
  ؟کريسمس در ايران چه طعمی دارد

 
 دروزنامه نگار ارمنی، از عيد هم کيشانش می گوي

 

 های سال نو يادداشت 

 

 دسامبر، يعنی 25روز  اگر دوست ارمنی داريد، يادتان باشد، -روبرت صافاريان

نويسند  گويند و می ها از کريسمس می ها و روزنامه روزی که همه راديوها و تلويزيون

گويند، به او زنگ نزنيد و کريسمس را به او تبريک نگوييد؛ چون  را به هموطنان مسيحی تبريک می» مسيح«و عيد ميالد حضرت 

شان   ژانويه است که احتماًال هيچکس به خانه6ها روز  کريسمِس ارمنی.  نيستها هيچ خبری از عيد  دسامبر در خانه ارمنی25روز 

ای بر جزئيات آن ندارم،  های دور و درازی دارد که من چندان احاطه دليل اين تفاوت داستان! گويد زند و آن را تبريک نمی زنگ نمی

بيشتر مسيحيان دنيا، . نی بر سر تاريخ تولد پيغمبر اسالماش اين است که اين تفاوت هم چيزی است مثل اختالف شيعه و س اما خالصه

کليسای .  دسامبر است25ها معتقدند که تاريخ تولد حضرت ميسح  ها و بخش بزرگی از ارتدکس ها، پروتستان از جمله کاتوليک

های مسيحی، معتقد است  رقههای باال تعلق ندارد، مانند تعدادی ديگر از ف ارمنی، که کليسای مستقلی است و به هيچ يک از فرقه

 روز بعد از آن جشن 5 روز پيش از سال نو جشن بگيريم، 5بنابراين ما به جای اينکه کريسمس را .  ژانويه است6تاريخ تولد ايشان 

 .گيريم می

، به ياد دميدند های جهانی در بوق کريسمس می  دسامبر، يعنی روزی که همه رسانه25زمانی بود که وقتی يکی از دوستان روز 

اما سال بعد دوباره . دادم زد، من با حوصله تمام همه اين ها را که گفتم برايش توضيح می افتاد و به من زنگ می اش می دوست ارمنی

: گفت کردم، می گفت و وقتی دوباره توضيحاتم را تکرار می آمد و همان دوست دوباره تبريک می  دسامبر زنگ تلفن به صدا در می25

حقيقتش هم نفس تبريک گفتن و به ياد آوردن دوست . کنم ام و فقط مؤدبانه تشکر می اما حاال ديگر اين عادت را کنار گذاشته! »...ِا«

 .مهم و نشانه حسن نيت است و زمانش اهميت چندانی ندارد

 دسامبر 25توانيد همان   میتان آسوری است، با خيال راحت اگر دوست. کند ها صدق می ها فقط درباره ارمنی همه اين حرف :تبصره 

شان را با باقی دنيا جشن  های ايران کاتوليک هستند و کريسمس به او زنگ بزنيد و کريسمس را تبريک بگوييد؛ چون آسوری

ارمنی و آسوری، به . اند ها هر دو مسيحی ها و ارمنی آسوری» مان مسيحی بود، چی؟ اگر دوست«شما را به خدا نپرسيد . گيرند می

همان که گفتم، اين ها دو گروه قومی » فرق ارمنی و آسوری چيست؟«گوييد  حاال البد می.  قومی آن ها اشاره دارد و هويتزبان 

 .مثل ايرانی و عرب و که هر دو مسلمانند. اند هستند که هر دو مسيحی

دانم که مناسبت تعيين  قيقًا نمیچيست؟ راستش من هم د» سال نو«پس . تا اينجا فهميديم که کريسمس جشن تولد حضرت مسيح است

کننده  اما گيج. آيد های پيش از مسيحيت می گويا عيد گردش سال چيزی است که از سنت! اول ماه ژانويه به عنوان آغاز سال نو چيست

 دسامبر 25همان که گفتم، روز . کنم بهتر است ادامه ندهم فکر می. نگاری ميالدی، سال تولد مسيح است اين است که مبدأ تاريخ

