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2 cصتویری از عشق

یادگار  تنها  ربای  را   " عشق  از  تصوریی   " کتاب 

میگذارم. یادگار  هب  زندگیم 

" رادین   " پسرم 

و  اه  خوبی  اپکت  دل  و  کوچک  قلب  ربای 

میکنم  آرزو  را  اه  مهربانی 

ات  مهربانی  قدر  کسی  اگر  حتی  بمان  مهربان  همیشه 

ندانست. را 
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مقدمه     

سالها گذشت و من آموختم

آنجا که صبوری تنها گزینه ی زندگیت میشود یقینا 
بهترین گزینه برای تو بوده است

آنجا ک��ه بردباری یگانه انتخاب زندگیت میش��ود 
حتما درست ترین انتخاب برای تو بوده است.

آنجا که شکیبایی تنها چاره ی زندگیت میشود قطعا 
شایسته ترین تدبیر برای تو بوده است.

و درس��ت همانجاس��ت که پاداش هر آنچه را که 
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گذشتی و گذاشتی خواهی یافت و عشق زیباترین 
ش��کل پاداش اس��ت که برایت ب��ه ارمغان می آید 
هدی��ه ای نفی��س و گرانقدر ب��ر آن همه صبوری، 

بردباری و شکیبایی.

آری سالها گذشت و من هر آنچه را که می بایست 
بیاموزم آموختم نه که  رایگان که به بها 

بهایی س��نگین ب��ه قیمت از دس��ت دادن بهترین 
روزهای زندگیم.
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ظه��ر یکی از گرمتری��ن روزهای تابس��تان بود.
آفتاب��ی داغ و س��وزان از بلندای آس��مان بر س��ر 

زمینیان می تابید.

هوا بش��دت گرم بود اما زندگی جریان داش��ت 
جریان��ی پوی��ا و پیوس��ته از ابتدای ازل ت��ا انتهای 
ابدیت. هس��تی غرق در افکارش در ماشین نشسته 
و مشغول رانندگی بود. وقتی به خانه رسید ساعت 
از 3 گذش��ته بود. ماش��ین را در پارکینگ پارک 
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کرده، سوار آسانسور شد و باال رفت. در آپارتمان 
را که باز کرد هوای خنک خانه برایش مطلوب و 
دلچسب آمد. مادر که در آشپزخانه مشغول انجام 
کارها بود برای اس��تقبال از دخترش به س��مت در 

آمد.

هستی- سالم.

مامان- سالم دخترم، چقدر دیر اومدی؟!

-ببخشید کارم طول کشید.

سپس با کالفه گی ادامه داد:

- نمی دونین بیرون چقدر گرِم!  از  زمین و زمان 
آتیش می باره.
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مادر  لیوان شربت را به دست دخترش داد.

-بخور عزیزم  تا دلت کمی بحال بیاد.

هستی لیوان را از دست مادرش گرفت.

-دستتون درد نکنه.

شربت حس��ابی خنک بود و چسبید. لیوان را بر 
روی میز گذاشته و  نگاهی به اطراف کرد.

-پس بابا کجاست؟

مامان- دید دیر اومدی رفت تو اتاق یه استراحتی 
بکنه، غذا آماده ست برو کارهات رو بکن و بیا تا 

نهار بخوریم.
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هستی به طرف اتاقش رفت لباس هایش را عوض 
کرده ، دس��ت و صورتش را شست و به سمت میز 

نهار خوری آمد. پدرو مادر منتظرش بودند.

-سالم بابا.

پدر-سالم دخترم، خسته نباشی. 

-ممنون ببخش��ید دیر اومدم نبای��د تا االن منتظر 
می موندین.

پدر- مگه میش��ه؟! بدون هس��تی که غ��ذا به ما 
نمی چسبه.

سپس اشاره به صندلی کرد.
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-بشین دخترم.

هستی بر روی صندلی نشست.

-ب��اور کنین من انقدر تش��نه م که دلم فقط آب 
میخواد اصال میل به غذا ندارم.

مامان ش��کوه )مامان هس��تی( در حالیکه داشت 
برای دخترش غذا در بشقاب می ریخت گفت:

-باالخ��ره باید یه چیزی بخوری ت��ا انرژی کار 
کردن داش��ته باش��ی البد از صبح تا حاال هم چیز 

درست و حسابی  نخوردی ؟!

