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نوروز فراتر از مرزها زنده است

شهزاد شــکیبا| بازار تجریش را سبزهها دوره
کردهاند و بوی سمنوی عمه لیال هوا را پر کرده .زنی
زنبیل به دست سبزهها را آهســته میچیند روی
کیسههای پالستیکی .دختر کوچکی تنگ بلورینی
را با احتیاط در دســت گرفته؛ با هر دو دســت و از
تمام هیاهوی بازار شب عید تنها همین ماهی است
که در نینی چشمان او میدرخشد .ماهی کوچک
قرمز اما از شــتاب جمعیت هول کرده ،با ســرعت
دور خودش میچرخد و انگار همین لحظه اســت
که جستی بزند و بیفتد زیر دست و پا.
حتی اگر همه کوچهها و خیابانهای این شــهر
هم هنوز بوی عید نگرفته باشــند ،سرپل تجریش
همان جایی اســت که تمام لحظههایش بوی بهار
و سفره هفتسین و ســمنوی اعال میدهد و هنوز
مردانی هســتند که پای دیگهای بزرگ مالقه به
دست ،داد میزنند« :ســمنو! ای سمنو ...مال پای
هفتسین سمنو»...
لیــا در ازدحــام همیــن شلوغیهاســت که
تخممرغهای رنگین را روی بساط دستفروشی رها
میکند و به جایش بسته بسته سنجد میگذارد ته
کیفش« :شد  10بسته ،چقدر میشه؟»
کار هر ســالش اســت به جای یک سفره ،بساط
دهها سفره هفتســین را از همین بازاری که بوی
بهار و اسپند و سمنو و سیر و سنجد میدهد ،جمع
میکنــد و میچیند تــه چمدان و بعــد میرود تا
جغرافیای دیگری؛ آنسوی مرزها.
از پانزده ســال پیش که خانوادهاش تهران را به
مقصــد یک کشــور اروپایی ترک کردنــد ،کارش
همین اســت که ســینهای جا مانده سفرههای
آنها را جور کند و با چمدانی کــه بوی بهار به خود
گرفته ،پرواز کند تا آسمان شــهرهایی که خانهها
و کوچههایشان بوی نوروز نمیدهد و در هوایشان
عطر اسپند تازه و بوی ســماق و سمنو نمیپیچد؛
اما زیر ســقف بعضی از خانههایش دستهایی در
جستوجوی سینهای گمشــدهای است که قرار
اســت در آخرین لحظههایســال خورشیدی که
میرود تا با آمدن بهار نو شــود ،ســفرههای نصفه
و نیمــه را تکمیل کند« :از وقتی کــه خانوادهام از
ایــران رفتهاند ،من فقط سهســال زمــان تحویل
ســال نو ایران بودم و بعد از آن هرســال عید کنار
آنها هســتم و مأموریت خرید بخشــی از وســایل
هفتســین هم طبیعتا با من اســت کــه از ایران
میروم .اوایل فقط برای خودشان میبردم؛ اما االن
دوستان ایرانی دیگرشــان هم سفارشهایشان را
برای من میفرســتند و با خودم میبــرم .اوایل در
گمرک داستانی داشــتیم بعضی از مواد هفتسین
ما برای مأموران آنجا ناشناخته است و سوالبرانگیز
یادم هســت که یک بار به خاطر سمنو ساعتها در
فرودگاه معطل شدم و میگفتند باید برای آزمایش
برود که ببینند چیست!»
برای لیال که تنها بازمانده یک خانواده هشتنفره
در تهــران اســت ،تحویلســال نــو در پایتختی
کــه کوچه کوچــهاش برایــش آشناســت و حاال
شــکوفههای بنفش روی شــاخههای درختانش
نشســتهاند در تنهایی صفایی ندارد و برای همین
هم هســت که حاال دیگر هفتههای آخر اسفند هر
سال مسافر اســت« :دوری از خانواده شب سال نو
برای ما و مخصوصا خودم احساس تنهایی مفرطی
میآورد .ما خانواده به هم پیوســتهای هستیم اما
به دلیل شرایط خانوادگی همســرم خودم امکان
مهاجرت و زندگی نزدیک خانوادهام را ندارم و تمام
سال را زندگی میکنم به امید دیدار چند هفتهای
همین نوروز»....
