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 بتول باللی
«مردم سیرجان هیزم جمع میکردند و مثل
مراسم سدهسوز خرمنی از آتش درست میکردند
و جشن میگرفتند .آنها دور هم جمع میشدند
و میدویدند و از روی آتش میپریدند ،شوخی
میکردند و همدیگر را دنبال میکردند ،آتشبازی
میکردند و خوش میگذراندند».اینها را پوراندخت
نزاده یکی ازراویان سیرجانی میگوید .او
غالمحسی 
درادامه درمورد سایررسوم چهارشنبهسوری توضیح
میدهد« :چهارتا تخممرغ توی آتش میگذاشتند
و تخممرغها که میترکید و صدا ترقه آنها بلند
میشد،میگفتندچهارشنبهیدیگرهماوقاتخوبی
خواهیم داشت .تخممرغها که صدای ترکیدن
میداد،میگفتندخطرراسوختیموتیروتفنگدیگر
تمام شد .مردم معتقد بودند تا آخرسال دیگرهیچ
خطری آنهاراتهدیدنمیکند.درروزچهارشنبهسوری
هر صاحبخانهای سبویی آب میکرد و سکه و
برگ سبزو جو یا برنج در آب میریخت .آنگاه باالی
پشتبام میرفت و سبو را از باال به زمین میزد و
میشکست جوری که سبو جلوی درب خانه به زمین
بیفتد و بشکند .داخل سبو یکی دو تا سکه بود و
به زمین میریخت .اگرزنی این سکه را برمیداشت
میگفتند دنیا به کام ما خواهد شد و اگرمردی سکه
را برمیداشت ،میگفتند دنیا رو به ما نخواهد بود و
دنیا به کام ما نمیشود .این پول دراصل صدقه بود.
آشیکیدیگرازرسوماتروزچهارشنبهسوریدر
سیرجان قدیم و دربعدازظهرهمان روزبود .این آش
به آش چهارشنبهسوری مشهوربود .آنها به هفت
خانه و هرخانه یک کاسه آش میدادند.
کار دیگری که مردم سیرجان انجام میدادند،
گذاشتنخشتخامیایک آجربرسرکوچهبود .روی
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راوی فرهنگ عامه ازچهارشنبه سوری و علفه درسیرجان میگوید

با آتش و علف به استقبال سال نو

آن روغن میمالیدند و سر چهارکوچه میگذاشتند.
آنگاه آتش میکردند و ازروی آن میپریدند و کاسهی
آبی هم کنار آن میگذاشتند .از روی آتشها سه
دفعه میپریدند و میگفتند سرخی تو ازما ،زردی ما
ازتو و بعد کاسهی آب را روی آتشها میریختند و
کاسه را روی آتشها ُکپ میکردند و میگفتند آتش

خاموش شد .مردم بر این باوربودند که وقتی آتش
که خاموش میشود ،ازغم و غصه و پریشانی نجات
مییابند و هرناراحت ی که دارند ،تمام میشود».
شب َع ِلفه
ِ 
این راوی سیرجانی در مورد آداب و رسوم
سیرجانیهای قدیم درشب علفه هم گفت« :وقتی

کارهای زنا ن خانهدار برای عید نوروز تمام میشد،
همهی وسیلههایی را که برای عید نوروز تدارک
دیده بودند ،آماده میکردند؛ شیرینیها ،آجیلها
و سفرهی هفتسینشان را میچیدند و آنوقت
برای امواتشان غذایی درست میکردند و به مردم
میدادند .این غذا را برای شب علفه تدارک میدیدند.

شب علفه یک روزپیش ازنوروزبود و دقیقا به
شب نوروز و یک شب قبل از سالتحویل اطالق
ِ
میشد .دراین شب پختنغذای خیراتی برای اموات،
یک سنت محسوب میشد و هنوز هم این رسم
ادامه دارد .غذای شب علفه بعد ازنمازمغرب آماده
پرداختن بود .از غذای شب علفه به خانوادههای
مستحقونیازمندمیدادند.
مردم به نسبت وضعیت اقتصادیشان ،برای
مردههاشانپلوخورشتیاچلوگوشتیارنگینک،یا
خرمابریزویاحلواخرمادرستمیکردندیا اینکهفقط
خرماخیراتمیکردند.هرکسیهرچیداشت،نسبت
به وضع خانوادگیاش یاد امواتش میکرد .مثال
خورشت مرغ یا خورشت سبزی و خورشت قیمه.
تهیه خورشت قیمه مثل االن نبود .نخودها را در
آب میخیساندند و میپختند .بعد داخل چلوصافی
میریختند و پوستشان را میگرفتند و همراه با
گوشت خورشت قیمه درست میکردند .یا اینکه
خورشت کلم درست میکردند .برای خورشت سبزی
هم مثل االن سبزی خورشتی بهوفورنبود .بعضیها
«به»نگهداریمیکردندوازهمان«به»خورشتدرست
میکردند .بعضی نیز خورشت سیبزمینی درست
میکردند.سیبزمینیراپوستمیگرفتندوورقهای
آنها را سرخ میکردند .گوشتها را میپختند و روی
سیبزمینیهایسرخکردهمیریختندویکچاشنی
مثل آبغوره ،آلویالیموبه آن اضافهمیکردند.درکنار
خورشت،برنجهممیپختندو اگرکشمشوزعفران
داشتندرویبرنجهامیریختند.مردممیدانستند که
این غذا خیراتی است و برای مرده ،فاتحه میخواندند
و برای اموات طلب مغفرت میکردند .خالصه که
شبعلفه کهمیرسیدمردممیفهمیدندصدایپای
عید دارد میآید.
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مهربانیکی سرآمد...
 رضا مسلمیزاده

