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شگفتا آه در اين سرزمين سردسير هم، باد بهاري سرسختانه ميكوشد تا پا جاي پاي سوز زمستاني                             

ناخودآگاه تالش ميكنم حواس خود را از درك مفاهيم و             .  عطر آشناي نوروز  .  بوي عيد مي آيد    .  بگذارد
 اما.  سعي ميكنم وانمود آنم، درآي از اين پديده در خاطرات من ثبت نشده است               .   عيد محروم آنم   معاني

هرچه ميكوشم واآنش هاي خود را در مقابل نوروز، محدود آنم، همه نيروهاي داخلي و خارجي                                 
  .وجودم، بي وقفه به عرضه جلوه هاي رنگارنگ اين واژه در خاطرات من ميپردازند

 . ياد مراسم سمنوپزان همسايه       .  به ياد بوته سنبل حياط مادربزرگ مي افتم                  .  ميكنمبه گذشته نگاه        
به هفت سين   .  خاطرات رنگارنگي از سبزه سبز آردن و ماهي هاي قرمز حوض آاشي به يادم مي آيد                  

جام هايي آه از جهيزيه         .  بدون معطلي به ياد جام هاي آبي بلورين مادربزرگ مي افتم                    .  فكر ميكنم  
از زماني آه به خاطر دارم، اين جام هاي آبي رنگ، وظيفه نگهداري سين                  .   ارث برده بود    مادرش به 

جام ها، چون سربازاني وظيفه شناس، يك سال در ويترين          .  هاي هفت سين سفره عيد را عهده دار بودند        
ير شيشه اي خانه، مؤدبانه خبردار مي ايستادند تا دوباره نوروز شود و آنها براي اداي وظيفه خط                                

جام هاي آبي در خانواده ما حكم عتيقه را              .  تحويل سال بر سر سفره هفت سين خانواده دعوت شوند               
  . سال خاطره بودند50داشتند و امانتدار بيش از 

مصرانه ميكوشم به خاطرات     .  چيزي به ياد نمي آورم     .  سعي ميكنم به خاطرات نوروز گذشته فكر آنم          
 افسوس به سال قبل از آن              پر  و  زي به خاطرم نمي آيد نااميد          نوروز قبل از آن بيانديشم، بازهم چي            

به .  به سراغ آلبوم عكسهاي قديمي ام ميروم       .  آم آم تصاوير گنگي در خاطره ام جان ميگيرند          .  مينگرم
به ياد مي آورم،    .   ميگردم و به عكس ها نگاه ميكنم و از حسرت مينالم           1378دنبال تصويري از نوروز     

  .، در خانواده چهارنفري خود، نوروز را با همه مفاهيمش جشن گرفتيمآخرين سالي را آه ما
. دسته اي سنبل در يك دست و نان هاي سنگك تازه در دست ديگر               .  پدرم نفس نفس زنان وارد خانه شد       

از يك طرف تالش ميكرد مبادا شاخه هاي بلند سنبل خم شوند و از طرف ديگر سعي ميكرد دستان خود                     
بوي سنبل و سنگك فضاي خانه را پر        .  نانهاي تازه از تنور بيرون آمده، حفظ آند        را از سوزش گرماي     

مثل .  مادرم، دسته اي سبزي در مقابل خود گذاشته بود و ناشيانه ميكوشيد آن را تميز آند                         .  آرده بود 
او قصد داشت، با دستان        .  اينكه باور داشت، سبزي ناهار عيد با سبزيهاي روزهاي ديگر فرق دارد                   

بوي خوب سبزي پلو در هوا موج ميزد        .  ان خود، چاشني اصالت به غذاي اولين روز سال بيافزايد         مهرب
واي نگو نگو  نگو ، ديگه از گذشته   ديگه نميخوام               :"  و مادرم آهنگي قديمي را زيرلب زمزمه ميكرد        

  ..." يادم بياد  چي به من گذشته 
او الف ابتكارات و ابداعاتي آه      .  پا آرده بود  خواهرم در گوشه اي بساط رنگ آميزي تخم مرغها را بر           

من ميدانستم آه امسال هم مانند سالهاي گذشته، پس از چند                .  امسال به ما عرضه خواهد آرد را ميزد          
ساعت تالش، ناالن از بدي رنگها و عدم همكاري تخم مرغها خواهد گفت و اين هنرنمايي را به سال                          

  .يشه مسئول برپا آردن سفره بودم من هم مانند هم. بعد موآول خواهد آرد
قبل از هرچيز به سوي ويترين شيشه اي رفتم و با يك نگاه حكم احضار به خدمت سربازان بلورين آبي                      

