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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مروری برآداب و رسوم نوروزی دراستان

اخبار

عید شریف مبارک
قاسمی  -سماور زغالی را روشن و سفره سفیدی،
رو به قبله پهن می کند .هفت سین ،همان ها که
همه می شناسند سیب ،سنجد ،سرکه ،سکه،
سمنو ،سماق و سرسوزی ،آینه قدیمی عروسی
و قرآن هم مهمان سفره اش می شود .شیرینی،
آجیل ،برگه های خشک شده ،قلیه کدو و چغندر
و هر چه که داشت آماده کرده است ،همه مهمان
خانه مادر بزرگ هستند .دختر ،پسر ،عروس ،داماد
و نوه ها همه دور سفره او ،منتظر شنیدن صدای
توپ مینشینند ،تا سال تحویل شود و بعد از دعا و
خواندنچندآیهازقرآن،دستپدربزرگومادربزرگ
را ببوسند و به تبرک اسکناس یا سکه ای عیدی
بگیرند.حاال هم روزهای خوش گذشته به همان
شیوه قبل اما با رنگ و لعابی نوتر تکرار می شود .عید
میآید با حال خوشی که شاید قبل ها خوش تر بود.

• •خانه تکانی

بانوی  80ساله بیرجندی از آن روزهای دور
میگوید :دو هفته که از عمر زمستان باقی بود
خانه تکانی شروع می شد و همزمان با نظافت
خانه ،مادر سبزه ای به نشانه روییدن ،تازه شدن و
سبز شدن از نو می کاشت و اگر مادربزرگ یا زنی
با تجربه در قید حیات بود شیرینی زنجبیلی هم
در تنور آتشی می پخت .در خانه اعیان بیرجند،
شیرینی ها متنوع تر و زیادتر بود؛ زنجبیلی  ،رو
ورکرده و بعدها قطاب ،نخودی ،برنجی و شاید
 10تا  15نوع شیرینی در چند روز پخته میشد،
خیلی دورترها شیرینی های عید رنگی تر بود،
یک روز را هم به پخت نان خانگی اختصاص
میدادند« .خورشید بهدانی» از لباس های
رنگی ،پیراهن های چین دار و کلوشی می گوید
که آن روزها به شوق رسیدن عید برای زنان دوخته
می شد ،چارقدهای چکن سفیدی که بر سر
می انداختند ،دست ها و سرهایی که به حنا
زینت شده بود ،همه یک حالت و یکرنگ ،قبل از
این که آدم ها با مد روز و رنگ سال پیش بروند.
رسم بود مادربزرگ برای نوه ها تخم مرغ آب پز
میکرد ،تخم مرغ هایی که پوست شان را با هر
چیزی حتی پوست پیاز رنگ می زد تا بچه ها
شاد شوند .برای عید نوروز قلیه کدو و چغندر هم
می پختند ،کماچ ،فطیر ،نطفه عدسی و انواع
شیرینی های محلی تهیه می کردند و سفره
میانداختند تا به اصطالح «نمک تازه شود» و هر
که پا به خانه بگذارد هم نمک شود .به گفته این
شهروند کهن سال ،آن زمان مثل حاال در کوچه

های شهر این همه مغازه نبود ،هر که دستش به
دهانش می رسید قورمه ،گوشت داغ ،چلو کباب یا
فسنجان با مرغ میپخت .مردم عادی خیلی توان
نداشتند و بیشتر فقط غذای شب عیدشان برنج
بود .صاحبخانه از هر چه داشت عیدی میداد
سکه های یک قرانی و دو قرانی ،هر که دستش
باز بود سکه نقره می داد ،اسکناس هم در دست
و بال برخی بود ،آن موقع یک قران خیلی ارزش
داشت .از روزهای خوب گذشته اش یاد می کند:
خیلی چیزها آن قدیم ها عالی بود که حاال نیست
یا کم است ،محبت و همسایه داری ،صله رحم و!...
صبح عید که میشد همه به خانه بزرگ فامیل
میرفتند و حتی نوه عمو ،خاله ،دایی و  ...در
فهرست عید دیدنی ها بودند اما حاال از فامیل های
دور کمتر یاد میشود ،حتی اگر فردی چند پله
پایین تر باشد از او یاد هم نمی شود .دلش هوای آن
روزها دارد و می خواهد همه احساس و سرخوشی
عیدهایش برای آدم های دور و برش بماند.

