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با شروع سال نو چینی از سبک زندگی مردم این کشور در این روز گفتهایم که با تزیینات قرمز ،آتشبازی فراوان
و صرف وقت در کنار خانواده گره خورده است

صبا امینی | روزنامهنگار

شایعترین اشتباهات
و آسیبها در بدن سازی

پنجم بهمن یعنی امـــروز،
شــروع ســال نو چینی است.
پرونده
البته تاریخ دقیق آغاز سال نو
چینی هر سال متفاوت از سال
قبل است  ،عالوه بر این تغییر در تاریخ که دلیل
جالب و تا حدودی عجیب آن را در ادامه خواهید
خواند ،سال نو چینی و جشنهای آن که به آن
جشن بهاره هم میگویند (هر چند خیلی وقت
ها مقارن با فصل بهار هم نیست) ،ریشه در سنت
چین دارد و بخشهایی از آن سالهاست که ثابت
مانده است .برای این جشن شهرها و خانهها در
چین با وسایلی به رنگهای قرمز و طالیی تزیین
و افراد برای جشن گرفتن این مناسبت در کنار
خانواده ،آماده میشوند .هر چند این روزها چین
به خاطر شیوع ویروسی عجیب توجه دنیا را به
خود جلب کرده ،در پرونده امروز زندگیسالم
به برخی رسوم و سنتها در این جشن باستانی
پرداختهایم .سنتهایی که بخشی از آنها را در
جشنهای سنتی خودمان نیز میتوانیم ببینیم
و شباهتهای قابل تاملی در این باره وجود دارد.

آغاز سالی که هر سال
روزش عوض میشود!
شــروع سال نو چینی برخالف سال نو در
تقویممایاتقویممیالدیروزیکسانینیست.
تقویمچینیازجملهتقویمهاییاستکهبر
مبنای حرکت ماه تنظیم شده است .بر این
اساس حد فاصل اول بهمن( 21ژانویه)
تا اول اسفند( 20فوریه) هر زمان که ماه
قمری آغاز شود ،روز اول سال نو چینی نیز
در همان روز قرار میگیرد .همانطور که
میدانید ماههای قمری 29روزه هستند و
طولیکسالدراینتقویم 354روزاست.
پس برای اینکه آغاز سال نو چینی در طول
سال به گردش در نیاید و در همان محدوده
بماند ،تقویم چینی هر سه سال یک بار ،به
جای  12ماه 13 ،ماه دارد! با توجه به این
نکات هر سال اگر میخواهید بدانید سال
نو چینی چه زمانی است ،راحتترین کار
جستوجو در اینترنت است چراکه تنها
چند ماه قبل از این روز ،روز دقیق آغاز سال
نو چینی مشخص میشود! جشنی که قرار
است بیش از یک میلیارد نفر برای برپایی
آنآمادهشوند.

 5فوبیای جدید انسانها

2

3

عاقبت بیتوجهی خانوادهها
به قانون زمانطالیی
چرادخترانبیشازپسرانبهدنبالدوستیابی
درفضایمجازیهستندونقشوالدین
3
دراینزمینهچیست؟

فرفره| قصه آدمبرفی آب شده
برای کودکان
4

رکورد داران آتشبازی در جهان
یکیازسنتهایقدیمیبرایشبسالنودربینچینیها،
آتشبازی است .البته عالوه بر نیمه شب ،در صبح روز اول
سال جدید نیز به منظور خوشامدگویی به سال جدید و
آرزویبهترینها،مراسمآتشبازیدوبارهبرگزارمیشود.
حجم آتشبازی در این شب و روز به اندازه ای زیاد است که
رکورداستفادهازوسایلآتشبازیدرجهان،مختصهمین
تاریخ است .این موضوع در حالی است که به خاطر مسائل ایمنی و البته آلودگی هوا ،انجام آتشبازی در برخی
شهرهایچینممنوعاستودرحدود 500شهردیگرنیزمحدودیتهاییبرایبرگزاریآتشبازیوجوددارد.

