارم مان��ده بودند، بغل 
می کردم و آنقدر اشک می ریختم که در آخر مادرم با زور، 
دس��ت های گره ش��ده ام را از دور گردن دوستانم جدا و با 

دلداری های مادرانه اش راهی خانه ام می کرد. 
اما دو سال پیش درس��ت همان وقتی که دوستم رفت و 
تنهایم گذاشت فهمیدم که تغییر بزرگی در من ایجاد شده 
و من دیگر آن آدم همیشگی نیستم. دیگر از آمدن آدم  ها 
در زندگی ام خیلی ذوق زده و از رفتنش��ان خیلی ناراحت 
نمی شدم. می گویم آدم ها چون در این دو سال و بعد از آن 
اتفاق دو سه بار دیگر شبیه همان ماجرا برایم پیش آمد و 
آدم  هایی که شاید خیلی هم به من نزدیک بودند بی دلیل 
و گاهی با آنچه پیش خودشان فکر و قضاوت کرده بودند، 
رابطه ش��ان را کم یا قطع کردند و بدون اینکه نظر من را 
بخواهند یا حداقل دلیل سرد شدن و کمرنگ شدنشان را 
به من توضیح دهند یک تصمیم یکطرفه گرفتند و ترکم 
کردند، اما من دیگر عوض شده بودم. دیگر اشک نریختم 

و با اینکه همچنان دوستش��ان داش��تم، وقتی خواستند 
دوباره رابطه را ش��روع کنند و حتی یکی ش��ان پشیمان 
و ناراحت گفت که سوءتفاهم ش��ده و مرا اشتباه قضاوت 
کرده، من دیگر نخواس��تم و بهتر اس��ت بگویم نتوانستم 
او را ببخش��م. پیش خودم می گفتم چقدر عجیب شده ام 
که دیگر نمی توانم ببخشم. راستش کمی هم نگران شده 
بودم که این همه تغییر چگونه در من به وجود آمده است. تا 
اینکه خیلی اتفاقی در یکی از یادداشت های کا ترین پاندر 
خواندم که تصور کنید قلب شما از چند تنگ آب تشکیل 
شده است که یکی شان تنگ مهربانی،یکی شان بخشش، 
یکی دیگر صبر و همینطور صفات خوب دیگر است که آب 
درون این تنگ  ها سرمایه تمام عمر شماست و شما باید در 
طول سال های عمرتان از این س��رمایه درست و به اندازه 

کافی استفاده کنید.
حاال وقتی به ج��ای اینکه قطره قطره و حساب ش��ده به 
دیگران محبت کنید یا به اندازه ببخشید،ش��یر آب را باز 
می کنید و تمام خودتان را می گذارید وسط، خیلی زودتر 
از آنچه باید، سرمایه تان تمام  می شود و دیگر در آن تنگ 
مش��خص،آبی و مهری نمی ماند که بتوانید ببخش��ید!و 
یکدفعه دچار یک تغییر ناگهانی می شوید؛مثاًل یکدفعه 
خشمگین یا بی مهر می شود،یکدفعه منزوی و اندوهگین 
می شوید، طوری که خودتان و دیگران از این تغییر متعجب 

خواهید شد. 
کاماًل درس��ت می گفت،انگار داش��ت حکایت مرا روایت 
می کرد. آن یادداش��ت را که خواندم، فهمیدم چه بالیی 
بر س��رم آمده و من چقدر زود و چقدر زیاد از س��رمایه ام 
استفاده کرده ام. از همان بچگی و روزهای مدرسه تا همین 
دو سال پیش شیر تنگ قلبم را باز کردم و چشمانم را روی 
خواسته های خودم بستم، وارد دوست داشتن های یکطرفه 
شدم. بی محبتی دیدم ولی با یک تماس،با یک پیام،با یک 
عذرخواهی بخشیدم.آنقدر بخشیدم که سرمایه بخششم 
تمام ش��د!پس االن خیلی هم عجیب نیس��ت که دیگر 
نمی توانم ببخشم. البته می  توانم عش��ق بورزم، می توانم 
دوست داشته باشم چون انگار هنوز ته ظرف مهر و عشق 
قلبم، آبی مان��ده که بتوانم خرجش کن��م ولی نمی توانم 
ببخشم،نمی توانم به یک رابطه ای که بی دلیل و یکطرفه 
تمام شده و به دوستی که بی دلیل روی برگردانده برگردم. 
چون دیگر س��رمایه ای برایم نمانده که بخواهم خرجش 
کنم. اصاًل کسی چه می داند ش��اید همان دو سال پیش 
و با آن اتفاق تنگ بخش��ش قلبم شکست و برای همیشه 

از بین رفت!

