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یک قصه با مزهی #نور به قلم ماجده حائری

ایوان آینه

 آقا از اون نارنجکبزرگا هم بذارید! بله؟صدایش یک چیزی اس�ت بین ترس و ابهام .خندهام
را قورت میدهم و خیلی سور میگویم« :نونخامهای!
از اون نونخامهای بزرگا!»
هر نارنجکش اندازهی یک نعلبکی بزرگ اس�ت .اصال من دوست
دارم بگوی�م نارنج�ک! اینک�ه در شیرینیفروش�یهای #قم به
نونخام�های بگوی�ی نارنجک ،هم�ان قدر مضحک اس�ت که در
شیرینیفروشیهای #مشهد به نارنجک بگویی نونخامهای! بلکه
مضحکتر! ولی چه فرقی دارد! مهم ،طعم بینظیرش است!
یک�ی از تفریحات�م در ق�م این اس�ت ک�ه ب�ا رفیق ج�ان برویم
شیرینیفروش�ی معه�ود و ب�ا ب�رق ش�ادی در چش�مهایمان
شیرینیهای خاص و متفاوتش را یک دور از باال تا پایین نگاه کنیم
و بعد هم به آقاهه بگوییم یک جعبهی یک کیلویی بردارد و از هر
کدام دو تا بگ�ذارد درون جعبه و بدهد دس�تمان .بعد هم وقتی
م جلویمان و فقط
رفتیم خانه ،بعد شام ،جعبهی شیرینی را بگذاری 

یکی -فوقش دو تا ،نهایت سه تا -بخوریم برای فرونشاندن ولعمان،
چون تا فردا صبر کردن خیلی سخت است!
اما قم برای من ،نه طعم سوهان میدهد ،نه نونخامهای ،نه ...چون
همهی شیرینیهای عالم را هم که به صف کنی ،اندازهی دو دقیقه
محو شدن در انعکاس انوار «ایوان آینه» شیرینی ندارد؛ اصال طعم
ندارد .طعم نور یک طعم دیگری است...
اینهمه راه را میکوبی میروی ،فقط به عش�ق اینک�ه به ماهبانو
#سالم کنی و عرض ارادتی و بگویی ما از پیش برادرتان میآییمها!
آمدهایم منزل عمهجانمان .بعد هم ناخنکی بزنی به ظرف پر از نور
و شیرینیاش را بچشی و مزهاش را توی قلبت نگه داری تا دفعهی
بعد که...
صحن و سرایش بوس�تانی اس�ت از گلهای ختایی و پیچکهای
اسلیمی که هر چه میگردی و میگردی ،نه سیر میشوی و نه گیج.
دلت میخواهد پلهپلههای مقرنس ایوان آینه را بگیری و باال بروی
و برسی به آسمان و از آن باالباالها رو کنی سوی #مشرق و دست
بگذاری روی سینهات و بگویی :به تو از نزدیک سالم...