اختراع اصطالحی به نام «مهاجرت بهاره»!
طبقسنتهایچینی،سالنو،زمانپیوستناعضایخانوادهبههموصرفوقتبایکدیگراست.باتوجهبهاینکه
امروزهبخشزیادیازجمعیتجوانچینبرایکارازمناطقروستاییبهشهررفتهاند،دراینزمانبازارسفربسیار
داغ است .این موضوع آنقدر پررنگ است که خود چینیها اصطالحی برای آن دارند« :مهاجرت بهاره» .از آنجا
کهمعموالافرادبرایسفربهمقصدشانازحدود 60روزقبلازآغازتعطیالتمیتوانندبلیتتهیهکنند،بعدازباز
شدنسیستم،ترافیکسیستمهایفروشبلیتبسیارباالستتاآنجاکهگفتهمیشودگاهیدریکثانیهبیشاز
هزاربلیتبهفروشمیرود.درکلتعطیالتمربوطبه
جشنبهارهوهنگامرفتنافرادبهشهرخودوبازگشت
به محل کار ،برآورد میشود که درمجموع  3میلیارد
سفر در چین انجام شود .البته بخشی از بزرگ بودن
این رقم به این موضوع بر میگردد که چین وسعت
زیادیداردوگاهیافرادبرایرسیدنبهخانوادهناچار
ازانجامچندسفرباهواپیما،قطاریااتوبوسهستند.

راهی عجیب برای خالصی از سواالت بی جا!

طوالنیترین تعطیالت در چین

بازگشتبهشهرخودودیدارباخانواده،برایهمهجوانانچینیخوشایندنیست.
بهخصوصاگرجوانیمجردباشدکهاطرافیانمنتظرازدواجاوهستند.داستان
چرا ازدواج نکردهای و سواالتی از این قبیل ،ظاهرا در چین هم مسئلهساز است
آنقدر که برخی گزارشها حاکی از ارائه خدمات اجاره کردن همسر برای زمان
تعطیالتاست!برایاینمنظورافرادبهفرددیگریپولیپرداختمیکنندتادر
طولتعطیالتبااوهمراهشودونقشهمسررابرایاینزمانبازیکندتابلکهبه
اینوسیلهفردازدستسواالتمربوطبهازدواجودغدغهدیرشدنآنو...خالص
شود.موضوعیکههرسالموردتوجهشبکههایاجتماعیدنیاقرارمیگیرد.

تعطیالتسالنوچینییاجشنبهاره،طوالنیترینتعطیالتچینمحسوب
میشود و 15روز طول میکشد .چند روز ابتدایی این تعطیالت(تا روز پنجم)
مختص خانواده است و افراد از روز پنجم به بعد میتوانند برنامههای دیگری
برای خود ترتیب دهند .در روزهای ابتدایی اغلب مغازهها و مراکز خرید نیز
تعطیلهستند.البتهاینطوالنیبودنتعطیالت،انگیزهخوبیاستتاافرادی
کهدورازخانوادهزندگیمیکنند،برایدیدارباخانوادهسفرکنندوبهشهرشان
بروند.سفربهشهرخودآنقدردراینایامرایجاستکهازاینایامبهعنوانزمانی
کهبیشترینجمعیتدرجهانجابهجامیشوند،نامبردهمیشود.

تعریفدیگریدارند.دراینبخش،ازاعدادیکهرقمهایشانمانندهمباشد،بیشتر
استقبال میشود ،رقمهایی مانند  999 ،666 ،88و  . ...در چین هم مثل ایران
بهتراستبرایدادنعیدیازاسکناسهاینووتانخوردهاستفادهشود.اینپولها
همانطور که اشاره شد در پاکت قرمز قرار داده
میشوندزیرارنگقرمزدرفرهنگباستانی
چین ،رنگی است که میتواند نیروهای
اهریمنیرابترساندوآنهارادورسازد.نکته
دیگر درباره زمان دادن این عیدی است .به
صورتمعمولزمانیکهافرادبرایمهمانیبه
خانهاشخاصمیروند،عیدیمیدهندوالبته
بهتر است به ویژه عیدی بچهها همان ابتدای
زمان رسیدن عید داده شود .نکته آخر آنکه در
چینبازکردنپاکتیاهدیهجلویفردیکهآنرا
بهشمادادهاست،نشانهبیادبیاست.

رسم شیرین خانهتکانی،
چیزی شبیه ما!

