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بــــــسـم
الــلــــــه
الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

زمـان آن چنـان بیرحمانه و دیوانـهوار میگذرد
کـه اگر  ۹۹کرونایـی نبود و خانهنشـینیهایمان
طوالنـی مدتتر و سـفر و دیـد و بازدیدهایمان
ً
اصلا متوجـه نمیشـدیم چگونه
کمتـر نمیبـود
پسـر/دختر بچههـای متولـد دهـه هشـتاد در
وادی  ۲۰سـالگی قـرار دارند؟!
اگـر کالسهـای درسـیمان مجـازی نبـود و
پشـت سیسـتم معیـوب الکترونیکـی دانشـگاه،
سـفید شـدن تـار به تـار موهایمـان را مشـاهده
نمیکردیـم شـاید گـذر زمـان را اصلا حـس
نمیکردیـم.
اگـر بهار را به انتظار رسـیدن تابسـتان و گرمای
هـوا و تمام شـدن کرونا نمیشسـتیم ،اگـر پاییز
را چشـم بـه راه واکسـن نبودیـم و اگـر روزهای
آخـر اسـفند بـه ایـن فکـر نمیکردیم کـه دیگر
 ۱۴۰۰از دسـت ایـن ویـروس لعنتـی رهایـی
مییابیـم ،زمـان با شـتاب بیشـتری هـم حرکت
میکـرد.
 ۹۹کرونایـی در کنـار تمـام اتفاقـات تلـخ و
تجربههایـش ،حسـرت روزهایـی که قدرشـان را
نمیدانسـتیم برایمـان بـه همـراه داشـت.
 ۹۹بـه اتمـام رسـید و  ۱۴۰۰را بـا نـور امیـد
و زندگـی آغـاز میکنیـم ،نـوروز را فرخنـده
میداریـم و بهـار را بهانـهای برای به یـاد آوردن
قـدرت و ارادهمـان بـرای تغییـر و دگرگونی قرار
میدهیـم .

بر چهرهی گل نسیم نوروز خوش است * در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست * خوش باش و ز دی مگو ،که امروز خوش است
عمر خیام
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ای دگرگونکننده دلاه و دیداه