نــوروز و آداب و رســوم باســتانیاش بخــش
جدانشدنی از فرهنگ ایرانی است و ایرانیها هر جا
که باشند ،نوروز را با شکوهی هر چه تمامتر جشن
میگیرند .ســفرههای هفتسینشــان برپاست و
هوای خانههایشــان بوی تازگی سبزههای نورس،
بوی رویش میدهد« :تقریبــا اکثریت ایرانیهایی
که خارج از ایران زندگی میکنند و من میشناسم
سبزه سال نو را سبز میکنند .بین همه سنتهای
نوروزی و آداب وابســته به ســفره هفتسین ،این
بخش سبزهگذاشــتن انگار فراموش نشدنی است
و یک بــا ِر معنایــی و تعلق عاطفی بــرای همه ما
دارد ،حاال هر جا که باشــیم؛ اما بــههر حال خارج
از ایران خیلی وقتها امکان چیدن یک هفتسین
کامل نیست اما اکثریتشــان با همان وسایلی که
دارنــد ولو ناقص هم که شــده ،هفتسینشــان را
میچینند».
لیــا ســفارشهای هفتســینش را جمــع
میکند توی ســاک کوچکی و چند بسته از همان

سفرههایی با سینهای گمشده

سکههای قدیم که رویشان نوشته «مبارک باد» را
جدا میکند و بعد گم میشــود در ازدحام بازاری
که ایــن روزها خیلــی از آدمهایش تماشــاگران
خستهای هســتند که حتی در روزهای آخر سال
هم برای خرید شــب عید ،آه در بساط ندارند .آنها
که تنها گاه مقابل بساط دستفروشان ارزانفروش
میایستند ،دستفروشانی که نقلهای رنگی و پول
نو میفروشــند و حوضهای آبی کوچک .شــبیه
حوضهــای همــان خانههایی که حــاال دیگر در
حافظه تهران خاکستری ،خاطرهای دورند.
هم شیرین هم غمگین
در جغرافیای ایــران اگر زمان تحویلســال به
نیمه شــب و اول صبح بیفتد ،خیلیها در خوابند
و زحمت بیدارشــدن به خودشان نمیدهند حتی
اگر بقیه بگوینــد« :اگر زمان تحویلســال خواب
باشی ،کل ســال در خواب میمانی!» اما در لندن
جایی که میتــرا و خانوادهاش زندگــی میکنند،
زمان تحویل ســال خیلی از ایرانیهــا بیدارند ،هر
ساعتی که باشد با لباسهایسال نو و رعایت تمام
تشریفات آشنای هفتســین و نوروز ایرانی ،انگار
که این دوری رعایت همه تشــریفات را برایشان
سختگیرانهتر کرده باشــد« :در لندن ایرانیها زیاد
هستند و جامعه متشکلی دارند .در خانواده ما چون
از ایران دور هســتیم و بچههای مــا تجربه عید در
ایران را نداشــتند در این زمینه خیلی سختگیریم.
این اولویت مهمی اســت که این فرهنگ و آداب و
رســوم را به بچههایمان منتقل کنیــم و به همین
دلیل من اینجا تمام مراحل چیدن هفتســین و
دالیل انتخاب ســینها و حتی سبزه سبز کردن را
هر سال با مشارکت اعضای خانواده انجام میدهم
که این فاصله باعث فاصلهگرفتن آنها از این جشن
باستانی و ایرانی نشود».
بــا همــه ســختگیریهای «میتــرا» و عالقه
فرزندانش به جشــن نــوروز ایرانی امــا خودش
میگویــد تأثیر ســبک زندگــی خــارج از ایران
بهگونهای بوده که تا ســالها جشــن کریسمس
برای فرزندانش جذابتــر از عید نوروز بوده بهویژه
در دوران کودکــی و هنوز که هنوز اســت هم آنها
کریســمس را بیشــتر عید خودشــان میدانند تا
نوروز« :ما ســعی میکردیم ماجرای عمو نوروز را
به موازات قصه بابانوئل برای بچهها جا بیندازیم اما
کار سختی بود البته االن که بزرگتر شدند ،ارتباط
بیشتری با مراســم نوروز میگیرند بهویژه اینکه

ما هر ســال همزمان با نوروز جشــنی میگیریم و
دوستانشــان را دعوت میکنیم و اشتیاق دوستان
غیرایرانی آنها برای این مراسم باعث شده ،بچههای
ما هم بیشتر به اهمیت این موضوع توجه کنند».
برگزاری نوروز در کشــورهایی که پذیرای تعداد
زیــادی از مهاجــران ایرانی هســتند هــم از نظر
دسترســی به انــواع غذاها و مواد مورد نیاز شــب
عید آسانتر اســت و هم از نظر حال و احوالسال
نویی دلپذیرتر .اگر شــرایط کاری اجازه بدهد دید
و بازدیدها هم چند روزی به راه اســت اما این برای
همه ممکن نمیشــود ،چرا که عمال زمان تحویل
ســال و تعطیالت نوروزی ایران همزمان با روزهای
کاری اکثریت آنها در خارج از مرزهاست.
