کتابچه دوم

زندگی

عید خوب است اما بدون دید و بازدید

ما از عیددیدنی متنفریم
یگانه خدامی

گزارش نویس

تصویری کــه قدیمیها از عید دارند بــا تصویر جوانهای امــروز از نوروز ،زمین تا آســمان فرق دارد.
برای قدیمیها عید نوروز یک ضیافت دوستداشتنی بود از  15اسفند تا سیزده بدر .با همه رسمها،
خندههــا و رنگهایــش .با همــه عیددیدنیهــا و دیدن فامیل و دوســت .نــه اینکه بــرای جوانهای
امروزی عید بیاهمیت باشــد ،نه! آنها هم ذوق شــب عید و خرید سبزه و وسایل هفتسین را دارند
اما دقیقاً فقط تا همین جا .آنچه بعد از ســال تحویل اتفاق میافتد غیر از ســفر رفتن و فیلم و سریال
دیدن و خوابیدن ،یک جورهایی ملک عذاب خیلی از جوانهاست .دوستش ندارند و به هر قیمتی
و با هر شیوهای میخواهند از دستش فرار کنند .فرار از دست عذابی به نام عید دیدنی!
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ëëدیاکتیوتا15فروردین
نه عیدی گرفتن میتواند دلشان را با عیددیدنی
صــاف کنــد نــه شــیرینی و شــکالت خــوردن .از چند
روز قبــل از عیــد غر میزنند و برای پــدر و مادر خط و
نشــان میکشــند که اگر کســی برای عیددیدنی بیاید
از اتاقشــان بیرون نمیآیند و کســی هــم حق ندارد
مجبورشــان کند برای پــس دادن بازدید و میهمانی
رفتن .کم هم دعوا نکردهاند ســر ایــن موضوع و چه
عیدهایــی را که بــا داد و هــوار برای خودشــان و بقیه
زهرمــار نکردهاند .حاال که بیشــتر زندگــی جوانها یا
ی از آن در شــبکههای اجتماعی
حداقل بخش مهم 
میگــذرد غــر زدنهایشــان را آنجــا هــم میبرنــد.
غرهایی که معموالً از اول اسفند آغاز و هرچه به عید
نــوروز نزدیک میشــویم با قدرت بیشــتری پیگیری
میشود .البته در طول سال هم به بهانههای مختلف
گاهی تکهای به عیددیدنی میاندازند و تنفرشــان را
در شوخیهایشــان باالخره اعــام میکنند« :فوبیای
عیددیدنــی گرفتــم از االن»« ،فاجعــه اصلی اینه که
یــارو کلــه صبــح میــاد عیددیدنــی»« ،کاش
عیددیدنــیای در کار نبود ،شــماره کارت میدادیم،
عیدیارو کارت به کارت میکردن»« ،کاش میشد دو
هفته عید خودمو دیاکتیو کنم .هیچکدوم از کسایی
کــه میرن و میــان عیددیدنی رو نبینــم ۱۵ .فروردین
خودمو اکتیو کنم دوباره برم سر زندگی روزمرهام».
دلیــل ایــن همــه تنفرشــان از یک رســم قدیمی
خیلــی هم پیچیــده و عجیــب و غریب نیســت و در
ل اصلی
چنــد مــورد خالصه میشــود .الاقــل دو دلی 
اینهاســت؛ پشت ســر هم و چندبار دیدن فامیل در
طول یکی دو هفته ،معاشرت با آد مهایی که به قول
خودشان با آنها میانهای ندارند و باید به شوخیهای
بینمکشــان بخندنــد .ســارا در خیابــان ولیعصر و

