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 !زوايای حسی و لمسی نوروز 

 
 

 ٢ن نوروز برای م.....از ديرباز؛ يعنی دوران کودکی ؛ يعنی ھمان روزگاری که موضوع نوروز درتاروپودمان نشست 

حس المسه و لمس خوراکی ھای نوروزی و اسکناس نو که حاال جای . کرد   حسم کارمی٢ اصلی داشت که با ۀجنب

اين يکی ھمان حس سنگينی است که توی قطب شمال ! و حس جوانه ھای بھاری ..... خودش را به خاطرات سپرده است

  . رسد   از راه می]حمل[درھمان فروردينکنی ؛ حتی اگر سبزه و چمنی نبينی ؛ ولی  ھم بوی آن را حس می

زنم آن زرنگی که با مريم به طويله رفت و بعد تقصير  حدس می. اين نگارش تقويمی با جنبش طبيعت قابل تحسين است 

 سمس و نوروز ھمزمان میکرد ؛ حاال کر اگر تاريخ رفتن به طويله را اول تابستان انتخاب می.....را گردن خدا انداخت

  .  تاريخ را درنظر داشته باشيم ٢ حاال ما ايرانی ھای تبعيدی بايد ولی. شد 

گفتم که آن حس المسه يا لمس خوراکی ھای نوروز ؛ ساليان است جای خودش را به مشتی خاطره سپرده است ؛ 

 ھنوز  احتماالً .برم  گاھی به تخيل خودم پناه می ؛ ولی درپرداختن به جزئيات.....خاطراتی واقعی با استخوان بندی محکم 

قبل ازآن واقعه ؛ آن .  مان به گرمی گذاشت ۀ مان با شوھرعمۀدوران ابتدائی بود که ما دريکی ازنوروزھا رابط

جھت ! شد  گرفت بلکه با سردی و احتياطی بی مورد ازکنارمان رد می  مورد بحث ؛ نه تنھا ما را تحويل نمیۀشوھرعم

 تای آنھا ھم مرتبتربودند و ٢ مربوطه ۀ عم٣ازميان .  فاميل داشتيم کالً ..دائی وتنابھی عمو و عمه و ع ما مقدارم،اطالع

 فاميل ؛ تلويزيون داشتند و سنتی ۀ عمه ازميان ھم٢آن .  فاکتوربود ٢شاخص اين مرتبی و مرفھی برای من ! ھم مرفه تر

  ......!تر فاميل سفره ھای ھفت سينشان ھم شيکتربود و ھم بزرگۀآنھا ازميان ھم. نبودند 

 امورات تحت ۀکه خودشان قدرت تصميم گيری نداشتند و ھم  عمه داشتند و آن ھم اين٢اما يک اشکال عمده ھم اين 

دادند ولی حق دست زدن  ازجمله سفره ھای ھفت سين را ھمه ساله فقط نشانمان می. ھژمونی و فرامين شوھرھا بود 

 ھفت سين جدا بود و ۀاتاق سفر.  بوديم حق ديدن سفره را ھم نداشتيم درمواقعی بچه ھا که ما! کسی نداشت حتی بزرگھا 

بردند و سريع  عمه و شوھرعمه با تشريفات مخصوص مھمانان را برای ديدن سفره ھفت سين می! اتاق پذيرايی جدا 

فره افتاد تقريبا نفسم چشمم که به س.  ھفت سين را داشتم ۀ ديدن سفرۀآن سال اولين باربود که من ھم اجاز. گرداندند  برمی

 زيبا و بزرگ ، چرا جزو ۀال درذھنم نشست که اين سفرؤآن روزاولين س! ھم بزرگ بود و ھم پر و ھم رنگی . گرفت 

  ؟!اقالم ممنوعه است 

کرد با دافعه و نگاھی شک  شوھرعمه نامھربان نبود ولی ھروقت با من برخورد می. عمه مھربان بود ولی اختيارنداشت 

