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 چرا تاریخ اهمیت دارد؟
  

ها ارزانی داشته است را دوست بداریم. نخستین تجلی عالیق به ایرانی هستیم و باید کشوري را که به ما موهبتما 
این سرزمین، دانستن تاریخ آن است. ایران در فراز و فرودهاي 

ها و پیروزي ها، با غمها و با شکست گذرگاه هاي تاریخ با شادي
ان و مادران ما، براي ها همراه بوده است. مردم این سرزمین، پدر

حفظ این آب و خاکی که به ما سپرده اند در زیر ضربه هاي 
ها دیده اند؛ در هاي تاریخی آسیبهاي سنگین توفانموج

اند. آنان اند، ولی از پا نیافتادهرویارویی با حوادث کمر خم کرده
سرانجام قد راست نموده اند و با نگاهی غمبار به گذشته، ولی با 

اي استوار براي بهتر زیستن، به ساختن دوباره ایران اراده
 پرداخته اند.

تواند و باید براي ها و رنج هاي نیاکان ماست. آنچه آنان در گذشته کردند میتاریخ گذشته ایران، ره آورد کوشش
مملو از فراز و اي امروز و فرداي ما پند آموز و راه گشا باشد. ملت ایران، مانند هر ملت کهنسال، داراي گذشته

ها است. شرایط گذشته در تعیین چهره زمان و خفت ها افتخارهاها و شکستها، پیروزيها و رنجها، شادينشیب
دانیم که شرایط زمان حال و کند.اگر ضرور میحال نقش برجسته دارد و خطوط اصلی حال و آینده را ترسیم می

دگی و نابسامانی به دور باشد و کشوري آباد و پیشرفته و مردمی شاد و آینده ما از ترس، از فقر و جهل، از عقب مان
امیدوار به فرداي بهتر داشته باشیم، الزم است به شرایط خاص روز و نیازها و مقتضیات آن که نتیجه دستاوردهاي 

اقع بینانه بشریت در جریان طوالنی تکامل به سوي بهتر شدن است دقیقا توجه کنیم و به گذشت خود نیز نگاه و
 بیفکنیم.

هاي ها و راستیکند که کژيتاریخ داستان تلخ و شیرین یک ملت نیست. تاریخ علم است و براي ما روشن می
کند و ها در شکل دادن به سرنوشت مردم میها چه بوده است. تاریخ ما را متوجه اهمیت نقش شخصیتگذشته ملت

 اند.زیستی و یا در تیره بختی و ذلت مردم نقش برجسته داشتههاي تاریخی در نیکی و بهآموزد که شخصیتمی
و شقوق مختلف است. درست به همین » هااگر«هاي ها و پی بردن به نتیجهاز فایده هاي علم تاریخ، بررسی واقعیت

ها آسیبها و هاي آگاهانه رویدادهاي آن، سرنوشت خود را از بسیاري توفانتوان گفت علم تاریخ، و بررسیجهت می
هاي مطلوب آن با گامهاي استوار مسیر دارند و راه درست را در می یابند، و با اطمینان به نتیجهبه دور نگاه می

 کنند.تکامل خود را طی می
این ضرورت زمان ما است که تاریخ را دوباره نویسی نماییم. تاریخ دانش است و چون هر دانشی بر پایه حقیقت 

ا از میان انبوه نوشته ها یافتن و یا به آن نزدیک شدن نخستین و برترین وظیفه هر مورخ استوار است. حقیقت ر
 است.

اگر خواهان سرنوشت بهتر هستیم، که باید باشیم، تاریخ را باید با عالقه و دقت بخوانیم و آن را در حافظه خود جاي 
، ما مردمی خواهیم داشت که با شناخت بدهیم، در آن هنگام که حافظه ملی نسلها درباره تاریخ نیرومند شود

استبداد در هر چهره آن و ایجاد شرایطی که مستبد قادر به کسب قدرت نباشد به سوي زندگی بهتر تالش دسته 
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 جمعی خواهند کرد.
این واقعیت باید براي مردم ایران، به ویژه جوانان ما مسلم باشد که سرنوشت هر فرد، به گونه اي آشکار و بی تردید 

هاي سنگین خود را بر بدنه ملت می که توفانی تاریخی موجهنگا. است وابسته کشور مردم همه عمومی سرنوشت  به
بینند. داشتن سرنوشت مشترك باید ما را مصمم ها میهاي سهمگین آن آسیبکوبد، عموم مردم زیر ضربهفرو می

هاي همکاري دسته جمعی را فرا نش بیاموزیم؛ راهتوانیم داهاي خود را باال بریم؛ هرچه میسازد که سطح آگاهی
هاي ما یاري بجوییم و از همه آنها براي ساختن ها و عبرتبگیریم و عمل کنیم و در همه حال از تاریخ سرشار از پند

 سرنوشت بهتر به شایستگی بهره گیریم.
هاي تاریک به سوي بهزیستی و کوره راهها در دهد. علم تاریخ مشعل ملتتاریخ آموزگار ما است و به ما پند ها می

توانیم و باید سرنوشت بهتر براي خود و براي هاي آن میتوانایی است. به کمک علم تاریخ و فراگرفتن درس
فرزندانمان فراهم کنیم و دنیایی بهتر بسازیم که درآن ترس و جهل و فقر براي همیشه ریشه کن شده باشد. باشد، 

اندیشند، ایرانی مملو از مردانی که به ایران و ایرانی، و همپاي آن، به انسان و انسانیت می به همت جوانان، زنان و
هاي بعدي به یادگار بگذاریم و تاریخ از نسلهاي معاصر ایران به نیکی و ها براي نسلها و دوستیها، روشناییزیبایی

 کند.تحسین یاد می
 

  

 تاریخ نگاران جاسب
  

  را مختصر یا به تفصیل بسیاري که شاهد عینی بوده اند نوشته و یا در حال نوشتن هستند. شرح حال احباي جاسب

از یک سو مشهدي حسنعلی جاسبی بزرگ خاندان یزدانی ها از قدماي احباي اولیه و از مالکین و نایب 
 آثار محفظه در که اي جزوه ضمن در ملک خسروي گفته به را زمان آن امریه اولیه وقایع مدتی؛ براي وقت الحکومه 

 سوي از و است آورده در ترقیم و تحریر رشته به بوده موجود امري
محمد علی  کمک به ظهورالحق مختلفه مجلدات در مازندرانی فاضل دیگر

ع و ماخذ اطالعات خود در مورد جاسب خیلی از وقایع را منب بعنوان روحانی
 زیبا بسیار را وقایع از بسیاري مهاجر اهللا ذبیح مختصرا نگاشته است. همچنین

 به تفصیل به را جاسبی غالمرضامال حال شرح رفرف محمد علی است، نوشته
 سید نوشت، را تابان شمس کتاب رضوانی اهللا شمس آورده، در تحریر رشته

ا جمالی سالهاي آخر عمر هزاران صفحه و مطلب نگاشت و در آنها اهالی رض
را جمعاً و فرداً مورد خطاب و انذار قرار داد و خبث اعمال و حسن نیت همه 

نامه اعمال همه را به دست چپ و یا راست آنها را یک به یک بر شمرد و 
سپرد و اعمال سیئه خلق را نتیجه جهل، خرافات و تقلید از علماي رسوم 

 از بسیاري آور یاد  "اي مایه پر فاضلِ شخص" عصر دانست. علی اکبر رزاقی
زندگی  نثر و نظم طریق از جاسبی عسلی جناب و است بوده خاطرات
ا به میان این مردم ساده و سخت کوش برد و بسیاري ر همه و کشید تصویر  به طایفه و طبقه هر از را اهالی روزمره

 یابوالفضل جمال دیو س یاکبر رزاق یعل
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را به تالیف و تنظیم و هاي گذشته از یادها و یادبود ها را از خود به یادگار گذاشت. و دکتر منوچهر روحانی سال
و سرگذشت و  وسقونقان تدوین برخی از این خاطرات پرداخته است. عشرت خانم نوروزي از اوضاع زادگاه خود

شرح حال یکایک احباي اولیه سرنوشت احباي آنجا نوشت و در آخر جناب یزدانی به تعریف، تمجید و تحسین و
 تابش و روزگار گردش تا که ساخت ”بلند کاخی“ یاد و نام آنان از تمام دقتی و خاص نظمی با و پرداخت امریه
 :که دادند نشان وضوح به افراد این همگی و ماند خواهد جاوید و زنده آنان یاد و نام هست آفتاب

 (پروین اعتصامی) است دیوانی و دفتري و قلمی را زمانه               حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد

 

اند مانند غالمرضا جاسبی، سلطانعلی رفیعی، مصطفی بسیاري افراد اشعار زیادي درباره جاسب و جاسبیان سروده
 و عشق بخاطر فقط و فقط کردند خاطرات ذکر و سرودند و نوشتند که آنان تمامی یزدانی، دکتر پرویز روحانی و ...

ردند و این آثار ارزشمند را از خود بجاي ک را کار این داشتند زادگاهشان محل و آئینشان به که دلبستگی و عالقه
 گذاشته اند بدون هیچ چشم داشت به پاداشی و یا توقع اجر و مزدي....

 )فردوسی(          رایگان همه یکسر نوشتند                                بزرگان و با دانش آزادگان 

دانستند گفتند و و آنانکه ننوشتند و نسرودند ضمائر قلبی و خاطرات امري را که بهترین لحظات زندگی خود می
 که: گرفتندگفتند و بارها گفتند و بدین وسیله به سینه نسل هاي بعدي سپردند و در آخر نتیجه می

 تراب در اگر و...  به دعا بال را طالبند"موالیشان  همانند هیچ که نیستند گریزان بال از  ... "این اصحاب را بال فنا نکند"

 "  1.آورند بر سر االرباب رب رحمت جیب از شوند مستور

 
بارها پاي صحبت آنان که تلخی روزگار دیده و سرد و گرم دنیا چشیده و از زعماي قوم بوده و حرف بدون سند و 

زدند نشسته وبعدا: ذکر خاطرات گذشته ناگهان به شور و شوق آمده دست راست را بلند کرده و پاي به مدرك نمی
گفتند یا دست از کار بیهوده بردارید و خیال خطاب به تمام مخالفان و بد خواهان و توطئه گران میزمین کوبیده و 

 و به یقین مبین بدانید که: 2"بکفرکم ثم بحسدکم ثم  موتوا بغیظکم" یا  خام از سر بیرون کنید

 

    ما دوام عالم جریده در است ثبت                هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 

 (حافظ) ثبت است در جریده عالم دوام ما                            

 

 

 

                                                           
 الواح حضرت بهاءاهللا: لوح شکّر شکن - 1
 )124صفحه  لیو تحل حیسوره القلم حضرت بهاءاهللا (رساله تسب - 2
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 لوح حضرت بهاءاهللا: لوح شکّر شکن

 هوالعلیّ االعلی

 

 زین قند پارسی که به بنگاله می رود (حافظ)           طوطیان هندشکر شکن شوند همه 

 
مکتوب آن جناب بر مکمن فنا واصل و بر مخزن تسلیم و رضا وارد و آنچه مسطور شد، منظور گشت و هر چه مذکور 

حتراز نجویند. آمد، صحیح و درست. و لکن مُحبّان کوي محبوب و مُحرمان حریم مقصود، از بال پروا ندارند و از قضا، ا
از بحر تسلیم، مرزوقند و از نهر تسنیم، مشروب. رضاي دوست را به دو جهان ندهند و قضاي محبوب را به فضاي 

 المَکان تبدیل ننمایند.

زهر بلیّات را چون آب حیات بنوشند و سمّ کشنده را چون شهد روح بخشنده، الجُرعه بیاشامند. و در صحراهاي بی 
 وست، موّاجند و در بادیه هاي مُتلِف، به جان فشانی، چاالك.آبِ مهلک، به یاد د

دست از جان برداشته اند و عزم جانان نموده اند. چشم از عالم بر بسته اند و به جمال دوست گشوده اند. جز 
نزدشان محبوب، مقصودي ندارند و جز وصال، کمالی نجویند. به پَر توکّل پرواز نمایند و به جناح توسّل طیران کنند. 

 شمشیر خونریز از حریر بهشتی محبوب تر است و تیرِ تیز از شیر اُمّ، مقبول تر.

 تا کند در هر دمی صد جان نثار              زنده دل باید در این ره صد هزار                         

ملیح است این وقت  دست قاتل را باید بوسید و رقص کنان آهنگ کوي دوست نمود. چه نیکوست این ساعت و چه
که روح معنوي سر جان افشانی دارد و هیکل وفا، عزم معارج فنا نموده. گردن برافراختیم و تیغ بی دریغ یار را به 

تمام اشتیاق، مشتاقیم. سینه را سپر نمودیم و تیر قضا را به جان محتاجیم. از نام، بیزاریم و از هر چه غیر اوست، در 
 کنار.

و به دفع اغیار نپردازیم. به دعا، بال را طالبیم تا در هواهاي قدسِ روح پرواز کنیم و در سایه هاي  فرار اختیار نکنیم
 مقاماتِ حُبّ، منتهی گردیم. 'شجر اُنس، آشیان سازیم و به مُنتهی

اریم. از خَمرهاي خوش وصال بنوشیم و البته این دولت بی زوال را از دست ندهیم و این نعمت بی مثال را از کف نگذ
 و اگر در تراب مستور شویم ، از جَیبِ رحمت رَبُّ االَرباب سر بر آریم.

این اصحاب را بال فنا نکند و این سفر را قدم طی ننماید و این وَجه را پرده، حجاب نشود. بلی این معلوم است که با 
ع این فقرا کمر بسته اند، البته به این همه دشمن داخل و خارج که عَلَم اختالف برافراخته اند و به کمال جدّ در دف

قانون عقل باید احتراز نمود و از این ارض بلکه از روي زمین فرار اختیار کرد و لیکن به عنایت الهی و تائید غیب 
 نامتناهی، چون شمس، مُشرقیم و چون قمر، الئح. بر مَسند سکون، ساکنیم و بر بساط صبر، جالس.

روا دارد و روح قدسی از تباهی تن ظاهري چه اندیشه نماید. بل تن این را زندان ماهی معنوي از خرابی کشتی چه پ
 است و کشتی آن را سجن. نغمۀ بلبل را بلبل داند و لحن آشنا را آشنا شناسد.

باري ایّام قبل را ناظر باشید که به خاتم انبیاء و مبدأ اصفیا چه نازل شده تا چون روح، خفیف شوي و چون نَفَس از 
وَ اِن کانَ کَبُرَ عَلَیکَ "تن بر آئی. در نهایت احاطۀ اعداء و شدّت ابتال، طایر قدسی نازل شده و این آیه آورد  قفس

. هزار چشم باید تا خون گرید و صد هزار جان "ماءتَغی نَفَقاً فِی االَرضُ اَو سُلّماً فِی السّاِعراضُهُم فَاِنِ استَطَعتَ اَن تَب
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 آرد.باید تا ناله از دل بر

وَ اِذ یَمکُرُ بِکَ الّذینَ کَفَروا لِیُثبتِوكَ اَو یُقتِلوكَ اَو یُخرِجوك وَ یَمکُرُونَ وَ  "و همچنین در جاي دیگر می فرماید 
. در این آیۀ شریفه که از مبدأ اُلوهیّه نازل شده، بسیار مالحظه فرمائید تا بر اسرار "یَمکُرُاهللاُ وَ اهللاُ خَیرُ الماکِرینَ

 ه واقف شوید.غیبیّ 

اگر چشم بصیرت ناس، باز بود همین جلوس این عبد در ظاهر همه را کافی بود که با همۀ این اعداء و موارد بال چون 
شمع، روشنیم و چون شاهد عشق، در انجمن. ستر و حجاب را سوختیم و چون نار عشق برافروختیم و لیکن چه 

مسدود. در وادي غفلت سیر می نمایند و در بادیه ضاللت  فایده که جمیع عُیون، محجوب است و همه گوش ها،
 مشی می کنند هُم بَریئونَ عَمّا اَعمَلُ وَ اَنَا بَرئٌ عَمّا یَعمَلوُن.

معلوم آن جناب باشد که یکی از معتکفین آن ارض که مشغول به زُخرُف دنیا است و از جام رحمت، نصیبش نه، و از 
لحظه اي این بنده را ندیده و در مجمعی مجتمع نشده و ساعتی مؤانست  کأس عدل و انصاف بهره اش نه و در

 نجسته، قلم ظلم را برداشته و به خون مظلومان رقم کشیده.

 

 الحَرَمِ وَ لحِلِّا فیِ دَمی بِسَفکِ 'اَفتی                      عَجَباً حُکمِهِ فِی 'اَتی لِقاضٍ فَطوغاً

 
جمعی گفته و در همین روزها به شخص معروف، بعضی مقاالت از ظنونات خود و بعضی حرفهاي بی معنی هم به 

 بیان نموده و آن شخص این دو روزه به طهران رفته با دفتري حکایت و کتابی روایت.

 روز همچو رسوا و پیدا حق پیش                         رموز و مکر از دارد دل در آنچه                        

مطالب معلوم و واضح است و بناي آن هم مکشوف و محقّق. از این بنده اگر کتمان کنند از حضور ال یَغرُبُ همۀ این 
عَن عِلمِهِ مِن شَیءِ چگونه مستور ماند و ندانستم که آخر به کدام شرع، متمسّکند و به چه حجّت مستدلّ. این بنده 

در از آشنا و بیگانه بسته ام و تنها نشسته ام. این حسد از  که مدتی است بالمَرّه عُزلت جسته ام و خلوت گزیده ام.
چه احداث شد و این بغضاء از کجا هویدا گشت و معلوم نیست که به آخر خیر برسند و کام دل حاصل نمایند. اگر 

 مُهتدي. 'متمسّک و انشاءاهللا به نور هُدي 'سالکند این فقیر به خیط تُقی 'چه ایشان به هوي

ان ندارم و غلّ در دل نگرفته ام به خدا واگذاشتم و به عُروة عدل، تشبّث جسته ام. بعد از حصول کدورتی از ایش
مقاصد ایشان، شاید از حمیم جحیم، مشروب شوند. از نار غضب الهی مرزوق. زیرا که حاکم مقتدر در میان است و از 

 ظلم، البتّه نمی گذرد.