یکی از آنها «مهرنوش» اســت و ساکن لندن که
میگوید« :من تقریبا هرســال زمان تحویل سال
ســرکار هســتم .برای افرادی که در مجموعههای
ایرانی کار میکنند ،شــرایط بهتر است چون آنها
اغلب یکی دو روز تعطیل هســتند امــا برای امثال
من کــه در مجموعههای خارجــی کار میکنیم،
نهایتا ممکن است بتوانیم یک روز مرخصی داشته
باشــیم .من اغلب تنها کاری که میکنم این است
که یک هفتســین ایرانی در محل کارم میچینم
اما عمال به دلیل اینکه تنها هســتم ،مراســمی به
آن معنا ندارم؛ شــده که گاهی دلتنگ شوم اما این
دلتنگی بیشتر در ســالهای اول ورودم به اینجا
بوده و بعد از چهارسال دوســتان ایرانی پیدا کردم
که بخشــی از این احســاس دلتنگی با حضور آنها
کمرنگ شده است .کسانی که خانوادگی مهاجرت
میکنند خیلی شــرایط متفاوتی دارند برای ما که
تنها هســتیم نوروز شــاید یک غم پنهانی دارد و
دوری را به یاد ما میآورد».
به گفته او عید مهمترین زمانی اســت که خیلی
از ایرانیها ،ایران را بیشتر از هر زمان دیگری به یاد
میآورند« :ممکن اســت که در همه روزهایسال
آدم اینقدر به مســأله اینکه زمانی مهاجرت کرده
و در کشــور خودش زندگی نمیکند ،فکر نکند اما
بههرحال عید همه اینهــا را برای آدم دوره میکند
و برای من و خیلی از دوستانم این تجربه مشترکی
است که بیشترین احساس دلتنگی را در این زمان
داریم چون بههرحال در کشوری زندگی میکنیم
که حــال و هوای عید را ندارد .مــن خیلی وقتها
ســعی میکنم با دیدن عکسهایی که دوستانم در
شــبکههای اجتماعی میگذارنــد درحال و هوای

بازارهای شــب عید ایران و تهران شریک شوم اما
زمانهایی هم هســت که تماشای همین عکسها
دلتنگیام را بیشــتر میکند .سعی میکنم به روی
خودم نیاورم و این شرایط را بهعنوان چالشی برای
زندگی جدیدم بپذیرم ،اما واقعیت این است که این
حس و حال و این احســاس غم ولو پنهانی در من
هست».
این دلتنگی پیدا و پنهان همان چیزی اســت که
بیشــتر مهاجرانی که تنها هســتند ،در روایتها و
حرفهایشــان از تجربه حس و حال نوروز خارج
از کشور به آن اشــاره میکنند .بعضیها با حضور
در جشــنهای عمومیتر محافل ایرانی راهی برای
مواجهه با ایــن اندوه یافتهاند و بعضیها متوســل
شــدهاند به شــبکههای اجتماعی و نرمافزارهای
تمــاس آنالیــن ویدیویــی .دوربینهــا و موبایل
برایشــان در چنین حال و احوالی معجزه میکند؛
مثال «الهه» هر سال زمانســال تحویل هر جا که
باشــد موبایلش را روشــن میکند و بهعنوان یک
عضو خانواده از راه دور سر ســفره هفتسینی که
در تهران برپا شده مینشــیند .خودش میگوید،
بعد از 10سال مهاجرت به مجارستان این احساس
فاصلــه بهویژه در زمان نوروز هرگــز در او کمرنگ
نشــده« :خیلیها میگویند که بعد از چندســال
دیگر احســاس دلتنگی نمیکنند ،امــا من اگر در
تمام مواقع ســال چنین احساســی نداشته باشم
حتما در زمان نوروز و ســال تحویل احساس غربت
میکنم .االن چند ســالی اســت که از طریق تلفن
و تبلت مجازی هم که شده ســر سفره هفتسین
حاضرم و همین قدر هــم خیلی به من کمک کرده
که بتوانم احســاس بهتری در لحظه تحویلســال
داشته باشم».