- نه نخوردم یعنی وقتش رو نداشتم.
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آقای کرامتی) پدر هستی(- خوب اشتباه میکنی 
دخت��رم خدای ناک��رده یه هویی از پ��ا در می یای 

حاال بگو ببینم کارها چطوری پیش رفته؟

-ب��د نب��وده تقریبا همه چیز آماده س��ت فقط یه 
س��ری خرید های جزئی دارم که اونم بعد از ظهر 

با مژده و فریبا انجامشون میدم.

مامان ش��کوه- ما هم لیس��تی که نوش��ته بودی 
خریدی��م فقط مون��ده ش��یرینی که فردا س��ر راه 

میگیریم و می یایم.

-دس��تتون درد نکنه ش��ما و باب��ا خیلی زحمت 
کشیدین.
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آقای کرامتی- این چه حرفیه دخترم!  وظیفمون 
رو انجام دادیم ای��ن آرزوی هر پدرو مادری  که 

موفقیت بچه اش رو ببینه.

مامان ش��کوه- واقعا هیمنط��وره الهی که همه ی 
پ��در و م��ادر ها ش��اهد موفقیت ه��ای روز افزون 

بچه هاشون باشن.

آقای کرامتی- الهی آمین.

سپس از دخترش پرسید:

-تبلیغات چطور بوده؟

هس��تی- تا جایی که من میدونم خوب بوده البته 
اون قسمت از کار بیشتر به عهده ی مهران و بهروِز 
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ک��ه اونام انصافا کم نذاش��تن تمام تالشش��ون رو 
کردن تا همه چیز به نحو احسن انجام بشه.

مامان ش��کوه- خوب خداروش��کر پ��س با این 
حساب همه چی واسه ی فردا آماده ست؟

-بله تقریبا آماده ست فقط…..

مامان شکوه -فقط چی دخترم؟

-فقط خودم خیلی آماده نیستم راستش بدجوری 
استرس دارم.

مامان ش��کوه- اس��ترس واس��ه چی عزیز دلم؟! 
پیش بینی های الزم که انجام شده، کارآم که طبق 
برنام��ه خوب پی��ش رفته، مآم که کنارت هس��تیم 
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دیگه جایی برای نگرانی باقی نمونده.

-آخه قدم بزرگی برداشتم.

مامان ش��کوه دس��ت دخترش رو ب��ا محبت  در 
دست گرفت.

-مه��م این��ه که همت ک��ردی و قدم��ی رو که 
دوست داش��تی بر داری برداشتی دیگه کوچیکی 

یا بزرگیش فرقی نمیکنه.

آق��ای کرامتی- مامانت راس��ت میگه دخترم تو 
هر آنچه در توان داش��تی برای این کار گذاش��تی 
تونستی  توانایی ها و  قابلیت هات رو هم به خودت 
و هم به دیگران نشون بدی و ثابت کنی که  در راه 
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رس��یدن به هدفت ثابت قدم بودی واز هیچ تالش 
و کوششی دس��ت بردار نبودی این خودش یعنی 
موفقیت  بقیه ش رو هم به خدا بس��پار مطمئن باش 

زودتر از همه ی ما دست به کار میشه.

هستی با دل گرمی ها و امیدواری هایی که پدر و 
مادر به او دادند کمی آرام گرفت. 

بعد از خوردن ناهار  مامان ش��کوه از او خواست 
تا به اتاقش رفته و کمی اس��تراحت کند. او آنقدر 
خس��ته بود که وقت��ی  بر روی تخت دراز کش��ید 
نفهمید ِکی بخواب رفت! خوابی عمیق و دلچسب 
او را ف��را گرفت. دوس��اعت بعد ب��ا صدای زنگ 

موبایلش از خواب بیدار شد.
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-سالم خانمی.

هستی- سالم، مژده تویی؟

-فکر کنم خودم باشم بذار تو آینه نگاه کنم.

بعد از کمی مکث ادامه داد:

-حدست درست بود خودم هستم"مژده".