و  'طّلع شود تا بر ایشان مبرهن گردد آن وقت حکم جاري کند قضیآخر باید یک مجلس مالقات نماید و بر امور م
. دست ظنون ایشان کوتاه است و شجر عنایت الهی به غایت بلند. تا زمان آن نرسد، هیچ نفسی را بر ما قدرتی 'امضی

یهِ راجِعون. اِن یَنصُرُکُم اهللاُ نیست و چون وقت آمد به جان مشتاقیم و طالب. نه تقدیم یابد و نه تأخیر. اِنّا لِلّه وَ اِنّا اِلَ 
 3فَال غالِبَ لَکُم وَ اِن یَخذُلکُم فَمَن ذا الّذي یَنصُرُکُم مِن بَعدِهِ اِلی آخر. وَ السّالمُ عَلی مَن اتّبِعَ الهُدي.

 

 

                                                           
 ح شّکر شکنلو - ۱۵۴-۱۴۷ص ش، مجموعھ الواح حضرت بھاءهللا، دان یایدر -3
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 عسلی م نوشتهزندگی روزمره اهالی در جاسب قدیم 

 
 نمایی از روستاي جاسب

 از نگارندهشرحی مختصر 
 :که سازم می نشان خاطر بنگارم را خاطرات این قبل از اینکه 

 توصیف در که بود چیزي آن روزگار آن زندگی جریان از من تصورات داشتم کمی سال و سن بنده که زمانی در اول:
هد میکنید که به رشته تحریر در آورده ام. درصدي مشا خاطرات این

است در جریان زندگی آن روزگار براي از آنچه من نوشته ام ممکن 
همه خانواده ها عمومیت نداشته باشد و به گونه اي دیگر روزگار را 

سپري کرده باشند، کسانی از خانواده ارباب و مالکین بودند که حتما 
به روشی دیگر در بعضی موارد زندگی میکردند و سختی ها و کمبود 

تند چه از نظر خورد و هاي آن دوره را به مانند عموم مردم نداش
خوراك و یا وسایل منزل و یا درس و مدرسه، که طبقه خاصی را 

تشکیل میدادند و معدود بودند. منتها زندگی عموم مردم تقریبا به 
همین منوال بود و چون من در یک خانواده متوسط زندگی میکردم 
و در خانه اربابی نبوده ام تا سبک و سیاق زندگی خاطرات خود را از طبقه نزدیک به خود به رشته تحریر در آورده ام 

آنها را بنویسم. ممکن هست کسی و یا کسانی این مطالب را بخوانند و از نظر آنها دور از ذهن و یا واقعیت باشد زیرا 
در موقعیت نگارنده نبوده اند. به همین لحاظ نوع زندگی و سبک و سیاق توده مردم در نظر نگارنده منقش بوده و 

شیوه زندگی عموم مردم را ارجح دانسته که ممکن هست ایراداتی هم برآن وارد باشد. ولی همان طبقه خاص نیز در 
اکثر موارد شبیه مطالب ذکر شده اِعمال رفتار می نمودند زیرا بسیاري از رفتارها و سبک زندگی تابع محیط 

 جغرافیایی بود که در آن زندگی میکردند.
یات ممکن هست از نظر برخی خسته کننده و شاید اضافی باشد منتها ممکن هست بعضی از پرداختن به جزی دوم:

افرادي که این مطالب را مطالعه میکنند در آن محیط بزرگ نشده باشند و تصویري از آن مکان نداشته باشند که با 
 الب را بهتر درك نمایند.جزیی گویی این تصویر سازي بهتر صورت میگیرد تا خود را در آن محیط قرارداده و مط

 قرار آن روي خوب بعدي اطالعات تا باشد محکم بنا زیر باید شود ساخته بزرگی بناي یک هست قرار چون سوم:
 جاسبی عسلی م                                .شود ایجاد خوبی پیوند و گیرد
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  جاسبی عسلی م از ایران اي شعر

  

 اي ایران اي جاودان زمین
 اي روحت فرو گشته در یقین

  
 شهید بس خفته فرو خاکت در

 پلید فتنه هر تو از باد دور
  

 تو گِرد به سراسر مرزهاي
 تو نسل کردارِ به باشد امن

 

 رودهاي روان در زمین تو
 سیراب میکنند کِشتزار تو

  
 تو پارسی زنده هست در متون

 رودکی می سُراید به مدح تو
  

 اي کشیده فراوان هاي جنگ
 اي چشیده را شکست هم ظفر هم

  
 تو چتر زیر قوي شهان آن

 تو تخت و تاج اند کرده آباد
  

 نمود اي سلطه دشمنی زمان هر
 غنود کَفَت در موم همچو جرم ال
  

 مادریست مهر مامن تو خاك
 رب قادریست تو نگهبان چون
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  شعر حسرت دیدار از م عسلی جاسبی

  

 رفتی به سفر جان دلم جاي تو خالی است
 اشکم همه شب بهر تمناي تو جاري است

 
 گفتی که رهیدي و از این شهر برفتی

 عشقم همه دم بهر تماشاي تو باقی است
 

 نویسمگفتی که دلم تنگ شود بر تو 
 این نکته نویسم که این رازِ نهانی است

 

 ما را چه بکردي که چنین زار بگرییم
 در فکرتِ تو هر شبم این روح روانی است

 
 عید است و همه بهر تماشاي گلستان

 تو باغ گلِ چشمِ منی وه که چه باغی است
 

 خرم شوم آن روز که آیی به سَرایم
 با سر بدوم سوي تو آنجا چه سَرایی است

 
 هر جا که روي خوش گذرد بر تو همه دم

 هر لحظه کنم یاد تو آن لحظه چه حالی ست
 

 این شعر سرودم به تو اي باب و بهانه
 در جاسب بها مانَد وهر جا که بهائی است

  
 .خُفت فرو کودکی همان در ما خاطرات و شدیم دور هم از دلیل هر به که دوستانی یاد به
 جاسبی عسلی م
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 روستاییزندگی 
من کودکی نحیف بودم. در خانواده اي شلوغ و پر جمعیت زندگی میکردم. تمام اعضاي خانواده براي امرار معاش 

بایستی کار میکردند تا امورات زندگی خانواده بگذرد. در محیط 
زندگی ما همه مردم تقریبا به همین شکل روزهاي خود را 

 میگذراندند.
از خواب بیدار می شدند. در فصل  5پدرو مادرم صبح زود ساعت 

سرما و زمستان او مانند دیگر مردان ده براي کار به شهر نمی 
ماه قالی می 12رفت و در ده می ماند. مادر و خواهرانم سال به 

بافتند و بیشترین درآمد خانواده شاید از طریق همین شغل بود. 
باف خانه از صبح تا غروب بایستی ریشه میزدند در سرماي قالی 

تا بعد از چند ماه اجرت کارشان را ازصاحب قالی یا سرمایه گذار 
بگیرند. برادران بزرگترم به حلوایی میرفتند و من آنموقع کوچک 

 بودم.
دگی میکردیم. فصل سرما بدترین موقع سال و از طرفی بسیار خاطره انگیز بود. ما در یک اتاق کاه گلی قدیمی زن

دیوارهاي اتاق از دود تنور سیاه و قیر اندود شده بود. یک کرسی وسط اتاق بود و در زیر کرسی تنوري وجود داشت 
که هر روز با هیزم و فضوالت حیوانی آتشی تهیه میشد و تا فردا گرم بود. هر غذایی نیز که میخواستند درون این 

تا غذاي روزمره و شاید بیشتر اوقات سال آبگوشت بود. وسط زغالها را باز تنور میگذاشتند تا پخته شود. البته عمد
میکردند و دیزي را وسط آن میگذاشتند تا پخته شود البته این تنور براي پختن نان در طول سال استفاده میشد اما 

تا دور این کرسی می  در زمستان براي گرم کردن اتاق و تهیه غذا نیز استفاده میشد. ما چند بچه قد و نیم قد دور
خوابیدیم در حالی که هیچ طرف کرسی خالی از نفر نبود. پدرم در فصل زمستان در شبها سنگ و تیشه اي را کنار 

خودش میگذاشت و هر شب به شکستن گردو و بادام مشغول بود و مادر و دیگران وظیفه پاك کردن را بعهده 
نی تا شب عید بعضا طول میکشید تا از فروش مغز گردو و بادام داشتند. این سنگ و تیشه و به اصطالح بادام شک

آمد کمک میکرد و مشغولیتی داشت و مایحتاج خانواده را تامین کنیم. اگر مهمانی و یا شب نشینی هم کسی می
قصه ها و خاطرات خود را تعریف میکردند. هیچ سرگرمی و یا وسایل آموزشی دیگري جز خاطرات و سخن هاي 

ور کرسی وجود نداشت. ما که بچه بودیم از شنیدن این خاطرات گاهی خوشحال و پر انرژي میشدیم و آدمهاي د
گاهی ملول و افسرده. چراغ گرد سوز روي کرسی نیز هر شب سر ناسازگاري داشت و هیچ وقت تنظیم نبود. اگر نور 

ایین می کشیدیم چشممان چیزي را کم بود به محض باال کشیدن فتیله شروع به دود زدن میکرد و فتیله را که پ
خوب نمی دید. مقداري سنجد و تخمه کدو و گاها سیب زمستانی و برگه زدآلو بعنوان شب چره می خوردیم آخر 

شب پدرم سري به گوسفندان یا به اصطالح مال و حال میزد و بر میگشت. مادرم نیز هیزم براي فردا تهیه میکرد و 
و سوز سرما براي اولین دقایق توجه ما را جلب میکرد صداي زوزه گرگها و سگان و  موقع خواب میشد. اما صداي باد

شغالها که از پشت دیوار ده به گوش میرسید باعث میشد ما بچه هاي کوچک که زیر کرسی در کنار هم خوابیده 
ت خوابمان برده بودیم محکم همدیگر را بغل کنیم تا خوابمان ببرد. آنقدر خسته بودیم که نمی فهمیدیم چه وق

است. صبح زود پدرم از خواب بیدار میشد قبل از هر کاري بسته سیگار اشنو ویژه اي را که داشت بر میداشت و یک 

 ییروستا یزندگ یقال کینمونه 
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سیگار روشن میکرد. از بوي کبریت و سیگار و صداي روشن شدن کبریت می فهمیدیم که صبح شده و باید بلند 
بود سماور نفتی عالی نسب را روشن میکرد. لحاف کرسی و خود شویم. از همان کبریتی که سیگارش را روشن کرده 

کرسی را کنار میزدند و خاکسترهاي درون تنوررا که دیگر گرمایی نداشت را بر میداشتند و با آتش زدن یک گون 
خوش  که در تابستان و یا پاییز جمع کرده بودند تنور را روشن میکردند. ما هنوز لب تنور خوابیده بودیم و در خواب

صبحگاهی بودیم و با صداي بلند شوید صورتتان را بشویید دیگر مجبور میشدیم با ناراحتی از جایمان بلند شویم. 
همینکه گون شعله ور میشد چوب و چیله هاي خشک و نم دار را که مادرم شب گذشته از پستاق آورده بود و 

ساعت اتاق و تنور  24تنور میریختند تا براي  همچنین از برگ و فضوالت خشک شده حیوانات نیز روي آتش درون
گرم بماند. دود تمام فضاي اتاق را پر میکرد و چشمان خواب آلوده ما پر از اشک می شد. این کار بیش از یک ساعت 
طول میکشید تا کامال چوبها سوخته و آماده شود. زغالها را وسط تنور جمع میکردند و روي آن خاکستر می ریختند 

ي تنور دوام داشته باشد و زود سرد نشود. مادرم همزمان که تنور روشن میشد یک کدو حلوایی و یا یک تا گرما
مقداري سیب زمینی درون ظرف مخصوص میکرد تا براي صبحانه آماده شود. دود تمام میشد و دوباره کرسی و 

غ بود که نمی شد پا زیر آن لحاف کرسی تنظیم میشد و همه دورتا دور کرسی می نشستیم. زیر کرسی آنقدر دا
کنیم و بیرون کرسی و محیط اتاق سرد بود زیرا از الي درب اتاق و پنجره ها سوز سرما به داخل می آمد وزندگی 

 دشواري را تجربه میکردیم.

 

 

 
 



 

Page | 10 

  شعر زمستان از م عسلی جاسبی

  

 آید نسیم سردِ دي ماهش رسدچون که دي 
 برف و سرماي زمستان در بزنگاهش رسد

  
 کوه و دشت و صخره و دیوار چینِ خانه ها

 مخملی از جنسِ برف برگیرد و خوابش رسد
  

 زیرِ کرسی لَم دهد آن زارعِ نیکو سخن
 شعرهایی می سُراید تا که فردایش رسد

 
 بچه ها با چکمه هاي سُرخ و رنگین و قشنگ

 رقصان می دوند هر جا که امکانش رسدشاد و 
  

 مَه بگیرد سر به سر هر جا که ابر و بارش است
 کُلبه احزان شود محزون، زمستانش رسد

  
 در پسِ سرما و برف و لرز و جَوِ بی کسی

 دانه اي در زیرِ برف است و هویدایش رسد
  

 ناگهان آن ریشهِ یخ بسته در عمق زمین
 ه پایانش رسدگفت با سرما که این دي هم ب

  
 در پسِ هر نابسامانی بسی سامان بُوَد

 فصلِ نخوت بگذرد زیرا که سامانش رسد
  

 چله هاي فصلِ سرما را یکایک دیده ام
 رسد بهارانش قصه هاي پیرزن گوید 
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 در خانه حوض آب قدیمی
د با آب بای ضعیتی و چنین در. میشد باز زحمت به اتاق درب گاها حتی و بود گذشته شب برف از مملو اتاق بیرون 

سرد درون حوض خانه صورتمان را می شستیم که صورتمان از 
سرماي آب و هوا سرخ می شد. به هر حال صبحانه حاضر شده بود 
مقدار کمی پنیر محلی با یک یا دو تا سیب زمینی با نان محلی که 

حانه یک چایی و بعد از آب زده بود را می خوردیم. قبل از صب
صبحانه هم یک چایی سهمیه ما بچه ها بود قند را هم براي هر 

دادند و اگر بیشتر از سهمیه قند می خواستیم چایی سهمیه می
جرات مطالبه نداشتیم و باید چایی را بدون قند می خوردیم. چایی 

شیرین را هم با خاك قند می ساختیم چون شکر موجود نداشتیم و 
 اي مهمان بود.یا بر

  
می رفتند اما قبل از اینکه بخواهند  مدرسه به من از برگتر خواهر دو

راهی مدرسه شوند طبق معمول باید چند رج قالی می بافتند و بعدا اجازه رفتن داشتند. قالی باف خانه جدا از محل 
ا دستان نحیف و ضعیف اما با اراده نشیمن بود و بایستی در سرما روي تخته قالی می نشستند و در آن زمهریر خانه ب

 قوي و نگاه به آینده آن چند رج را می بافتند تا راهی مدرسه شوند.
 کلفتی جورابهاي. شوند نرم و بیاید در زدگی یخ از تا میگذاشت کرسی کنار در مادرم را آنها شده سوراخ هاي چکمه 

 خواهر یا و مادرم براي که را دار صله و  و کهنه لباسهاي و پوشیدند می را بود شده ساخته لباس آستین از که
بزرگترم و یا همسایه اي بود و یا از فامیل در شهر رسیده بود را به تن میکردند و کتابهاي خود را درون یک چهار قد 

 میگذاشتند و آماده رفتن به مدرسه میشدند.
مداد آنها را پدرم با چاقو نوك تیز میکرد و بایستی از آنها خوب نگهداري میکردند و نباید جوري می نوشتند که 

برگ مشق و 60برگ و یا 40نوك آن بشکند زیرا زود تمام میشد و سهمیه مداد آنها محدود بود. در دفتر هاي کاهی 
فاده میشد و زمانی که تمام می شد از سهمیه به آنها درسهاي دیگر را می نوشتند. یک دفتر براي کلیه دروس است

داده می شد. به جاي پاك کن از ته خودکار و یا از آبدهان استفاده میکردند با این حال دفتر آنها مرتب و تمیز بود از 
ذاشته تراش هم خبري نبود اگر هم بود به بچه ها نمیدادند که نکند سر کالس مدادها را هی بتراشند زیرا عالمت گ

ه ب رنگ داشتند که کمتر استفاده میشد زیرا در مدرسه  6بودند. خودکاري در کار نبود. براي نقاشی هم مداد رنگی 
درس هنر و نقاشی کمتر بها داده می شد و فقط در آن روز که نقاشی یا هنر داشتند اجازه بردن داشتند و حتی 

 شده و یا یک وسایل ساده دیگر. کاردستی آنها بسیار ابتدایی بود مثال تخم مرغ رنگ
مادرم مقداري سنجد و نخودچی و سیب آله و ترش آله و یا آجیل محلی به آنها سهمیه میداد (فقط یکی از آنها را 
در جیب آنها میکرد نه اینکه همه این خوراکیها را یکجا و در یک روز) و یا اینکه یک لقمه نان و پنیر قازي درست 

 نگ تفریح بخورند.میکرد تا در مدرسه ز
باالخره با آن لباسهاي گل و گشاد و رنگ و رو رفته و با یک کت کاله از خانه خارج میشدند و با بچه هاي دیگر از 
وسط برفها عبور میکردند. آنقدر برف زیاد بود که تا باالي زانوي آنها در برف فرو میرفت به زحمت راه میرفتند از 

 یمینمونه حوض آب قد
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 رفت.آنها از سرما سرخ و کرخت میشد و برف به داخل چکمه هاي آنها می همان ابتداي کار دستها و صورت
از هر خانه اي حد اقل یک یا دو دانش آموز راهی مدرسه میشد. بچه هاي محله ما از پشت خانه آقا رضا جمالی به 

ن توده برفی از مدرسه می رسیدند و دیگران از مسیرهاي دیگر افتان و خیزان خود را به مدرسه می رساندند. ناگها
کرد. کوچه ها روي پشت بام روي سر آنها فرود می آمد زیرا یک نفر داشت برفهاي شب گذشته را از روي بام پارو می

مملو از برف روزهاي گذشته بود زیرا سرما مانع از آب شدن آنها در کوچه هاي تنگ و باریک میشد و تا فصل بهار 
مدرسه بیرون ده و در پایین امامزاده احداث شده بود. مدرسه قبلی که کشید. سرماي خود را به رخ ساکنان می

برادارن بزرگترم درس خوانده بودند در محله پّل روبروي مسجد امام حسن واقع بود که به دالیلی به این محل منتقل 
 شده بود.