• •فلسفه عید

دکترای ادبیات و زبان فارسی هم فلسفه عید
نوروز در تاریخ را متفاوت با شرایط موجود بیان
می کند و توضیح می دهد :در شاهنامه آمده است
که وقتی جمشید بعد از  250سال کار و تالش،
اقتصاد را سامان و به مردم زمانش هنرها یاد داد
امنیت در کشور ،حاکم و روابط تجاری با خارج
از مرزها رونق گرفت و مردم بعد از پنج دوره 50
ساله احساس امنیت و آبادانی کردند .با مشورت
جمشید به عنوان تشکر از سال ها زحمت و تالش،
روزی را به عنوان روز نو که بعدها نوروز شد جشن
گرفتند و اظهار امیدواری کردند با همین کار و
تالش سال بعد را ادامه دهند .دکتر «زنگویی»
می گوید :فلسفه نوروز ،گرامی داشت تالش همه
قشرها برای کشور بوده است که با زحمات خود
امنیت و آسایش ایجاد کردند ،فلسفه حفظ نوروز،
بازگویی آن برای نسل جوان است تا با منطق
قدردانی آشنا شوند و پس از آن مقدماتی ایجاد
می کردند .وی می افزاید :روی ستون ها و دیوارها
فضای سبزی ایجاد می کردند و انواع سبزه و
حبوبات را می کاشتند و هر محصولی که بیشتر
رشد می کرد آن را سبزه سال انتخاب می کردند
و می کاشتند و فلسفه سبزه ،کاشت ،داشت و
برداشت برای آبادانی و سبزی است و گذاشتن
آن سر سفره ،نماد کار و تالش برای افرادی بود
که می خواستند تولید رزق و روزی داشته باشند.

اقامتگاه بوم گردی هریوند آماده بهره برداری
اقامتگاه بوم گردی هریوند به مرحله بهره برداری رسید .مسئول نمایندگی
میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریسربیشهاظهارکرد:ایناقامتگاه
بزرگ ترین نمونه در استان است که با همکاری بخش خصوصی مرمت و
بازسازی ،سازه های آن تجهیز و تاسیسات تامین شده و برای نوروز آماده
بهره برداری است« .هاشم اتفاقی» با اشاره به همکاری نکردن بانک ها برای
پرداخت تسهیالت به این سرمایه گذار گفت 500 :میلیون تومان تسهیالت
از محل کمک اعتبارات فنی و حرفه ای برای تجهیز این اقامتگاه پرداخت شد
و سرمایه گذار هم چهار میلیارد تومان هزینه کرد.

وی می گوید :کاشت سبزه یا سرسوزی به تعداد
افراد خانواده یا برای همه با هم بود تا مانند آن
سبز و خرم باشند و پس از آن نوبت تامین مقدمات،
میوه و شیرینی و  ...بود .نوروز بهانه ای برای دیدار
و هم نمک شدن بود ،شیرینی رایج در منطقه
زنجبیلی و رو ورکرده اما در حاشیه بود و نان در
سفره نوروزی اهمیت داشت.