ای گرداننده سالاه و رواناه

ای چرخانندهی شباه و روزاه

بگردان روانما را هب نکورتیناه
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معلی بن خنیس گوید :در روز نوروز بر امام صادق[ وارد شدم ،ایشان فرمودند که آیا این روز را می شناسی؟
عرض کردم :فدایت گردم این روز ،روزی است که عجمان (ایرانیان) آن را گرامی داشته و به یکدیگر هدیه می دهند.
ـد :قســم بــه خانــه عتیقــی کــه در مکــه هســت ایــن (تعظیــم و هدیــه دادن) ریشــه طوالنــی و قدیمــی
ـادق[ فرمودنـ
ـام صـ
امـ
دارد و بــرای تــو آن را توضیــح مــی دهــم تــا از آن مطلــع شــوی.
گفتم :ای آقای من چنانچه این مطلب را از تو بیاموزم برای من بهتر از زنده شدن مردگانم و مردن دشمنان من است.
حضــرت فرمــود :ای معلــی! نــوروز ،روزی اســت کــه خداونــد در آن از بنــدگان خویــش میثــاق گرفــت کــه جــز او را عبــادت و
پرســتش نکــرده و بــه او شــرک نورزنــد و بــه فرســتادگان و پیامبرانــش و نیــز ائمــه هــدی ایمــان بیاورنــد .نــوروز اولیــن روزی اســت
کــه خورشــید در آن طلــوع کــرد و بــاد در آن وزیــدن گرفــت و در آن روز درخشــندگی زمیــن خلــق شــد .نــوروز روزی اســت کــه
کشــتی نــوح بــر کــوه جــودی کنــاره گرفــت و نــوروز روزی اســت کــه افــرادی کــه از خانــه هــای خــود خــارج شــده و بــه آزمایــش
الهــی از دنیــا رفتنــد ،مجــددا بــه دنیــا بازگشــتند .در ایــن نــوروز اســت کــه جبرئیــل بــر پیامبــر اکــرم]  ،نــازل شــد و
درســت در همیــن روز اســت کــه پیامبــر اســام ،حضــرت علــی را بــر شــانه خــود گذاشــت تــا او بتهــای قریــش را از بیــت
الحــرام پاییــن کشــید و آنهــا را درهــم شکســت.
نــوروز روزی اســت کــه پیامبــر بــه اصحابــش دســتور داد تــا در مــورد خالفــت و والیــت مؤمنــان بــا حضــرت علــی [
بیعــت کننــد و در همیــن نــوروز بــود کــه پیامبــر] ،علــی[  ،را بــه ســوی جنیــان فرســتاد بــرای او از آنــان یعــت بگیــرد.
نــوروز روزی اســت کــه بــرای حضــرت علــی بیعــت مجــدد گرفتــه شــد و نــوروز روزی اســت کــه حضــرت علــی[ ،بــر اهــل
نهــروان پیــروز شــد و ذوالثدیــه را کشــت و نــوروز روزی اســت کــه قائــم مــا در آن روز ظاهــر مــی گــردد و باالخــره نــوروز
روزی اســت کــه قائــم مــا در ایــن روز بــر دجــال پیــروز مــی شــود و او را بــر زبالــه دان کوفــه آویــزان مــی کنــد و هیــچ
نــوروزی نیســت مگــر آنکــه مــا در آن روز توقــع ظهــور حضــرت حجــت عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف ،را داریــم چــرا کــه
1
ایــن روز ،از روزهــای مــا و شــیعیان مــا اســت کــه عجــم (ایرانیــان) آنــرا گرامــی دشــته ولــی شــما آنــرا ضایــع نمودیــد ...
 )1معلــی بــن خنیــس قــال :دخلــت علــی الصــادق جعفربــن محمــد ،علیــه الســام ،یــوم النیــروز فقــال ،علیــه الســام ،اتعــرف هــذا الیــوم؟ قلــت :جعلــت فــداک ،هــذا یــوم تعظمــه العجــم و تتهــادی فیــه ،فقــال ابوعبداللــه
الصــادق ،علیــه الســام ،والبیــت العتیــق الــذی مبکــة مــا هــذا االمــر قدیــم افــره لــک حتــی تفهمــه .قلــت :یــا ســیدی ان علــم هــذا مــن عنــدک احــب الــی مــن ان یعیــش امواتــی و متــوت اعدائــی! فقــال :یــا معلــی! ان
یــوم النیــروز هوالیــوم الــذی اخــذ اللــه فیــه مواثیــق العبــاد ان یعبــدوه و الیرشکــوا بــه شــیئا و ان یؤمنــوا برســله و حججــه ،و ان یؤمنــوا باالمئــه ،علیــه الســام ،و هــو اول یــوم طلعــت فیــه الشــمس ،و هبــت بــه الریــاح،
و خلقــت فیــه زهــرة االرض ،و هــو الیــوم الــذی اســتوت فیــه ســفینة نــوح ،علیــه الســام ،علــی الجــودی ،و هــو الیــوم الــذی احیــی اللــه فیــه الذیــن خرجــوا مــن دیارهــم و هــم الــوف حــذر املــوت فقــال لهــم اللــه موتــوا
ثــم احیاهــم و هــو الیــوم الــذی نــزل فیــه جربئیــل علــی النبــی صلــی اللــه علیــه وآلــه و هــو الیــوم الــذی حمــل فیــه رســول اللــه صــل اللــه علیــه وآلــه امیراملؤمنیــن علــی ،علیــه الســام ،منکبــه حتــی رمــی اصنــام قریــش
مــن فــوق البیــت الحـرام فهشــمها ،و کذلــک ابراهیــم ،علیــه الســام ،و هــو الیــوم الــذی امــر النبــی ،صــل اللــه علیــه وآلــه ،اصحابــه ان یبایعــوا علیــا ،علیــه الســام ،بامــرة املؤمنیــن ،و هــو الــذی وجــه النبــی ،صــل اللــه
علیــه ،علیــا الــی وادی الجــن یاخــذ علیهــم بالبیعــة لــه ،و هــو الیــوم الــذی بویــع المیراملؤمنیــن ،علیــه الســام ،فیــه البیعــة الثانیــه ،و هــو الیــوم الــذی ظفــر فیــه باهــل النهــروان و قتــل ذالثدیــة و هــو الیــوم الــذی یظهــر
فیــه قامئنــا و والة االمــر و هــو الیــوم الــذی یظفــر فیــه قامئنابالدجــال فیصلبــه علــی کناســة الکوفــة ،و مــا مــن یــوم نیــروز اال و نحــن نتوقــع فیــه الفــرج ،النــه مــن ایامنــا و ایــام شــیعتنا ،حفظتــه العجــم و ضیعتمــو انتــم ...