تر ساخته شده بود. چند  کالس اصلی و یک دفتر براي معلمان بود که نسبت به مدرسه قبلی به روز 2مدرسه داراي 
درخت گردو و بادام نیز داخل مدرسه وجود داشت که زینت بخش آن محیط شده بودند. یک سرویس دستشویی و 

توالت داشت که داخل آن آب نبود و بچه ها با آفتابه از گوشه حیاط آب بر میداشتند و استفاده میکردند که در 
ون مدرسه آب بر می داشتند. این توالت چاه فاضالب نداشت و بیرون زمستان شیر آب یخ میزد و باید از نهر بیر

توالت در گوشه حیاط چاله ساخته بودند که داخل آن جمع میشد و بعدا تخلیه میشد. درفصل گرمتر بوي متعفنی 
 صبح سه بار زنگ به صدا در می آمد و از هیاهوي بچه ها کم میشد و همه در حیاط مدرسه به7داشت. راس ساعت 

صف می ایستادند تا سرود ملی و قران خوانده شود. در آن سرود از میهن و شاه و کشور ایران به بزرگی یاد میشد و 
  آرزوي آبادانی را داشتند.
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 جاسبی عسلی م از مسیح میالد شعر
  

 
 آتش عشقی اگر روشن نمایی خادمی
 آتش عشقت اگر خاموش گردد نادمی

 
 زاد روزِعشق و عرفان مسیحایی رسید

 گر دَمِ عشقِ مسیحایی بگیري قائمی
 

 او بیامد تا جهانش را برانگیزد به صلح
 گفته هاي او به انجیلش بخوانی عالِمی

 

 کاتولیک و ارتدکس و پیروانِ دینِ او
 جشن گیرند زاد روزش جاي جايِ عالَمی

 
 زاتی از دَمِ پاكِ مسیحگفته آمد معج

 معجزِ او خود بُوَد از روحِ پاكِ غایبی
 

 ظلمها بر او روا شد از تعصب هاي روز
 او تعصب را شکست و جمله گشتند طایري

 
 کرکسان بر طایرِ پر بسته گشتند حمله ور

 این صلیبِ روز باشد یادگارِ صائمی
 

 روحِ او پرواز کرد در انتهاي منتها
 گریان ز حُبِ صابري بعد از آنش هر کسی

 
 این چنین بودست در هر گردشِ چرخ و فلک

 این گشته رسم دائمی قائمان را می کُشند؛

 

https://www.30yaroon.com/shaeran/3406922
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 آبگوشت بارگذاري
بعد از سرود بچه ها به کالس درس میرفتند و کالسهاي اول و دوم و سوم در یک اتاق و کالس چهارم و پنجم در 

اتاق دیگر روي میزهاي سرد می نشستند تا آموزگار مربوطه بیاید. 
دانش آموز را بعهده 50یا 40آموزگار مسولیت آموزش این  2کال 

یم بچه می شدند و داشتند. آنها بعنوان سپاهی دانش مشغول تعل
بعضا بد اخالق بودند و تنبیه بدنی شدید میکردند و بچه ها خیلی از 

آنها می ترسیدند. درسهاي بچه ها بر اساس کالس مربوطه توسط 
معلم داده می شد و آنها مشغول تمرین میشدند تا آموزگار درس 

جدید کالس بعدي را نیز در همان اتاق به بچه هاي کالسهاي دوم و 
آموزش دهد و یا امتحان از آنها بگیرد. کنترل کردن بچه ها  سوم

سخت نبود زیرا آنها بچه هاي حرف گوش کنی بودند و حساب می 
بردند. زنگ تفریح زده میشد بچه ها در حیاط مدرسه روي برفها بازي 

میکردند و بسیار شاد بودند بدور از هر گونه دشمنی و اختالف نظر. 
 تمام میشد و بچه ها در صف می ایستادند تا تغذیه خود را دریافت کنند. به هر حال زمان کالسها

معمول بود به بچه ها تغذیه داده می شد. آموزش و پرورش به بچه ها در صبح و یا موقع عزیمت به خانه تغذیه اي را 
چیزهایی بود که   مشخص کرده بودند و در طول سال تحصیلی به آنها داده می شد. شیر، کره، کیک، پفک و . . .

بردند. موقع برگشتن بچه ها در صف می بچه ها دریافت میکردند. اگر هم در مدرسه نمی خوردند به خانه می
ایستادند تا با صف و به طور منظم از مدرسه خارج و راهی منزل ها ي خود شوند. صف محله پایین و دیگر محله ها 

 جدا جدا می رفتند.
آمدند ناهار حاضر بود آبگوشتی را که صبح مادرم درون تنور گذاشته بود را از تنور  وقتی خواهرانم از مدرسه می

بیرون می آورد و روي کرسی سفره نخی نقش داري که از جناب آقاي ضیاء اهللا مهاجر خریده بود پهن میکرد. از 
ابتدا دمبه اي را که داخل نانهاي پخته شده روزهاي قبل که در دوالب بود بر میداشت و کمی آب میزد تا نرم شود. 

دیزي بود را میکوبید و دوباره داخل دیزي می ریخت تا چربی آبگوشت زیاد شود. درکاسه هاي لعابی و یا مسی و یا 
روحی به سهمیه آبگوشت می ریخت و هر چند نفر سر یک کاسه مشغول تلیت کردن میشدند نه ربی داشت و نه 

به و شاید یک نوع سبزي خشک. اما خوشمزه بود. کاسه پدرم جدا بود. بچه ها مخلفات آنچنانی. از ادویه فقط زرد چو
سر پیاز دعوا میکردند. پیازقرمزي که پدرم از دهات اطراف کاشان خریده بود و تا شب عید در پستو نگهداري میشد 

ا بود (اولور)را در ظرف بسیار تند بود و طعم خوبی به آبگوشت میداد. مادرم محتویات دیزي را که عمدتا نخود و لوبی
بزرگتر می ریخت و با گوشت کوب چوبی که داشتیم و مخصوص آن کاربود می کوبید و سهمیه هر کس را در همان 

 تا گذاشتند می سفره وسط  کاسه ها می ریخت. مقداري ماست کیسه را در کاسه می ریختند تا با آب رقیق کنند و
فی نبود قاشق هاي مسی و یا روحی به اندازه نفرات شاید هم نبود بعضا با اضا چنگال و بشقاب از خبري. بخورند همه

 داده همه به و  دست لقمه می گرفتیم و غذا می خوردیم. از ماست کیسه که بسیار ترش بود دوغی تهیه میشد و
از  قبل خواهرانم و شد می شسته حوض لب سرد آب با ظرفها. بود خوراك خوش ولی داشت زجاب طعم کمی میشد

 اینکه براي شیفت بعد از ظهر به مدرسه بروند باید دوباره چند رج قالی می بافتند و آن وقت می رفتند.

 آبگوشت 
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 منتظر و بود داده انجام را منزل کارهاي همه تقریبا مادرم شدند می رهسپار مدرسه به خواهرانم صبح که هنگامی 
دانستند که دخترشان را جاي خوبی نواده ها بود و میخا اعتماد مورد او. بیایند قالی بافتن براي شاگردانش بود

فرستاده اند زیرا مادرم هم قالی بافتن را خوب آموزش میداد و هم با آنها خیلی رفیق بود و هواي آنها را داشت مزد 
گوساله  خوبی هم به آنها میداد. قبل از اینکه بچه ها صبح به مدرسه بروند مادرم شیر گاوها را دوشیده بود و شیر به

 هم داده بود. پدرم نیز آذوقه به گوسفندان و بقیه مال و حال داده بود.
اي یک یا دو گاو شیرده بیشتر بعلت اینکه وسایل نگهداري شیر مانند امروز وجود نداشت و از طرفی هر خانواده

شان را قرض میدادند تا نداشت، رسم بود چند خانواده هر روز براي مدت یک هفته یا بیشتر به همدیگر شیر گاوهای
بتوانند ظرف مدت مشخص شده شیرها را جمع و هر روز بجوشانند و ماست یا پنیر و فراوردهاي دیگر لبنی تولید 

 کنند.
این کار قرض دادن را اصطالحا دون دادن یا دون بردن میگفتند. یعنی چند روزي نوبت یک خانواده میشد که 

ه نوعی دون به او بود. میزان شیري که هر خانواده داشت ممکن بود با بقیه شیرگاوهاي همسایه را جمع میکرد و ب
گاو شیري داشته باشد. با پیمانه هایی که در این 2تفاوت داشته باشد مثال ممکن بود یک خانواده یک گاو و دیگري 

بود بدهکار میشد تا نوبت کار مرسوم بود شیرها را اندازه میگرفتند و به اندازه آن مقدار شیر، طرفی که دون به او 
اوشود شیر گرفته شده را پس دهد. مثال چند چراغ موشی و یا جند قوطی کامل شیر اورده است به کیلو و لیتر 

 اندازه نمیشد.
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  از م عسلی جاسبی» روز و شب«شعر 

  

 سپارم روز و شبخاطراتم را به خاطر می 
  شاید آثارش شود آرام جانم روز و شب

  
 عمر ایام در رفته روزهاي براي از

 شب و روز سالیانی گزیدم را عزلت کنج
  

 شود پیدا نفر یک شاید که بودم منتظر
 شب و روز انتظارش از شد طاق من طاقت

 

 از مالمتهاي نزدیکان خود هر آینه
 روز و شبمی شدم پنهان و گم در کوي رندان 

  
 بارها کردم نکوهش این دل رنجیده ام

 این سروش آمد تحمل بایدت هر روز وشب
  

 سیاه و تار من شبهاي و شد شب روزهایم
 وشب روز را قمر و بحر بسی دیدم نوَر تا
  

 همی غل پایم به بر و بحار در نمودند بس
 وشب روز ها قل به را غل پا ز من گشودم می

  
 ر دلمب دستها دور از بوزید نسیمی یک

 آن نسیم زندگی را می ستایم روز وشب
  

 شو راست زجایت بنده اي که آمد ندا این
 وشب روز هر ما چرخ در کن پیشه را راستی

  
 کنی پیدا قیمتی یک جهان در خواهی که گر

 شب و روز هر ما چو اجرا بها تعالیم کن
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 ها در ده دوشیدن دام
قوطیهاي شیر خشک که داشتند و یا ظروف دیگر این شیرها را پیمانه میکردند و حساب شیر همدیگر را عمدتا با 

داشتند که مثال منور خانم همسر سید رضی مسعودي چه 
مقدار شیر آورده و یا دیگران چه مقدار شیر بدهکار هستند. 
البته این کار در دو و عده از روز انجام میشد یکی صبح اول 

 یگري غروب که گاوها را می دوشیدند دون می بردند.وقت و د
این هفته دون به ما بود و مادرم با چند خانواده که روابط 

بهتري داشت همکاري داشت ،صبح زود شیرها جمع آوري 
میشد. بیرون منزل یک اجاق بود که براي همین کار و یا گاها 

دیگ براي پخت و پز استفاده میشد. مادرم شیرها را درون یک 
بزرگ می ریخت و روي اجاق میگذاشت به این اجاق کلک نیز 
میگفتند. از گون و هیزمهایی که تابستان جمع آوري شده بود 

آتشی فراهم میشد و دیگ پر از شیر را روي آن می گذاشتند تا جوش بیاید. چنانچه میخواستند ماست درست کنند 
 فاده میشد.از مایه ماست و براي تهیه پنیر از مایه پنیر است

این کارها البته بعد از صبحانه انجام می شد که بچه ها به مدرسه رفته بودند و تقریبا سرشان خلوت بود. همزمان که 
شاگردها روي دار قالی مشغول قالی بافتن بودند و مادرم به آنها سر میزد و راهنمایی میکرد پدرم نیز روي بام خانه 

د. بام خانه همه از کاه گل درست شده بود و اگر برف ها را پارو نمیکردند مشغول پارو کردن برف شب گذشته بو
امکان چکه کردن سقف اتاق وجود داشت. این برفها در کوچه ها روي هم تلمبار می شد و تا فصل بهار همینطور می 

ه نکند که و اقعا ماند و رفت و آمد ساکنین را دشوار میکرد. هر چند با وجود این تمهیدات کمتر سقفی بود که چک
عذاب آور بود. البته یک خواهر کوچکتر از خود داشتم که تقریبا شیرخواربود و مادرم در عین حال حامله هم بود. با 

این چنین و ضعیتی این مشغولیت ها و مسئولیتها را هم داشت. تقریبا همه خانواده ها به جز معدودي این چنین 
 روزگاري را داشتند.

بودند که از و ضعیت بهتري بر خوردار بودند و ملک و امالك بیشتري داشتند و در شهر رفت آمد و  خانواده هاي هم
ارتباطات خوبی بر قرار کرده بودند و خانواده هایی هم بودند که بسیار ضعیف بودند که حتی گوسفند و یا گاو شیري 

شخص نبود و بیشتر کارگري یا عمله گی هم نداشتند چه رسد به اینکه ملک و امالکی داشته باشند و کارشان م
 میکردند.

رفت و بعلت برودت هوا و بارش برف گوسفندان در طویله نگهداري میشدند و در این روزها اصطالحا گله بیرون نمی
گوسفندان جا بودند. ساعاتی از روز اگر هوا آفتابی میشد پدرم آنها را بیرون می برد و به قول خودشان یک تابی 

آورد. علوفه آنها از گاه جو و گندم و برگ درختان و یا یونجه و شبدر فصل تابستان بود. بعد از ساعاتی می میداد و
البته بعلت زیاد بودن دام مردم براي تغذیه زمستان دامهایشان در پاییز و یا تابستان به کوه می رفتند و علوفه اي 

وست داشتند را از کوه جمع آوري میکردند و به انبارهاي بنام کما می چیدند و یا خاري(تیغ) را که گوسفندان د
آذوقه گوسفندان می آوردند که خود داستانی دراز دارد. دعواهاي زیادي در تقسیم اراضی می شد و اختالفاتی 

داشتند که کجاي فالن کوه براي چه کسی و فالن محل براي چه کسی باشد. حتی در کوههاي فردو و نراق هم براي 

 دام دنیدوش
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 ي کما می رفتند.جمع آور
البته براي سوخت زمستان که همان گون باشد نیز این تقسیمات و اختالفات و دعواها وجود داشت. براي نظافت 

منزل نیز از جاروهاي صحرایی استفاده میکردند همچنین براي جمع آوري برگ درختان در فصل پاییز از جاروهاي 
ا در فصل خودش اتفاق می افتاد که درجاي خودش بیشتر توضیح به اصطالح برگ روبی استفاده میشد که همه اینه

 داده خواهد شد.
اي به اصطالح مال و حال تمام می شد لباسهاي خودش را می پوشید و یک گوله اي از پشم کاره اینکه از بعد پدرم 

داشتند که به آن پیلی  رفت. اکثر مردهاي ده و سیله ايگوسفند و یا بز را بر می داشت و به اصطالح آفتاب روبه می
کردند کردند و یا می ریسیدن و نخ تولید میگفتند که به و سیله آن پشم گوسفندان و بزها را اصطالحا پیلی میمی

و با این نخهاي تولید شده طناب می ساختند و نیز براي مصارف دیگر در کار کشاورزي و یا خانه استفاده می کردند. 
 ا قناره و یا خورجین و دیگر وسایل از این نخها استفاده میشد.مثال براي ساختن جوال و ی

گفتند. توي جیب هنگامی که به درب پاچنار می رسید دیگر مردها نیز آمده بودند و با همدیگر از خاطرات خود می
 آنها مقداري آجیل و یا میوه هاي خشک بود مثال سیب آله یا ترش آله و یا سنجد.

