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هرســال دم عیــد تصمیــم میگیــرد صفحــه
اینســتاگرامش را از روی گوشــی پــاک کنــد .اصــاً
میتوانــد بــه کل غیرفعالــش کنــد .آره ،اینطوری
بهتر است .دیگر وسوسه نمیشود هر  10دقیقه یک
بار گوشــی را بردارد و چک کند چه کسی کجا رفته و
چقدر دارد خوش میگذراند .حاال نه اینکه حسودی
کند اما خب دلش میخواهد دیگر؛ او هم آدم است
آخر .این حال و روز میناست .مینا مجرد و شاغل در
یک شرکت خصوصی است .با پدر و مادرش زندگی
میکند و تنها فرزند مجرد خانواده اســت .عیدهای
مینا تشــکیل میشــود از میزبانــی اقوامی کــه برای
عیددیدنی به خانه پــدر و مادرش که بزرگ فامیل
هستند،میآیند.برنامههمیشههمیناست.تقریباً
هیچ وقت ســفر در برنامه تعطیالت نــوروز برایش
جایی نداشته .نه اینکه لزوماً پولش را نداشته باشد،
باالخــره اندک پساندازی دارد ،اما آنچه پای ســفر
رفتنش را میلنگاند ،شرایط خانه و روال همیشگی
اســت .یک بار هم که خواســت یک تــور تفریحی با
دوســتش برود ،مــادر لب ورچید که حــاال توی عید
داری من را دســت تنها میگــذاری؟ که همین یک
جمله باعث شد مینا قید آن سفر را هم بزند.
حاال اما مینا چند ســالی اســت دل به خوشــیهای
دیگران ســپرده .اولش جــذاب و حتی هیجانانگیز
بود .عکسهای ســفر دوستان و آشــنایان را میدید
و خودش انگار ســفری خیالی بــه آن دیار کرده بود.
عکسهــای رنگــی بــا صورتهــای شــاد و لبهای
پرخنده .عکسهای مسافرتهای خارجی جذابتر
هــم بودند؛ یــک دنیای دیگــر بود به هرحــال .مینا
عکسهــا را به مادر نشــان میداد و با هــم غرق در
تماشا میشدند .مادر هم زیاد سفر نرفته؛ چند باری
مشهد و اصفهان و یک بار مکه ،باقی هم سفرهای
پراکنده به اطراف شهر.
از یک جایی به بعد مینا اما دیگر با عکسها سرگرم

نمیشــد .در واقــع بیشــتر دلــش میگرفــت و بــه
شــانس خودش لعنت میفرستاد .از نظرش همه
خوشحالتروخوشبختترازاوبودند.دوستهایش
یکی یکی ازدواج میکردند و اینستاگرام پر شده بود
از عکسهــای دونفره شــان .دونفره ســال را تحویل
میکردند ،دونفره ســفر میرفتند و دو نفره ســیزده
را بدر میکردند؛ همهاش جلوی چشمهای مینا که
هم بییار بود و هم فرسنگها دور از سفر.
مینادلشمیخواستصاحب
یکــی از آن عکسهــای رنگــی
شــاد باشــد؛ در کمپینــگ ،در
هتــل ،در قلعــهای تاریخی ،در
عکسهای سفر
کنار ساحل و...
دوستان و آشنایان
حــاال یکــی دو ســال اســت بــا
را میدید و خودش
خودش کلنجــار مــیرود دیگر
ســراغ اینســتاگرام نــرود اما باز
انگار سفری خیالی
وسوســه میشــود .امســال امــا
به آن دیار کرده
قطعــاً اینســتاگرام را از روی
بود .عکسهای
گوشیاش پاک خواهد کرد.
رنگی با صورتهای
هالــه صاحــب یکــی از آن
شاد و لبهای
عکسهــای دونفــره شــاد
پرخنده .عکسهای
اســت .هرســال عید پسزمینه
مسافرتهای خارجی
عکسها عوض میشــود .یک
جذابتر هم بودند؛
ســال آنتالیــا ،یــک ســال دبی،
یک دنیای دیگر بود به
یــک ســال هــم اســپانیا .بله با
هرحال
آن ســفر اروپایــی آخــر ،دیگــر
حسابی آه از نهاد همه درآورد.
دوستها دیدند و شاد شدند و
دشمنها البد حسابی حسرت
خوردنــد .هالــه اصــاً همین را
هم میخواهد .ســر همان ســفر آنقدر با شــوهرش
جنــگ و دعــوا کرده بــود تا عاقبت راضی شــود قید
پسانداز چندین و چندســاله را بزند و راهی سفری
یک هفتهای به اســپانیا شود .حاال اینکه هتلش سه
ستاره بود و شهرش کمی دورافتاده ،اهمیت زیادی

نداشت ،مهم همان لوکیشینی بود که باالی عکس
میخــورد و هالــه را چندیــن قدم بلنــد از بقیه جلو
میانداخت .در طول همان یک هفته چیزی حدود
 50عکس در اینســتاگرام گذاشــت و کلی اســتوری.
از لحظه بیدار شــدن و آفتــاب مایل روی کف چوبی
اتــاق گرفته تا بشــقاب صبحانه با منظــره دلانگیز
دریــا تا لیــوان چــای و قهوهای که کپشــنی رمانتیک
برایش نوشته بود و در نهایت گفته بود که جای همه
دوستان خالی است.
همــه میداننــد هاله هر عیــد حتماً برنامه ســفری
جــذاب دارد و بــا آپلــود روزی حداقــل  5عکــس در
اینستاگرام فعال خواهد بود .هاله در تمام عکسها
شــاد و خندان اســت و به نظر میرســد خیلــی دارد
بــه او خوش میگــذرد و رابطهاش هم با شــوهرش
بشدت عاشــقانه است .این وسط کســی خبر ندارد
آنها بارها تا پای جدایی پیش رفتهاند و مشکالتشان
آنقدر عمیق اســت که اخیراً در خانه اتاقهایشان را
هــم از یکدیگــر جــدا کردهاند .اگر هنــوز چیزی هاله
را در ایــن زندگــی نگه مــیدارد ،تصویری اســت که
در اینســتاگرام از خــود و زندگــیاش بــرای دیگــران
ســاخته .چطور میشــود این تصویر زیبا و آرمانی را
به یک باره نابود کرد؟ نه ،اینجوری دشــمنها شــاد
میشوند و میگویند آهان ،دیدی! یک جای کارشان
ایراد داشــت .گفته بودیم خوب و خوش بودنشــان
تصنعی اســت .آخر مگر میشــود همه چیز اینقدر
خوب و رؤیایی باشد؟!
هاله اینها را بارها در ذهنش مرور کرده و هربار به این
نتیجه رسیده که بهتر است این تصویر را هرطوری که
هست ،حفظ کند .امسال هم به رسم سالهای قبل از
مدتها پیش در تالش است سفری را برنامهریزی کند.
اوضاعمالیزیادخوبنیستوپساندازقابلتوجهی
همندارندامایکتورارزانقیمتگرجستانپیداکرده
که حداقل امکانات را دارد ولی به هرحال سفر خارج
است دیگر و میارزد .هاله امسال هم اینستاگرامش را
پر میکند از عکسهای شاد و رنگی.