باالتر از میدان ،میان مردمی که حاال جمعیتشــان
در پیادهرو چند برابر روزهای دیگر سال شده آرام راه
میرود و بیخیال گاهی نگاهی میاندازد به مغازهها.
روبهروی یکی از کفشفروشــیها میروم کنارش
و ســر صحبــت را بــاز میکنم .تــا اســم عیددیدنی را
مــیآورم میگویــد«:اوه اوه» میگویــم تــو هم بدت
میاد؟ چشمهایش را میبرد باال بعد نگاهم میکند و
میگوید«:افتضاح! یعنی چی آخه؟» دلیلش تقریباً
همینهایــی اســت که نوشــتم:
«سال تا سال طرف را نمیبینی
مهمتریندلیل
بعــد مجبــوری بــه فاصلــه یک
مخالفت جوانها با این
روز دو بــار ببینیــش .تازه ممکن
رسم که روزی دوست
اســت بــروی خانــه یــک فامیل
داشتنی بود «سؤال»
دیگر و آنجا هم او را ببینی .واقعاً
است! سؤالهایی که
چــرا کســی ایــن رســم را عــوض
میهمانهاومیزبانها
نمیکند؟»
علیرضــا و مهدیــار را در
از جوانها میپرسند:
خیابــان کریمخــان میبینــم .از
«درست کی تموم
یــک کافه بیــرون میآیند و بلند
میشه؟ چرا ازدواج
بلنــد میخندنــد .آنهــا هــم تــا
نمیکنی؟کارپیدا
موضــوع گــزارش را میشــنوند
نکردی؟ چرا بچه دار
باهم میگویند« :وای وای!» بعد
نمیشین؟!»
مهدیار میگوید« :بابا بنویســید
بــرای عیددیدنــی بیخیــال مــا
شــوند ».علیرضا از این میگوید
که خیلی از فامیلهایشان را دوست ندارد« :از بعضی
بچههایشــان بدم میآید .وقتی هم میآیند خانه ما
پــدر و مادرم مجبــورم میکنند با آنها حــرف بزنم و
گرم بگیرم .بابا فازمان بهم نمیخورد .اما مگر گوش
میدهند؟» جالب اســت کــه مهدیار و خانــوادهاش
خیلی هم فامیل ندارند اما برای همانها هم جبهه

میگیــرد« :ما کــم جمعیتیم .خیلیها هــم رفتهاند
خــارج .مادر و پدرم خانــه یکی دو نفر میروند و آنها
میآیند همین .تازه اگر برویم سفر که دیگر هیچ .اما
برای همان دو ســه تا هم گاهــی حوصله ندارم .دلم
میخواهد ولو شوم و صبح تا شب سریال ببینم یا تا
لنگ ظهر بخوابم یا عصر با بچهها بروم بگردم .اینها
از عیددیدنی جذابتر است».
ëëبهشماربطیندارد
اینهایــی که برای تنفــر از عیددیدنــی خواندید،
میشــود گفت دلیل اصلی نیستند .مهمترین دلیل
مخالفــت جوانهــا بــا ایــن رســم کــه روزی دوســت
داشتنی بود «سؤال» است! سؤالهایی که میهمانها
و میزبانها از جوانها میپرســند« :درست کی تموم
میشــه؟ چرا ازدواج نمیکنی؟ کار پیدا نکردی؟ چرا
بچه دار نمیشین؟!»
ایــن ســؤالها دســتمایه شــوخی و خنــده در
شــبکههای اجتماعــی هــم هســت ،مخصوصــاً در
ایــام عیــد« :پارســال هرکــدوم از فامیلهــا کــه برای
عیددیدنی میومدن میپرســیدن خوب به ســامتی
ســیما جــون کــی قــراره ازدواج کنــه؟ منــم بــا کمال
احتــرام جــواب مــیدادم دیــروز .امیــدوارم امســال
دیگــه نپرســن چــون بایــد بگم هفتــه قبــل و جمله
طوالنی میشــه و من حوصلشو ندارم»« ،بعد از رمز
ی تو چنده ،شــارژر ســوزنی داری؟ مقام دوم رو
وایفا 
در بیــن پرتکرارتریــن ســؤاالت عیددیدنــی داره .زن
نگرفتی؟هم رو ســکوی ســومه»« ،چرا چاق شدی؟
چراالغرشــدی؟ چرا عروس نشــدی؟ چــرا زندهای؟
چراچراچــرا؟ عیددیدنــی بــرای مــن یعنــی همین
اعصاب خردکنیهای معــده دردآورمزخرف« ،».به
نظــرم تو عیددیدنیهای امســال هرکی پرســید چرا
ازدواج نکردی ظرف آجیل رو بکوبین تو دماغش».
اینقــدر ایــن ماجــرا جــدی اســت کــه تیشــرت
عیددیدنــی هم برایش درســت کردهانــد .بعضی از
خوشذوقها از چند سال پیش با فتوشاپ تصویری
از تیشرتی درست کردهاند و در شبکههای اجتماعی
منتشــر میکنند که به گفته خودشــان بایــد حتماً در
عیددیدنیهــا بپوشــند تا فامیــل دیگر از آنها ســؤال
نپرسد .روی تیشرتها نوشته شده« :مهمان محترم
به تو هیچ ربطی نداره کی درســم تموم میشه و کی
ازدواج میکنــم ».یــا «اینکه من کــی ازدواج میکنم
مسألهشمانیست».
علیرضا میگوید«:اگر قصدشان این است که سر
حــرف را باز کنند چــرا یک راه دیگر پیــدا نمیکنند؟
اگــر از خودشــان کســی مــدام ســؤال بپرســد کالفــه
نمیشــوند؟ بابــا بیخیــال ما شــوید!» حــاال متوجه
شدید چرا خیلی از جوانها از عیددیدنی متنفرند؟!