ند. گاها حرفشان میشد و دعوا میکردند اما خیلی زود دوباره با هم دوست میشدند. اصال که در حین کار می خورد
یک دنیاي دیگري بود هیچ کس با دیگري دشمنی نداشت و با هم رفیق بودند هیچ فاصله اي بین آنها نبود حتی 

آفتاب رویه خود را داشت  گاها بعضی از زنان نیز در این آفتا ب روبه می نشستند و سخن میگفتند. البته هر محلی
 . . . مثال پشت آب انبار، سلخ مشگون، ایستگاه، میدان محله پایین، محله باال و 

  .بخورد ناهار تا میگشت بر خود منزل به کس هر اینکه تا داشت ادامه ظهر کارتا این و
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  بهاءاهللاولد حضرت شعر ت

 ماه مهر است و احباء جملگی شادي کنید
 بهر مولودش وطن را مهد آزادي کنید

  
 بهاء عزیزان اي محبت، و است مهر ماه
 ید رضوانی کنیدع مثال را  تقارن این

  
 شده کم محبت ایران در مهر ماه چه گر

 کنید ساري خود مهر از بهاء اهل اي لیک

 

 گرفتپند هاي حضرتش سر تا سر عالم 
 ز آن نصیحت هاي ایشان مردمان هادي کنید

  
 است آرامش در و صلح در بالندگی شیوه

 کنید جاري زبان بر را او حق پیام این
  

 دریاها پدید کرد جودش جوشان چشمه
 جرعه ازچشمه بنوشید وچه شیدایی کنید

  
 او بود صابر لیک دم هر افتاد بال در
 کنید شکیبایی و صبر وطن احباء اي

  
 جدا آیین و رنگ و زبان هر بر مردمان

 کنید شادي حالیا پذیرند،  حق هاي گفته
  

 شد راه در زبان و خط یک به عالم وحدت
 نیادي کنیدب شیوه این بهاء اهل اي مژده

 جاسبی عسلی م                                        
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 هاي خرید اجناس خطچوب
که خواهرانم در قسمت صبح در مدرسه بودند و پدرم منزل نبود. من تنها بودم و به سنی نرسیده بودم که در زمانی 

کارهاي یومیه داشته باشم اما با این حال بیکار هم نمیگذاشتند باشم. 
مادرم ساعاتی از روزکه شاگردانش مشغول بودند و خودش هم کارهاي 

ن را روي تخته قالی میگذاشت تا منزل را انجام داده بود صدایم میزد و م
قالی بافی را آموزش دهد. تقریبا همه بچه هاي خانواده ما این شغل را یاد 

توانستند قالی ببافند و نقشه گرفته بودند حتی پسرهاي خانواده ما می
 خوانی نیز بلد بودند.

براي بعضی خریدها نیز از من کمک میگرفت. یک چوب خط داشتیم که 
شت از قصابی بود. این چوب خط را قصاب درست میکرد و براي خرید گو

نقش دفتر حساب را داشت که مشخص میکرد هر خانواده چقدر گوشت 
خریده است. هر خطی را که قصاب روي این چوب می تراشید مقدار وزن 

وسایل  گوشت و یا مبلغ آن مشخص بود که به قصاب بدهکار میشدیم. در آن زمان در هیچ خانواده اي یخچال و
نگهداري مواد غذایی وجود نداشت. و هر خریدي که میشد براي مصرف یک یا چند روز بیشتر نبود و بعضی از اقالم 
مثل گوشت را هر روز بایستی از قصابی میخریدیم چه در تابستان و چه در زمستان. هر زمان که این چوب خط پر 

ه چوب خط تان پر شده و باید تسویه حساب میکردیم. میشد و جایی براي خط جدید نداشت قصاب پیغام میداد ک
البته این چوب خط بیشتر براي افراد عیالوار و پر جمعییت بود. بعضی ازافراد پیش قصاب اعتبار نداشتند که چوب 

 خطی هم داشته باشند و باید نقد خرید میکردند و بعضی هم پول داشتند و همان موقع تسویه حساب میکردند.
زد و مبلغ آن را ي خطهاي چوب خط مقدار گوشت خریداري شده هر خانواده را مشخص و جمع میقصاب از رو

شد. اما ما همیشه از قصاب طلبکار بودیم زیرا ایشان براي فروش گوشت از پدرم مشخص می نمود که باید تسویه می
اي مصرف خانواده از قصابی گوشت کرد و بخشی را پرداخت میکرد و الباقی را به مرور زمان برگوسفند خریداري می

شد. مقدار خریدها بسیار کم خریدیم تا حسابمان تسویه شود. که توسط همین چوب خط حسابش مشخص میمی
 بود مثال یک سیر و یا چند سیر گوشت براي مصرف روزانه.

به قصابی برسم چندین من کت کالهم را پوشیدم و از مادرم چوب خط را گرفتم و به قصابی رفتم. برف زیاد بود تا 
بار روي برفها سر خوردم و افتادم. قصابی محله پایین بود. مشهدي مصیب قربانی آن وقت قصاب ده بود. جنب و روبه 

روي قصابی دو کارگاه نجاري وجود داشت که کارهاي نجاري انجام میدادند. استاد احمد که بد اخالق هم بود توي 
اي برف روبی میساخت. من جلو کارگاه ایستادم و کار او را تماشا میکردم. زیر پاي کارگاه نشسته بود و داشت پارو بر

خود پوستی از بره انداخته بود تا گرم باشد. کارگاه پر بود از تخته و وسایلی که او ساخته بود. پارو، نردبان، درب 
بستند و تخم کاري میکردند  چوبی، درب دوالب، وسایل شخم زنی مثل (حیش یا خیش) که به پشت گاو یا االغ می

و ادوات دیگر نجاري. مدتی که ایستادم از نگاهش فهمیدم که ناراحت شده و براي خرید گوشت به قصابی رفتم. چند 
زن براي خرید آمده بودند. قصاب گوشتها را آماده کرده بود و روي تخته مخصوص آنها را خرد میکرد و در ترازوي 

ا میداد. کسی به آن صورت سیرابی و یا کله پاچه گوسفند را مصرف نمیکرد و قدیمی میگذاشت و به مشتري ه
قصاب بیشتر اوقات کله پاچه و سیرابی گوسفندان را دور میریخت. جلو قصابی محوطه اي بود که پر از استخوانهاي 

 خطنمونه چوب
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چشم میخورد.  کت گوسفندان و کله پاچه و سیرابی بود. شاخهاي بزهایی که کشتار شده بودند در این محوطه به
بوي گند در فصل گرما پر میشد. زنبورهاي زرد روي این الشه هاي باقی مانده از گوسفندان می نشستند و بسیار 

 منظره بدي بود.
قصاب بیشتر گوسفندانی را که میکشت از همین ده بود و گاها نیز از نراق و یا روستاهاي اطراف برایش می آوردند. 

فند را جدا میکرد و دور می ریخت و بعد گوشت مورد نظر را به مشتري میداد مثل االن قصاب استخوانهاي زاید گوس
نبود که همه استخوانهاي زاید را با گوشت به مشتري می دهند و پولش را هم میگیرند که به ضرر مشتري میشود 

 ل پرداخت کرده است.زیرا باید او این استخوانها را از گوشت در بیاورد و دور بریزد در حالی که بابتش پو
 پیچید باطله دفتر یا و روزنامه کاغذ یک توي را میکردیم خرید همیشه که را مقداري و دادم قصاب به را خطم چوب 
 و نخی کیسه داخل را ها خرید و نداشت وجود نایلونی هاي کیسه یا و فریزر کیسه روزها آن در. برگشتم منزل به و
زمین خوردن خودم را به خانه رساندم و گوشت را به مادرم دادم. او هم براي دو یا  ا چند بارب. میگذاشتیم زنبیل یا

سه و عده تقسیم کرد آبگوشتی را جدا و خورشتی را هم جدا کرد و داخل ظرفی گذاشت و توي پستاق برد. من که 
  خسته بودم زیر کرسی نشستم و مادرم مقداري خوراکی روي کرسی گذاشت تا مشغول باشم.
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  جاسبی عسلی م از بودن بهائی شعر

  

 
 بهائی بودن و ماندن، بهائی دارد اي جانا

 دل بی کینه می خواهد در این وادي نهی پا را
  

 اگر قلبت مثال آسمان باشد در این دنیا
 توانی مهر ورزیدن به هر کس با دل صدرا

  
 محترم هر کس که از نوع بشر باشد شماري

 به هر دینی که او عامل بود از بهر آن آرا

 
 زن و مردي که ما اینگونه از جنسش به تقسیمیم

 دو بالی در تن نوع بشر باشد کند پرواز در باال
  

 اگر در وحدت عالم همی داري نظر جانا
 بهائی زین همه وحدت همی گردیده بس واال

  
 آید و گوید ز خوب و بدبه هر دوري رسولی 

 پس آنگه دورِ او آید سر وُ آید یکی دانا
  

 بلی خط و نشان مشترك باشد نشان صلح
 ولیکن همدلی باید که پوییم راه ابهی را

  
 نه هر دینی تکامل میدهد اعمال انسانی

 که دین از بهر الفت باشد و سازد درونها را
  

 بهائی بودن و ماندن دلی عاشق همی خواهد
 خدایا عاشقم گردان که پویم راه فردا را
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 اتاق هاي قدیمی با پستاق
 وسایل  خواهر کوچکترم نیز خواب بود. من به دیوارهاي سیاه اتاق نگاه میکردم به تاقچه هایی که مادرم ظروف و

 فضاي سقف زیر قسمت در اتاق دور تا دور. بود گذاشته را خانه
 از پر هم رفها داخل حتی. میگفتیم رف آن به که بود خالی

 و میخ و تیشه و داس مثل کشاورزي هاي ابزار از جدا. بود وسایل
 نیز را حلوایی کدوهاي غیره و گوسفندان زنگوله و طویله میخ
م تا به مرور زمان در فصل زمستان مصرف بودی گذاشته رف توي

داشتند بعضی که شیرین کنیم البته جدا از تخمه هایی که 
نبودند به گوسفندان میدادیم و اصطالحا توشه گاوها میکردیم. 
هنگامی که می خواستند شیر بدوشند به گاوها خوراك بهتري 

میدادند تا گاو سرگرم خوردن شود و شیر آن را بدوشند. این 
 کدوها براي این منظور نیز استفاده میشد.

ره هاي چوبی باعث میشد نور به اتاق بتابد و اتاق روشن باشد این پنجره ها شیشه چند پنجره دور اتاق بود. این پنج
نداشت و از کاغذ باطله و یا روزنامه براي جلو گیري از باد و یا سرما استفاده میکردند و گاها نایلون روي آن 

به این صمغ ما جت  میچسباندند. چسب هم نبود از صمغ یا شیره درخت بادام براي چسباندن استفاده میشد که
درخت میگفتیم. این صمغ را درون ظرفی میریختیم و با حرارت آن را رقیق می کردیم و برا یچسباندن این کاغذ ها 

استفاده میکردیم. با این حال سوز و سرما داخل میشد. وسط سقف یک نور گیر بود که در زمستانها روي آن را 
 در تابستانها این دریچه و یا سوراخ باز بود و شیشه اي هم نداشت.میپوشاندیم تا برف و باران داخل نشود و 

چندین دوالب دور اتاق وجود داشت این فضاها بعنوان انباري استفاده میشد مانند کمد دیواریهاي امروزي. اما این 
آن را باز  فضا از داخل دیوار درون اتاق درست شده بود و یک درب کوچک چوبی هم داشت که بچه ها نمی توانستند

کنند. وسایل ارزشمند و ارزاق و گاها پوشاك و اسناد مهم را در این دوالبها نگه داري میکردیم و یا محصوالت 
دو پستاق نیز داخل این اتاق ما داشتیم. یکی  کشاورزي مانند جو و گندم و غیره را که در هر خانه اي وجود داشت.

داري هیزم و دیگ و دیگچه و دیگر وسایل بود. داخل این پستوها و براي وسایل ضروري و ارزاق و دیگري محل نگه
اتاقها موش به چشم میخورد و هر از گاهی موشی از روي دیوار در حرکت بود. سقف اتاق از تیر و تخته چوبی و یا 

 خیلی فرشهاي. داشت نم مقداري و بود سیمان یا و گچ از اتاق کف   حصیر ساخته شده بود که خود دنیایی داشت.
 انداخته جوالی یا و گونی نداشت گلیم که نیز جاهایی در و بودیم کرده پهن اتاق کف گلیم مثل ابتدایی و ساده
. از تشک هایی که داخلش میکرد اذیت و میرفت فرو بدنمان به بود شده ساخته بز موي از که جوالها این موي. بودیم

میشد که خیلی هم نرم نبود. لحاف کرسی که پر از و صله بود به پشم گوسفندان بود و یا کرك قالی بود استفاده 
اندازه اي نبود که چهار طرف کرسی را کامال بپوشاند. و اگر از یک طرف بیشتر کشیده میشد طرف دیگر از سرما 

آن تنور یک خروجی دود داشت که به  اذیت میشد. بالش و یا متکا نیز از کرك قالی بود که آنهم سفت و سخت بود.
دمادون میگفتیم و دود ناشی از سوختن هیزمها از آن خارج میشد بعد از سوختن هیزمها داخل آن کت کهنه اي را 
میگذاشتند تا گرما از آن خارج نشود و روي آن یک تخته سنگ صاف میگذاشتیم که چون صاف بود به آن ساحل 

 ما بدون خرج همیشه لب ساحلیم.میگفتیم. پدرم میگفت مردم چقدر خرج میکنند که بروند لب ساحل 

 با پستاق یمیقد ياتاق ها 
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 شعر زلزله کرمانشاه
  

 شهر کرمانشاه شهر پهلوانان و یالن
 قصر شیرین یادگار خسرو ساسانیان

  
 رود الوندش همیشه جاري اندر این کران

 سر پُلَش دارد نشان از شوکت ایرانیان
  

 چون مرزبانانِ قوي اندر وطن بوده اند
 کُردها و مردم زحمت کشش در هر زمان

 
 در غروب سرد پاییزي به آبانماه بود

 ناگهان لرزید کرمانشاه و قصر خسروان
  

 ناگهان و  مادران در فکرِشامِ کودکان
 خانه هاي سست شد آوار بر این مردمان

  
 بی بضاعت مردمان آواره از بی خانگی

 بی مهري بکردند بر یالنخانه هاي مهر، 
  

 چون شنیدند مردم ایران زمین اخبار را
 متحد مثل همیشه در کمک هر سو روان

  
 زخم جنگِ چند ساله بر تن دُردي کشان

 این زمان  مرهمِ مهر و محبت کار آید
  

 بوالعجب از دور و نزدیک جهان نوع بشر
 میکند ابراز هم دردي، فرستد آب و نان

  
 ء گوید همی با جان و دلدر خطاباتش بها

 در بال مهر و محبت عرضه کن بر بندگان
 جاسبی عسلی م از شعر                                             
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 کروگانکالس درس 
روي تاقچه  همینطور که به این چیزها نگاه میکردم درب اتاق باز شد و پدرم وارد اتاق شد پیلی و نخ تابیده شده را

اتاق گذاشت و یکراست سر جاي خودش زیر کرسی نشست. 
حتی در نبودن او هم کسی اجازه نداشت سر جاي او 

بنشیند. سماور در جایی بود که او می نشست. سماور درون 
یک سینی بزرگ مسی روي زمین به فاصله کمی از کرسی 

گذاشته شده بود. فتیله آن را باال کشید تا زودتر جوش 
ید. سماور که جوش آمد از چاي دان که یک قوطی شیر بیا

 لعابی قوري درون را دارجلینگ قلم نیم چاي  خشک بود
 از  پدرم که بود مطبوعی و رنگ خوش بسیار چایی. ریخت
حسین یزدانی در محله باال خریده بود و به عبدال آقاي جناب

سفره قند استفاده میشد را برداشت و شروع به خرد  اصطالح خیلی مرغوب بود و پشت داشت. پارچه اي را که بعنوان
کردن قند نمود زیرا قند قندان تمام شده بود. کله قند فریمان را برداشت و با تیشه چند تیکه کرد و سپس با قیچی 

اید. کردند تا مصرف قند پایین بیو گاها با تیشه نازکی که داشتند قند را خرد می کرد. حبه هاي قند را بسیار ریز می
قند خرد شده را درون قندان ریخت و از سماور یک چایی تازه دم یک رو و پر رنگ ریخت در حالی که چایی داغ 

داغ بود شروع به خوردن چایی نمود. همیشه اولین چایی را خودش میخورد و بعد به دیگران میداد یعنی گل چایی 
خت و یک چایی هم به من داد. قندان قند هیچ نوشید. یک چایی دیگر براي خودش ریرا به اصطالح خودش می

وقت وسط کرسی نبود در کنار خودش بود و به بچه ها سهمیه میداد. مادرم آمد و خواهر کوچکم را شیر داد و او را 
 هاي پارچه آن و میکرد استفاده پوشک بعنوان   نظافت کرد. قنداق او را باز کرد و از کهنه لباسهایی نازکی که داشیم

 وجود آنجا در امروزي بهداشتی و بچه پوشک زمان آن در. کند استفاده دوباره تا میکرد خشک و شست می را کثیف
کردند حتی دستهاي بچه ها هم داخل می قنداق را او اصطالح به و پیچیدند می بچه دور پارچه چندین. نداشت

بچه ها مواظبت میشدند. معتقد بودند اگر  قنداق بود و بچه نمی توانست جنب بخورد. براي چندین ماه به این شکل
بچه را قنداق نکنند دست و پاي او شاید کج شود و از طرفی می توانستند به کار هاي خود برسند چون بچه نمی 

 توانست غلت بخورد و یا از جایش حرکت کند.
دند از مدرسه آمده بودند. و خوانتقریبا همه آمده بودند خواهرانم و برادران بزرگترم که در شهرك واران در س می

براي ناهار آماده میشدیم. طبق معمول جاي من و خواهرم لب ساحل(دمادون) یعنی پایین اتاق بود و هر کسی در 
گوشت داشتیم که میل کردیم و بعد از استراحتی برادران و خواهرانم به آب ناهار معمول طبق جاي خود می نشست.

