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یادداشت
یکی ازراویان فرهنگ عامیانه سیرجان ازآداب و رسوم یلدای قدیم میگوید؛

دورهمی شب چله

 پاسارگاد :شب یلدا که به شب چله نیزمعروف
است ،یکی از آیینهای ایرانیهاست که باآداب و رسوم
متنوعیبرگزارمیشودوریشهدرفرهنگ کهنمردم ایراندارد.
مردم سیرجان نیزمثل سایرمردم ایران اولین شب زمستان و
بلندترین شب سال را جشن میگیرند .آنچه درادامه دربارهی
توگوی پوراندخت
آداب و رسوم شب یلدا میخوانید ،گف 
نزاده یکی از راویان فرهنگ عامیانه سیرجان با
غالمحسی 
پاسارگاد است.
به نقل از این روای سیرجانی ،ازقدیم اولین روزدی ماه را
آغازچلهیبزرگزمستانمیدانستند .اهمن(نماددی)وبهمن
دو برادر بودند که روز اول چله با هم دعوایشان میشود .از
صدای بلند و داد و فریادهای این دو نفرآسمانغرش میرود و
رعدوبرقم یزند .ایندونفرگریهمیکنندو گریهی آنهاهمان
باران است که شروع به باریدن میکند .این دو برادررقیب هم
هستندومیخواهند ازهمجلوبزنندوپیشیبگیرند.بنابرین از

اول دیماه ،هرروزهوا تغییرمیکند.
«اهمن و بهمن ،هیزمها رو بکن خرمن /آردها ِربکن صد
من ،ادعا همه با من»
این راوی میگوید :دو چله در زمستان داریم .یکی را
چلهی بزرگی مینامند؛  40روز طول میکشد ،از اول دیماه
تا دهم بهمنماه .به روزهای چلهی بزرگ اصطالحا روزهای
اشکمبهشوری میگفتند .چون طول این روزها کوتاه است.
منظورشان این بود که درقدیم زنان خانهداربه اندازهی تمیز
کردنوشستنیکشکمبهگوسفندفرصتکارکردنداشتند
و زود هوا تاریک میشد.
بهچلهیدوم،چلهی کوچکیاچلهیپچلومیگفتند.هوا
در این چله خیلی مساعد نیست .یک روزهوا سرد و بارانی و
یک روز ابری و ...گاهی باران میبارد و گاهی نه .چون باران
همه جا را گل میکند به چلهی پچلو معروف است .این
چلهی کوچک ازیازدهم بهمن شروع میشود و  20روزطول
میکشد.
برای سورو سات شب یلدا یک نفرمادرحساب میشد و
همه را دورهم جمع می کرد .یا به خانهی بزرگترها میرفتند
یا بزرگترها را به خانهی خودشان دعوت میکردند .اتاق تکانی