سنگنگاره پیشکش ارمنیان در نوروز
آپادانا (تخت جمشید)

نوروز باستانی

 6دقیقه

علی نظری حقیقی
پردیس فارابی دانشگاه تهران

نــوروز را کهــن یــادگار ایــران میدانــم .زمانــی در ایــن جغرافیایــی کــه خاورمیانــه نامنــد تمامــاً
آداب ایرانــی پابرجــا بــود و مردمــان صــرف نظــر از زبــان و نــژاد خــود ایرانــی خوانــده میشــدند.
ایــن مــردم جش ـنهای بســیاری را برپــا میداشــتند کــه همــه ریشــه در باورهــای دینــی آنــان و
ارتباطــی عمیــق بــا ســبک زندگیشــان داشــته .در بیــن ایــن جشــنها نــوروز همــواره جایــگاه
واالی خــود را نگــه داشــتهاســت.
نمیتوانــم اهمیــت ســده و مهــرگان را در گذشــتهی ایــران انــکار کنــم امــا بایــد پذیرفــت کــه
از ایــن دو جشــن تنهــا کالبــدی بیجــان برجــای مانــده ،نــوروز اســت کــه در ســایهی حمــات
پیدرپــی باقــی مانــده و کمــاکان در جاهایــی کــه اســمی از ایــران هــم بــرده نمیشــود حفــظ
شد هاســت.
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نخست:سالشماری

بههــرروی ،در ایــن نوشــتار
برآنیــم تــا ایــن جشــن را مــورد
بررســی تاریخــی بهخصــوص
در دوران باســتانی قــرار دهیــم.
ابتــدای امــر بــه سالشــماری
میپردازیــم .زمانــی در میــان
ایرانیــان ،ماننــد بســیاری از
مردمــان باســتانی ،سالشــماری
بــه صــورت قمــری انجــام
میگرفــت .ایــن بــاور وجــود
داشــت کــه چــون مــاه در
شــب درخشــنده و راهنماســت
اهمیــت آن از خورشــید بیشــتر
اســت .بعدتــر بــا الگوبــرداری از
تقویــم مصــری ســال را عبــارت
از  360روز میدانســتند کــه
متشــکل بــود از  12مــاه  30روزه
کــه  5روز کبیســه نیــز داشــت.
مقــداری کســری هــم در ایــن
سالشــماری وجــود داشــت
کــه روزهــای مــاه را هــر  4ســال
یــک روز بــه عقــب میبــرد.
ایــن کســریها را یکجــا جمــع
میکردنــد و هــر  120ســال
ماهــی ســیزدهم افــزوده میشــد
و در ایــن مــاه همــه شــادی و
جشــن برقــرار بــود و مالیاتهــا
بخشــیده میشــد و شــاید بــر
همیــن بــود کــه اکنــون نیــز آرزو
میکنیــم کــه عزیزانمــان 120
ســاله شــوند.