هستی درحالیکه داشت خمیازه می کشید گفت:

-آخه چه وقت زنگ زدِن؟

مژده- خواب تشریف داشتین؟

-اآلن که نه دیگه بیدارم کردی.

مژده- خوب اگه میخ��وای دوباره بگیر بخواب 
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ولی باید به عرضتون  برسونم  ساعت شیش و ربِع. 

هستی مثل برق زده ها از جا پرید.

-شوخی میکنی؟

مژده- نه کامال جدی میگم.

-پس چرا زودتر بیدارم نکردی؟

مژده- تو االن ش��اکی ش��دی که چ��را بیدارت 
کردم؟

-حاال من یه چیزی گفتم.

س��پس بلند شد و به سمت آینه رفت . گوشی را 
بر روی میزش و در حالت پخش گذاشت.
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مژده- الوهستی؟

--بله؟

مژده- دقیقا کجا هستی؟

-همینجا در خدمت شما.

مژده- پس چرا صدایی ازت در نمیاد.

-دارم حاضر میشم.

مژده- خدا رو شکر پس باالخره رخصت دادین 
از رو تخ��ت تون بلند ش��ین، حاال بگ��و ببینم کی 

میای ؟

-نیم ساعت دیگه، البته اگه  بذاری.
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مژده- منظورت این بود که زودتر تلفن رو قطع 
کنم؟ 

-یه چیزی تو همین مایه ها.

مژده- باشه اگه مشکل منم که  قطع میکنم .

-صبر کن بگو ببینم فریبا اومده؟

مژده- بله ایشون تشریف آوردن.

صدای فریبا از آنطرف گوشی به گوش میرسید.

-بهش بگو  فس ف��س نکنه زودتر کارهاش رو 
انجام بده و بیاد.

مژده- شنیدی؟
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-بله.

مژده- پس در اسرع وقت اینجا باش.

سپس خداحافظی کرد و گوشی را قطع کرد.

هستی س��ریع آماده ش��د از اتاق بیرون رفته و با 
اعتراض به مامان شکوه گفت:

-چرا بیدارم نکردین؟

مامان- آخه خیلی خس��ته بودی دلم نیومد، حاال 
کجا با این عجله؟

-با بچه ها قرار دارم.

مامان - خیلِی خوب یه چیزی بخور بعدا برو.
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-نه مرسی دیرم میشه.

مامان شکوه اخمهایش را در هم کشید.

-بیخود ت��ا این چیزآیی که روی میز گذاش��تم 
نخوری نمیذارم بری.

-ولی....

مامان- ولی بی ولی همین که گفتم.

هس��تی نگاهی به خوراکی هایی که بر روی میز 
چیده شده بود انداخت و با خنده گفت:

-یعنی همه ی اینارو قراره من بخورم؟!

مامان- هرچقدرش رو که تونستی بخور.
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سپس استکان چایی را بدست او داد.

-دس��تتون درد نکنه این چایی و کیک مامان پز 
رو میخورم ولی وقت واسه میوه خوردن....

مامان شکوه حرفش را قطع کرد.

-وقت واسه میوه خوردن ام داری.

بعد درحالیکه داش��ت پیش دس��تِی پر از میوه را 
جلوی او می گذاشت ادامه داد:

-از صبح تا حاال میوه نخوردی! تا س��الم نباشی 
که نمیتونی فعالیت کنی.

هس��تی برای اینکه دل مادرش را بدس��ت آورد 
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از عصرانه ی مفصلی که زحمت کش��یده و برایش 
آماده کرده بود کمی خورد.

-دستتون درد نکنه حاال اجازه  میدین برم؟

مام��ان- برو دخت��رم در پناه امن خدا باش��ی، با 
ماشین میری؟

-نه با آژانس چون ش��ب ممکنه دیرتر بیام آخه 
واسه شام  با بچه ها داریم میریم بیرون.

مامان- پس بچه هامی رسوننت؟

-بله.

مامان- خیلی خوب مراقب خودت باش عزیزم.
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تاکسی جلوی منزل مژده نگه داشت. هستی که 
فکرش س��خت مغشوش و درگیر بود اصال متوجه 

نشد کی به مقصد رسیدند. راننده پرسید:

-هیمنجاست؟

هستی از شیشه ی ماشین نگاهی به بیرون انداخت.