. تان ممکن است کاتوليک باشد دوست ارمنی. اما اين هم زياد درست نيست. تان تبريک نگوييد کريسمس را به دوستان ارمنی

چيزهای ديگری هم .  دسامبر است25شان همان  های کاتوليک که در ايران کليسای مخصوص خودشان را دارند، کريسمس ارمنی

 !ديگر به طور کلی از خير تبريک گفتن کريسمس بگذريدترسم اگر ادامه دهم  هست، اما می

 

ما که تا . خورند ها شب کريسمس بوقلمون می کنيد ارمنی حتمًا شما هم فکر می. بوقلمون: اول... اما حاال برويم سر جشن و مراسم و

جالب اينکه . ام بوده است شمالیام که آن هم خانه يکی از دوستان   دو بار بوقلمون خورده- من در عمرم يکی! ايم حاال نخورده

خورند و ما از بچگی فکر  غالبًا برنج و کوکو سبزی و ماهی می)  ژانويه6يعنی (های ايران در شب کريسمس خودشان  ارمنی



 های کريسمس است؛ تا اينکه مرزهای ارمنستان باز شد و فهميديم اهالی آنجا چيزی به اسم کوکو سبزی ندارند کرديم اين از سنت می

 !های ايران است و کوکو سبزی يک غذای ايرانی است و اين رسم ارمنی

 

ها همان هايی هستند که جشن  اولی. آن ها که جشن گرفتن کريسمس را دوست دارند، و آن ها که دوست ندارند: اند ها دو دسته آدم

ها آن هايی که با اين چيزها  رفتن را دوست دارند و دومیگرفتن نوروز و رفتن به عروسی و جشن تولد و کًال مهمانی دادن و مهمانی 

دو ماه قبل از   -سالی که مادر بزرگ يکی. در زمان کودکی، در خانواده ما، مادرم و عموم جزو دسته اول بودند. ميانه خوشی ندارند

ت کاج آن قدر بود که درخت کوچکی را در اما عالقه عمو به درخ. کرديم عيد سال نو مرده بود، ما قاعدتًا نبايد درخت کاج تزئين می

درست کرده بود و خودش و مادرم روزی چند بار به زيرزمين ) دردنخورد بود های به وپرت که انباری و محل خرت(زيرزمين خانه 

 .کردند کشيدند و درخت تزئين شده را تماشا می سر می

از دسته اول خانمم را داريم که همچنان پرچم ) ثريت غالب داردکه در بين آن ها جنس مذکر اک(در خانواده چهار نفری کوچک ما 

البته خريد کاج که بايد با ماشين به . درخت کاج و تزئين در و ديوار و هديه گذاشتن زير درخت کاج را برافراشته نگاه داشته است

ش را بخواهيد از مراسم عيد، خريد راست. گيرد خانه حمل شود، به عنوان وظيفه همچنان بر دوش من است و با غرغر انجام می

آيد، تا چند  درخت کاج و آوردنش به خانه را دوست دارم، آن هم به خاطر عطری که درخت کاج دارد و وقتی به داخل آپارتمان می

ن ای نيست؛ به خصوص پيدا کرد ناگفته نماند که خريد درخت کاج اصًال کار ساده. شود روز بوی خوش آن در خانه استشمام می

کنی و سر قيمتش با فروشنده  غالبًا وقتی درخت را با وسواس زياد انتخاب می. درختی که راست بايستد و در ضمن هنوز سبز باشد

الحيل، با گذاشتن مقوای تا شده  بعد بايد با لطايف. بينی کج است کنی، می آوری، روی پايه که سوارش می زنی و به خانه می چانه می

ای را درباره زبان  ای هم هست؛ منتها برای اينکه اين جوک را بفهميد، بايد نکته در اين زمينه جوک بامزه. از کنیزير پايه، آن را تر

های نسل پدرم برای ادای کلماتی که در آن ها اين  نداريم و ارمنی) صدای فتحه در زبان فارسی(» َا«در ارمنی صدای : ارمنی بدانيد