  سفره را نمیرمھمانی تمام شد عيدی ھم گرفتيم ولی من درفکر بودم که تا عيد سال بعد ؛ ديگ. شد  نارمن رد میکزا دار
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که برای رسيدن به اين ممنوعه ھا چه بايد  ديديم و طی يک سال چه برسرسفره و خوراکی ھا می آمد ؟ و خالصه اين

  ؟!کرد 

شايد . زدم  لباسھای عيد که لباس مدرسه ھم بود درکوچه پرسه میبا . داد  االت ھمچنان آزارم میؤفردای آن روز س

شوھرعمه . بدون ھيچ سناريو يا بھانه ای و يحتمل ناخواسته درزدم .  کيلومتر بعد ناخواسته جلو خانه عمه بودم ٢حدود 

بود و آن سال مشغول جواد پسرعمه ام . با جواد کاردارم : خواھی ؟ گفتم  چه می: جلوی درظاھر شد و بانگرانی پرسيد 

تالش برای گرفتن ديپلم بود ومن درابتدائی بودم ؛ يعنی ھمين تفاوت سنی باعث شد که شوھرعمه جلوی خنده اش را به 

به ھرحال . توانستيم داشته باشيم  وقت با بچه ھای عمه به دليل ھمين اختالف سنی کاری نمی زوربگيرد ؛ چون ھيچ

ولی من سايه عمه را . ه نيستند عمه ات ھم نيست و الی درب خانه را تنگترکرد بچه ھا خان: شوھرعمه جواب داد 

با دلخوری خداحافظی کردم و رفتم سرکوچه کمين کردم تا به زعم . ازپشت شيشه ھال ديدم که مشغول قدم زدن است 

 تا اين. تظربمانم  خوبی بود تا من حدود يک ساعت سرکوچه منۀدروغ شوھرعمه انگيز. خودم مچ شوھرعمه رابگيرم 

خودم را نشان . دانم ترسيدم ويا حسی غريب مرا ازمچ گيری بازداشت  نمی. که عمه و شوھرش ازخانه بيرون زدند 

  !و عمه و شوھرش باالجبار رفتند به مھمانی . ندادم 

رفتم جلو و ضمن سالم و تبريک به حبيب . ی مثل برق ازذھنم گذشتئچشمم به حبيب کفترباز که افتاد سناريو

فقط بگو .....عيد خودت مبارک بچه : نگاه شک داری کرد و گفت ... حبيب ھم ازسالم و تبريک من متعجب .....کفترباز

ميتونی قالب بگيری و ! دوچرخم رو خونه عمه ام جا گذاشتم و اونا ھم رفتن بيرون ". ؟ گفتم ھيچی !خواھی  چی می

 براندازی کرد و يحتمل ا حبيب دوباره من ر" ازدرب باال برم و دوچرخه رو از توی حياط بردارم ؟کمک کنی من

خورد ؛ پس کمک  موضوع دزدی ھم به اين فسقلی نمی. ھم ما را ميشناخت و ھم عمه ما را . االتی ازذھنش گذشت ؤس

بدون بازکردن در؛  .مشقت به حياط رساندم با کمک حبيب ازدرباال رفتم و خودم را با .به من برايش مشکل ساز نيست 

گوشم را چسباندم به ! فھميد که دوچرخه ای درکارنيست  کردم حبيب می ازحبيب تشکرکردم ؛ چون اگردرب را بازمی

.  ھفت سين شدمۀازحياط کوچک وارد ھال شدم و بعد وارد اتاق سفر! درحياط ؛ تا صدای دورشدن حبيب را خوب بشنوم 

ھا ل آشغاۀھم. اول حسابی نگاھش کردم و بعد تا خرخره خوردم . و سفره و لذت شکستن حريم ممنوعه ھا حاال من بودم 

؛ دم و پرش کردم ازانواع خوراکی ھازيرپيراھنم را درآور. ولی باز حرصم تمام نشد . ريختم  را ھم با لج روی فرش می