امکاناتی مثل ویدیوی زنده و آنالین و همچنین
چتهای صوتی بــرای آنها که دورنــد ،در همین
مناســبتها مانند نوروز که آدمها را بیشتر به یاد
فاصلههــا میاندازد ،داخل ایــران هم حس و حال
مشــابهی ایجاد میکند .چــه بســیارند پدران و
مادرانی که حاال خودشان را به تصویر و خندههای
از راه دور بچههایشــان عــادت دادهاند و همین
تماسهای ویدیویی دلخوشــی برای پر کردن این
فاصلههاست.
برای شمار دیگری از ایرانیها که حاال به زندگی
و گذر عمــر جایی خارج از مرزهای کشــور عادت
کردهاند ،جشــنها و مراسم ســالیانه که با کمک

انجمنهای مردمنهاد ایرانیان خارج از کشــور در
شب چهارشنبهسوری و همچنین به بهانه تحویل
ســال نو برگزار میشــود شــاید جایگزینی برای
جبران فاصلهها باشــد .این نکتهای است که نگار،
از دانشجویان مقیم پاریس درباره آن به «شهروند»
میگویــد« :اینکه نوروز خارج از ایران چه حســی
برای آدم ایجاد میکند ،تحتتأثیر عوامل مختلفی
اســت .یکی از مهمترین آنها کشور و شهری است
که هر فــردی در آن زندگی میکنــد .در پاریس
ایرانیهــای زیادی حضــور دارنــد ،بنابراین برای
جمع کردن آنها و برگزاری مراسم مختلف شرایط
فراهمتر اســت؛ بهطور مثال هرســال در پاریس
جایی کوچک با هماهنگــی نهادهای مربوط برای
برگزاری چهارشنبهسوری در نظر گرفته شده است
و هرســال هم روبهروی برج ایفل کسانیکه نوروز
را جشــن میگیرند با هر ملیتی مراسم مخصوص
دارنــد .جمعیت زیادی هم حضــور پیدا میکنند.
شــاید تفاوت عمده مراســم نوروز ایــران و خارج
از ایران این باشــد که چیزی به اســم عیددیدنی
کمتر باشد ».در شــهری مثل پاریس تعدد مراکز
و موسســات فرهنگــی و حتــی بازارچههایی که
برای فروش محصوالت نوروزی برگزار میشــود،
کار مهاجــران ایرانــی را برای خرید لوازم ســفره
هفتسینشان آسان کرده اما درباره برخی از اقالم
هفتســین دوستداشتنی ،مثل ســنجد و سمنو
یک راه این اســت که ایرانیان مثال سمنو یا سنجد
را طوری نگهداری میکنند کهســال بعد هم برای
اســتفاده پای سفره به کارشــان بیاید و جای هیچ
سینی در سفرهشان خالی نباشد.
به گفته نگار ،برای دانشــجویان و کسانی که کار
میکند ،نوروز میتواند یــک روز کاری یا یک روز
درســی باشــد ،مثل خیلی دیگر از روزهای سال:
«البته میتــوان مرخصی گرفت یــا اینکه غیبت
موجه داشت یعنی یک دانشــجو میتواند بهخاطر
نوروز غیبت خودش را موجــه کند اما این موضوع
عمومیت ندارد .شــاید برخی از مراکز آموزشــی
ایــن را نپذیرند یا بهطــور مثال امســال عید روز
دوشنبه اســت و از ماهها قبل به ما اعالم شده است
که بهخاطر تغییرات به کســی تا سه ماه مرخصی
داده نمیشود ،بنابراین من عید امسال را در محل
کارم حضــور دارم و در کنار همکاران فرانســوی و
بریتانیایی بایدســال نو را تحویل کنم و قطعا حس
و حالش خیلی تغییر میکند تاســال گذشته که

عید روز یکشنبه افتاده بود و با چند نفر از دوستان
ایرانیام لحظه تحویلسال را با هم جشن گرفتیم.
من فکر میکنم حس و حال نوروز بســته به اینکه
به کجای جهان مهاجرت میکنید ،میتواند خیلی
متفاوت باشد».
این همان نکتهای است که علی ،ساکن استرالیا
هم به آن اشــاره میکند ،بهویژه در کشوری که او
در آن ساکن اســت به دلیل قرار گرفتن در نیمکره
دیگری از زمین ،فصلها معکوس ایران هســتند:
«وقتی در ایران بهار اســت ،ما اینجــا فصل پاییز
را میگذرانیم و این خودش نخســتین دلیل است
برای اینکه آدم حس و حال نــوروز را درک نکند.