آن . روند روزی زن و مردی برای خريد درخت کاج می: اما جوک. »سار«گفتند  می» َسر«مثًال به . رفت، مشکل داشتند صدا به کار می

روند و از دور درخت  بعد خودشان چند قدم عقب می. خواهند درخت را راست نگاه دارد کنند و از فروشنده می ها درختی را انتخاب می

و فروشنده با تعجب » !اين که کاجه«: گويند زن و مرد هر دو با هم می. تکامًال مشخص است که درخت کج اس. کنند را برانداز می

 »!خواستيد سرو باشه؟ می. ُخب معلومه که کاجه«: دهد جواب می

يکی آسيبی است که بريدن اين همه درخت به : های انتخاب و خريدش، دو مشکل ديگر هم دارد اما درخت کاج، عالوه بر سختی

چند سال است صحبت اين است که بريدن درخت کاج و فروش آن را در روزهای کريسمس ممنوع . دزن طبيعت و محيط زيست می

نشين به معرض  های ارمنی کنند، چون تا موقعی که درخت کاج طبيعی را کنار ديوارهای محله دانم چرا اين کار را نمی کنند، اما نمی

اند، عطر خوش  های مصنوعی که خيلی هم گران اين کاج. انتخاب کنيمدانم ما به جای آن کاج مصنوعی را  فروش بگذارند، بعيد می

هايی  راجع به تزئين درخت کاج هم نکته. ايستند  می شان راست تر است و همه شان ساده هرچند برپا کردن. درخت طبيعی را ندارند

 . سال بعد گذارم برای يادداشت گذرم و می وجود دارد که فعًال ازشان می

 

کند، اما در بسياری  البته طبيعت هر سال وفا نمی. ست معنی اصًال کريسمس بدون برف بی. سمس و ژانويه بايد برف بيايدروزهای کري

بازی  گرفته آسمان با ارابه پر از هديه و اسباب های برف را از راه» بابانوئل«بارد و آمدن  ها هم درست روز کريسمس برف می از سال

با هم دارند که مشکل داستانی يا » چنان ارتباط تنگاتنگی«ها  نويس برف و کريسمس به قول روزنامه. ندک ها توجيه می را برای بچه

 شانزده سالم که - راستش خودم هم پانزده. ای راجع به کريسمس بخوانيد که در آن برف نبارد يا زمين پوشيده از برف نباشد خاطره

کنم و اين  چون داستان خيلی کوتاه است آن را نقل می. آمد سمس که در آن برف میخيلی کوتاهی نوشتم درباره کري بود داستان خيلی

هايی  گذارد هم نکته هايی که زير درخت کاج می هرچند درباره گذشتن بابانوئل از لوله بخاری و هديه. کنم نوشته را به همين جا ختم می

 :کند ام ياری می ا آن داستان، تا آنجا که حافظهام. گذارم برای سال آينده همراه جزئيات تزئين درخت هست که می

مادر روی صندلی کنار درخت ايستاده و زنگ . اند، جا گرفته است درخت کاج گوشه اتاق داخل سطل قرمزی که در آن خاک ريخته

وچولو، جلوی ک» سوريک«. بارد بيرون، پشت پنجره، برف می. کند های بااليی آن آويزان می طاليی کوچکی را به يکی از شاخه



سوريک کوچولو توی فکر . کند نشينند، نگاه می های لخت درختان می های برف که آرام بر زمين و بر شاخه پنجره ايستاده و به دانه

گردد و از مادرش که حاال دارد شمع پالستيکی قرمزی را از شاخه  کند و بعد برمی ها نگاه می مدتی همچنان خيره به برف. است

 »کنيم؟ مامان، چرا درخت کاج را تزئين می«: پرسد زد، میآوي ديگری می

 ».دونی عزيزم؟ برای اينکه آمدن سال نو را جشن بگيريم نمی«: دهد مادرش جواب می

 »کنيم؟ مامان، چرا برای رفتن سال کهنه عزاداری نمی«: پرسد سوريک می

 

 3، شماره »نسيم هراز« چاپ شده در ماهنامه 

 


