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زندگی

دلتان کجا پر میکشد؛ تهران یا مزار شریف؟

کجا خوش است؛ آنجا که دل خوش است

عکس :ابوالفضل نسایی

زانــو میزنــد و از ته دلــش برایم نوروز کشــورش را
تعریــف میکند« :روز اول ســال نو مردم در روضه
حرم امام علی(ع) جمع میشــوند ،میخندند و
شادند .آتش بازی و اینها هم هست .مردم در شهر
ما سال نو را توی خیابان میگذرانند اما توی ایران
بیشــتر خانوادهها دور هم جمع میشوند و ما هم
عادت کردهایم و گلگشــتمان را میگذاریم سال
که نو شد .دســت زن و بچه را میگیریم و تهران را
میگردیم گاهی هم اگر رزق و روزی فراوان باشد،
میرویمشمال».
او بــاز هــم یــادی از مــزار شــریف میکنــد و آهــی
میکشد« :مردم مزار از صبح میآیند توی خیابان
تا شــب .مراسم ســمنک هم هســت آن هم حال
و هــوای خــودش را دارد ».منظــور عبدالصمــد از
مراسم سمنک همان مراسم سمنوپزی خودمان
است .شنیدهام شهری که عبدالصمد از آن میآید
را خیلیها زادگاه و پایتخت واقعی نوروزمیدانند.
نــوروزی کــه پنج هزار ســال پیش توســط کیومرث
و جمشــید در بلــخ بنیــان نهــاده شــده .میگویند
مــردم مــزار شــریف در بزرگداشــت نــوروز ســنگ
تمــام میگذارند.نــم اشــکی
در چشــمانش میدرخشــد:
«فامیل برایم از مراســم نوروز
میگوینــد هنــوز مثــل همــان
قدیمهاست یک روز دست زن
و بچهام را میگیرم و میبرم تا
روز اول سال نو
بچهها نوروز وطن را ببینند .اگر
مردم در روضه حرم
در افغانســتان صلح و امنیت
امام علی(ع) جمع
بشود ،اگر اینجا رزقمان تأمین
میشوند ،میخندند
شود».
و شادند .آتش بازی
ناگهــان انــگار چیــزی یــادش
و اینها هم هست.
آمده باشــد میگوید« :بچهها
مردم در شهر ما(مزار
امــا اینجــا را بیشــتر وطــن
شریف) سال نو را توی
خودشــان میداننــد .تهــران
خیابان میگذرانند
قشــنگ اســت ،مــردم تهران
اما توی ایران بیشتر
مهرباننــد .توی عیــد همه جا
خانوادهها دور هم
قشــنگتر اســت .تهــران پر از
گل اســت ،همــه جا تمیــز»...
جمع میشوند و ما
عبدالصمــد و خانــوادهاش
هم عادت کردهایم
ی از افغانهای
هم مثل خیلــ 
و گلگشتمان را
ساکن ایران دید و بازدیدهای
میگذاریم سال که
خودشــان را دارنــد؛ از
نو شد
میهمانهای همیشگیشــان
فامیلهایــی هســتند کــه دور
از زن و بچــه اینجــا کارگــری
میکننــد و شــب عیــد را
میهمان ســفره آنها میشوند
و ایــن جــوری دل همهشــان
خوشــتر اســت .فرقی نمیکند تعطیالت نوروز را
کجــا میگذرانید در شــهر خودتان ،در شــهری که
رؤیایش را در ســر دارید یــا اصالً دلتان میخواهد
در وطن باشــید امــا از آن دورید و ...یادتان باشــد
آنجا خوش هستید که دلتان خوش است.