آنچــه در ایــران بعدتــر متــداول
میشــود سالشــمار 12
ماهــهای اســت کــه نــام
ماههایــش را مــا نیــز امــروز بــکار
میبریــم .ایــن ماههــا هــر کــدام
 30روز داشــتند کــه ایــن روزهــا
نیــز خــود نامهایــی داشــتند
کــه بعضــاً برابــر بــا نامهــای
ماههــا بــود ،مثــ ً
ا مهــر و آذر.
در ایــن سالشــماری ســال
بــه  4فصــل تقســیم نمیشــد.
مشــاهده
تقســیمبندیهای
شــده بــه صــورت تابســتانی 7
ماهــه و زمســتانی  5ماهــه بودنــد
و یــا صورتهــای دیگــری کــه
آوردنشــان موجــب اطال ـهی کالم
اســت .یــک تقســیم معروفتــر
از بقیــه اســت و آن تقســیم
ســال بــه  6بخــش نابرابــر اســت.
بنابــر اســاطیر باســتانی6 ،
گاه وجــود داشــته کــه در
هرکــدام بخشــی بــزرگ
از آفرینــش خلــق شــده و
در یــک ســال ایــن  6گاه
را مــردم ایــران باســتانی
جشــن میگرفتنــد 6 .گاهــی
کــه در آن آســمان ،آب ،زمیــن،
گیــاه ،چهارپــای ســودمند و
مــردم خلــق شــدند .ایــن 6
روز خــود مبنــای جشــنهایی
میشــدند .ایــن گاه پایانــی  5روز
آخــر ســال یعنــی  5روز کبیســه
را دربــر میگرفــت .ایــن  5روز
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مدخلــی بــود بــر نــوروز و ســالگرد
آفرینــش انســان بــود و جشــن
ایــن گاه پرشــکوهتر از همــگان
بــود .اســاطیر دیگــری ماننــد
ایــزد رپیتویــن هــم در نــوروز
نقــش فــراوان داشــتند .ایــن ایــزد
در فصــل ســرما بــه زیــر زمیــن
مــیرود تــا آبهــای زیرزمینــی
را گــرم نــگاه دارد تــا گیاهــان
زنــده بماننــد .در بهــار او دوبــاره
بــه زمیــن میآیــد .بخشــی از
مراســم نــوروزی تقدیــم ایــن
ایــزد میشــده اســت.
در پایــان  5روزه ســال کــه
گفتیــم مــردم همــواره جشــن
میگرفتنــد .اینــان بــر آن بودنــد
کــه فروهرهایشــان 1در این  5روز
بــه سراغشــان میآیــد و بــرای
همیــن در ایــن  5روز خانههــا
را آراســته میکردنــد .از خانــه
بیــرون نمیرفتنــد تــا فروهــر هــا
خانههــا را خالــی نیابنــد و چــراغ
خانههــا را روشــن میگذاشــتند.
درپایــان ایــن  5روز و شــب نوروز
 )1فروهرروحــی بــود کــه همــزاد آدمیــان بــوده
پیــش از آفرینــش جسمشــان و پــس از مــرگ
آنــان بــه جهــان دیگــر م ـیرود .ابتدائــا مــردم
بــاور داشــتند کــه فقــط پهلوانانشــان ایــن روح
را دارنــد ولــی بعدتــر مومنــان هــم دارای فروهــر
دانســتند .فروهــر هــا ســالی یکبــار در آغــاز
فروردیــن بــه زمیــن میآمدنــد.
فروهــر در فرهنــگ اســامی نیــز بصــورت
«گوهــر» و نــور پــروردگار کــه در تمامــی
اجســام خلقــت بــه خصــوص انســان حضــور
دارد دیــده میشــود.

بــر بامهــا آتشــبازی میکردنــد
کــه هــم ایــن نشــانی بــود بــرای
فروهرهــا و هــم نشــانی بــود برای
آمــدن ســال نــو و خبــر دادن آن
بــه دیگــران.
نــوروز گرچــه نامــی در اوســتا
نــدارد امــا در کتابهــای پهلــوی
بســیار از آن یــاد شــده و اهمیتــی
فراوانتــر از همــهی جشــنها
داشــته و در تخــت جمشــید
نیــز ردپایــی از آن بــارز اســت؛
تــا جایــی کــه عــدهای بــه غلــط
گمــان بردهانــد تخــت جمشــید
بنــا شــد تــا فقــط نــوروز را در آن
پــاس بدارنــد.

