
 شلوار دارچینی 

 شراره شریفیان نویسنده : 

 

. رژیم میگیرم، نه از فردا ز، از همین لحظه ومیگویم از امرو صبح که بیدار میشوم،مدتها است که هر روز

ه تا ظهر سرم ب. بعنوان صبحانه میخورمپنیر را کمی نان و  با یک تکهقهوه و یا چای فنجان یک صبح 

به ساعت دو که م تلفنی حرف زدن گرم است و نمیفهمم چطور میرسخواندن و نوشتن و امورات منزل و 

و باز سرگرم کارهای مختلف  انجام می رسانمناهار را با مقداری سبزیجات و پروتین به  ناهار میافتم.اد ی

منوش چای و د وعده کند.می هوس خوراکیدلم یک ساعت و نیم بعد از ناهار  ، اما از یک ساعت میشوم.

میدهم و سرم را باز به کارهای وقت  موقع  به دل ضعفه های بیه را میو با یک تکه شکالت تلخ و شاید 

مشغول بررسی و زیر و رو  گرم است، مقدار زیادی از ذهنم ـَرمر ک ن گرم میکنم. همینطور که سو ذهن پ  

 ه پنج ،رسیدن عقربه های ساعت  باست. با خوراکیها ِد لیست خوراکیهای موجود در یخچال و کم کردن  

ون . تلویزیدنبال میکنم مجازو  ریکم شیرین و کم کالچای و خرما یا یک خوراکی اخبار عصرگاه را با 

 یک ساالد با انواع،  ، در حین این کارهاصفحات مجازی را ورق میزنمونگاه میکنم یا تلفنی حرف میزنم 

فکر میکنم اگر فقط دو سه سانت از دور شکمم در گوشه ذهنم دارد ساخته میشود. سبزیجات و کمی پنیر 

جین  بلوز را با شلواررا که سال گذشته همین موقع میپوشیدم میتوانم بپوشم. گلداری  کم شود حتما بلوز

احب ص دارچینی رنگ . به همین راحتیبا دامن گلداری که تابستان خریدم و بعد با شلوار ِست میکنم، بعد 

 پنیر را از ساالد حذف میکنم. امیدواری با  سه دست لباس شدم! 

 شده است . تاریک ساعت شش و نیم عصر است ولی هوا تاریک ِ 

دو سال پیش هدیه گرفته ام . بلوز تا ساخت ساالد را عملی کنم. یاد بلوزی میافتم که به آشپزخانه میروم 

کارد و کاهو را در کاسه رها میکنم و به سراغ کمد و بلوز شیک و زیبا زیبایی است .بسیار شیک و 

ولی حتما هفته دیگر هر دو این بلوزها اندازه ام خواهند . زیر بغلش میِکَشدکه میپوشم . آه این هم میروم. 

 سرمه ایشلوار این بلوز را با شلوار مشکی و دامن کرم و. به آشپزخانه و ساخت ساالد برمیگردم. بود

 . این هم سه دست دیگر. ست میکنم 

ر فکاز دوازده هم گذشته است . در تمام مدت تماشای فیلم سلایر و فیلم سینمایی را تمام کردم ساعت 

صفحات مجازی را نگاه میکنم و اب دهانم را عکسهای غذا و آشپزی در هستم  . فردا و ناهار  صبحانه 

اما  ،عادت دارم خیالبافی کنم تا خوابم ببرد به تختخواب میروم. خواب بهترین راه حل است.قورت میدهم. 



مرکزم . دل ضعفه تجور کرده ام را مرور میکنمکه  شش دست لباس نویی دلم از گشنگی باال و پایین میرود.

تم وی دیس لوبیا پلوی دوسیاد دارچین رمی آیند.  ام خیلی بهگلدار و شلوار دارچینی را به هم میریزد . بلوز

بلوز شیک را اگر با غذا را خوشمزه که نمیکند هیچ حتی بد مزه هم میشود . میافتم . دارچین زیاد اصال 

کاسه آش  ،تابستان قبل که رفته بودیم باغ عمه اینهادامن جینَم میافتم. یاد ؟ ودشلوار جین بپوشم چطور میش

آش هم با کشک خوشمزه است هم ساده . خدا رو شکر آش زیادی تو کاسه نمانده بود . برگشت رو دامنم. 

 وند . بعضی آش ها با ماست هم خوب میش

گوشم روی بالش میگذارم . چراغ را ر شروع میکنم . موبایل را کنارا در موبایلم یک داستان صوتی 

ر د و پدربزرگم  . یاد خانه مادربزرگکوتاه اتوبوس شمیران داستان . خاموش میکنم و چشمها را میبندم 

مادربزرگم چه دستپخت خوبی داشت. کاشکی من هم مثل او میافتم. چقدر با انها خوش میگذشت.  شمیران

لوغ شخیلی عیدها روز اول عید رشته پلو درست میکرد. خانه شان روز اول دستپخت خوبی داشته باشم. 

من هم امسال روز اول عید رشته پلو میپزم. . گوشتو هم گاهی با با مرغ میپخت  هممیشد . رشته پلو را 

وب . ولی از چبا مرغ. کشمش و پیازداغ. یادم باشد پیازداغ اماده بخرم که روی پلو برای تزیین هم بریزم

 مو دل ضعفه تماصبح صبحانه میخورم فردا، فردا . دلم ضعف میرود دارچین استفاده میکنم نه پودر.

 میشود.

 

میروم سر یخچال . ظرف پنیر را بر میدارم . پشتش را گرم میکنم.  اول اب ولرم میخورم بعد نانصبح 

یک قالب کره است. پنیر را میگذارم . کره را برمیدارم و شیشه مربای بالنگ را هم از الی شیشه های 

. ناهار را در عوض اضافه میکنمپیدا میکنم. یک برش نان دیگر به نان در حال گرم شدن مربا جوراجور 

 ۹۹/ شراره. اسفند .کمتر میخورم 

 