میکردند و اقوام برای انجام کارهای شب یلدا و تدارک آن
شببههمدیگرکمکمیکردند.همهحماممیرفتندولباس
نومیپوشیدند.
به گفتهی این راوی سیرجانی؛همهی مهمانان دراین شب
میوه میخوردند و عقیده داشتند باید در این شب میوههای
سرد خورده شود تا تابستان خنک و خوبی در پیش داشته
باشند و جک و جانورهای تابستانی کمترپیدا شود .درقدیم
میوهی شب چله فقط انارو انگورو هندوانه بود .مثال پرتقال و
لیموشیرینوجودنداشت.خیارسبزهممیوهیتابستانیبودو
درزمستانیافتنمیشد.
چند هندوانهی بزرگ انتخاب میکردند .از بین این
هندوانههاباالخرهیکیدوتاسالممیماند.هندوانههارادریکی
از اتاقهای سرد خانه که آنجا سایهی سنگینی داشت و اتاق
انباریخانهبهشمارمیرفتوبراینگهداریموادخوراکیحکم
یخچال را داشت ،البهالی کاه ،خاک نرم یا شن نگه میداشتند
و برای اینکه خراب نشوند روی زمین نمیگذاشتند .هر
روز آنها را جابهجا میکردند و اصطالحا ُگرده به ُ
گرده
میکردند،تاخرابنشوند.
آن وقتها در اکثرخانهها درخت انارو انگوربود؛
انگور ریشبابا ،انگور سیاه که برای شب چله مقداری
نگهداری میکردند .زنان خانهدار کیسههای نخی
میدوختند و چند خوش ه از انگورها را روی شاخهی
درخت کیسهمیکردند .انگورهارابا کیسهداخلسَ فتو
(سبد) میگذاشتند تا روی هم قرارنگیرند و درهمان
اتاق سرد و انباری خانه ،نگه میداشتند.
انارهاراباشاخهبهصورتیکهدرانتهایآنقسمتیازشاخهی
درخت باشد ،میچیدند و یک بند به شاخهی آن میبستند
و با میخ به دیوار همان اتاق آویزان میکردند .شب چله که
میرسید ،انارهاراتوی آبمیریختندتاپوستشان کهخشک
شدهبودنرمشود.سپسمیشکستندوقوقومیکردند؛پوست
دورش را میگرفتند و تکههای شکلدار درمیآوردند .یا انار را
دانه میکردند و در ظرفی میریختند .هندوانهها را به صورت
کالیمیبریدندوداخلسینیمیگذاشتند.
این راوی سیرجانی درادامهی آماده کردن ملزومات شب
چله به تهیهی آجیل مخصوص این شب اشاره کرد :زنان
ترنگ درست میکردند.
خانهدار برای شب چله آجیل هف 
آنها دو نوع آجیل تدارک میدیدند .یکی آجیل شیرین که
شامل :پرهلو ،ترشاله ،جوزقند ،خرما پیارمُ ،کنگ ،کشمش
سبز ،مویزو انجیربود .دیگری آجیل شورکه شامل :تخمهی
هندوانه ،تخمهی خیار(خربزه) ،تخمهی شیطونو(تخمهی
آفتابگردان)،تخمهی کدو،پستهوبادامومغزگردو،مغزبادام،
نخود شورکرده ،نخود و کنجد و گندم و کنف بود.
ادامه در همین صفحه

گپی با مریمالسادات منصوری رانندهی کامیون؛

 پاسارگاد
قیافهها و تیپ و هیکلشان تقریبا
شبیه هم است .همان قیافه معمول که
از رانندگان در ذهنها نقش بسته است.
با هیبتی کامال مردانه و زمخت .اینجا اما
دنبال کسی آمدهایم کههمهویژگیهایش
با بقیه رانندگان متفاوت است .کسی که
اگرچه ظاهرش با بقیه متفاوت است
اما مانند رانندههای مرد عاشق کارش
است .او یک زن است که اگرچه برای
ما ناآشناست ،اما خیلی از جادههای
ایران ،سالهاست «مریم خانم» را خوب
میشناسند .بانویی که کار را عار نمیداند
و پشت فرمان تریلی مینشیند تا نانآور
خانوادهاش باشد .مریمالسادات منصوری
متولد  ۵۶است و  ۴۴سال دارد .مدرکش
دیپلم است و عشق ماشین سنگین21 .
سالگی ازدواج کرده و شغل همسرش هم
مانند پدرش رانندگی است و او در این راه
یارو همیارشوهر است.
 راندن تریلی و کامیون را اولین
بارکی یاد گرفتی و ازکی؟
من اول راهنمایی بودم آقام رانندگی
با تریلی یادم داد.
 منظورتون پدرتون هست
دیگه؟
بله بابام چون سید هست ،بهشون
میگیم آقا.
 ازچه سن کمی شروع کردی!
من اولین زنی بودم توی سیرجان که
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
با تریلی رانندگی کردم .البته تو سن کم.
 زندگی درخانوادهای که پدریا همسر داری؟
من خودم دوتا تجربه تلخ از رانندگی دارم.
رانندههستندچهمشکالتیدارد؟
زندگی تو این خانواده مشکالت خاص یکی برادرم که 24سالش بود و راننده جاده بود از
خودش را داره .توی این خانوادهها مادر خانواده بندرباماشینیهنفربرمیگشتنسیرجان کهراننده
باید هم نقش پدر رو داشته باشه هم مادر باشه خواب میره و برادرم تو اون حادثه جون خودش
هم زن خونه .وقتی بچه هستی همیشه باید رو از دست میده.
یکی هم پسر خودم که 11سالش بود و
انتظار بکشی که بابات کی از جاده میاد همیشه
همراه باباش رفتن جاده .شوهرم خواب رفت
دلتنگهستی.
 خاطرهی بد و تلخ هم از این شغل و ماشین چپ شد و توی این حادثه من تنها