این چه رسمی است
که هر سال بهار با عزای
دل ما میآید؟
هر پیر که میمیرد،
آتش
کتابخانهای
میگیرد و من اکنون
همراه شعلههای سوزش و داغی را تجربه
میکنم آنقدرکه سخنگفتن را سخت میکند.
با خودم عهد کرده بودم دررثای درگذشتگان
چیزی ننویسم و دلیلش هم این بود که
نمیخواستم بوم بدخبرباشم و به چنین صفتی
شهره شوم ،و حاال باز هم باید عهد بشکنم و
درآستانهی سال نو کام همشهریان را تلخ کنم
و از درگذشت مردی بنویسم که عاشق زندگی
و زندگان بود و با رفتنش زیبایی جهان چیزی
جبرانناشدنی را ازدست داده است.
اولین مالقات بنده با آقای صالحی به شبی
دردههی هفتاد بازمیگردد که هوشنگ مرادی
کرمانی به مناسبت دههی کرمانشناسی به
سیرجان آمده بود .وقتی با تعدادی ازدوستان
دورش جمع شدیم ،ناگهان گل از گلش
شکفت و زبان به گالیه گشود که مرا آوردهاند
اینجا که کارخانه و کارگاه نشانم بدهند و مرا
چه به این کارها؟ کاش فرصتی مهیا شود و
با جوانان عالقهمند به نوشتن دور هم جمع
شویم و حرف بزنیم .همانجا مقدمات

جلسهیی گذاشته شد و شب در کانون
هاشمینژاد ،میزبان هوشنگ مرادیکرمانی
بودیم .ساعتی از جلسه نگذشته بود که آقای
مرادیکرمانی عذر آورد که مجبور است برای
دیدار شخصیتی عزیز و فرهیخته جمعمان را
ترک کند و البته حق داشت که چنین کند .آن
فرهیختهی عزیزدکتر آریانپوربود و ما باورمان
نمیشد چنین شخصیتی در سیرجان باشد و
کسی از حضورش خبر نداشته باشد .شنیدن
نام دکتر آریانپورشوق را درما هم شعلهورکرد
و میزبان دکتر آریانپور سخاوتمندانه آرزوی
ما را برآورد و به یک کرشمه دو کار برآمد؛
همراه هوشنگ مرادیکرمانی رهسپار خانهای
شدیم که صاحب آن خانه با آغوش باز در
خانه را گشود و ما را به دیدار آریانپور مفتخر
ساخت .صاحب آن خانه غضنفرخان صالحی
بود و از آن زمان به بعد ،به تناوب و تکرار
ایشان را در جلسات و محافل گوناگون ادبی
زیارت میکردم و هرچه تلخی در جان داشتم،
در آفتاب لبخند و نیکاندیشی و مهرورزیاش
رنگمیباخت.
غنفضر صالحی را سخت میتوان مرحوم
نامید و ازآن سختتریافتن مردی است که به
اندازهی او مهربان باشد .پیشترنوشته بودم ما
در این روزگار خشن ،به انواع و اقسام شفقت
و مهربانی نیازمندیم و حضوروی تکثیرو تکرار
همهجانبهیمهربانیبود.
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آگهی رای هیات
در اجــرای قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد عرضــه
مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای ایــن قانــون طبــق بنــد  2مــاده
 1ایــن قانــون
 -1مــورد تقاضــای حســین حیدرپــور لــری فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه 81
کــد ملــی  3071751672صــادره از ســیرجان مبنــی بــر صــدور ســند ششــدانگ
یــک بــاب خانــه پــاک  9فرعــی از  930اصلــی واقــع در هماشــهر ســیرجان بخــش
 38کرمــان بــه مســاحت  414/09متــر مربــع
صــادر کــه برابــر رای هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی
قانــون فوقالذکــر رای بــه تنظیــم اظهارنامــه و بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم

میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار /الصــاق بــرای یــک نوبــت
منتشــر یــا الصــاق میگــردد .چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده و عملیــات ثبتــی
معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم
و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت  1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع
صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه
نماینــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا
معتــرض ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت
بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و
تســلیم میگــردد 1594 .م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/12/23