گی
زند

صه 
ق

گی
زند

م 
سی

ن

»برادرم خسرو«، »وینی فرید« و آنان که روی اعصاب و روان ما هستندنگاه

قلب های مچاله شده و نیمکت قراضه!
  سارا مهرآفرین

ش��بیه یک قلب مچاله ش��ده تکیه داده ب��ود به نیمکت 
سبزرنگ پریده پارک. نیمکت هم خودش حال و احوال 
خوبی نداشت اما حال زار زن را که دید نتوانست بی تفاوت 
بگذرد و شد تکیه گاهش…او خوب می دانست کسی که 
مچاله شده به او پناه آورده آنقدر از دنیا و متعلقاتش خسته 
است که حتی دمپایی های بخت برگشته اش هم به پایش 
اضافی می کند. نیمکت می دانست که باید دوباره بی توقع 
تکیه گاه باشد. می دانست که باید تکه ای دیگر از رنگ سبز 
با طراوتش را ببخشد تا بلکه کمی از تیرگی و اندوه قلب این 
زن بکاهد. قباًل هم بار ها این کار را کرده بود، برای همین 

خودش دیگر یک دست سبز نبود.
تقریباً این برایش یک ماجرای همیش��گی است.دیگران 
با احوال بد می آین��د و تکیه می دهند ب��ه آن، درد و دل 
می کنند،اش��ک می ریزند و گاهی از استرس با جسمی 
نوک تیز رنگ س��بز نیمک��ت را می تراش��ند. نیمکت به 
حرف هایشان گوش می دهد،سیاهی قلبشان را می گیرد 
و س��بزی خودش را تقدیمش��ان می کند... اما سبک  که 
می شوند،احوالش��ان که خ��وب می ش��ود، بی توجه به 
مهربانی ه��ای نیمکت می رون��د پی کارش��ان، می روند 

پی خوش��ی ها و زندگی هایش��ان و باز نیمکت می ماند و 
تکه ای دوباره کنده ش��ده از وجودش و روزی آنقدر سبز 
می دهد و س��یاه می گیرد تا تبدیل می شود به نیمکتی 
که دیگر کسی رغبت به تکیه دادنش نمی کند…تبدیل 
می شود به قراضه زشتی که باید هرچه زودتر محیط زیبا 
و سبز رنگ پارک را ترک کند… و آن روز خبری از هیچ 
کدام از آنهایی که س��بز گرفتند و سیاه دادند نیست…
آن روز نیمکت،تنهاتر از همیشه می رود تا به نخاله های 
تنهای دیگر ش��هر بپیوندد… نخاله هایی ک��ه روزی به 

دردبخور  ترین دوست و تکیه گاه آدم  ها بوده اند. 
حکایت این نیمکت ها شبیه بعضی از آدم هاست،آدم  هایی 
ن��اب ک��ه همیش��ه بی توق��ع س��نگ صب��ور دیگران 
بوده اند،حرف هایشان را گوش داده اند،غمشان را خورده اند 
و هر کاری از دستشان برآمده انجام داده اند ولی در مقابل 
گاهی همان دیگ��ران بی معرفتی کرده اند در حقش��ان؛ 
غمشان که کم شده، زخمشان که بهبود یافته، اوضاعشان 
که روبه راه ش��ده رفته اند س��راغ کار خودشان و به پشت 

سرشان هم نگاه نکرده اند. 
و این آدم های ناب ر ها ش��ده، خودش��ان مانده اند و درد 

تنهایی شان!

  پریسا گربندی
ته دلم می گویم همه اینها خرافات اس�ت و محال است حقیقت داشته باشد 
ولی آنقدر برایم ب�ا آب و تاب تعریف می کن�د که چه چیز های�ی از آینده و 
چه واقعیت هایی از گذش�ته اش گفته که باالخره خ�ودم را راضی می کنم تا 
بگویم ش�ماره اش را برایم بفرس�ت. لبخندی می زند و می گوید مطمئنم که 
پشیمان نمی شوی و بعد از اینکه فالت را گرفت، تماس می گیری و می گویی 
دست مریزاد! بار اولی نیس�ت که یکی از دوس�تانم فالگیر، رمال، کف بین و 
خالصه یک نفر از این صنف زیرزمینی را به من معرف�ی می کند ولی این بار 
فرق دارد. این بار خانمی  را به من معرفی کرده اند که فال قهوه آن هم تلفنی 

می گیرد.می گوید از عواقب فال حضوری و بیماری کرونا می ترسد و به همین 
خاطر فقط تلفنی فال می گیرد. به دوستم می گویم: مگر فال، فال قهوه نیست؟ 
می گوید: چرا! می گویم: پس قهوه اش چه می شود؟ خودش قهوه را می خورد؟ 
دوستم ابرویی باال می اندازد و با لب و لوچه ای آویزان می گوید:» تو فال بگیر 
نیستی! من را بگو که یک ساعت دارم برایت تعریف می کنم،حاال قهوه را تو 
بخوری یا خودش چه فرقی می کند؟ مهم این است که تمام گفته هایش درست 
اس�ت، باور کن یک چیز هایی می گوید که مو به تن آدمی س�یخ می شود.« 
شماره اش را می گیرم و در کانتکت گوشی به اس�م »اکرم خانم « ذخیره اش 
می کنم. بدم نمی آید به عنوان فال گیرنده گزارش�ی هم از ماجرا تهیه کنم. 
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