روزپیشازسالنوچینی،روزنظافتاست.دراینروز،
رسمی شبیه خانهتکانی پیش از نوروز وجود دارد که
طی آن چینیها به منظور دور کردن شر و بدی ،خانه را
تمیز می کنند و تمام زبالهها را از خانه بیرون میبرند.
اما از روز اول سال جدید تا روز پنجم جارو کردن خانه،
بیرون بردن زباله و حتی حمام کردن ممنوع است زیرا
تصورسنتیآناستکهاگرشماچیزیراازخانهبیرون
ببرید یا دور بریزید ،ممکن است در کنار دورریختیها
بخت و اقبال خود را هم دور بریزید! البته موضوع
محافظت از بخت و اقبال در فرهنگ چینی جایگاه
خاصی دارد و برای این منظور برخی از فعالیتهای
دیگر هم در روزهای ابتدایی سال نو ممنوع است .از
اینفعالیتهایممنوعدرابتدایسالجدیدمیتوان
بهکوتاهکردنمو،استفادهازقیچی،چاقوودیگروسایل
تیز،بگومگوباهمدیگر،شکستنوسایلوالبتهاستفاده
ازواژههاییکهبارمنفیدارندمانندبیماری،اشارهکرد.
مرحلهبعدازخانهتکانیتزیینخانهاستکهاینکارباید
باوسایلقرمزرنگانجامشود.

غذاهای سال نو چینیها ،از نودلهای بلند
تا ماهی کامل!
چینیها درباره غذاهایی که بهتر است در روزهای ابتدای سال خورده شود،
رسوم خاص خود را دارند .غذاهای سنتی این ایام هر کدام معنایی دارند .برخی
غذاهای سنتی این روزها در چین عبارت اند از:
ماهی کامل:ماهیدراینایامبرایجذبسعادتخوردهمیشود.
البتهدرروشخوردنماهیبهاینمنظورنکاتظریفزیادیوجود
دارد،ماننداینکهماهیبایدکاملپختهوسرسفرهآوردهشود.سر
ماهیبرسرسفرهبایدبهسمتفردبزرگخانوادهباشدوبعدازآغاز
خوردنتوسطبزرگخانواده،بقیهاجازهخوردنخواهندداشت.
دامپلینگ :دامپلینگ برای جذب ثروت خورده میشود .یکی از
دالیلی که این غذا وارد غذاهای محبوب سال نو شده است ،شکل آن
است که ظاهرا به سکههای چینی قدیمی شباهت دارد .چیدمان
دامپلینگازنکاتمهماست.اینغذابایدبهصورتردیفیچیده
شود .چیده شدن به شکل دایرهای خوشیمن نیست و تصور بر
این است که باعث میشود افراد در زندگی خود به نوعی دور خود
بچرخندوبهجایینرسند.
نودلهای بلند :نودل از دیگر غذاهای خاص
اینروزهاستکهالبتهبیشتردرشمالچینطرفداردارد.نودلبه
منظوردستیابیبهشادیوطولعمرخوردهمیشود.ایننودلها
البتهازحالتعادیبلندترند.
میوههای کروی و طالییرنگ :ازدیگرموادغذاییمحبوبسال
نو در چین میوه است .البته میوههای این روزها باید
دو ویژگی داشته باشند؛ کروی شکل باشند و رنگشان به طالیی
نزدیک باشد .با توجه به این دو ویژگی به صورت معمول نارنگی
و پرتقال محبوبیتی ویژه در این روزها دارند و برای کامل شدن و
کسبثروتخوردهمیشوند.
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رسوم عجیب عیدی دادن به کودکان و البته بزرگ ساالن
عیدی یکی از رســوم جدی در سال نو چینی اســت .نکته جالب آنکــه در چین
افرادی که نانآور خانواده محسوب میشوند هم به فرزندان خود عیدی میدهند
و هم به والدین خود و اگر پدربزرگ و مادربزرگ زنده باشند ،به آنها نیز باید عیدی
بدهند .البته جدای از محیطهای خانوادگی
در محیطهای کاری نیز رسم عیدی دادن
رایج است .یکی از رایجترین روشها برای
دادن عیدی چه در خانواده و چه محیط کار،
پرداختپولاست.اینپولبهصورتسنتیدر
پاکتهایقرمزگذاشتهوباتوجهبهبرخینکات
ظریفبهافراددادهمیشود.جالباستبدانید
یکیازنکاتمربوطبهدادنپولبهعنوانعیدی،
رقم آن است! این رقم باید خوشاقبالی به همراه
خود بیاورد .در مناطق شمالی چین ،رقمهای زوج و
ُرندمانند 500،200،100و...بیشترمورداستقبال
قرار میگیرد اما در جنوب چین ،رقمهای خوشاقبال
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