-بله.

س��پس موبایل��ش را از کیف��ش بی��رون آورده، 
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ب��ه مژده زن��گ زد و اطالع داد ک��ه جلوی درب 
منزلش��ان منتظر اس��ت. کمی بعد م��ژده و فریبا از 
خانه خارج ش��ده و  سوار تاکس��ی  شدند. هستی 

سالم کرد.

مژده- سالم و …

هستی حرفش را قطع کرد.

- میدونم  چی میخوای بگی سالم و زهر مار.

مژده نگاه خصمانه به او انداخت.

-بله دقیقا هیمنو می خواس��تم بگم، تو مثال قرار 
بود زود بیای آره؟!



25 cصتویری از عشق

-خب نشد دیگه ببخشین.

راننده تاکسی پرسید:

-خانم مسیر بعدی تون کجاست؟

هستی آدرس را به راننده داد.

مژده- باالخره میگی چرا دیر اومدی یا نه؟

-اگه بگم دعوام نمی کنین؟

مژده- حاال تو بگو.

-داشتم عصرونه میخوردم.

مژده با تعجب پرسید:

-داشتین عصرونه میل می فرمودین؟
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هستی سرش را به عالمت تایید تکان داد.

فریبا- بابا خیلی کارت درسته !

مژده هم با عصبانیت گفت:

-یعنی تو ما رو اینجا کاش��تی و خودت با خیال 
راحت تو خونه نشستی و عصرونه می خوردی؟!

-البته با خیال راحت که نه…..

فریبا- یعنی می خوای بگی خیالت ناراحت بود؟!

هستی – باور کنین تقصیر من نبود مامانم یه میز 
عصرونه چیده بود از این س��ر تا اون سر همش ام 

اصرا ر داشت که  بخورم.



27 cصتویری از عشق

فریبا - خوب اقال یه تعارف میزدی تا ما م بیایم.

-من به مژده گفتم ش��ماها بیاین گفت نه تو بیای 
بهتره.

مژده – من ِکی همچین حرفی زدم؟!

 - تو نگفتی راه مون این ورِی؟ 

مژده – من گفتم؟! اصال یادم نمی یاد.

هستی باغیض گفت:

-تو الزایمر گرفتی گناه من چیه؟

م��ژده - نه واقع��ا فکر کردم تو خس��ته ای بهتره 
استراحت کنی ما بیایم ممکنه مزاحمت بشیم ،کار 
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بدی کردم؟

هستی خندید.

- نه اتفاقا بسیار کار بجا و پسندیده ای کردی.

فریبا- حاال برنامه چیه؟

-خرید.

فریبا - خرید چی؟

-یه سری چیزآی  خرد و ریزه .

فریبا - مثال؟ 
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- یه سری چیز میز واسه خودم میخوام مثل مانتو 
و ش��ال و  کفش...چه می دون��م از این جور چیزآ 

دیگه.

فریبا - همه ی اینا رو امشب میخوای ببینی؟!

مژده سری تکان داد.

 - هیچی دیگه حاال حاال ها االفیم.

- نخیر قبال دیدم  االن میخوام بخرم.

م��ژده- پ��س بفرمایید ما اینجا ب��رگ چغندریم 
؟! خان��م قبال  گش��ت و گذار آش��ون رو کردن ، 
چیزآی��ی رو  هم که میخواس��تن بخ��رن زیر نظر 

گرفتن خب پس ما این وسط چه کاره ایم؟!
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فریب��ا – بارک��ش باالخ��ره یک��ی بای��د باش��ه 
پالس��تیکهای خری��د رو براش ای��ن ور و اون ور 

بکشونه.

هستی با کالفه گی گفت:

_ وای چقدرغر می زنین ش��ما دوتا سرم رفت ! 
میشه دو دقیقه حرف نزنین؟

مژده رو به فریبا کرد و پرسید:

_با ما بود ؟!

فریبا_ به گمونم با ما بود.

مژده - وا چه بد حوصله!
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سپس به هستی گفت :

_ هس��تی تو امروز خیلی  قاطی هس��تی جریان 
چیه؟

- استرس دارم، میفهمین؟ استرس.