فرزندم را از دست دادم .از رانندگی و جاده فقط
چشم انتظاری مخاطرات تلخ نصیب من شد.
 پس با وجود خاطرات و تجربههای
تلخ ،چی شد که خودت هم همین راه رو
رفتی؟
چون فرزند اول خونه بودم ازاول راهنمایی
آقام رانندگی رو با کامیون یادمون داد .وقتی
خودشون رانندگی میکردن ما رو کنار خودش
مینشوند و فرمون میداد دستمون و ما هم چون

پدرمون راننده بود ،عاشق رانندگی بودیم.
 فکر میکنی تفاوتش با رانندگی با
ماشینهایسواریچیست؟
وقتی با تریلی رانندگی میکنی واسه دنده
عقب فرمون برعکس کار میکنه و 10دنده داره.
بعضیها هشت دنده و نیم دنده داره.
 تا به حال شده از اطرافیان بشنوی
که رانندگی ماشین سنگین کار مردهاست،
نه زنها؟

من همیشه گفتم رانندگی با کامیون
ت االن خانمهای زیادی
مختص مردها نیس 
هستن که با آقاشون تو جاده کارمیکنن.
 تا حاال توی چه جادههایی
پشت فرمان تریلی نشستی و
طوالنیترین مسیری که نشستی ازکجا
تا کجا بوده؟
جاده بندرعباس نشستم .جاده
اصفهان و جاده شیراز.
 پشت چه کامیونی؟
اسکانیا و FHو رنو هم نشستم.
 همسرت رانندگیت رو قبول
دارد؟
آره قبول داره.
 چرا هنوز تعداد زیادی از مردم
شغلها را به مردانه/زنانه تقسیم
میکنند و معتقدند مثال زن نباید پشت
ماشینسنگینبنشیند؟
ازنظرمن تعصبات وفکرهای قدیم
هست که دوست ندارند زن کارهایی را که
مردونه است انجام بده و فکر میکنن که
مردها ارجحیت دارند برزنها.
 پس چطور با اینکه پدر از
رانندگان قدیمی بوده ،به شما رانندگی
آموخته و این جسارت رو به شما داده؟
پدر من همیشه معتقد بود که زن
باید روی پای خودش وایسته و متکی
به خودش باشه .باید مردونه کار کنه
و همیشه یه حرف میزدن هنگامی که
رانندگی یادم میداد میگفت هیچ وقت
ازآهن نترس اگرترسیدی راننده نمیشی.
 حرفت به دخترانی که به رانندگی با
ماشین سنگین عالقه دارند اما فکرمیکنند
این یک کارمردانه است ،چیست؟
رانندگی از نظر من حاللترین نونی است
که یه فرد سر سفرهش میاره چون با جون
خودش معامله کرده و به تمام دخترانی که
عالقه به رانندگی دارن میگم که همیشه به عالقه
خودتون احترام بذارید و دنبال رانندگی برید ،چون
رانندگی زن و مرد نداره.