  .راکی وبا احتياط ازخانه عمه خارج شدم با رضايت و زيرپوشی پرازخو. به جزميوه که تھديد له شدن داشت

فقط مادرھنگام خواب با تعجب . کسی نفھميد که چه بود و چه شد . خوراکی ھا را جا سازی کردم و زيرپوش را پوشيدم 

 تو چرا بوی آجيل و سوھان گرفتی ؟ اين لکه ھای روغن روی زيرپوشت چيه ورپريده ؟ باز چه گندی به قالب ":پرسيد 

   "زدی ؟

 شان زده بود ۀآنھا از دزدی که شب قبل به خان.  ما آمدند ۀردای آن روزعمه و شوھرعمه برای بازديد متقابل عيد به خانف

خدا مرگش بده اين : گفت  و ننه جان ھم وسط تعاريف ھی می! برده بود ....که چقدروسائل و اينا ی زدند و اينئحرفھا

دانم کجای  نمی. امورخالی بندی وشاخ وبرگ دادن به دزدی ؛ با عمه بود شوھرعمه ساکت بود و ....! دزد بی انصاف را

 شوھرعمه با ما ۀ خودمان را نتوانستيم بگيريم و شايد ھمين موضوع باعث خوب شدن رابطۀتعاريف عمه ما جلوی خند

  !شد 

صندلی بياورد باال و چون خواھد از زير زمين  می": آنھا آن شب رفتند و فردای آن روز شوھرعمه آمد و به مادرم گفت 

وارد خانه شدم فاز !  ننه ھم با کلی سفارش ما را فرستاد کمک شوھرعمه "!تنھا است به اسماعيل بگو که بيايد کمک من 

ی ئعمه نبود و شوھرعمه گفت بريم توی اتاق سفره ھفت سين ؛ با ھم چا. فھميدم  مثبت راحس کردم ولی دليلش را نمی

 وارد اتاق ھفت "باشه بعدا؛عجله نکن": شوھرعمه ھم گفت "چی ميشه ؟....ندلی و کمک و اينا  پس ص:"گفتم. بخوريم 
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که  سين که شدم سفره مرتبترو حتی پرترازقبل شده بود ھرچند برای من ديگرممنوعه نبود وکنجکاو ھم نبودم ؛ ولی اين

.  چای آورد و تقريبا مشغول درد دل بود شوھرعمه برايم.  ساعت ھمه چيزمرتب شده بود تقريبا کف کردم ٢۴درکمتراز

تو ذاتت ":  که گفت  است حرفھا و درددلھايش يادمۀفھمم يا نه ؟ ازميان ھم برايش مھم نبود که من حرفھايش را می

وقتی راھھای مسالمت آميز بسته باشد آدم ":  ما ھم به عقلمان نرسيد که بگوئيم "!خراب نيست ولی روشت غلطه 

داشت حتما  گفت اگه دختری به سن و سال من می":  يه چيز ديگه ھم گفت "!راھھای ديگراقدام کند شود از مجبورمی

 : گفتم"ميدانی چرا ؟": شوھرعمه ادامه داد .  من گوشم با شوھرعمه بود و نگاھم روی سفره ھفت سين "!ميدادش به من 

  "!چون خيالم راحته که تو ازگرسنگی نميميری ": گفت . نه 

 رفتارشوھرعمه کامالً  .سفره ھفت سين برايم عادی شده بود! ھم شنيدم و ھم نفھميدم که منظورشوھرعمه چه بود آن روز 

ال ؤبا گرمی ازھم خداحافظی کرديم ولی بازھم س. ی صندلی بھانه بود ئجاه جاب. نسبت به من عوض ومھربان شده بود 

پس آنھا . وراکی ھای مسروقه درآن زمان کم ؛ بعيد بود ازعمه و شوھرعمه اين سرعت عمل برای خريد مجدد خ.....! 

 ؟!توانست باشد  انبارخوراکی ھای خانه عمه کجا می......يک انباری بايد داشته باشند 
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