 غول استراحت شد البته قبل آن باید به مال و حشم رسیدگی میکردند.مدرسه رفتند و پدرم زیر کرسی مش
هاي برادرانم بعد از اتمام دوره ابتدایی یا ترك تحصیل میکردند و یا براي ادامه تحصیل به مدرسه هم کالسی

کردند مگر رفتند. تا قبل از آن اکثر بچه ها بعد از ابتدایی ترك تحصیل میراهنمایی و متوسطه در شهرك واران می
 یا راهنمایی مقطع آنها دوره در. میدادند تحصیل ادامه شهر در که داشتند فامیلی یا و خویش  کسانی که در شهر

کنار خانواده ادامه تحصیل دهند و با سواد تر شوند. اکثر  در ها بچه تا بود خوبی کمک و بود شده دایر متوسطه
 قدیمیها بی سواد و کم سواد بودند در میان دختران و زنان تعداد بی سوادها بیشتر بود .

 یمیکالس درس قد 
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پدر و مادر من بی سواد بودند ولی بچه ها را تشویق به تحصیل می کردند. پدر و مادرم میگفتند ما کور هستیم چون 
 اقعا برایشان خیلی سخت بود.سواد نداریم و و

 به هم دیگر روستاهاي از  قبل تر ها که مدرسه شمس آمده بود و جزو اولین مدارس حوالی قم و دلیجان بوده
 دخترهاي و آمدند می پسرها البته نبود اي مدرسه روستاها آن در زیرا. میکردند تحصیل و آمدند می کروگان

رهاي آبادي ما درس بخوانند. با این حال که مردم بی سواد بودند سابقه تدخ مانند توانستندنمی دیگر روستاهاي
 درس و تحصیل درآنجا طوالنی بود چه به صورت مکتب خانه اي و چه به صورت امروزي.

شهرك واران در زمان شاه ساخته شده بود و تمام امکانات زندگی امروزي را در آنجا دایر کرده بودند از قبیل مدرسه 
 و راهنمایی، در مانگاه که به آن محکمه می گفتند و حمام به سبک روز.ابتدایی 

دانش آموز یا  100از هفت آبادي بچه ها به این مدرسه می آمدند و تا دوم متوسطه کالسها دایر بود. شاید حدود 
بیشتر در این کالسها درس می خواندند. براي مقطع ابتدایی در این سالها در اکثر روستاها مدارس مستقل ایجاد 

شده بود زیرا دانش آموزان به حد نصاب می رسدند و دولت سرمایه گذاري کرده بود. ولی دوره متوسطه فقط براي 
امکان تحصیل در جاسب را داشتند مگر اینکه به شهر میرفتند که پسران دایر بود و دخترها فقط تا کالس پنجم 

 ستد اما پسرها را می فرستادند.بفر شهر به را دخترش  کمتر اتفاق می افتادکه کسی
این مدرسه نیز در دو شیفت صبح و بعد از ظهر دایر بود که این وضعیت باعث شده بود که مهاجرت به شهرکم باشد 

 یل به کار و کشاورزي نیز مشغول باشند و روستا از نشاط و شادي باالیی بر خوردار باشد.و جوانان عالوه بر تحص
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  جاسبی عسلی م از مظلومیت شعر

  

 خاطرات آن احبا را یکا یک خوانده ام
 ظلمهاي پیش از آن و بعد از آن را خوانده ام

  
 وطن بزرگان زندگانی حال شرح
 م ا خوانده را ها وغصه ها قصه آن تک تک

  
 شما بر تعدي و ظلم همه آن وجود با

 ام خوانده را بهاء احکام به تان پایبندي

 
 

 آن مشقتها که در حین سکونت داشتید
 در فضاي جهل و جور و بی مرامی خوانده ام

  
 دوستان یمین کَد از اموال همه آن

 ام خوانده معاند و اندیش بد اغیار دست
  

 دشت و کوه میان از برهنه پا رفتن وقت
 ماندن یا نماندن را به صحرا خوانده ام جنگ

  
 وطن در رفتن دزدانه جان بیم و هراس از
 ام خوانده احباء روایات و تصاویر از
  

 روزگار نپاید را ظلمی هیچ احباء اي
 ام خوانده بزرگان زدیوان را تظلم این

  
 وطن مام در مشعوف و آید روزگاري

 ام خوانده ابهی پاك جمال از را ندا این
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 نمونه رادیو قدیمی
بدون اینکه پدرم متوجه شود خواهران وبرادرانم کتابها و وسایل مدرسه شان را برداشتند و راهی مدرسه شدند. 

بعد از استراحتی به  شاگردهاي مادرم نیز آمده بودند. مادرم
پستاق رفت و از گوشتی که صبح خریده بودم مقداري را 

که براي شام مشخص کرده بود را برداشت و براي تهیه شام 
مشغول شد. شام کوفته قلقلی داشتیم که به آن (شفته 

قلقلی یا شفتله ) می گفتند. گوشت لخم را برداشت و در 
ا (سرکو یا سخت هاونگ شروع به کوبیدن نمود به هاونگ م

کوب) میگفتیم یک سنگ مدور استوانه اي شکل بود که 
داخل آن به اندازه بیست سانت یا کمتر گود بود و گودي 
آن هم به صورت گرد و مدور و بسیار صاف و صیقلی بود. 

ود روي گوشت، پیاز، سیب زمینی و یا هر خوراکی دیگر را درون آن می ریختند و با دسته سرکو که حدود یک من ب
آن میکوبیدند تا خوب خرد و یا له شود. دسته هاونگ یا سرکو به قدري سنگین بود که هر کسی توانایی این کار را 
نداشت و زود خسته میشد. بعد از حدود یک ربع یا بیشتر گوشتها را مادرم کوبید و با سیب زمینی رنده شده و پیاز 

راي شام روي یک چراغ عالالدین گذاشت. به این چراغ، چراخ و دیگر چیزها آنها را درون یک دیزي ریخت و ب
خوراك پزي میگفتند که با نفت کار میکرد و به خاطر اینکه سوخت آن نفت بود زیاد از آن استفاده نمی شد زیرا 

 نفت هزینه ها را باال می برد و بیشتر از سوختهاي محلی براي تهیه غذا استفاده میشد.
که نفت نبود با چراغهاي پیه سوز براي روشنایی و یا تهیه غذا استفاده میکردند که روزگار  مادرم میگفت که قدیمها

 .میدیدم من  بسیار سختی بوده نسبت به روزهایی که
میرفتند و وسایل  هایشان خانه به مردم زود خیلی که غروبها مخصوصا بود دلگیر و کوتاه بسیار زمستان روزهاي

سرگرم کننده اي هم نداشتند. البته پدرم یک رادیو دو موج کوچک داشت که همیشه پیش خودش بود و توسط آن 
اخبار و یا برنامه هاي رادیو را گوش می داد. این رادیو با دو باطري متوسط گربه نشان کار میکرد. بیشتر رادیو بی بی 

اد و خوب آن روزها گوش میدادیم. هنگام اخبار همه سرا پا گوش بودیم و کسی سی را میگرفت و یا به برنامه هاي ش
اجازه حرف زدن نداشت زیرا صداي رادیو خیلی زیاد نمی شد و اندکی سر و صدا مانع از رسیدن صداي رادیو می 

پخش میشد و شد. برنامه هاي راه شب، قصه شب، قصه ظهر جمعه، برنامه هاي صبح جمعه آوازها و ترانه هایی که 
بسیار برنامه هاي جالبی که در طول هفته امکان شنیدنش را داشتیم وجود داشت. نه تلوزیونی بود و نه وسایل 

ارتباط جمعی دیگري. گاها مجله اي و یا ماهنامه اي توسط بعضی از کسانی که در شهر رفت و آمد داشتند وجود 
کثر مردم از دنیاي بیرون اطالعات زیادي نداشتند و بی خبر داشت که دست به دست میشد و خوانده میشد. تقریبا ا

بودند و اطالعات و دنیایشان به همان کوههاي اطراف محدود می شد. اطالعاتشان محدود بود به مراسمهاي مذهبی 
و اعیاد مذهبی که در طول سال بر گزار میشد که از طرف دولت یک روحانی می آمد و در خصوص آن موضوعات 

 کرد .صحبت می
 از  دیگر آبادیهاي و جاها به نسبت کروگان روستاي  با وجود اینکه از بیرون اطالعات زیادي رد و بدل نمی شد، مردم

 .گفت خواهم آینده در را آن دالیل که بودند برخوردار باالتري و غنی  فرهنگ

 یمیقد وینمونه راد
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ي گاوها تو استانبولی می کرد برا توشه مقداري. میگرفت کمک من از گاو شیر دوشیدن براي مادرم میشد که غروب
 بودم مادرم کنار من خاطر همین براي  و جلو آنها می گذاشت با این حال آنها ممکن بود لگد بزنند و شیر را بریزند

 فرمان به و میکردند اذیت کمتر هست مواظب و ایستاده نفر یک میدیدند وقتی گاوها. کنم ممانعت کار این از که
ر شدیم همسایگان شیر ها را دون آوردند. همه کارها که تمام شد براي صرف شام آماده شدیم منتظ آن از بعد. بودند

.هوا صاف بود و ستارگان به خوبی در آسمان دیده می شدند. در زمستان بعد از بارش برف وقتی هوا صاف میشد 
ل بچه ها دفتر هایشان روي سوز و سرما دو چندان میشد و کسی را تاب ایستادن در آن سرما را نداشت. طبق معمو

کرسی بود و داشتند مشق شب می نوشتند. شعله چراغ گرد سوز که براي روشنایی در نظر گرفته شده بود و تنها 
وسیله آن روزها بود بسیار ضعیف بود و چشمان بچه ها براي مطالعه خسته می شد. البته یک چراغهایی هم بود که 

فت و باد کار میکرد آن چراغها داراي مخزنی بود که نفت داخل آن می ریختند و به آن چراغ زنبوري میگفتند و با ن
با تلمبه کوچکی که داشت آن را پر از باد میکردند همچنین این مخزن داراي درجه باد بود که هر وقت نور چراغ کم 

ی تر شود توري هم درون آن نوران محیط و برسد توري به  میشد دوباره آن را باد می زدند تا با فشار باد نفت زیاد
نصب می شد و بیشتر در مراسمهاي خاص از آن استفاده می شد مثال عروسی و یا جشنها و یا در مساجد و تکیه ها 

 به که بود  که نور نسبتا زیادي داشت و فضا را خیلی گرم می کرد. یک نوع چراغ دیگري هم بود که شبیه به فانوس
 استفاده  ي میگفتند که بیشتر براي آبیاري و یا رفتن به شب نشینی و یا طویله رفتنبغداد چراغ یا و بادي چراغ آن

 .میشد
 از نور که بود اي شیشه حباب یک داراي و میکرد کار نفت با و میکردند استفاده آن نور از راحت که بود سبکی چراغ

لق شده بود و به اندك فشاري  و داد می جرق جرق صداي بود، آمده فشار کرسی روي بس از .شد می ساطع آن
  تکان می خورد.
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  »وضع وطن«شعر
  

 ز بس نا مهربانیها که بر خاك وطن گشته
 چه مایه مردمانش عازم جاي دگر گشته

  
 رفته سفر اجباري یار امید پر نگاه

 گشته چنین موطن چرا برمن، زند آتش چنان
  

 را شیرین و تلخ خاطرات بار کوله تمام
 سرگشته حال با واکُند تا اي گوشه نهاده

 

 در این کوچک دهات من، که شهره جاسب نامندش
 چرا صدها نفر از خانه هاشان بی خبر گشته

  
 را آنها رنج تحمل کردن توان می چگونه

 گشته رها غربت در که آخر، اند کرده جرمی چه
  

 جان بیم ز کردن، رها را شان زندگی تمام
 گشته فدا اموال بگرفته، مردمان مفلس چه

  
 چه یعنی اکراه ال هستند، دیگري دین به

 گشته بال ایران ز رفتند، انجمن این چرا
  

 ري مردم آنَقدَر گشتهبیدا اهللا بحمد
  که حرف این معم ها هم اینک منقضی گشته

 جاسبی عسلی م                                              
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 آسیاب آبی قدیمی
طبق معمول بعد از شام پدرم مشغول بادام 

ها از شکنی و ما نیز مشغول جدا کردن مغز
ها شدیم .موقع خواب با همان لباسهایی پوسته

که اول هفته به تن کرده بودیم و تا آخر هفته 
آوردیم در زیر کرسی و لب از تن مان در نمی

ساحل خوابیدیم. در طول شب مادرم براي 
اینکه دماي زیر کرسی کم نشود و بچه ها 

سرما نخورند، زغالهاي تنور را هم میزد تا گرما 
زیاد شود. پایین اتاق به دلیل مجاورت با درب 

ورودي سرد تر بود و ما مجبور بودیم با کاله 
بخوابیم تا سرمان سرما نخورد از طرفی لحاف 

نبود که بتوانیم همه انداممان را زیر کرسی پنهان کنیم. در حالیکه سکوت سنگینی فضاي اتاق را  هم خیلی بزرگ
 رسید در خواب عمیقی در دنیاي دیگري سیر میکردیم.فرا گرفته بود و فقط صداي گرگها و سگان به گوش می

را با آسیاب آبی آرد میکردند. چندین  شد. گندمهاچند روزي بود که هوا آفتابی بود و مادرم براي پختن نان آماده می
 با نیروي آب کار میکردند.چشمه قرار داشتند و عدد) در بیرون آبادي وجود داشت که در مسیر آب سرآسیاب (شش

 داخل باال از آب که یا چاه آسیاب میگفتندآسیاب از چند قسمت تشکیل میشد یک قسمت که به آن چالون و 
 باال از آب که زمانی. بود متحرك دیگري و ثابت یکی که بود صیقلی مدور سنگ دو ابآسی داخل. ریختمی چالون
 و چرخش از و بود متصل متحرك سنگ به محور یک توسط که ریختمی هاییپره روي ریختمی چالون درون

 را گندمها بود متحرك سنگ روي که سوراخی از آسیابان و آمدمی در دورانی حرکت به رویی سنگ  هاهپر حرکت
 .میشد آرد گندمها  هم برروي سنگ دو سایش و فشار اثر بر که ریختمی  سنگدو میان
آمد و در بیرون می به بود شده تعبیه آسیاب زیر که جوبی از آنها آوردن در حرکت به و هاپره به برخورد از بعد آب

به راه خود تا آسیاب بعدي ادامه میداد و در آخر هم در مسیر خود داخل آبادي  گرفت ومسیر اصلی خود قرار می
 میشد .

ریخت و به صاحبش تحویل میداد و اجرت کارش هاي گندم میدر نهایت آسیابان پیر آردها را درون همان کیسه
. این نوع تهیه آرد گرچه زحمت بسیار داشت اما نان آن بسیار خوش طعم و خوش گرفتمی  بود ناچیز بسیار که  را

 خوراك و مرغوب بود.
هایی که عیالوار بودند آرد گندم و جو را با هم البته غیر از گندم، جو را نیز به همین شکل آرد میکردند و خانواده

 میکردند . تهیه نان جو آرد با  پختند و یا فقطمخلوط میکردند و نان می
 یا و میکردند تهیه نان بادام پوست یا و سوله با مردم بوده کم جو و گندم  مادرم میگفت زمانی که بچه بوده و آذوقه

 )تله خرج( اصطالحا آن به که نمیرند گرسنگی از تا دهد غذا آنها به فقط ارباب تا کارگري میرفتند مردم اینکه
قط ناهار و شام از ارباب میگرفتند. مادرم میگفت که چقدر بچه ها به ف سخت کار روز یک عوض در یعنی میگفتند
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 مردند.خاطر همین فقر و بی پولی از بین میرفتند و یا افراد مریض می
 وقتی شام از بعد کردند.از اینکه نان گندم میخوردیم خوشحال بود زیرا کسانی بودند که هنوز هم نان جو مصرف می

 درون و میکردند الک را آردها که بود قسمتی آنجا در .رفتند خانه باف قالی به خواهرم  و مادر رفتند خواب ها بچه
 سفالیو بود شده درست رس گل از که میگفتند سیلو یاو سیله اصطالحا را ظرفها این. میریختند مخصوص ظرف دو

 .میدادند جا خود درون را خمیر من چندین کدام هرو بودند
آوردند مثال از قنات چشمه و یا نهر پاچنار و یا از آب انبار. به آب بود که از بیرون خانه باید می نیاز خمیر تهیه براي

 را سختی بسیار نان تهیه براي. آوردندمی دور مسافتهاي آن از را آب و میرفتند باید  آنها با سطل یا دیگچه و یا بادیه
در حالی بود که از وسایل روشنایی ابتدایی مانند چراغ گرد  این. بود یکسان همه براي موضوع این و میکردند تحمل

 سوز و یا چراغ بادي استفاده میکردند.
اگر میخواستند نان شیرمال و یا نان( اورو) بپزند وسایل و امکانات خاص خودش را داشت. براي تهیه نان شیرمال 

اما براي نان (اورو) از همان خمیر ساخته شده شیره و شیر را داخل آرد می ریختند و خمیر آن را تهیه میکردند 
 .میکردند اضافه  استفاده میشد و موقع پختن روي خمیر مخلوطی را که ساخته بودند

 روي و میکردند مخلوط را میگفتند) کوشه( آن به که رنگ گل  و خشک سبزي نوع یک و  شده آسیاب گردوي مغز
 تا دهند  ت طول میکشید تا خمیر را آماده کنند ومرتب ورزساع چندین  .میزدند تنور درون و مالیدند می خمیر
 .میشد استفاده آن براي خمیر مایه از البته میشد ترش یا فتیر نانش آمد نمی عمل خوب خمیر اگر. آید عمل خوب