دوم:پیدایش نوروز

در بــاب پیدایــش نــوروز
ســخنهای بســیاری آمــده و
نــوروز و جمشــید هــر دو در هــم
تنیــده شــدهاند .در ایــن روز
جمشــید گویــی بــه نبــرد بــا
اهریمنــان رفت و شــوربختی
زمیــن را بــه پایــان رســاند.
بعد بازگشــتش چون خورشــید به
زمیــن بازگشــت و نور از او ســاطع
میشــد .ایــن صحنــه مــردم را
بــر آن داشــت کــه فریــاد زننــد:
نــوروز ،نــوروز .روایــات دیگــری
مبنــی بــر کشــف نیشــکر ،مقــدر
کــردن اوزان و ســایر داســتانها
موجــود اســت .جــان مشــترک

همــهی آنــان جمشــید اســت.
مــورد زیبایــی کــه نشــان از
هولناکــی خشکســالی دارد ایــن
اســت کــه مدتهــا در ایرانشــهر
بــاران نباریــد ،چــون جمشــید
بــر تخــت نشســت بــاران فــراوان
باریــد .ایــن بــود کــه مــردم
ایــن روز را نــوروز خواندنــد.
بنابرایــن جمشــید اســطورهی
کلیــدی نــوروز اســت .مــا
میدانیــم کــه کاری بســیار
خشــکمغزانه و در عیــن حــال
ســادهانگارانه اســت کــه اســاطیر
را صرفـاً داســتان کودکــی انســان
بینگاریــم و رد واقعیــت را در آن
نبینیــم و آن را خرافــات بدانیــم.
ایــن نگــرش صرفـاً در دو ســدهی
پیــش از محافــل دانشــگاهی
رخــت بــر بســته امــا کمــاکان
خشــکمغزان مذهبــی بــر
آننــد کــه نــوروز را خرافــات
بخواننــد چــون مبنایــی
اســطورهای دارد .پاســخهای
داده شــده بــه اینان بســیار اســت.
خواننــدهی گرامــی بدانــد کــه مــا
هرگــز اســاطیر را خرافــات محض
نمیدانیــم .اینهــا بخشــی مهــم
و چــه بســا طوالنیتــر از تاریــخ
نانوشــته (غیرمکتــوب) را در
خــود دارنــد و سهلانگاریشــان
رد کــردن بخــش بــزرگ تاریــخ
اســت .وقایعــی رخ داده کــه
گویــی منجــر شــد انســان کهــن

در فــات ایــران زمیــن ایــن بــازه
زمانــی را جشــن گیــرد .در تمــام
آن رد خشکســالی کــه هنــوز
هــم فــات ایــران را و جغرافیــای
ایــران بــزرگ را تهدیــد میکنــد
میبینیــم .همچنیــن منجــی
داســتان مــا جمشــید اســت یــک
انســان کــه گویــی بــا فــر خــود
تمــام نیکیهــای کائنــات بــا او
هماهنــگ شــدهاند.

