تقدیم به روح عزیز و آقاجون

آقای امیدوار
رضا صومعه :زندگی برایم بیمعنا شده بود .غم
از دست دادن بزرگان (مادربزرگ و پدربزرگ
مادریام) در عرض تنها چهل روز شانههایم
را چنان زمین زده بود که واقعا نای بلندشدن
نداشتم .نبود آنها باعث شده بود که #زندگی
را #مردگی بدان�م و برای ادامهی آن هیچ انگیزهای نداش�ته
باش�م .پرندهای ش�ده بودم بدون بال که تمام دنیا را #قفس
میدیدم .اللهای شده بودم پرپر که حوصلهی هیچ گلدانی را
نداشتم .آخر نبود آنها -عزیز و آقاجون -ما نوهنتیجهها را مثل
ماهیهایی کرده بود که از #آب به #سراب و از #دریا به #کویر
تبعید شده بودند .بیآقاجون و عزیز ،مریضان واماندهای بودیم
که هیچ بهانهای برای ادامهی #حیات نداشتیم!

#عزیز که رفت ،باز دلمان به وجود #آقاجون خوش بود؛ به
خندههایش ،به ش�وخیهایش ،به حافظخواندنهایش ،به
قرائت قرآنش ،به زیارت عاشورایش ،به نمازهای قشنگش،
حتی به اش�کهای جگرس�وزش در غم همس�ر و همسفر
دیرینش اما آقاجون هم که رفت ،ستون خاندان فروریخت.
دلمان کنده ش�د .قلبمان هری ریخت .یتیم شدیم .همه
یتیم شدیم .گاهی چه زود ورق زندگی به مردگی برمیگردد.
همهاش چهل روز طول کشید .خیلی شنیده بودم که زندگی
#فراز و #نشیب زیاد دارد ولی آن روز که آقاجون را در بستر
لعنتی #مرگ دیدم و چشمانش را برای همیشه بسته دیدم،
حتم کردم از این ش�کالت ،دیگر فقط تلخ�ی آن نصیب ما
میشود!

القصه! تا همین یکس�اعت پی�ش ،رنجور و ن�االن و بلکه
افس�رده و مأیوس به تصاویر آقاجون و عزیز که در گوشی
موبایلم ذخیره کرده بودم ،نگاه میکردم و مدام غم و غصه
میخوردم که یکدفعه چش�مم به فیلمی افت�اد که بعد از
فوت عزیز ،خ�ودم از آقاج�ون گرفته ب�ودم؛ آقاجونی که
داشت ما را #نصیحت میکرد به صبر و توکل و امیدواری ...و
من ناگهان یاد حرف چند ماه پیش آقاجون به مادرم افتادم
که شوخی -جدی برداشت گفت« :به جان هاجرننه همین
الساعه میخواهم بروم ثبتاحوال ،فامیلیام را عوض کنم،
بگذارم آقای امیدوار!»
آهای آق�ای امی�دوار! آه�ای آقاجون امی�دوار! ت�و را به
چش�مهای همیش�ه مهربان عزیز قس�م میده�م که مرا
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ببخش�ی بابت این کفریات که تا االن نوشتم! قول میدهم
برای شادی روح شما زوج عاش�ق هم که شده ،همین االن
بروم س�ازمان ثبتاحوال واق�ع در اعماق دل�م و داد بزنم:
این درس�ت که عزیز و آقاجون نیس�تند و این هم درست
که داغ فراق این مادر و پدر شهید حقیقتا برای ما سنگین
اس�ت اما اتفاقا هنر آن است که در س�ختترین سختیها
همچنان #امیدوار بمانی! نه! مزهی این شکالت ،آنقدرها
هم #تلخ نیست که در س�طور باال نوشتم! فقط کافی است
یاد خندههای مکرر عزیز بیفتم و لبخندهای ش�یرینتر از
شکر آقاجون!
هی رئیس! زود باش اسمم را عوض کن! من هم مثل آقاجونم
«آقای امیدوار»م!