 گذاشتندمی آن روي  هم دیگر چیزهاي و پوشاندندمی پارچه با را خمیري ظرف هر روي میشد تمام کار که هنگامی
تا به اصطالح خمیرگرم شود و ور بیاید و آماده پختن شود. البته چندین ساعت براي آماده شدن آن طول میکشید 

 شد تمام کارشان وقتی. میشد آماده و افتادمی جا  پختند و خمیر در شب در جاي گرمزیرا نان را فرداي آن روز می
 نان بپزد. و بیاید نانوا فردا تا آمدند خواب براي ناالن و خسته
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 شعر عهد از م عسلی جاسبی
  

 پیش ما رسم نباشد شکنیم عهد بهاء را
 به خداوند فراموش مکن صحبت ما را

  
 بخواهم چه قیامت که تا بشوم مخیر گر
 را شما فردوس نعمت همه و را بهاء من

  
 بمانم تو عهد سر بر جفا به کُشندم گر
 را وفا برد سر به که احباء بگویند تا

 

 خنک آنروز که یارم به عیادت به سر آید
 همه عالم بدهم بهر چنین روز بهاء را

  
 جمالت به بیفتد چونکه نظري کوته چشم

 را خدا صنع قلم عارف و بیند همی خط
  

 زاري به بنشینند کویت سر مندان درد
 را دوا است نیازي چه توبگردي طبیبم چون

  
 ینیک به تو نهادي قوم هر پایه را صلح

 همدلی گر که بیاید بِبَرد جنگ و بال را
  

 عالم دو به محبت و بیاورد مهر سخنت
 را صفا و لطف بخریم دُرِمحبت این به که

  
 را ما مستی نکند مالمت هشیار هیچ
 را بهاء نورِ و سخن مکرر بوده آن سِر
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 نمونه تنور قدیمی
صبح زود طبق معمول همه روزه از خواب بلند شدیم ولی مانند روزهاي قبل ابتدا تنور را روشن نکردیم زیرا قرار بود 

تنور براي پختن نان آماده شود براي همین منظور بچه ها 
زود صبحانه خوردند و بعد از صبحانه و رفتن آنها به 

کرسی و همه وسایلی که  بیرون، مادرم کرسی و لحاف
اطراف تنور بود را کنار گذاشت و تنور را روشن کرد از 
چوب ساق خشک شده درختان براي گرم کردن تنور 

استفاده میکردند. ساق درختانی که خشک شده بودند را 
بریدند و با تبر و (هوره) به در تابستان و پاییز با اره می

غ به خانه قطعات کوچکتر تقسیم میکردند و با اال
آوردند همچنین براي سوخت تنور نانوایی از گون و سوله و پوسته بادام وگردو و برگ درختان و فضوالت حیوانی می

شد و تنور هم استفاده میشد. هر چه قدر از چوبهاي ضخیم تري استفاده میکردند گرما و زغال بیشتري تولید می
 ان و یا دوباره سوزاندن نداشت.ماند و نیاز به واسوزمدت زمان بیشتري داغ می

کشید تا چوبهاي کلفت و ضخیم به زغال سرخ تبدیل شود. نانوایی را که شب قبل مدت بیش از یک ساعت طول می
آمد. چندین نفر خانم نانوا در ده کار از او قول گرفته بودند را دوباره صدا میزدند که تنور آماده پختن شده است و می

ط خانم بودند. هر محلی نانواي خودش را داشت ولی بعضی از نانواها در محلهاي دیگر نیز براي نان میکردند نانواها فق
پختن دعوت میشدند. شغل آنها فقط نانوایی نبود بلکه مانند دیگر خانم هاي خانه دار کارهاي یومیه خود را داشتند 

 آمدند.خانم بودند و البته کسان دیگري هم می اما این فن را نیز بلد بودند. نانواي ما منور خانم و بعضا جواهر
نانوا ابتدا با یک سیخ بلند فلزي آتشهاي درون تنور را جابجا میکرد و با یک کت کهنه خیس شده دیواره هاي داخل 

چرخاند و با برداشتن و یا گذاشتن سوراخ دمادون در تنور را تمیز میکرد یعنی کت کهنه خیس را داخل دیواره می
 ر گرما و حرارت تنور را تنظیم میکرد.طول کا

 الزم خمیر مقدار معمولی نان یک اندازه به یعنی کند چانه را شده آماده خمیر که بود این مسئول هم خانم نفر یک 
 به وارد او زیرا بود خواهرم بعهده کار این مسولیت. میداد قرار) وابر نان( نفر نزدیک اي پارچه روي و نموده گرد را

 .بود کار این
اي بنام تخته نان وابري صاف و (وردنه یا ورزنه) میزد و نان وابر فردي بود که خمیر چانه و گرد شده را در روي تخته 

آن را روي (نان بنده یا نون بنده) نانوا قرار میداد. وردنه یک وسیله اي بود که از چوب ساخته شده بود و مدور و 
ان وابر) خمیر را توسط این ابزار روي تخته پهن میکرد و ورز میداد تا اندازه (نان استوانه اي شکل وکشیده بود که( ن

آمد. مسئولیت این کار با مادرم بود زیرا او در این بنده) پهن شود این کار سخت و مشکل بود و از هر کسی بر نمی
 کار توانا بود و به خانواده هاي دیگر هم زمان نان پختن کمک میکرد.

نان بنده داشت. نانهاي اول را نان اول تنوري میگفتند و از کیفیت پایین تري بر خوردار بود زیرا قلق کار  نانوا چند
هنوز دست تیم نانوا نیامده بود. نان اول تنوري مقداري کوچک تر و پشت آن سوخته بودکه با نان بنده کوچکتر 

پخت نبود و باید نانها به ترتیبی که توسط  حال در شتربی زمان هم نان پنج یا چهار از بیشتر تنور درون پخته میشد.
چسباندند. هر قدر آرد و خمیر مرغوب بود نان آمد و خمیر بعدي را به تنور مینانوا وارد تنور شده بود بیرون می
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 خوب و بزرگتري پخته میشد.
حالت بود تا کامال خشک شود  نانهاي آماده را در روي یک چادر پهن میکردند تا سرد شود و شاید یک روز به همین

تا شرایط نگهداري فراهم شود. نان خشک را تا چندین هفته و یا ماه میشد استفاده کرد اما نان خشک نشده کپک 
میزد و به این منظور نانها را خشک میکردند. وسط نانها که نازکتر بود ترد و خوشمزه بود به آن نان( خشکبا) 

 ر هست.گفتند که منظور همان خشکبامی
خواستند نان(اورو) بپزند مقداري از مخلوطی را که درست کرده بودند را روي خمیر میگذاشتند و خمیر را اگر می

پهن میکردند. نان اورو و شیرمال را به اندازه نانهاي معمولی بزرگ و پهن نمیگرفتند زیرا پختن آن سخت میشد کمی
 کتر و ضخیم تر بود.افتاد یعنی این نانها کوچخمیر درون تنور می

زدند که به آن نان گفند که اندازه نان اورو بود اما هیچ موادي روي آن نمییک نانی هم بود که به آن نان دستی می
پختند که به آن نان (لوجی) گفتند. آخرهاي کار که میشد براي بچه ها یک نان بسیار کوچکی میدستی می

 ریختند که خوشمزه بود.را نیز بر روي نان می گفتند. بعضی مواقع کنجد و یا خشخاشمی
کشید بعضا تا غروب یعنی یک روز کاري طول بسته به اینکه چه مقدار آرد را خمیر کرده اند،کار پختن نان طول می

 میکشید تا کار تمام شود. به نانوا چاشت و ناهار و عصرانه میدادند.
پزد. بچه پسرها و مرد جه میشدند که فالن خانواده نان میرفت و مردم متوعطر نان تا چند محل آنطرف تر می

خانواده را نمیگذاشتند هنگام نان پختن لب تنور بیایند زیرا نانوا غریبه و نامحرم بود اما زنهاي همسایه براي خسته 
 آمدند.نباشید گفتن و دستمریزاد گفتن به آنجا می
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  شعر عشق بهاءاهللا بر وزن شعر جناب طاهره

  

 چون به تو افتدم نگه، بوسه زنم به روي تو
 شرح دهم مصاءبم، بر دل پر سجود تو

  
 از نگه جبین تو، حزن دلم برون شود

 غنچه من خجل شود، از نفحات کوي تو
  

 چشم تو، اشک بسان رود نیلمی رود از دو 
 دجله کجا، نیل کجا، کمتر از آب روي تو

 
 صید تو گشته ام کنون،خوب نظر به من فکن

 این تن الغرم چه سان، سود دهد وجود تو
  

 مهر تو گر فتد به دل، مرغ دلم چها کند
 باز کن این قفس دال، پر بکشم به سوي تو

  
 تا که تو را بدیده ام، هیچ نهان نمی کنم
 گر به تنم خورد رَسَن، باز روم به کوي تو

 جاسبی عسلی م                                         
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 پهن کردن و خشک کرد نان
دادند مثال میگفتند یک شد که از همان نانهاي پخته شده به او میمزد نانوا نسبت به وزن خمیر و یا آرد مشخص می

یعنی به ازاي یک من خمیر، مزد نانوا یک نان  منه اي یک نان
شد یا یک مقدار بیشتر و یا کمتر به هر حال هر چه عرف و می

خواست به همان رسم بود نانوا مزد میگرفت و اگر نان نمی
 اندازه پول به او میدادند.

پس از چندین ساعت هنگام غروب کار تمام شد و اتاق را مرتب 
ش درون تنور را با خاك انداز مخصوص کردند و نانوا مقداري آت

فلزي براي منقل کرسی خود برداشت و مزد خود را که تعدادي 
نان بود از مادرم گرفت و وسایل دیگرش را نیز جمع کرد و در 

حالی که روز پر کار و خسته کننده اي داشت از میان برفهاي کوچه به منزل خود راهی شد تا در زیر کرسی خود 
 اي خانه باال دراتاق را نانها و شستند را خمیري و کثیف ظرفهاي خواهرانم و مادر را داشته باشد. شب خوب و خوشی

 دیگر در) خون مهمون( یا خانه مهمان یا خانه باال اتاق. شود خشک تا کردند پهن چادربزرگ یک روي داشتیم که
مهمانی ها و یا مراسم خاص استفاده میشد و عمدتا درب آن قفل بود وسایل  براي فقط اتاق این. بود ما منزل قسمت

خاص و بعضی از اشیاي قیمتی در آن نگهداري میشد و مرتب تر از اتاق نشیمن بود. ساخت آن مانند اتاق نشیمن 
نظر میرسید زیرا  بود یعنی داراي چندین دوالب و رف و تاقچه بود و از تیر و تخته چوبی ساخته شده بود و نوساز به

 در آنجا خبري از دود و آتش تنور نبود.
گفتند در کف اتاق پهن بود و وسط اتاق یک کرسی با لحاف و که به آن کناره میچندین فرش دست بافت قدیمی

آمدند در تشک و بالشهاي مرتب تر وجود داشت. زمانی که در فصل زمستان مهمان داشتیم و یا برادران بزرگترم می
ریختند و با خوابیدند. زیر کرسی یک منقل وجود داشت که زغالهاي گداخته شده را توي آن میا میآنج

پوشاندند و منقل را در زیر کرسی روي یک سینی مسی بزرگ میگذاشتند تا اتاق گرم خاکستر روي آن را میکمی
درب اتاق باالخانه نوشته بود خدا، شود. چند پوستر از عکس شاه و آیات قرآن بر روي دیوار نصب بود. روي شیشه 

 شاه، میهن و علت اینکه این دربها شیشه داشت نوساز تر بودن آن اتاق بود.
بعلت مشغله زیاد، مادرم شام حاضري درست کرده بود. مقداري مغز بادام و شیره که به آن مغز و شیره میگفتیم را 

نان تازه اي که پخته بودیم بعنوان شام میل کردیم. آن شب  آماده کرده بود و مقداري ماست تازه و حلوا شکري را با
 اي وسط نگذاشته بود زیرا بچه ها خسته بودند و ناي بادام شکنی نداشتیم.پدرم سنگ و تیشه

زاییدند. به همراه صداي چند گوسفند از درون طویله به گوش میرسید. در این فصل گوسفندانی که حامله بودند می
 گوسفندان از تا سه تیم تا اگر گوسفندي براي زایمان مشکل دارد کمک کنیم. پدرم بسیار وارد بود. پدر به طویله رف

 و بود کرده گیر میش شکم درون بره زیرا بیاورد دنیا به را خود بره توانستنمی آنها از یکی. بودند زاییدن حال در
ه است. پدرم با مهارت خاصی بره را نجات گشت مادرش شکم توي بره میگفتند اصطالح به و مانده عقب دستهایش

تواستند شیر بخورند و ممکن بود زیر دست و پاي گوسفندان داد بعد از آن به بره ها شیر دادیم زیرا در ابتدا آنها نمی
ن دیگر له شوند. یکی از گاوها نیز حامله بود و نزدیک زایمانش بود و پدرم میدانست که این گاو در چه تاریخی زایما

کند و حتی با معاینه گاوها یا گوسفندان متوجه میشد که چند ماهه حامله است و دیگران براي اینکه بدانند گاو می
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 درصد درست میگفت. 99یا گوسفندانشان حامله هستند یا خیر از او کمک میگرفتند و 
شود تا مقداري چاق شود و  دوشیدند و میگذاشتند که شیرش خشکچند ماه قبل از زایمان، دیگر شیر گاو را نمی

زمانی که شیر میدادند ضعیف بودند و این ضعف ممکن بود براي گوساله سر حال بیاید. گاوهاي بومیبه اصطالح کمی
بعدي زیان داشته باشد. در حالی که چراغ بغدادي در دست من بود و پدرم ظرف گاوها و گوسفندان را پر از آب کرد 

ها و گوسفندان در شب سرما نخورند و به راخهاي درب را با چادر و کهنه پوشاندیم تا برهو درب طویله را بستیم و سو
 در را خوشحالی این بدنیا آورده بودند خوشحال بود. هاي سالمیخانه برگشتیم. پدرم از این که گوسفندانش بره

 عجیبی به گوسفندان داشتم. عالقه من زیرا بودم خوشحال هم من و میدیدم بود چراغ نور سوي کور در که لبخندي
وقتی درب اتاق را باز کردیم بچه ها همه خواب بودند و مادرم در تاریکی داشت به خواهرم شیر میداد. با خاموش 

شدن چراغ بادي تاریکی محض اتاق را فرا گرفت و فقط صداي خرناس بچه ها به گوش میرسید و من هم مانند بقیه 
پختیم حرارت تنور و کرسی بسیار زیاد بود و رسی داغ خوابیدم. وقتهایی که نان میبچه ها روي ساحل در زیر ک
شد دست زد و براي فرداي آن روز هم نیاز به روشن کردن تنور مانند روزهاي قبل نبود واقعا چوبهاي کرسی را نمی

 توانم بخوابم.بیشترمیومن خوشحال بودم از اینکه فردا کمی
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  1شب یلدا از م عسلی جاسبی
  

 گفتا که شبِ یلدا؛ باشد چه شبی یارا
 گفتم که شبِ یلدا؛ عیدي دگر است ما را

  
 مردي همی نامیده را؛ مقدس جشنِ این

 را غم شکنیم شب این گفتا، همی داریوش
  

 غالب شودش شادي پاییزي؛ شبِ این در
 را جان مسرورکنیم پاییزي؛ شادي این ز

 

 شب زین بزند طرحی وادي؛ این در قوم هر 
 میترا شود زاییده شب؛ ببندد رخت چون

  
 شادي شود افزوده آید؛ میان مهر گر

 زرتشت همی گفتا؛ پیروز شود مزدا
  
 بود شتابان چه دشمن تاریخ؛ خم و پیچ در 

 را سپنتا رسمِ  این بُن؛ از کَنَدَش بَر تا
  
 مانده جا به الله صد شهیدانش؛ خون از 

 را ما کند آزاد دل؛ بد اهرمن تا
  
 شیدایی چو است خوب یلدایی؛ شبِ این در 

 رَد ما رابَ غصه تا رنگین؛ می زِ جامی
  

 قصه شود آغاز پاییزي؛ شبِ این در
 را ما کند آگاه آید؛ سخن به راوي

  
 پیر و جوان بنشسته کُرسی؛ طرفِ هر در

 را ما جان درکلبه ها؛ ضیافت چه باشد
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 گرمابه یا حمام عمومی
روزهاي جمعه روز پر کاري براي مادرم بود. عمدتا در این روز شاگردهاي قالی باف تعطیل بودند اما کارهایی از قبیل 

حمام کردن بچه ها و مشک زنی و لباس شستن (رخت 
شستن )در این روز انجام میشد. نوبت حمام مردان از اذان 

صبح وقت بود تا مردان  7:30شد و تا ساعت صبح شروع می
بروند و از آن ساعت به بعد پسران عذب به حمام عمومی و

بعد از ظهر که به حمام  2نوبت خانمها بود تا ساعت 
 میرفتند.

سالگی با  8یا7بچه پسرهایی که کوچک بودند تا سن 
رفتند و از آن میمادران و یا خواهرانشان به حمام عمومی

را به حمام زنانه آورده اند .یا آخر وقت میبردند و یا با کردند که چرا این پسر سن به بعد خانمها اعتراض می
 .بود قیر یا و سیاه نفت آن سوخت که داشت قرار آبادي وسط درعمومی حمام برادرانشان و پدر به حمام میرفتند.