• •سفره نوروز و شال موالیی

او ادامه می دهد :در سفره نوروزی نان و
محصوالت تولیدی در خانه از شیر ،ماست ،فله،
مربا و  ...می گذاشتند و صبح نوروز در دید و
بازدیدها اول هم نمک می شدند و لقمه نانی با
پنیر و مربا و  ...می خوردند .نوروز آیین دیدار و هم
نمک شدن بود .این کار برای آن ها تعهد ایجاد می
کرد که در سختی ها در کنار هم باشند ،حق نمک
همراهی و کمک دادن در سختی ها بود .وی از
رسم قدیمی و متداول «شال موالیی» در نقاطی
مانند زیره کوه نام می برد که بزرگان منطقه
شالی به کمر بسته ،به در خانه ها مراجعه و پول
و اقالم مورد نیاز را برای خانواده های محروم به
رسم هدیه جمع می کردند که حاال توسط برخی
نهادها به شکلی دیگر انجام می شود اما بهتر است
باز هم جنبه مردمی پیدا کند.این استاد دانشگاه
از رسم خوب دیگری یاد می کند که در آن بزرگان
و ریش سفیدان برای آشتی کنان و رفع کدورت ها
پیشقدم می شدند تا چنان چه بین دو نفر کدورت
و دلگیری باشد رفع شود و کینه کهنه در دل
کسی نماند ،رسم جالب و خوبی که امروز هم باید
انجام شود .وی به یادبود امواتی اشاره می کند که
اولین سال فوت شان است و َآشنایان و فامیل در
پنج شنبه آخر سال بر مزار یا شب اول عید برای
خواندن فاتحه به منزل متوفی می روند تا یاد او
گرامی داشته و به خانواده اش هم احترام گذاشته
شود .وی رسم کهن پهن کردن سفره سفید رو به
قبله را هم مطرح و اضافه می کند :روی آن قرآن
و آینه و چند سین و تنقالت موجود در خانه را
میگذاشتند .لحظه سال تحویل ،بزرگ و کوچک
کنار هم می نشستند و کوچک تر ها دست بزرگان
و بزرگ ترها هم صورت فرزندان را می بوسیدند.

• •رسم بازدیدهای عید

زنگویی ،مهمانی و بازدید عید در گذشته را
در سه روز اول نوروز بیان می کند که سفره
عید هم پهن بود و بعد از این روزها ،مردم سر

کتابخانه طبس مسینا و گزیک،ساختمان ندارد
کارهایشان میرفتند و مانند حاال تا  13نوروز
عید دیدنی نبود .عموها و دایی ها پیشانی خواهر
و برادرزاده های دخترشان را می بوسیدند و «عید
شریف مبارک» جمله معروفی بود که در مقابلش
میشنیدند «خدا مبارک گرداند» .او از زیارت
اهل قبور در روز اول سال و سپس بازدید فامیل
نام می برد و تاکید می کند :نکته مهم در گذشته
دیدار مردم با علما بود اما حاال مردم خودشان را
از این موضوع مهم محروم می کنند در حالی که
دیدار با آن ها فوایدی دارد برای مثال بچه ها را
همراه می بردند تا به آن ها خط و جهت بدهند.
این سنت حسنه باید دوباره احیا و تاکید شود
که عالمان دین مهم ترین پناهگاه برای جوانان
هستند .وی می گوید :بعد از سه روز اول عید
دید و بازدیدهای باقی مانده تا  13نوروز انجام
میشد ،آخرین روز که عنوانش تفریح و رفتن
به میله در روز  13بود عده ای این روز را وداع با
عید می دانستند و به طبیعت می رفتند ،تاب به
درخت ها می بستند و بازی های گروهی انجام
می دادند .به گفته وی ،بعضی هم در  13نوروز
به بقاع و مزارها می رفتند و عالوه بر زیارت در
اطراف هم گشت و گذار و تفریح می کردند و با
بازگشت به خانه مراسم نوروز به پایان می رسید.

• •کوزه شکنی

نوروز تا  13روز پاس داشته می شود ،همان نو
شدن هایی که به گفته مسئول حوزه پژوهش
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان ،از قدیم ها جزو مهم ترین مراسم و آیین
های ایران کهن بوده است .آن طور که «برآبادی»
می گوید :مهم ترین اتفاق در زندگی گذشتگان،
رویش دوباره زمین و سبز شدن بود که از اسفند
ماه شروع می شد .ماهی که در نقاط مختلف
استان آداب و رسوم متفاوتی داشت و کوزه شکنی
در چهارشنبه آخر سال در قاین از آن جمله است.
داخل کوزه های کهنه و قدیمی که آب در آن سرد

نمیشدیاجلبکگرفتهبودچندتکهزغالبهنشانه
سیاهبختی،کمینمکبهنشانهشورچشمیویک
سکه به نشانه تنگدستی میانداختند سپس از
سر در حیاط خانه به داخل کوچه می انداختند و
همزمان این شعر را هم میخواندند:
غم برو شادی بیا  /محنت برو روزی بیا