جمعآوری میکردند تا آنها را بشکنند و برشته کنند و
داخل آجیل شب چله بریزند .درست کردن قوتو برای
شب چله از جملهی تدارکات بود .از دیگر خوراکیها
شیرینی بود .همچنین در این شب چغندر و شلغم و
سیبزمینی هم برای مهمانان میپختند .به گفتهی این
راوی فرهنگ عامیانه سیرجان؛رسم بر این بود که شب

چله غذای گرم درست کنند.معموال کلهپاچه درست
میکردند .گاهی هم برنج پای کله پاچه میریختند و
کلهپلو برای این شب غذای خاصی به شمار میرفت.
افراد متمول گوسفندی را میکشتند و برای این شب
قورمه درست میکردند .مردم در شب چله غذای گرم
میخوردندوعقیدهداشتندباعثمیشودتابستانخنکی

درپیشداشتهباشند .دراینشبهمهی اعضایفامیل
با هیجان و گرمای وجودشان دورهم جمع میشدند و
شب بلند و سرد زمستان را با گرمی محفل و وجودشان،
کوتاه میکردند .درون اجاقهای ِگلی را پر از کنده
میکردند و میسوزاندند و به اصطالح آتش میکردند.
کندههایی که به زغال تبدیل شده بودند را توی منقل

میریختند و قهوهجوش و چای پامنقلی دم میدادند .در
اینشبهمهمیگفتندومیخندیدند.تاآخریانیمههای
شبتعریفوصحبتمیکردند.اوسونهمیگفتند.شعر
میخواندندوچلبیتومیکردند.شرمهمیخواندند.دست
میزدند و جوک میگفتند .اوقاتشان را به شعرخوانی و
نقلداستانهاوحکایاتجالبوخندهدارمیگذراندند.

آهنکه ترس ندارد

 ...ادامه از ستون

زنهای خانواده تخمهی میوههای تابستانی(خربزه
و هندوانه) را جمع میکردند ،میشستند و خشک
میکردند تا برای شب یلدا برشته کنند .آنها به شیوهای
خاص تخمههای هندوانه را خندان میکردند .همچنین
هستههای زردآلویی را که تابستان خورده بودند،

مدیرواحد انرژیگهرزمین خبرداد:

پروژه خط انتقال برق  ۳۳کیلوولت به
کاواک معدن گهرزمین به اتمام رسید

بـا همـکاری مدیریت امور معـدن و مدیریـت انرژی
بـرق  ۳۳کیلـو ولـت بـا ظرفیت حداقـل  ۷مـگاوات به
کاواک معـدن گهرزمین رسـید.
بـه گـزارش روابطعمومـی و امـور بینالملل شـرکت
سـنگ آهن گهرزمین؛ مهنـدس محمود پورخسـروانی
مدیـر انـرژی این شـرکت با اشـاره به وجود مشـکالت
بـرق ناحیـه امور معـدن و تامین برق پمپهـای زهکش
از طریـق دیـزل ژنراتورهـا عنـوان کـرد :بـا همـکاری
مدیریـت امور معـدن و مدیریت انـرژی گهرزمین پروژه
خط انتقـال برق  ۳۳کیلو ولت از پسـت بـرق گهرزمین
تـا کاواک معـدن بـه طـول تقریبـی  ۳.۵کیلومتـر بـه
اتمام رسـید.

وی افـزود :در ابتـدا این خط تغذیـه الکتروموتورهای
مربـوط بـه پمپهـای چاههای شـمالی معـدن و تمامی
پمپهـای زهکـش داخـل پیـت معـدن را بـه انجـام
میرسـاند که پس از خرید ترانسـفورماتور درخواسـتی
واحـد انـرژی بـا نسـبت تبدیـل  ۲۰/۳۳کیلـو ولـت با
تـوان  ۷مـگاوات ،از ایـن بـه بعـد برقرسـانی اداری
سـایت گهرزمیـن نیـز از طریـق همیـن خـط صـورت
میپذیـرد.
مدیـر انـرژی گهرزمین خاطرنشـان کـرد :باتوجه به
ظرفیـت خـط و فیـدر اختصاصـی ،امـکان بـرق داری
تجهیزاتـی از قبیل شـاول برقـی ،دسـتگاههای حفاری
و غیـره نیز فراهم شـده اسـت.