مژده- واس��ه همین تا ساعت شیش و ربع خواب 
بودی! 

فریبا - تازه بعدم یه عصرونه شاهانه  تو رگ زده 
و حاالام داره میره خرید!

مژده – اونم با دوتا بار کش.

هستی نگاهی  به آن دو انداخت.
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_ تموم شد؟ حاال میذارین من حرف بزنم؟ 

آن دو سکوت کردند.

هستی ادامه داد:

-اگ��ه بهت��ون بگم  در ط��ول یک��ی دو هفته ی 
گذشته درست و حسابی نخوابیدم باورتون میشه؟

مژده - خوب چرا نخوابیدی؟

-گفتم که از اس��ترس واسه همین امروز تا سرم 
رو روی بالش گذاشتم چشمام سنگین شد و سریع 
خواب��م برد ب��اور کن اگه تو زنگ ن��زده بودی تا 

بیست و چهار ساعت آینده بیدار نمی شدم.
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فریبا- آخه دختر خوب استرس واسه چی؟

-خوب همش فکر میکنم چی میشه؟

فریبا- قرار نیست چیزی بشه یه کاری رو شروع 
ک��ردی تمام تالش��ت رو ه��م داری میکن��ی تا با 

موفقیت انجامش بدی.

اگه موفقیتی حاصل نشه چی؟  -

فریبا- موفقیت یعنی تالش، کوش��ش، پشتکار، 
همت، غیرت و.... به مجموعه ی همه ی اینا موفقیت 
میگن مهم اینه که خودت از خودت راضی باشی.

هستی سری تکان داد.
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-نمیدونم شاید هنوز وقتش نبود.

مژده- وقت چی؟

-وقت برداشتن چنین قدم بزرگی.

م��ژده- عزی��زم کار بزرگ دل ب��زرگ میخواد 
ربطی به زمان نداره هیچکس نمیتونه بگه چه موقع 
زوده چه موقع دیره مهم دلِت که باید یه وقت آیی 
تو زندگی جس��ارت پیدا کنی و ب��ه دریا بزنیش، 

حاال زدی؟

-چی رو؟

مژده با اعتراض پرسید:
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_ هستی، کجا هس��تی؟! دارم می پرسم اون دل 
صاحب مرده ت رو به دریا زدی یا نه؟

- آره فکرکنم زدم.

مژده- پس دیگه بهش فکر نکن شک و دو دلی 
رو از خودت دور کن و با گامهایی بلند و  اس��توار 

جلو برو، گرفتی؟

فریبا- االن دوباره می پرسه چی رو.

آن دو با هم زیر خنده زدند در حالی که هس��تی 
غرق در اف��کارش بود و تنها به طل��وع صبح فردا 

می اندیشید.
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تاکس��ی مقابل یک مجتمع تج��اری بزرگ نگه 
داش��ت و آنها پیاده ش��دند . دو سه س��اعتی آنجا 
گش��تند و خرید هایشان که تمام ش��د به مهران و 
بهروز زنگ زدند که  دنبالشان بیایند تا برای صرف 
ش��ام به رستوران بروند .مهران برادر مژده و بهروز 
نامزدش بود . آنها هم کالس��ی دوران دانش��گاه و 
دوس��تان صمیمی بودند که هر دو تحصیالتشان را 
در رشته ی دارو سازی به پایان رسانده بودند. بهروز 
اهل مش��هد بود اما بعد از اتمام درس و دانش��گاه 
تصمی��م گرفت تا ب��رای کار در تهران بماند. او  و 

مهران داروخانه ای زدند و مشغول به کار شدند.

هستی سر میز شام خطاب به دوستانش گفت:
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_ بچه ها میخواستم ازتون تشکر کنم.

بهروز-  بابت چی؟

- باب��ت زحمتهای��ی که تو این مدت کش��یدین 
اگه ش��ماها کنارم نبودین به تنهایی نمی تونستم از 

عهده ی کارها بر بیام.

بهروز- کار اصلی رو خودت انجام دادی.