شده است. هر کرد زمانی که نفت سیاه نبود حمام آبادي با هیزم و خارهاي بیابان(گون)گرم میریف میتع پدرم
خانواده بر اساس جمعیت و نفرات خود بایستی در تابستان یا فصول دیگر به بیابان و کوه میرفت و از آنجا گون یا 

آورد که گاها چند نفر با هم در یک روز این کار را میکردند تا در کند و با االغ به ده میتیغ براي سوخت حمام می
بود. او ده آقاي سید مهدي عظیمی طالحا حمام نخوابد. حمامیکلیه فصول سال انبار حمام سوخت داشته باشد و اص

 مردي کهنسال بود که سالیان درازي به این شغل مشغول بود.
. در کنار حمام انبار نفت و یا قیر وجود داشت که براي بود فعال و مستقر حمام آبادي وسط یعنی پاچنار محله در 

برد. چندین پله پایین تر از کرد و به داخل تون میبع، نفت خارج میسوخت هر روزه بایستی با سطل از انبار یا من
گفتند. در آنجا ابتدا با یک گون و یا پیراهن آغشته به نفت تون را روشن سطح کوچه مکانی بود که به آن تون می

تر میشد و کردند. بعد از شعله ور شدن پیراهن کهنه، با جاري شدن نفت سیاه بر روي شعله ها، آتش مشتعل می
زبانه میکشید. چندین ساعت طول میکشید تا آب درون خزینه گرم شود. خزینه اتاقی بود که پر از آب میشد و با 

 حرارتی که در زیر آن ایجاد شده بود به مرور گرم میشد تا براي حمام رفتن قابل استفاده شود.
ه میشد زیرا دود نفت سیاه زیاد بود و تماس میشد به لحاظ ایستادن در مجاورت تون سیه چرد هر کسی که حمامی

دستها با نفت باعث سیاه شدن دستها میشد که به راحتی پاك نمیشد زیرا وسایل شوینده امروزي وجود نداشت. آب 
شد و در تابستانها که کشاورزي میکردند حمام یک ساعت آب ده را داشت که در آب حمام از نهر پاچنار پر می

توانست براي تخلیه نزدیک انبار نفت حمام شود از دند. با توجه به اینکه تانکر نفت سیاه نمیسازي مشخص کرده بو
کنار مسجد امام حسن و یا شرکت تعاونی نفت را در جوب میکردند تا اینگونه نفت سیاه به انبار حمام برسد.آن 

 مسیر تا چند روز بوي نفت میداد و کوچه کثیف میشد.
وجود داشت یکی صفه نصراللهی ها و دیگري صفه محمدي ها. وقتی حمام روشن دیمیحمام در کنار دو صفه ق

پیچید که این کار عمدتا در بعد از ظهرها انجام میشد و تا میشد دود همه جا را فرا میگرفت و بوي دود همه جا می
پدر وبرادرانم از حمام  پاسی از شب ادامه داشت تا براي فردا صبح آب گرم براي استحمام مردم وجود باشد. وقتی

آمدند تازه آفتاب طلوع کرده بود. روزهاي جمعه صبحانه مفصل تري میل میکردیم چون روز تعطیلی بود و عجله اي 
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براي مدرسه نداشتیم. مقداري کره محلی و عسل اصل را براي صبحانه داشتیم. پدرم زنبورداري هم میکرد و چندین 
 و قد بچه چند ما بزرگترم، خواهر صبحانه از بعد حال هر به را میفروختیم. کندو عسل داشتیم که بیشتر عسل آن

ا عذاب آور آنه کشیدن کیسه و نظافت نوع زیرا آمدنمی خوشم حمام از من. ببرد حمام به تا میکرد آماده را قد نیم
 بود.

لباسهاي مورد نیاز و تمیز بچه ها را درون یک بقچه گذاشت و وسایل ابتدایی براي حمام کردن مثل (سفید آب. قره 
 فلزي لگن یک داخل را) درشت دندانه پالستیکی شانه و برگردون صابون قروت.کیسه زبر براي کیسه کشی، لیف، 

 درب در سر یا سقف میخوردیم تا به درب حمام رسیدیم.ي برفها سر رو از افتادیم راه به حمام سمت به و ریخت
 دل و زیبا بسیار که بود شده نقاشی و تزیین خورشید شیر و شمشیر تصویر با که بود ضربی شکل به حمام ورودي
ام حم کن رخت به تا پیچیدیم دیگري راهرو به راهرو یک از و کردیم باز را رنگ آبی فلزي آهنی درب .بود فریب

کرد اما در هنگام غروب یا سقف حمام چندین نورگیر داشت که داخل حمام را بدون روشنایی روشن میرسیدیم 
 صبح اول وقت با وسایل روشنایی، روشن نگه میداشتند.

سقف حمام نسبتا بلند بود و در قسمت رختکن، در وسط یک حوض آب سرد وجود داشت که بعد از حمام لنگ و 
. دور تا دور رختکن فضایی سکو شکل بود که بقچه هاي خود را باز میکردند و وسایل حمام را آب میکشیدند

 لباسهاي خود را درون آن میگذاشتند و به داخل صحن اصلی میرفتند.
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  2شب یلدا از م عسلی جاسبی

 شدشبِ یلدا بر آمد ماهتاب از شرق تابان 
 نوید آمد خزان دل همی امشب به پایان شد

  
 معشوقی به راهِ دور و جمع میان یلدا شبِ

 حکایت میکند راوي زهجرانی که سامان شد
  

 پاییزي فصل مهرِ به یک یک دوِرهم نشینند
 شد پنهان که زدورانی ها حکایت گوید یکی

  
 رستم و سودابه همی و زال و گوید آرش ز
 شد اعالن که مساواتش ورسمِ گوید کوروش ز
  

 کِی از میهنی مهمِ رسمِ این که گفتا یکی
 فتم داریوش پیشدادي با چنین امري به ایوان شدبگ

  
 پاییزي ِمهرِ با بگذرد یلدا تاریک شبِ

 شد رقصان که زیبایی ازنورِ دیگري آفتاب برآید
  

 ایرانند مُلکِ در طلب شادي مردمان همیشه
 شد ایران دیرین شادي از نشان رسمی چنین

  
 ایوان این بر شد مسلط دورانی به دشمن اگر

 دي مثالِ موم در دستانِ دهقان شدچن از پس
  

 جانا همی ورزیدن مهر براي شب این باشدش بهانه
 شد چندان نه فرقی دیگرش شبانِ با شب این که
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 کشیدن کیسه در حمام
 نباشد دیگران پاي زیر در تا میگذاشتند آن داخل را کفشها که بود شده تعبیه سوراخهایی دور تا دور ها سکو زیر در
 یکدیگر کنار در ها بقچه. باشد آسان آمد و رفت و

 باز را خود بقچه کسی هر استحمام از بعد و بود
اشتند و د نگهبانی نه میپوشید را لباسهایش و میکرد

 نه چیزي گم میشد.
مقداري رختکن ترسناك بود البته آن حمام کال 
ترسناك بود مخصوصا براي ما بچه ها که شنیده 

بودیم در حمام اجنه وجود دارد که این ترس یا فکر 
تا سالها در ذهن ما وجود داشت. بعد از یک درب 

ند بود و نور گیر متر فضا داشت و سقف آن بل سی تقریبا قسمت آن فلزي دیگر به قسمت شست و شو وارد شدیم. 
داشت. در دو قسمت این سالن دو حوض وجود داشت که با لوله به آب خزینه وصل بود و داخل آن را پر از آب سرد 

 شستند. سالن پر بود از جمعیت زنان که من از نگاه آنها خجالت میکشیدم.کردند و خود را میو گرم می
ترس از زمین خوردن ما وجود داشت زیرا کف حمام یک گوشه اي نزدیک حوض نشستیم و چون کوچک بودیم 

 زنانه حمام آورد و روي سر ما میریخت تا حسابی خیس بخوریم.قدري لیز بود و خواهرم از داخل حوض آب می
زبر کشید  کیسه را پایمان تا سر که کشید طول ساعت دو از بیش .داشت وجود دالکی مردان براي اما نداشت دالك

و لیف زد وکارمان تمام شد. از بس کیسه زبر بود مثل لبو قرمز شده بودیم سفید آب و قره قروت را روي کیسه 
 وقتی تازه بود گیر نفس کردن حمام نوع این واقعا مالیدند و به بدن میکشیدند تا چرك پوست شسته شود.می

خواهد با لگن آب بیاورد کور میشدیم و چشمانمان از ب تا و میرفت دهانمان و چشم تو کف میزدیم لیف و صابون
سوخت و سرخ میشد آب هم تنظیم نبود یا گرم و داغ بود و یا سرد. زیرا عده اي آب سرد دوست اسید صابون می

 داشتند و عده اي آب گرم که سر این موضوع هم گاها حرفشان میشد.
اي آبکشی درون خزینه آب میرفتیم. از داخل صحنی که مردم بعد از اینکه بدنمان را لیف و کیسه کردیم بایستی بر

رفتیم و به یک درگاه یک متر در یک متر میرسیدیم. خورد که بایستی باال میشستند چند پله میخودشان را می
داخل آنجا آب گرم وجود داشت که دوباره از پله هاي داخل خزینه پایین میرفتیم. داخل خزینه مملو از آب بود و 

توانستند تا کف خزینه بروند چون در آب گرم خفه میشدند. دور تا دور خزینه تاقچه اي درست شده بود چه ها نمیب
نشاندند و به آنها با لگن آب میریختند و یا آنها را درون آب فرو میکردند و در که بچه ها را لب تاقچه ها می

  گرداندند.ن یا سالن شست و شو بر میآوردند و از راهی که آورده بودند به بیرون یعنی صحمی
 و بود گرفتن دوش جاي به که میکردند آبکشی خزینه درون را خود مردم. میکرد ایجاد را اي حادثه غفلتکمی یک

 و نبود حوله ها بچه تعداد به زیرا میکرد خشک و آوردمی رختکن به نوبت به را ما همه خواهرم .میشدند رفتن آماده
 دادیمنمی کسی به پولی رفتن هنگام ا خشک میکرد تا بعدي برسد تا در رختکن سرما نخورند.ر خودش یکی باید
 مزد. میگرفتند ها خانواده از ماهیانه که میشد تقسیم آبادي هاي خانواده تعداد بر و بود مشخصحمامی حقوق زیرا
 گشتیم بر خانه به دوان دوان ل میداد.پو بیشتر داشت بیشتري عذب تعداد کس هر و میکرد فرق ها بچه با بالغ افراد

 از ترس خاطر به که ها بچه مگر میرفتند حمام به خانواده افراد همه جمعه روز در. کشیدیم دراز داغ کرسی زیر و
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 آن امکانات زیرا نداشت وجود خصوصی حمام اي خانه هیچ در. میرفتند حمام به میان در هفته دو خوردگی سرما
 .نبود موجود

ناهار نوبت به شستن لباسها میشد. لباسهاي افراد را بایستی لب یک نهر آب میبردند و در تشت هاي مسی  از بعد
میشستند. پودر شوینده وجود نداشت با ریشه نوعی گیاه که به آن (پوشوه) میگفتند لباسها را ضد عفونی میکردند 

ه میشد. با وسیله اي که به آن (رختکوبه) این گیاه مقداري هم کف داشت و گاهی هم از نوعی صابون استفاد
میگفتند به لباسها میزدند تا چرك آن برود و خوب شسته شود. در سرما در زیر برف هنگام شستن لباسها تمام 

دستهایشان سرخ و گاهی زخم میشد. باالخره کار تمام میشد و لباسهاي خیس وسنگین را توي تشت میگذاشتند و 
  شتند و به خانه بر میگشتند.تشت را روي سرشان میگذا

 لباسها سرما و برودت لحاظ به البته. شود خشک تا کردندمی پهن بود شده ساخته بز موي از که بندي روي را لباسها
 آخر اینکه یا و میکردند آویزان بند روي اتاق داخل را آنها رفتمی لباسها آب کههنگامی و نمیشد خشک بیرون در

ماند صبح شتند تا از گرماي کرسی خشک شوند. بعضا لباسهایی که بیرون روي بند میمیگذا کرسی لحاف زیر شب
مثل چوب خشک شده بود زیرا آب داخل لباسها باعث یخ زدگی میشد. در این وضعیت آب و هوایی و نبود امکانات، 

نه شیر آب، همچنین فاصله این تقریبا تمام منازل توالت هایی غیر استاندارد داشت که نه داراي چاه فاضالب بود و 
توالتها تا محل نشیمن دور تر بود و در گوشه اي از حیاط ساخته شده بود زیرا در تابستان بوي بدي میداد به همین 

  سبب دورتر ساخته بودند.
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 شعر گذر از م عسلی جاسبی
  

 گذر کردم دیدم همه دل خستهدر کوچه 
 بازار همی رفتم، بازار همی بسته

  
 بود گریبان به سرها دگررفتم، شهرِ در

 ، قفلش به درِبستهبهائی بود دکان
  

 بود کناري به بلبل زاري چمن به رفتم
 بسته پرِ و بال با خواندش همی نغمه او

 

 در بیشه نظر کردم، شیري نه بدیدم من
 اندر قفسی بستهآن جمعیت شیران، 

  
 شادي پیِ نه کودك من، دیدیم مدرسه در
 بسته دلِ و باچشم فهمید، نمی درس او
  

 چه جوانهایی دیدم تنهایی، کوچه در
 هر یک به تمنایی، معتاد به یک بسته

  
 را صنایع ارباب تولید، گه کار در

 وابسته صنعت با مقروضند، چه که دیدم
  

 موال مرحمت ز و گویند علی عدل از
 بسته در پاکتِ در باشد، کجا عدل آن

  
 جا زین بروند باید دگراندیشان گفتا

 خسته  شدند افراد اندیشه، رفتن با
  

 مهر میان آید، برچیده شود محنت گر
 آبادي هر کشور، بر صلح همی بسته
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 نمونه مشک
آورده بودند را جوشانده بود و بخشی حدود هفت هشت روزي بود که دون به ما بود و مادرم شیرهایی را که برایمان 

را پنیر کرده بود و الباقی را در دیگهاي مسی بزرگ به صورت 
 ماست نگهداري میکرد تا زمان مشک زنی فرا برسد.

مشک وسیله اي بود که از پوست گوسفند یا بز تهیه و یا 
ساخته میشد. قصاب به روال همیشگی پوست گوسفند را از 

گوسفند را از قسمت گردن پوست  شکم پاره نمیکرد بلکه
میکند و تا انتها ادامه میداد یعنی اصطالحا پوست گوسفند یا 

بز را غلفتی میکند که کار دشواري بود و قصاب باید مهارت 
خاصی میداشت تا پوست سوراخ نشود. سپس پوست را دباغی میکردند یعنی پشم گوسفند را از پوست جدا میکردند 

آمد. پوست قسمت دنبه و دست و پاي گوسفند را خوب میدوختند تا هیچ یکدست در میو پوست به صورت چرم 
 مشک داخل به ماند تا جهت ریختن ماست و آب منفذي نداشته باشد و پوست فقط از طرف گردن گوسفند باز می

 از قبل .شدمی خشک صورت همان به پوست اینکه تا نشود فاسد تا میزدند نمک را پوست داخل .باشد داشته راه
 پاي و دست قسمت در یس میکردند تا نرم و تازه شود و خوب شستو شو میدادند.خ آب در را پوست زنی مشک
 می مشک طرفین در نفر دو زنی مشک براي و میشد آویزان مسقف جایی به چوب یک با که  بود طنابی پوست

مان ه به نیز روبرو نفر همزمان و میکشید خود سمت به را مشک اول نفر میدادند هل یکدیگر سمت به و نشستند
 سمت مشک را هل میداد و لحظه بعد این کار به صورت بلعکس انجام میشد.

تدارکات براي مشک زنی محیا شد. مادرم با خواهرم این کار را عموما انجام میدادند اما در بعضی اوقات از زنان دیگر 
هم غرغرو بود و ما  قدري. بود مادرم حال کمک کار این رد محمد شیخ همسر قربانی خانم سکینه کمک میگرفت.

 مشک اي دقیقه چند گرم آب با ابتدا بود سرد هوا چون می ترسیدیم نزدیک شویم و توي دست و پا نمی رفتیم.
 مشک مرحله هر زمان .کردند پر  ولرم آب و ماست از را آن مشک فضاي مقدار به مجددا و کردند خالی را آب و زدند
. شاید صدها بار بایستی مشک را کش و واکش میکردند تا کره ماست را بود ماست مقدار و هوا سردي به بسته زنی

بگیرند. هر از گاهی شخصی که در قسمت درب مشک بود درب مشک را باز میکرد تا زمان اتمام کار را متوجه شود. 
 ود.گاهی مقداري آب گرم به مشک اضافه میکردند تا زودتر کره گرفته ش

زمانی که بر اثر تکانهاي مکرر کره از ماست جدا میشد، درب مشک را باز میکردند و دوغ موجود در مشک را داخل 
یک دیگ میریختند، این کار با مهارت انجام میشد تا کره داخل مشک بماند و فقط دوغ از آن خارج می شد تا اینکه 

  کردند و به صورت یک گوي نرم در ظرفی جدا میگذاشتند.با مهارتی کره داخل مشک را در آخرین مرحله خارج می
 با میزدند مشک که مرتبه هر و داشت کمتري کره نیز آن ماست و نبود چرب پر گاوشان شیر افراد از بعضی
 .میکرد فرق شده گرفته کره ولی بود اندازه یک ماست مقدار  اینکه

یشد. کار سخت م گرفته آن کره و میشد پر مشک بار هشت تا هفت شاید و داشت ادامه زنی مشک کار روز طول در
 و طاقت فرسایی بود دستان قوي و اراده آهنین الزمه کار بود.