سوم:ریشهی نوروز

هــم عــرض نــوروز ،در بابِــل نیــز
جشــنی ماننــد زگمــوگ برگــزار
میشــده .مراســمهای نــوروز را
بــا آدونیــس ،آتیــس و تمــوز
همســان کردهانــد .بنظــر مــن،
نــوروز ریشــههایش بازمیگــردد
بــه زمــان یکجانشــینی مــردم
فــات ایــران .همانطــور کــه
میدانیــم ،قبــل آن ایــن مردمــان
کوچنشــین بودنــد و بــرای زمیــن
مهاجرتهــای
حاصلخیــز
فــراوان میکردنــد پــس از ایــن
جهــت دغدغــهی زیــادی بــه
جهــت خشکســالی نداشــتند امــا
پــس از یکجانشــینی ،ایــن مــردم
بــا منظــرهی هولناکــی چــون
خشکســالی روبــرو میشــدند.
چیــزی کــه بســیار بــرای انســان
قــرون قدیــم وحشــتناک بــود
امــا در گــذر زمــان بــر آن غلبــه
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یافتهانــد .کســی نمیدانــد چــه
اتفاقاتــی در آن مقطــع رخ داده
امــا ســعی در اســتخراج مــوارد
مشــهود نمــودم .مــردم ایــران
از آنجــا کــه ســابقا کوچنشــین
بودنــد و ســنت شــفاهی را بســیار
گرامــی میداشــتند همچــون
ســایر بــرادران خــود یعنــی مــردم
شــمال هند ،داستانهایشــان را تا
مدتهــا مکتــوب نکردنــد و ایــن
باعــث شــد تــا بســیاری از مــوارد
حالتــی اســاطیری یابد .ایــن مورد
در مــورد تاریــخ هخامنشــی هــم
ســابقا توســط بنــده بــه اشــاره
رفــت .حــال نــوروز کــه ریشــه
در یکجانشــینی مــردم ایــران
دارد و بهنظــر بــرای مدتهــا
قبــل اســت مطالعــهاش بســیار
دشــوارتر اســت.

چهارم:اسناد نوروز

گزارشهــای بهجامانــده از نــوروز
در دوران هخامنشــی و اشــکانی
محدودتــر از دانســتههای مــا از
زمــان ساســانی اســت .میدانیــم
کــه بســیاری از ایرانیــان آن
را ارج مینهنــد .همــهی
دانســتههای اعــراب از
نــوروز برمیگــردد بــه
شــیوه جشــن گرفتــن آن
دوران ساســانی .از قفقــاز تــا
نقــاط مرکــزی فــات ایــران همــه

بــا رســوم خــاص خــود نــوروز را
پــاس میداشــتند و ایــن هویــت
یکســانی کــه در دوران ساســانی
بــرای همــگان آشناســت در
نــوروز در باالتریــن حــد متبلــور
میشــد .گوینــد کــه در
نــوروز بــود کــه شــاهان بــه
مــردم بــار میدادنــد تــا
بیاینــد و از مشــکالت خــود
بگوینــد و دعــاوی خــود را
نــزد شــاه میآوردنــد .در
ایــن روز شــاه هــم قضــاوت
میشــده اســت.
در آهنگهایــی کــه در دوران
پسااســامی بــه جــا مانــد بســیار
دیدیــم کــه نــوروز چــه انــدازه
ســهم داشــته و در نــام بســیاری
از آهنگهــا نــوروز جــای دارد.
در بــاب هفــت ســین و هفــت
شــین قبــا بســیار گفتــه شــده.
عــدهای بــر آننــد کــه هفــت میــم
هــم وجــود داشــته و عبــارت
بــوده از مــرغ ،مویــز ،ماســت،
ماهــی و ....
موضــوع دیگــر را نویســندهی
نوروزنامــه بــه آن اشــاره کــرده
و آن واجــب شــمردن نــوروز
بــر همــه مــردم تحــت لــوای
ســلجوقیان اســت و آنــرا عــاوه
بــر همــه ایرانیــان بــر رومیــان
کــه بــه تازگــی پــس از نبــرد
مالزگــرد ضمیمـهی خــاک شــده
بودنــد و بــر خــود ترکهــا الزم
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میدانــد کــه تــرکان نیــز در آن
مقطــع تاریخــی تمــام طبقــه
حاکــم فــات مرکــزی و مراتــب
واالی حکومتــی را در اختیــار
داشــتند.
بایــد خاطرنشــان کــرد کــه ایــن
کتــاب منبــع بســیار مهمــی
بــرای نوروزشناســی بــوده و در
آن بــه آیینهــای شــاهان کهــن
بــه دقــت اشــاره شــده .ایــن اثــر
را بــه خیــام نســبت دادهانــد و در
دیباچ ـ ه آن اندیش ـههای خیامــی
قابــل مشــاهده اســت.