مه��ران- به��روز راس��ت میگ��ه در واقع بیش��تر 
مس��ئولیت ها رو ش��ونه ی خودت بود ما هم سعی 
میکردیم کمکی باش��یم و یه گوشه ای از کار رو 

بگیریم.

- ن��ه باور کنیین ش��ماها کم��ک بزرگی بودین 



38 cصتویری از عشق

اگه حمایتها و پش��تیبانی های ش��ما نبود  واقعا کم 
می آوردم امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم.

مژده - نگران نباش عزیزم، پول ش��ام امشب رو 
که حساب کنی تا حدی جبران میشه.

- اتفاقا همین کار رو می خواستم بکنم .

مهران- دست شما درد نکنه یعنی دوتا مرد اینجا 
باش��ن اون وقت یه خانم دست به جیب بشه ! حاال 

من به کنار فکر نمی کنین بهروز ناراحت بشه!

بهروز- بیخود پای من رو وسط نکش.

مهران- یعنی تو اعتراضی نداری؟!
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بهروز- من یاد گرفت��م رو حرف خانمها حرف 
نزنم.

مژده به او خیره شد.

بهروز پرسید:

 - چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟

مهران - میخواد مطمئن شه پای حرفی که زدی 
میمونی.

بهروز - من با تو بودم؟

مهران - با من که نبودی فقط خواس��تم کمکت 
کنم تا نگاه ش رو بخونی.
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بهروز - الزم نکرده خودم میتونم نگاه همس��رم 
رو بخونم.

مژده -پس  حاضری امضا بزنی؟

بهروز- امضا بزنم؟!

مژده - آره دیگه پای حرفی که زدی امضا بزنی.

بهروز - ولی این تو نگاه ت نبودآ !

مهران - چرا بود اگه ب��ا دقت میخوندی متوجه 
میشدی.

بهروز نگاه چپ چپی به او انداخت .

- تو حرف نزنی نمیشه ؟.
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هستی با لبخند گفت:

-حاال گذشته از شوخی امشب مهوم من هستین.

بهروز- البته من فرداهم غذا ندارم س��ر کار ببرم 
اگه زحمت بکشی و ...

مژده حرفش را قطع کرد.

_ بهروز !

بهروز- جان بهروز.

مهران- میگه حرف زیادی نزن شامت رو بخور.

بهروز_ تو گرفتی چی گفت، نه؟!

مهران_ آره من که مث��ل تو  آی کی یوم پایین 



42 cصتویری از عشق

نیست.

بعد رو به مژده کرد و پرسید :

_ منظورت همین بود دیگه نه؟

_ نخیر خواس��تم پیشنهاد بدم دس��ر رو بریم یه 
کافی شاپ شیک و با کالس البته مهمون آقایون.

بهروز- عزیزم منظورت از آقایون دقیقا کی بود 
من یا مهران؟

مژده- ش��ما نگران نب��اش اونی ک��ه باید بگیره 
گرفت.

مهران_ فکر کنم مشخصا منظورش من بودم.
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سپس نگاهی به هستی انداخت و ادامه داد:

_ اما من فکر می کنم هستی خیلی موافق نیست 
آخه باید زودتر بره خونه و  اس��تراحت کنه چون 

فردا کلی کار داره.

مژده - مهران جان ش��ما لطف��ا از طرف دیگران 
حرف نزن  بذار ببینیم خودش چی میگه.

سپس رو به هستی کرد و پرسید :

_ هستی دسر رو هستی؟

- البته که هس��تم من تو هر ش��رایطی دس��ر  رو 
هستم.
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فریبا به مهران گفت :

- بیخودی زور نزن نمیتونی از زیرش در ری.

بهروز- راس��ت میگه خانما به هرچی نه بگن به 
پیشنهاد کافی شاپ نه نمیگن.

فریبا- االن دقیقا گرفتی؟

مهران - چی رو؟

فریبا - اینکه رو حرف خانما حرف نزنی.

بهروز خندید.

مهران-  زهر مار نیشت رو ببند.