البته جمع دوســتانهای داریم و ســعی میکنیم با
یک دورهمی ساده هم که شــده ،جشن کوچکی
بگیریم ،اما واقعیت این اســت که من خودم پس از
مهاجرت هم به نوعی عید نوروز را از دســت دادم
و هم احســاس تعلقی به کریسمس نمیکنم؛ انگار
مبدأیی برای شروع یکســال جدید ندارم و همه
چیــز همینطور پیوســته میگذرد و با شــرایط
کشوری که من در آن زندگی میکنم باز زمان سال
نوی میالدی به دلیل حال و هوایی که در خیابانها
و فضاهای عمومی حاکم اســت ،بیشــتر احساس
جشن سال نو میکنم اما اول فروردین و نوروز حاال
بعد از ســالها مهاجرت برایم شبیه یک روز عادی
اما نوســتالژیک است ،بیشــتر لحظاتی است برای
یادآوری خاطرات کودکی و نه بیشتر».
فرصتی برای معرفی :این ما هستیم!
نوروز با همه جذابیتها و آداب و رســوم منحصر
به فردش که حاال چند ســالی اســت در فهرست
میراث جهانی یونســکو جــای گرفته ،خــارج از
مرزهای ایران برای شماری از ایرانیان فرصتی است
برای اینکه بخشی از آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی
را به دیگران معرفی کند و تصویری از امید و رویش
را همانطور که بخشی از فلسفه نوروز است به جای
جنگ و ترور و خشونت به جهان ارایه دهد و بگوید:
«این ما هستیم »...اگرچه در شهرها و کشورهایی
که جمعیــت محدودی از ایرانیــان در آنها زندگی
میکننــد ،از جشــنها و گردهماییهــای بزرگ
به مناسبت نوروز خبری نیســت و تحویلسال نو
عمدتا با دورهمیهای کوچک خانگی جشن گرفته
میشود اما بخشــی از این برنامهها در کشورهایی
مثل کانادا و آمریکا با حضور اسپانســرهای بزرگی
که عموما از میان تاجران و ایرانیان موفق هستند با
شــکوه هرچه تمامتر و در بهترین مراکز فرهنگی و
سالنها برگزار میشود و همه اینها برای این است
که حس و حال نوروز ایرانی با همه جذابیتهایش
در جغرافیــای دیگری از جهان که ایران نیســت،
حال و احوال نوروز را برای ایرانیان به همراه بیاورد.
مرضیه در کانادا دانشــجویســال آخر است و
معتقد اســت نوروز و گردهماییهایی که ایرانیان
هر ســاله به همین مناســبت برگــزار میکنند،
شــناخت متفاوتی از ایران بــرای خارجیها ایجاد
میکند« :این مراســم مختص ایرانیهاست اما کم
نیستند افراد خارجی که همراه دوستان ایرانیشان
در این جشــنها شــرکت میکنند .این مراسم و
هفتســینی که برای خیلی از ما عادی شده ،برای
آنها فوقالعاده جذاب اســت و بهویــژه از زمانی که
بحث جهانی شدن نوروز هم در یونسکو مطرح شده
خیلیها اسم نوروز را شنیدند اما چون امکان سفر
به ایران را نداشتند حاال به نوعی همین جشنهای
سالیانه یا هفتســینهایی که ما سر کار میبریم
برایشان خیلی جذاب است و مرتب درباره جزییات
آنها ســوال میکنند و به نظرم هر کدام از ما خارج
از ایران در مناســبتهایی مثل نــوروز میتوانیم
سفیران فرهنگی ایران باشیم برای اینکه بخشی از
آن دیدگاه غیرواقعبینانهای که نسبت به کشور ما
وجود دارد را تغییر بدهیم و اصالح کنیم».
نوروز بــا همه زیباییهایی که در آداب و رســوم
کهن و باســتانیاش نهفته ،خارج از مرزهای ایران
زنده اســت؛ بدون توجه به مرزها و خطکشــیها
و فارغ از فاصلهها .شــاید با کمی انــدوه و دلتنگی
و شــاید هم بــا دنیایــی از انگیزه و امیــد .چه در
جشنهای خانگی کوچک و چه در گردهماییهای
نوروزی بــزرگ یا حتی در همان هفتســینهای
کوچکی کــه ایرانیهــا در یــک روز کاری روی
میزهایشــان میچینند ،پیام صلح و رویش نوروز
جهانی میشــود .حتی اگر جای بعضی از سینها
ســر ســفرههایی که دور از ایران پهن میشــود،
خالی مانده باشد اما مهم این است که حتی همین
سفرهها با سینهای گمشــده یادمان میآورند که
صدای پای بهار میآید و حاال وقت رویش است.