پنجم:جمعبندی

ایــن بــود شــرحی مختصــر از
نــوروز باســتانی ،نگاهــی بــه
ریشــهها و تاریــخ آن .امــروزه
هــر چنــد نــام ایــران از بســیاری
از کشــورهای فــات ایــران و
ایــران بــزرگ رخــت بربســته
ولــی نــوروز همچنان پابرجاســت،
از ایــن جملــه اســت عــراق،
افغانســتان ،ازبکســتان ،پاکســتان،
قرقیزســتان،
ترکمنســتان،
بخشهایــی از روســیه ،ترکیــه،
حتــی بیــن تاتارهــای کریمــه نیــز
ایــن جشــن مشــاهده میشــود.
در پایــان جــا دارد کــه از بانــو ژالــه آمــوزگار
کمــال تشــکرات را بــه عمــل آورم کــه
نوشــتارهای ایشــان کمــک بســیاری در نــگارش
ایــن نوشــتار بــه بنــده کــرد.

نگینقربانی

شوخ از خود بازکنیم

سال نوی
یکهزار و سیصد و

چهارصد خجسته!
سال نو خجسته
بـــه نـــام اون خدایـــی کـــه
آفریـــده مـــا رو
س ــاخته زمی ــن و جن ــگل ،م ــاه
و ســـتارهها رو
ســـام بـــه تـــو ای عزیـــز کـــه
هســـتی خـــوب و تمیـــز
س ــام ب ــه ت ــو ک ــه ح ــاال داری
میخنـــدی ریزریـــز
(منتســـب بـــه پنگـــول از
رنگینکمـــان)
برنامـــهی
بـــرای متفـــاوت ســـامکردن
در صـــورت اســـتقبال شـــما
بـــه عموپورنـــگ هـــم رحـــم
نخواهیـــم کـــرد.
در حالـــی بـــه اســـتقبال ســـال
 ١٣۴٠٠میرویـــم کـــه نـــه
تنهـــا بـــوی عیـــدی ،بـــوی
تــوپ ،بــوی کاغذرنگــی و حتــی
بهعلـــت خستهشـــدن از هـــر
دســـتورالعمل ،بـــوی الـــکل

و پالســـتیک
دســـتکشهای
التکـــس هـــم
به مشـــا م
نمیر ســـد .
ا ینر و ز هـــا
مـــردم کشـــور
بـــه چنـــد گـــروه
تقســـیم شـــدهاند:
گروهـــی مشـــغول
ورود بـــه لینکهـــای
ارســـالی از ســـمت امثـــال
منیرخانمهـــا داییکاظمهـــا
و روبـــهرو شـــدن بـــا یـــک
مشـــت گل محمـــدی و یـــا
حاجـــی فیـــروز بـــا حـــرکات
مـــوزون هســـتند .ایـــن گـــروه
همـــواره نخســـتین گروهـــی
هســـتند کـــه ســـال جدیـــد را
بـــه شـــما تبریـــک میگوینـــد

و حت ــی ی ــک س ــال ه ــم از اول
شـــدن دســـت نمیکشـــند،
ایـــن کمالگراهـــای شـــیطون!
گروهـــی دیگـــر اخترشـــناس،
فیزیـــکدان و نماینـــدهی
ســـیار موسســـهی ژئوفیزیـــک
دانشـــگاه تهـــران در حـــال
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بحـــث بـــرای اثبـــات اینکـــه
«ســـال  ١۴٠١آغـــاز ســـده
نوســـت» میباشـــند .عـــدهای
از بزرگترهـــای فامیـــل کـــه
بهدلیـــل خالصشـــدن از
دســـت خریـــد مـــوز و مـــرغ و
بچههـــای فامیـــل قنـــد دل آب
میکننـــد ،در حـــال مکالمـــهی
تلفن ــی و خ ــوردن س ــوگند ب ــه
همـــهی مقدســـات جهـــان
هس ــتند ک ــه م ــا پ ــول ن ــو ه ــم
از بانـــک گرفتهبودیـــم جـــان
شـــما! ایـــن شـــرایط بیمـــاری
دس ــت و پ ــای م ــا را بس ــته و از
دی ــدار گل روی ش ــما
محـــروم شـــدهایم.
دس ــتهای هش ــتگ ب ــه
ســـفر نمیرویـــم
را ب ــا جدی ــت
و البتـــه از
خطـــه ی
شـــمال بـــا
شـــلوارک و در حـــال
بـــاد زدن جوجهکبـــاب
منتشـــر میکننـــد؛
«کار
درحالیکـــه
واجبـــی داشـــتهاند» و
«اینجـــا در داشـــبورد ماســـک
دارنـــد بـــه خـــدا» و قـــدردان
کادر درمـــان ایتالیاییپســـند!
هســـتند .گـــروه آخـــر امـــا مـــا

