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ایرانیان خارج از کشور از تعلق خاطرشان میگویند

هیچ کجا وطن نمیشود
حمید حاجیپور

گزارش نویس

چیزی به نوروز نمانده؛ ســیر و ســماق و سمنو
و ســیب و سرکه را خریده ،ســبزه را از دو هفته
پیش آماده کرده و حاال میخواهد سفره هفت
سین را مثل زمانی که ایران بوده ،بچیند.
«کاوه» میگویــد وقتــی دوســتان و
همســایههای آلمانیاش نخســتین بار ســفره
هفــت ســین را دیدهانــد تعجــب کردهانــد و
دقایقی محو آن شــده بودند .او درباره نوروز و
سفره هفت سین برایشان گفته و حاال هر سال
روز اول نــوروز آنهــا بــرای دیدن هفت ســین و
تبریک سال جدید به خانهاش میآیند چراکه
عقیده دارند نوروز بهترین رسم و سنتی است
که آن را دیدهاند.
چــرا ایــران را دوســت دارم؟ ایــن ســؤالی
اســت که یکهفته مانده به نــورو ز از چند تن
از هموطنانــی کــه در خــارج از کشــور زندگــی
میکنند ،پرســیدهام؛ آدمهایی که سالهاست
بــه هــر دلیلــی نتوانســتهاند رنــگ و رخســار
دیارشان را ببینند.
کاوه احمدی  ۴۵ساله نزدیک به  ۲۵سالی
میشــود کــه در شــهر هانوفــر آلمــان زندگــی
میکنــد .همســرش آلمانی اســت و یک پســر
هــم دارند .او در اکانت اینســتاگرامش اســم و
فامیل و حتی پسوند شهری که به دنیا آمده را
نوشته است و عکسهای متفاوتی از شهرهای
مختلف ایران ،مناطق تاریخی و گردشگری را
به اشــتراک گذاشته؛ از ســی و سه پل و مسجد
جامع اصفهان گرفته تا کلیســای وانک ســنت
استپانوس و آسیاب خرابه جلفای آذربایجان
شــرقی یــا کلوتهــا در شــهداد و جنگلهــای
هیرکانی و سواحل جنوب و...

از او میپرســم کــه ایــران بــرای او چــه
مفهومــی دارد ،آیــا خالصه شــده در طبیعت
چهارفصــل و تاریــخ و گذشــتهاش؟ «باالخره
بخشــی از دوســت داشــتن ایران همین تاریخ
و فرهنــگ و تمــدن قدیمــیاش اســت کــه نه
من بلکــه همه ایرانیها به آن افتخار میکنند
ولی این بخشــی از تعلق خاطر من به کشورم
است.
من در یکی از شهرهای کوچک آذربایجان
شــرقی به دنیا آمدهام و مثل همه هموطنانم
خاطــرات خوبــی از دوران کودکــی ونوجوانــی
دارم کــه آنها را در این کشــور تجربه نکردهام،
زندگــی و ارتبــاط آدمها در آلمــان هیچ وقت
مثــل ایــران نیســت ،آنهــا مثــل مــا رســم و
ســنتهای مختلــف مثــل شــب چلــه و نوروز
و چهارشــنبه ســوری ندارند .مــن در ارتباط با
خارجیهــا و حتــی در شــبکههای اجتماعــی
ســعی دارم کشــورم را بــه آنهــا بشناســانم و
تقریبــاً هم موفق شــدهام و تالش مــن به این
خاطر است که کشورم را دوست دارم».
کاوه احمدی میگوید که سالهاست نوروز
را با ایرانیهای مقیم آلمان میگذراند؛ دلش
بــرای شــهر و محلــه قدیمیاش تنگ شــده و
آرزو میکند روزی برسد که تحریمها برداشته
شوند و مردم ایران راحتتر زندگی کنند.
ســارا رجبــی  ۳۵ســاله همــراه همســرش
نزدیــک به  ۷ســال اســت در اســتانبول ترکیه
زندگــی میکنــد .او ســالی یکبــار بــرای دیــدن
خانوادهاش به تهران میآید .ســارا هم درباره
دوســت داشــتن ایــران چنین میگوید«:شــما
هــر جــای دنیــا که باشــی و هــر چقدر ثــروت و
پســت و مقــام هم داشــته باشــی بــاز هم یک
غریبــهای .وقتــی کســی در ســرزمینی بــه دنیا