خاك يك ساله را از سرورويشان زدودم و هرآدام را با يكي از سين هاي هفت سين پر                   .  را صادر آردم  
اهي از سر غرور به سفره انداختم ولي ناگهان                 نگ.  هرآدام را بر گوشه اي از سفره گذاشتم              .  آردم

اصال .  قلبم به شدت ميتپيد و نفسم بريده بريده شده بود                   .  اضطرابي ناشناس وجودم را در برگرفت           
هر چهار نفر بر سر سفره          .  دقايقي بيشتر به تحويل سال نمانده بود           .  نميدانستم دليل اين حال چيست       

 و متفكرانه به صداي تيك تيك آشناي ساعت آه از راديو                 هرآدام در دل آرزويي آرديم      .  حاضر بوديم 
. يكديگر را در آغوش آشيديم     .   خورشيدي اعالم شد    1378باالخره آغاز سال     .  پخش ميشد، گوش داديم    

. پدرم لقمه اي نان و پنير و سبزي گرفت و به دست ما داد                .  چهار ماهي قرمز در تنگ آب ميرقصيدند       
خواهرم در انتظار دشت عيدي بود و من نگران و             .  رد و فال گرفت    مادرم حافظ را برداشت و نيتي آ        



به جام هاي آبي رنگ بلورين سفره        .  احساس ناامني ميكردم  .  مضطرب، اشك در چشمانم حلقه زده بود       
در دل از سربازان بلورين آبي رنگ هم . به ياد مادربزرگ افتادم و در دل از او تشكر آردم       .  نگاه آردم 

ك سال ديگر نيز وظيفه شناسانه بر سر هفت سين خانواده ما حضور يافتند و سال را                 قدرداني آردم آه ي   
  .با ما تحويل آردند

***  
افسوس و صددريغ آه از آن سال تاآنون، جام هاي آبي بلورين مادربزرگ، همچنان در ويترين شيشه                     

ل سال بر سر هفت سين      آسي دوباره آنها را براي اداي وظيفه خطير تحوي        .  اي خانه به صف ايستاده اند     
 آخرين فرمان آماده باش به لشكر آبي پوشان                1378گواينكه در نوروز      .  خانواده دعوت نكرده است     

  .ابالغ شد
***  

زندگيم در  .  نوروز سال بعد من در جدال با هويت تازه خود در شهر ونكوور سرگردان و حيران بودم                     
.  آوچه هاي شهر راه ميرفتم و گريه ميكردم            باران بهاري ميباريد و من در        .  دو چمدان خالصه ميشد    

سعي آردم تصور آنم ايران       .  چند ساعتي به تحويل سال نمانده بود          .  درد غربت آمرم را شكسته بود        
صداي خوب مادرم   .  به سوي تلفن رفتم   .  سعي آردم بوي سنبل و سنگك و سبزي را به ياد آورم              .  هستم
پرسيدم مگر همه آارهايتان را آرده         .  خشكم زد ."  مدراز آشيده بود   :"پرسيدم چه ميكردي؟ گفت     .  بود

مثل اينكه از خواب پريده        "  آارهاي عيد را؟   :"اين بار آهسته و شمرده گفتم         "  آدام آارها؟ :"ايد؟ گفت 
از وقتي تو رفتي حوصله اين          :"خودش ادامه داد   .  بغض آردم ."  امسال سفره نمي اندازم     :"باشد گفت 

او هم دوست نداشت     :"گفت"  پدرم آجاست؟ :"پرسيدم  .  ه سر دادم  بغضم ترآيد و گري    ."  آارها را ندارم  
بي رمق    ."  در نبود تو عيد را خانه باشد، برنامه اي ترتيب داده و به جزيره آيش رفته                                                       

او را به منزل عمه ات فرستاده ام تا سال را بر سر سفره هفت سين                 :"گفت"  خواهرم آجاست؟ :"پرسيدم
  .گوشي را گذاشتم ." او تحويل آند

صداي ناله ام در زير هجوم باران گم ميشد       .  باران بهاري بي رحم و خشن اشكهاي مرا با خود ميشست            
به ياد جام هاي آبي بلورين افتادم و دلم براي           .  و من ميتوانستم به راحتي فريادآنان در خيابان راه بروم           

  .آنها سوخت آه امسال مورد بي مهري واقع شده اند
***  

چيزي به تحويل سال باقي نمانده       .  ير روزمرگي زندگي شهر صنعتي تورنتو بودم       يك سال بعد، من درگ    
تابستان همان سال مادرم آه اسطوره مبارزه احياي حقوق زنان است، به جرم آزادانديشي راهي                     .  بود

  .زندان شده بود و پس از آزادي به دليل ابتال به بيماري سرطان، تحت درمان بود
دلم براي ايران و     .  دلم براي خودم با همه هويتم تنگ بود         .  ميق و دردناك     زخمي ع .  زخمي بر دلم بود    