تلویزیونبینهـــا هســـتیم
کـــه از تماشـــای شـــبکهی
چهـــار کـــه حافـــظ و ســـعدی
را از فـــرط بـــی مهمـــان
بـــودن دعـــوت میکنـــد هـــم
نمیگذریـــم امـــا انصافـــاً
مجـــری و مهمانهـــای برنامـــه
جـــوری بـــه یکدیگـــر احتـــرام
میگذارنـــد و آخـــر ســـالی
لبخنـــد میزننـــد و کـــت و
شـــلوار شـــیک دارنـــد کـــه
انگارنهانـــگار مـــا دومیـــن
مــردم عصبانــی جهــان هســتیم
و گویـــی همـــهی نزاعهـــای
خیابانــی و همـهی مــردم عبوس
در متـــرو و اتوبـــوس و همـــهی
فحاشـــان در فضـــای مجـــازی
مـــن و بابـــام بودیـــم و مزاحـــم
شـــما توریســـتهای ســـاکن
مونیـــخ شـــدیم .بـــاری ،اگـــر
دانشـــجوی حقیقـــی هســـتید
و امـــرار معـــاش میدانیـــد،
بهجـــای حاضرشـــدن در کالس
و عـــرض ارادت بـــه اســـتاد،
همیـــن روزهـــای آخـــر ماهـــی
قرمـــز و ســـبزه بفروشـــید کـــه
هـــم ســـود بیشـــتری دارد هـــم
اســـاتید را بـــه تشـــکیل کالس
تشـــویق نمیکنیـــد و نفریـــن
مـــا هـــم پشـــت ســـرتان
نیســـت .البتـــه ضمـــن احتـــرام
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بـــه همـــهی اســـاتید امیـــدوارم
اگـــر در ایـــن ایـــام هـــم
بیخیـــال دانشـــجو نشـــدید ،در
من ــزل بع ــد از استش ــمام ب ــوی
قورمهســـبزی بـــا خـــورش
کرفـــس روبـــهرو شـــوید کـــه
ایـــن ســـزای نامـــردان اســـت.
انصافـــاً در ایـــن ایـــام بهتـــر
بـــود کـــه نگرانیهـــای مـــا
مـــردم عـــادی مـــواردی مثـــل:
«ســـیزدهبهدر زود برویـــم تـــا
جاهـــای ســـایهدار را کســـی
نگیـــرد» باشـــد و دغدغـــهی
مردم ــان خط ــه خراس ــان ای ــن
باشـــد کـــه آیـــا واکســـن زدن
یـــک خانـــم دکتـــر بـــه یـــک
آقـــا حـــرام اســـت یـــا خیـــر؟
ن ــه اینک ــه آی ــا موه ــای وزی ــر
جـــوان زیـــر بـــاران خیـــس
ش ــده ب ــود ی ــا خی ــر؟ آی ــا س.م
کنســـرتهای خـــود را از بیـــم
دســتگیری کنســل کــرد؟ و آیــا
خ ــوردن گوش ــت قرم ــز و می ــوه
نشـــانهی پـــر توقعـــی ماســـت؟
درآخـــر آنکـــه :خدایـــا تـــو رو
خـــدا حـــول حالنـــا نـــه مثـــل
پارســـال! و دوســـتان امیـــدوارم
در ســـال جدیـــد حتـــی اگـــر
بنـــا بـــود یـــک اتفـــاق خـــوش
برایمـــان باش ــد ،آن باشـــد کـــه
آروم بگیگیریـــم!

سی

زدهبدر خجسته باد!