و همه زیر خنده زدند. 
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هس��تی تنها فرزند خانواده کرامتی بود. مادرش 
لیسانس ادبیات زیان انگلیسی و بازنشسته آموزش 
و پرورش بود و پدر هم مهندس برق بود. کرامتی 
ه��ا خاندانی ب��زرگ، اصی��ل و ریش��ه دار بودند. 
پدرب��زرگ آقای کرامتی جن��اب نصراهلل کرامتی 
از خان ه��ای بزرگ ته��ران قدیم ب��ود که مردی 
سرشناس، معتبر و قابل احترام و اطمینان همه فامیل 

و دوستان بود.

پ��در هس��تی باره��ا و بارها از خاط��رات دوران 
بچگی اش در خانه پر از مهر و محبت مادربزرگ  
و  پدرب��زرگ برای او گفته بود. از اینکه دلش��ان 
همچ��ون دریا پ��اک و زالل ب��ود و همچون آینه 
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صاف و ساده، از اینکه درب منزلشان همیشه باز بود 
و سفره پر برکت س��خاوت شان پهن ، از چهره ی 
مهربان و گشاده اش��ان، از صدق و صداقتشان، از 
مرام و معرفتشان، از بذل و بخشش شان واز صفا و 

صمیمیت شان که زبان زد خاص و عام بود.

از اینکه در دس��تگیری از مس��تندان و کمک به 
نیازمندان همیش��ه پیش قدم بودند ن��ه از روی ریا 
و برای خل��ق خدا که برای رضای خدا. پدر آقای 
کرامت��ی" عنای��ت اهلل کرامتی" تنها پس��ر خاندان 
کرامت��ی بود از این رو همه توجه و عنایت خاصی 
به او داش��تند حقیقتاً او نیز جوانی برازنده، الیق و 
ب��ا کماالت بود. عنایت اهلل کرامتی پس از اردواج 
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صاحب س��ه فرزند شد. پسر بزرگش که مجید نام 
داش��ت در همان عنفوان جوانی ب��رای تحصیل به 
خارج از کشور رفت و همانجا ماندگار شد فرزند 
دومش ملوک بود و آخرین فرزند هم پسری به نام 

محمد که پدر هستی بود.

هس��تی ک��ه از خان��واده ای اصیل و ریش��ه دار 
می آمد دختر بسیار زیبایی بود. چهره ای جذاب و 
دلنش��ین داشت با چشمانی سیاه و درشت، مژگانی 
بلند و ابروان کمانی که در نگاه اول نظر هر بیننده 
را ب��ه طرف خ��ود جلب میکرد. او ب��ا قد و قامت 
بلند و اندام موزون و کش��یده اش در هر محفل و 
مجلسی که می رفت تمام چشمها را به سمت خود 
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معطوف می کرد اما با آن همه محاسن و کماالت  
دختری بسیار افتاده و بی ریا بود . 

هس��تی از همان بچگی عالقه عجیبی به نقاش��ی 
داش��ت. از کوچکترین فرصت ها استفاده می کرد 
تا زیباترین لحظه ها را آش��کار کرده و با مهارت 
و تبحر خاصی آنها را به تصویر بکش��د. او دوستی 
نزدی��ک و عمیقی با طبیعت داش��ت با آن حرف 
م��ی زد راز و نی��از می کرد عش��ق می داد عش��ق 
می گرف��ت. عاش��ق آن بود که در دام��ان طبیعت 
بنش��یند تا روحش صفا و صیقل یافته و جانش تازه 

شود. 

دریا را دوست می داشت آنگونه که ساعت ها بر 
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ساحلش نشس��ته و خیره به آب شود. آرامش دریا 
او را آرام می کرد و زمانی که لبریز از حس و شور 
و حال میش��د دلش هوای بوم و نقاشی را می کرد 
تا که ناب ترین و زیبا ترین لحظه ها و صحنه های 

زندگی را به تصویر بکشد . 

پدر و مادر هس��تی که از هم��ان کودکی متوجه 
استعداد خارق العاده و عالقه بیش از حد فرزندشان 
به هنر نقاش��ی ش��ده بودن��د او را در کالس های 
آموزشی و حرفه ای ثبت نام کردند تا با یادگیری 
فنون و ریزه کاری ه��ای کار این هنر ارزنده را به 

طور آکادمیک آموخته و دنبال کند. 

او دیپلم��ش را از هنرس��تان معتب��ر ی گرفت و 