. دلم براي خانه تكاني و سبزه و سنبل و ماهي و تخم مرغ هاي رنگي تنگ بود                   .  ايراني بودنم تنگ بود   
صداي با محبت   .  به سراغ تلفن رفتم   .  دلم براي هفت سين و جام هاي آبي بلورين مادربزرگ تنگ بود              

مگر چند ساعت قبل از       .  بغضم گرفت ."  روزنامه ميخواندم :"گفت"  چه ميكردي؟ :" پرسيدم    .پدرم بود 
تحويل سال موقع روزنامه خواندن است؟ مگر پدرم نبايد سنبل و سنگك به دست، نفس نفس زنان وارد                     

صدايش را آرام تر آرد و      "  مادرم آجاست؟ :"خانه شود و از من سراغ گلدان مناسب را بگيرد؟ پرسيدم           
تازه چند دقيقه اي    .  تا صبح درد آشيد و ناليد     .  ديروز نوبت ششمين تزريق شيمي درماني اش بود        :"تگف

با اقوام به آرج رفته تا سال       :"گفت"  خواهرم آجاست؟ :"پرسيدم.  بغضم ترآيد ."  است آه به خواب رفته    
  " ين چيده ايد؟بابا، هفت س:"شجاعتم را يك جا جمع آرده و پرسيدم." را بر سر سفره آنها تحويل آند

به .  جز خداحافظي چاره اي نداشتم    .  سكوت مرگباري، از آن سوي دنيا، خون را در رگهايم منجمد آرد             
به ياد  .  سوز زمستان زوزه ميكشيد و صداي فرياد درد من در باد گم ميشد               .  خيابانهاي سرد شهر دويدم   

  .سين دعوت نشدندجامهاي آبي بلورين مادربزرگ افتادم آه امسال هم بر سر سفره هفت 
***  

پدرم ماه  .   خورشيدي، من تنهاي تنها سفره هفت سين برپا خواهم آرد              1381 امسال در آستانه نوروز      
مادرم، در اين گوشه دنيا، در خلوتش آز             .  هاست به جرم آزادانديشي در زنداني ناشناس حبس است              

است آه صبح ها با هويت تازه         خواهرم نوجوان تازه مهاجري       .  آرده و معالجات خود را ادامه ميدهد         
  .خود ميجنگد و شبها براي آزادي پدر بي گناهش به مقامات مملكتي نامه مينويسد



نميدانم در زندان هاي ناشناس هفت سين برپا ميكنند، يا نه؟ نميدانم آيا پدرم سنبل و سنگك خواهد خريد؟                   
واي "او هنوز هم زيرلب زمزمه ميكند         نميدانم مادرم سبزي ناهار عيد را تهيه آرده است؟ نميدانم آيا                 

نميدانم خواهرم تخم   ..."  نگو نگو نگو نگو ديگه از گذشته   ديگه نميخوام يادم بياد چي به من گذشته                         
  مرغهايش را رنگ خواهد آرد؟ 

من هفت سين آوچك     .  ولي ميدانم من هفت سين به پا خواهم آرد، گرچه عيد را جشن نخواهم گرفت                       
  .هاي آبي بلورين مادربزرگ بلكه در ظرفهاي غربتم برپا خواهم آردخود را نه در جام 

من سراغ  .  من سنبل بر سر سفره عيد خواهم گذاشت و بوي خوب پدر بي گناهم را از آن خواهم جست                     
من نقش روي خواهر نوجوان رنج        .  مهر اصيل مادر بيمارم را از سبزه هاي هفت سين خواهم گرفت               

من چهره شكسته و خسته خود را در آينه نگاه                 .   رنگي عيد خواهم ديد       آشيده ام را بر تخم مرغهاي         
  .خواهم آرد و فرياد خواهم آشيد

من چهار ماهي قرمز    .  من امسال، مادر و پدر و خواهرم را بر سر سفره هفت سين دعوت خواهم آرد                  
آرزو من امسال هنگام تحويل سال،           .  در تنگ آب خواهم انداخت و رقصشان را تماشا خواهم آرد                    

آرزوي سالمتي براي همه مادران، آرزوي آزادي براي همه پدران، آرزوي خوشبختي                    .  خواهم آرد 
  .براي همه خواهران و آرزوي صبوري براي خودم

من امسال ياد جام هاي آبي بلورين مادر بزرگ خواهم آرد آه بازهم بر سر سفره هفت سين چهارنفره                      
  .خواهم آرد گرچه عيد را جشن نخواهم گرفتمن امسال هفت سين برپا . ما دعوت نشدند
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