• •هفت سین

به گفته وی ،نوروز در خراسان جنوبی هم هنوز
مانند دیگر استان ها پاس داشته می شود و
همچنان سفره ای متشکل از روییدنی ها که
امروز به هفت سین معروف است ،گسترده
میشود .آب به نشانه پاکی ،زاللی ،قرآن مقدس
ترین عنصر زندگی ،سبزه نشان روییدن از نو
و ...همین طور با تشبیه سازی ،هر کدام از هفت
جزو هفت سین را سر سفره می گسترند .وی
از شیرینی های خانگی و خاص منطقه مانند
زنجبیلی ،لوله ای ،رو ورکرده ،نان های محلی،
خشکبار ویژه و اناری می گوید که در استان تولید
و بر سفره هفت سین چیده می شد و برخی میوه
ها مانند سیب آن زمان ها که کمیاب بود به تعداد
کم و حتی یک عدد مهمان سفره بود .او می گوید:
پس از تحویل سال ،عید دیدنی و عیدی دادن به
کوچک ترها مرسوم بود و هست ،در برخی نقاط
استان مانند منطقه خوسف چند روز پس از شروع
عید ،به زیارت مزار امامزادگان می روند و عالوه
بر آن جشن ،پایکوبی و بازی های محلی مانند
تخم مرغ بازی رواج داشته و هنوز هم بین برخی
مرسوم است .برآبادی ،به بازی های محلی اشاره
می کند که در حال احیاست هر چند برخی سنت
های نوروزی در حال تغییر است ،با این وجود
میگوید که سنت های نوروزی به طور کامل از
بین نرفته و تغییر نکرده است هر چند برخی موارد
تغییراتی دارد برای مثال دید و بازدیدها به فامیل
درجه یک محدود شده است اما در گذشته اقوام
دور را هم شامل می شد.

طبس مسینا و گزیک زمین برای ساخت کتابخانه عمومی ندارد .رئیس اداره
کتابخانه های عمومی درمیان گفت :ساختمان کتابخانه عمومی در این دو
شهر استیجاری است و به ویژه کتابخانه گزیک ،وضعیت مناسبی ندارد و در
فضایی کوچک با ظاهری نامناسب فعالیت می کند و نیازمند زیبا و شاداب
سازی است و با این وجود برای ساخت کتابخانه در این شهر زمین نیست.
«طاهره رمضانی» مشکل موات بودن زمین در گزیک و درگیر بودن موضوع
بین راه و شهرسازی و منابع طبیعی را بیان و اضافه کرد :در طبس مسینا هم
مکانی توسط شورای اسالمی شهر پیشنهاد شد که برای راه اندازی کتابخانه
مناسب نیست و بنای فعلی نیاز به مرمت و به سازی دارد.

کلک خیال

بهار
شکر خدا که بر اثر دور روزگار
آمد بهار و پاک شد از لوح دل ،غبار
از روز و روزگار چرا شکوه سردهیم
با ما کنون که بر سر لطف است ،روزگار
گو خوش برفت فصل زمستان اگر برفت
آمد بهار خوش که خوش آمد ،همی بهار
سالی گذشت و نوبت سالی دگر رسید
سالی که باد بر همه فرخنده تر ز پار
چشم امید بست اگر دل به روی عید
عید آمد و امید برآمد ز انتظار
سوسن چو روی یار شده زیور حیات
سنبل به طرف جوی بود همچو موی یار
شبنم چو اشک شوق چکیده به پای گل
گل همچو جان به شوقش بگرفته در کنار
طبع نسیم گشته چنان نافه دلگشا
ذات هوا چو مشک تر طرف جویبار
پیچیده در مشام طبیعت هوای فصل
خوشتر زبوی پونه وحشی به کوهسار
مست و خمار گر که ندیدی کنار هم
در باغ الله دیده نرگس بود خمار ...

اثر استاد غالمحسین یوسفی
برگرفته از کتاب دیوان معرفت