ایـــران مـــا

میآیــد خواســته یــا ناخواســته بــه آن تعلــق
خاطر پیــدا میکند آن هم ایــران که مردمش
بــه نظرم بــا بقیه مردمــان دنیــا متفاوتترند
و زندگیشــان هنــوز مثل غربیها بــه مدرنیته
آلوده نشــده .من خانواده هســتهای که بر پایه
ارتبــاط قــوی درون خانوادگــی باشــد در کمتر
کشــوری دیدهام .هنوز هم که هنوز است وقتی
شــب عیــد به ایــران مــیروم ســال تحویــل را
جمع میشــویم خانه پدربزرگ و مادربزرگ.
همه فامیل جمع میشــوند و کلی از خاطرات
قدیمــی را با هم مــرور میکنیم .خــب به این
میگوینــد تعلــق خاطر و دوســت داشــتن .نه
تنها طبیعت بلکه مردم هم نونوار میشــوند.
وقتی توی خیابان راه میروی همه را با لباس
نــو و اتو کشــیده میبینی که به خانه دوســت و
قــوم و خویش میروند .خب این رســم دید و
بازدید را در کدام کشور دنیا میشود دید».
او در ادامــه میافزاید«:وقتــی بعضــی از
ســنتهایمان را بــرای ترکیهایهــا تعریــف
میکنــم از آن اســتقبال میکننــد و میگوینــد
دوســت دارند این مراســم را از نزدیک ببینند
و ترغیــب میشــوند برای ســفر به ایــران .آنها
میگوینــد ایرانیهــا خیلــی میهماننوازنــد و
بــرای میهمــان ارزش زیــادی قائــل هســتند و
ایــن را میشــود از آجیــل
گرانقیمتی که برای میهمان
میگذارند ،فهمید».
محمدرضــا مقیمینــژاد
چیزی به نوروز
 58ســاله مقیــم ونکــوور
نمانده و همه
کاناداســت .او  15سال پیش
ایرانیها هر کجا
همراه همســر و  3فرزندش
که هستند و باشند
بــه ایــن شــهر مهاجــرت
سفره هفت سین را
کردنــد .مقیمینــژاد اهــل
میچینند و همین
مشــهد اســت و میگویــد
احساس تعلق و
دلــش برای ســال تحویل در
ایراندوستی است
حــرم امــام رضــا(ع) تنــگ
که رسم و سنت
شــده .او گهگداری در توئیتر
عکسهــای قدیمــی از
باستانی را زنده نگه
مشــهد و شــاندیز و نیشــابور
داشته است
میگــذارد .از او هــم دربــاره
ایــران میپرســم« .هیــچ
کجــا وطــن آدم نمیشــود
حتــی اگــر غــرق در ثــروت و
رفاه باشــی .وطن یعنی وابســتگی به خانواده
و دوســت و آشــنا و خانه حتی کوچــه و محله.
 15ســال اســت که نتوانســتهام به ایــران بروم
ولی همیشــه به شــهر و محلهام فکــر میکنم
حتــی بعضــی شــبها خوابــش را میبینــم و
وقتی بیدار میشوم دلتنگ مملکتم میشوم.
ایــن را بگویــم کــه سالهاســت رســم و ســنت
نوروز را در ونکــوور با ایرانیهای دیگر به جای
میآوریــم و تقریباً مردم شــهر میدانند نوروز
چه روز فوقالعادهای برای ما ایرانیان است».
چیــزی بــه نــوروز نمانــده و همــه ایرانیها
هــر کجــا کــه هســتند و باشــند ســفره هفــت
ســین را میچیننــد و همین احســاس تعلق و
ایراندوستی است که رسم و سنت باستانی را
زنده نگه داشته است.
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