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

میگویند کجا خوش اســت؟ جایــی که دل خوش
اســت .شــما چطــور فکر میکنیــد؟ به ایــن ضرب
المثــل قدیمــی بــاور داریــد یــا نــه؟ حــاال از شــما
میپرســم دلتــان در تعطیالت بهاری بیشــتر کجا
خوش اســت در شــهری کــه زندگی میکنیــد یا نه
دوست دارید بزنید بیرون و فقط دور شوید ،هرکجا
که شــد؟ شــاید هم از آن دســته آدمهایی هســتید
که حاضرند ســاعتها در شلوغی جاده بمانند اما
هرطور شــده کنار عزیزانشــان که در شــهر دیگری
زندگی میکنند سال نو را آغاز کنند .جایی در شهر و
دیار خودتان .اگر خیلی از وطن دور هستید چطور؟
برای خودتان چطور دل خوش میسازید؟
سارا و همسرش از آنهایی هستند که هرسال نقشه
میکشــند تعطیــات عیــد را در تهــران بگذرانند.
میگویند این جوری دلشــان خوشتر است .شهری
که به عقیده آنها در روزهای آغاز سال نو تازه شهر
زندگی میشــود و بیشتر از هرجای دیگری از بودن
در آن لذت میبرند« :با اینکه پدر و مادر همســرم
گیالن زندگی میکنند اما ما ترجیح میدهیم عید
را در تهران بمانیم ».مریم چشمهایش را روی هم
میگذارد و تصاویری را که از تهران زیبا در ایام نوروز
به یاد دارد برایم توصیف میکند:
«چــه زمانــی جــز عیــد نــوروز در تهــران میتوانی
درختهای تازه شکوفه زده ببینی؟ درختچههای
کوتاه و بلند با رنگ ســبز ســبز واقعی؛ درخشــان و
دلفریــب .من و همســرم جز عیــد نوروز بــه پارک
یــا بوســتانی در تهــران نمیرویــم اما ایــن روزها را
غنیمــت میدانیم و تــا میتوانیم به پارکها ســر
میزنیــم .روزهــای بارانــی را کــه دیگر نگــو .دیدن
آالچیقهایــی که خانوادهها در آن نشســتهاند و در
هوای دلپذیر بهاری چای مینوشند و گپ میزنند
از آن تصویرهایی است که همیشه از تهران نوروزی
به یاد دارم».

در همیــن ایــام اســت که آنهــا تهــران را از زاویهای
دیگــر میشناســند .پیــاده روهایــش را کشــف
میکنند ،میفهمند تهران هم جادههایی طوالنی
مخصــوص پیــاده روی دارد .با لبخنــدی میگوید:
«پیــاده میرویم و گاهی هم میدویــم .گاهی کنار
ارتفاعــات میایســتیم و تهران را تماشــا میکنیم.
مــا نزدیک ارتفاعات شــمال غربی تهــران زندگی
میکنیم .دیــدن تهران از آن بلنــدی واقعاً جذاب
اســت».محمد ترجیــح میدهــد ســال نــو پیــش
خانوادهاش باشــد 15 .ســال در تهران کار و زندگی
کــرده اما هنوز دلش با شــهر و دیار خودش خوش
اســت .بــرای همین رنج ســفر در جــاده را به جان
میخــرد و گاهــی بــرای رســیدن بــه شــهرش در
اســتان گلســتان  17ســاعت هــم در جــاده مانده.
همه سختیها را تحمل میکند تا به قول خودش
ســال جدید را در شــهر و دیــارش آغاز کنــد« :دلم
میخواهد سال نو را کنار خانوادهام باشم.
نه اینکه توی شــهر تهران کســی را نداشــته باشم،
اتفاقاً دوســت و رفیق زیــادی دارم .فامیل دور هم
هســت اما خانوادهای ندارم و شــب عید هرکســی
باید پیش خانوادهاش باشد .نزدیکی به خانوادهام
دلــم را خــوش میکند .حــس تنها نبــودن به من
میدهد .ضمن اینکه همیشــه عید نوروز در شــهر
خودم حس بهتری دارم اصالً یک جوری در شــهر
خودم احساســم هم بهاری میشــود ».او روزهای
اول ســال را در خیابانهــای شــهرش راه مــیرود و
بوی شــهرش را در ریههایش فرو میبــرد .به قول
خــودش دوباره نو وتر و تازه میشــود و انرژی کار و
فعالیتمیگیرد.
عبدالصمــد امــا حرفهــای دیگــری دربــاره عید
نــوروز دارد .اهــل کشــور افغانســتان اســت و آرزو
دارد عیــد را در وطن بگذراند اما امکانش نیســت
و هرســال عید را در تهران میماند ،جایی که حاال
شــده وطنش .اهل مزار شــریف افغانستان است.
گوشــهای از بســاطی که برای شب عید راه اندخته
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