 میکردند کرباس جنس از سفید هاي کیسه در را آنها دوغ میگرفتند، کره ها ماست تمام از که هنگامی روز پایان در 
از کیسه ها جدا  که آبی. میگفتند چکیده ماست یا و کیسه ماست را کیسه داخل محتویات و شود جدا آن آب تا
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 میشد زجاب میگفتند و هرگز هدر نمیدادند.
کیسه هاي دوغ را بر روي یک تخته و یا کرسیهاي شکسته میگذاشتند تا زجاب آنرا بگیرند. یعنی ظرفی بود که این 

روز که کیسه ها روي تخته ها بود ماست زجاب در آن جمع میشد و نمی گذاشتند روي زمین بریزد. پس از چندین 
را از کیسه جدا میکردند. ماست داخل کیسه بدلیل اینکه زجابی نداشت غلیظ و سفت شده بود سپس ماست کیسه 

را به صورت کشک در می آوردند یعنی ماست را به صورت گوله هاي کوچک در می آوردند و بر روي پارچه اي 
ین طریق کشک تولید میشد. زجاب را نیز درون ظرفهاي سفالی بزرگ جهت خشک کردن میگذاشتند که از ا

میریختند که به آن (طغره )میگفتند پس از مدتی بخشی از آب تبخیر میشد و از باقی مانده آن قره قروت تولید 
 میکردند.

ولید شده نگهداري ماست کیسه و یا کشک آسان تر از ماست نزده بود و مشتریان خود را داشت. از قره قروت ت
 را موجود هاي کره مادرم بخشی را جهت مصرف غذایی و یا استحمام استفاده میکردند و بخش دیگر را میفروختند.

 از پس و میشد مایع یعنی میکرد آب اصطالحا را آن اجاق یا کلک روي در حرارتی با و میریخت دیگ یک درون
ر هنگام تهیه د میگفتند، دون روغن آن به که میکرد روحی یا و آلومینیومی ظرفهاي داخل را آن صافی از گذراندن

روغن کمی هم از گل سرخ یا گل محمدي استفاده میکرد که به روغن گل سرخی معروف بود و بسیار خوش طعم و 
 دنبه روغن از یا و روغن این از پز و پخت براي مقوي بود که در واقع به آن اصطالحا روغن خوب نیز میگفتند.

 شت و اصال از روغن هاي امروزي استفاده نمی کردند.دا دیگر جایگاهی روغن این که شد می تفادهاس گوسفند

 
 

 حاجی همور کن
هوا خیلی سرد بود و سوز و سرماي شدیدي از صبح وجود داشت. چند ساعتی از روز گذشته بود که صداي آشنایی 

به گوشم رسید. من زیر کرسی نشسته بودم و متوجه شدم 
با کسی صحبت میکند سریع بیرون رفتم و توي کوچه مادرم 

آقاي حاج حسین میرباقري را دیدم که با دو االغ ایستاده است. 
ایشان در هراز جان زندگی میکرد و دستفروش و یا میوه فروش 

 درون را هایی میوه سال  جاسب بود. او در فصلهاي مختلف
 و میرفت يآباد آن به آبادي این از و ریخت می االغش خورجین

. میوه هایی مثل سیب زمستانی، انار، گاها پرتقال و فروخت می
همچنین سیب زمینی و پیاز در خورجین او وجود داشت. چون کارهاي مختلفی مثل خرید و فروش فرش،گوسفند و 

... انجام میداد به او (حاج حسین همور کن) میگفتند حتی حاج حسین هم نمیگفتند بلکه می گفتند(همور 
ن)آمده. او سید بود و با شال سبزي که به کمرش بسته بود و کاله سبزي که به سر داشت با چکمه ساق بلند ک

 در و میکرد اعالم ده مردم به را  حضورش بلند صداي با گهگاه زیاد کلفت لباسهاي و بلند دستی چوب و  مشکی
ایستاده بودند و بخار از  بار زیر دار وصله خورجینهاي و کهنه پاالنهاي با ضعیفش االغهاي. بود حرکت در ها کوچه

 دهان آنها متصاعد میشد تا کار سید تمام شود و به راهشان ادامه دهند.
 آنها وزن و گذاشت خود ترازوي در هم او و کرد خرید انار و سیب کیلویی چند مادرم نداشت هم بدي هاي میوه او 
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هاي دو طرف ترازو به دو سر یک چوب مثل  کفهبهائی طنا با که بود بزرگ کفه دو داراي او ترازوي. کرد مشخص را
دسته بیل بسته میشد و با کشیدن چوب به باال دو کفه ترازو در عرض هم قرار میگرفتند و با گذاشتن سنگهاي 

 سرك اصطالح به و نبود تراز هم خیلی که میکرد مشخص را کاال وزن دیگر  مختلف در یک کفه و کاال در کفه
ه وزن سنگهایش چقدر است زیرا سنگهاي ترازویش مثل االن وزنش روي آن درج ک میدانست خودش فقط و داشت

 نشده بود.
از مادرم پرسیدم مگر مهمان داریم که میوه خرید کردي؟ او گفت شاید داشته باشیم . از صحبتهایش با خواهرانم 

 میدیدند.متوجه شدم که امشب شب یلدا هست و تدارك این شب را 
بود اما نه به بهائی رسم بود براي مناسبتهاي این چنینی شام مفصل تري تهیه میکردند. چلو و پلو براي چنین ش

شکل امروزي، بلکه مادرم گندم پلو تهیه میکرد. خبر از ماهی و یا سبزي پلو با ماهی نبود. شاید در طول سال چند 
وتی هم نداشت. به هر حال یک چیز من در آوردي میپختند و جشنی مرتبه پلو تهیه میشد زیرا برنج گران بود و ق

 می میگرفتند، مهم شام و یا نوع غذا نبود بلکه دور هم بودن و شاد بودن اهمیت داشت .
بعد از همه کارهاي روزانه همه سر کرسی نشسته بودیم و منتظر شام شدیم. مادرم شام گندم پلو را که با روغن گل 

بود و عطر خوبی هم داشت را تو یک دیس مالمین کشید و وسط سفره گذاشت. خبر از سرخی درست کرده 
بشقابهاي تک نفره نبود و هر کس از طرف خودش که نشسته بود از گندم پلوي داخل دیس تناول میکرد. درست 

 بود که گوشتی نداشت و یا خورشتی نداشت ولی خوشمزه بود.
به منزل بزرگترها و فامیلها میرفتند.  نشینی شب براي که میرسید گوش به افرادي صداي بیرون در  بعد از شام

صداي یا اهللا بگوش رسید و فهمیدیم مهمان داریم، عمویم با خانمش به منزل ما آمدند همه بلند شدیم و جا براي 
 نقل، داده، بو گردو و بادام مغز کدو، تخمه( میکرد پذیرایی داشتیم که هایی میوه و آجیل با مادرم آنها باز کردیم.

 یت، کشمش، سنجد سفید و قرمز، و...) از شب چره هایی بود که معموال استفاده میشد.قو نخودچی،
و پدر و عمو یم از خاطرات خود و در گذشتگان خود میگفتند و ما سر و پا گوش بودیم تا به خاطر بسپاریم. 

کشید و مهمانان از  طول به مهمانی وقت دیر تا ود.شعرهایی میخواندند و شب خوب و به یاد ماندنی براي همه ب
مهمانی بر میگشتند و مهمانان ما هم خارج شدند. آخر شب بود که فهمیدیم گاومان در حال زایمان است و با 

 .رفتیم گاو کمک به  پدرم
 انسان که بود نمایان ايسرخی کران، بی آسمان گستره بر و بود باریدن حال در سنگینی برف رفتیم بیرون وقتی
 .بود آسمان پهنه بر زمستان سرد سیلی یادگار  عد سحر گه است در حالیکه این سرخیب سرخی میکرد گمان
 گاوها طویله وارد. بودند کردن نشخوار حال در و بودند خوابیده هم کنار در گوسفندان کردیم باز که را طویله درب

بیرون زده بود. چندین ساعت  حدقه از چشمانش زایمان درد از و بود خوابیده طویله کف بر رنگ قهواي گاو شدیم،
بود که تقال کرده تا گوساله اش را بدنیا بیاورد اما چون گوساله درشت بود این کار برایش سخت و درد آور بود و نمی 

توانست گوساله اش را بدنیا بیاورد. پدرم کمک کرد و با مهارتی که داشت بعد از نیم ساعت موفق شد گوساله را 
ه ابلق و بسیار زیبا و درشت بود. به کمک پدرم گوساله شیرش را خورد و مقداري آذوقه در نجات دهد. گوساله ماد

آخور گاو کرد تا تقویت شود. گاو و گوساله را به حال خود گذاشتیم و به منزل باز گشتیم. پدرم وقتی باریدن برف را 
 و می کردند.رپا باید و بود  دید گفت کار فردا درآمد زیرا برف زیادي روي زمین نشسته
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  از م عسلی جاسبی» دوراهی«شعر 

  

 از کودکی ام بود دو جریان نهانی
 یک قسم مسلمانی و یک قسم بهایی

  
 مسلمان گفت همی تزویر پرده بر
 رهایی به چاره چه بهاییست که را کو

  
 حق زما بیاموز و حقیم که میگفت

 رهایی جام زما ربودند که الحق

 

 یک چند نه در وادي این بودم و نه آن
 تا بیش شود فکرت من بین دو راهی

  
 و راهی بنشستم به نظارهد بین در

 تا عشق کدامین ببرد باز به راهی
  

 مسلمان تازه طایفه آن کرده از
 نهایی راه آن من به منور میگشت

  
 گروهی به ستمها بکردند جهل از

 بهاري اشک همه زچشمان میریخت
  

 آمد من به نهیبی عمر رهگذر در
 بهایی بهاییست بقاییست که آنرا

  
 تند چه نادمبنشس اکنون طایفه آن

 واین طایفه خوشحال زعشاق بهایی
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 انواع چراغ هاي قدیمی
خاموش کرد و زیر کرسی در جایمان بدون سرو صدا وارد اتاق شدیم و هیچ کسی بیدار نبود پدرم چراغ بغدادي را 

خوابیدیم. تا دقایقی به اتفاقات آن شب فکر میکردم به 
شب چله و مهمانی و زاییدن گاومان و خوشحال بودم 

ین افکار بودم ا در  که اتفاقات جالبی را تجربه میکردم
که دیگر چیزي نفهمیدم و در خواب سنگینی فرو رفته 

 بودم.
از زایمان گاو که مادرم شیر گاو تا دو سه نوبت اول بعد 

را میدوشید به کسی دون نمی داد. این شیر تقریبا زرد 
رنگ و بسیار پر چرب و غلیظ بود که به آن (آغوز) 

میگفتند غذاي بسیار سنگین و مفیدي بود مرسوم بود 
 میخوردند.حتی براي همسایگان هم مقداري می بردند تا استفاده کنند. آن را با نان تریت میکردند و 

هنگام چاشت بود که دیدم مادرم ناراحت هست و با شاگردانش پچ پچ میکند از صحبتهاي آنها متوجه شدم که 
شخصی فوت کرده و قرار هست در مراسم تشییع جنازه شرکت کند. آن وقتها اگر کسی فوت میکرد تا چندین مدت 

امروزه نبود که اینقدر مردم نسبت به هم بی تفاوت مردم ناراحت بودند و احساس عجیبی نسبت به هم داشتند. مثل 
باشند، حتی از کمترین و کوچکترین شادیهایشان نیز میگذشتند که مبادا نسبت به خانواده متوفی بی حرمتی کرده 

 باشند چه برسد به مراسم عقد و نکاح.
گر در سوگ تازه گذشته با دستان کوچک و نحیف من در دستان مهربان مادرم قرار داشت و به همراه مردمان دی

اهل عزا هم آوایی میکردیم. پس از مدتی تابوت چوبی رنگ و رو رفته اي را در وسط منزل گذاشتند و الاهللا اهللا 
 گویان شخص فوت شده را درون آن گذاشتند و مراسم تشییع آغاز شد .

اهللا االاهللا سر میدادند. ترس و وحشت تابوت توسط مردان حمل میشد و عده اي زیر تابوت را گرفته بودند و بگو ال 
وجود من را فرا گرفته بود. زنان در پی مردان گریه و زاري بیشتري میکردند و شیون و فریاد بازماندگانش این ترس 

را برایم بیشتر میکرد. از پیچ و خمهاي کوچه ها گذشتیم تا به محلی رسیدیم که به آن مرده شور خانه میگفتند. 
یا غسالخانه بیرون آبادي در کنار یک جوي آب قرارداشت تقریبا سیصد متر پایین تر از امامزاده. همه  مرده شور خانه

 منتظر شدیم تا مراسم شستشو تمام شود.
 آنجا در را چوبی تابوت  مرده شور خانه یک اتاقی بود که جوي آب از وسط آن میگذشت و قسمتی داشت که دو

 سایل و کافور مقداري همچنین نشود آن داخل جانوري یا کسی تا داشت هم چوبی درب یک و میکردند نگهداري
تا  بودند آورده را دیگی. بود گرم آب به نیاز مرده شستن براي بود سرد هوا چون. میخورد چشم به آن داخل نیز دیگر

داخل آن آب گرم کنند. به هر حال میت را شستند و کفن کردند و دوباره داخل تابوت گذاشتند و دوباره به سمت 
 قبرستان راه افتادند. رسم بود قبل از دفن مرده را در داخل زیارت طواف میدادند و نماز میت میخواندند.

 جو و میگفتند) چارتاقی( آن به که محلی  داشت زیر قبرستان نیز در بیرون آبادي به سمت واران که میرفتیم قرار
 هر از و بود مشخص اي طایفه براي قسمت هر که بود اي گونه به قبرستان. شبها در خصوص به داشت سنگینی

 قبرستان به که زمانی. میشد سپرده خاك به بود طایفه آن به مربوط که بخشی در میکرد فوت کسی اي طایفه
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ا آماده کرده بودند. آقاي صادقعلی حدادي قبر ها را آماده میکرد با چند بار بلند کردن و زمین تقریب را قبر رسیدیم
گذاشتن تابوت به سر قبر رسیدیم و با مراسم خاصی میت به خاك سپرده شد. فاتحه خوانی پی در پی جهت آرامش 

بودم به هر حال مراسم تمام شد و یک نفر  روح میت ذکر میشد. شاید این اولین مراسمی بود که از ابتدا تا انتها دیده
در سر قبر با یک چراغ بغدادي باقی ماند تا شاید با خواندن قرآن و گذاشتن چراغ در شب در سر قبر میت ترس و 
وحشت شب اول قبر را براي میت کم کند. افراد به منازلشان برگشتند تا جهت حضور در جلسه ختم خود را آماده 

 کنند.
  

ن غروب بود که اعالم کردند براي فردا در مسجد امام حسن مراسم ختم بر گزار میشود. تمام مدتی که از اذا هنگام
مزار برگشته بودم به صحنه هایی که دیده بودم فکر میکردم و نوع گفتگوي بزرگترها در خصوص مرگ و میر افکارم 

تاق را گرفته بود هر کس به جاي خودش فرو را پریشان تر میکرد. به هر حال بعد از صرف شام در حالیکه سکوت ا
نشست و چراغها خاموش شد. در طول شب چندین مرتبه کابوسهایی را دیدم و از خواب پریدم و مادرم دوباره مرا 

 خوابانید.
هنگامی که با پدرم به مسجد رسیدیم عده اي از بستگان به ردیف دم درب ورودي مسجد ایستاده بودند تا از کسانی 

مجلس می آیند استقبال و احترام کنند. این افراد از بستگان درجه یک شخص بودند. مسئول مسجد آقاي که به 
سیف اهللا رجبی و چاي ریز و قرآن بیار آقاي استاد محمد علی رضایی بود که به آن (اوس ممدعلی) میگفتند. آقا 

ند به مسجد راه نمی داد. اوس ممد علی هم آمد نمی بزرگترهایشان  سیف اهللا قدري بد اخالق بود و اگر بچه ها با
 عالوه بر این شغل، سلمانی محل و دالك حمام هم بود.

 

 »اشنو ویژه«سیگار
 می مردان بزرگتر بخش در و زنان  داخل مسجد توسط یک پرده به دو قسمت تقسیم شده بود در یک قسمت

ورودي د. درب وردي زنان از قسمت منزل حاج حبیب اهللا و درب نشستن
مردان از طرف سلخ مشگون بود. کتابهاي قرآن و ادعیه داخل جعبه هایی 

نگهداري میشد و جهت گرم شدن مسجد از یک بخاري نفتی قدیمی با 
لوله هاي بزرگ استفاده میشد ولی جوابگو نبود چون سقف مسجد بلند 

 بود و از درب و پنجره ها سرماي زیادي به داخل می آمد .
ک منبر چوبی بود که پنج یا شش پله می خورد تا در در گوشه مسجد ی

روي آن بنشینند و مداح در پله هاي پایین و معمم در باال جهت ارشاد و 
سخنرانی می نشستند. تقریبا جمعیت جمع شده بود قاري مشغول قرآن 
خواندن شد و مرتب صلوات و فاتحه یاد میکرد. چندین نفر به نوبت قرآن 

یاد میکردند. اوس ممد علی هم مشغول چایی دادن  می خواندند و فاتحه
شد. بعد از مدتی در جلوي هر نفر یک جا سیگاري گذاشت و داخل هر جا 

سیگاري چندین نخ سیگار اوشنو ویژه یا هما فیلتر دار قرارداد تا مدعوین سیگار تلخ آن جلسه را بکشند. رسم بود در 
د. بعضی ها سیگار میکشیدند و بعضیها نه که البته تعدادکسانی مراسمهاي ختم صاحب عزا این شکلی پذیرایی کن
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که سیگار میکشیدند بیشتر بود زیرا هم مفت بود و هم شاید فکر میکردند با کشیدن سیگار میت آمرزیده می شود. 
نبود  سراسر مسجد پر از دود سیگار شده بود و روحانی هم مشغول موعظه بود. از میوه و یا شام و این چیزها خبري

مگر براي عده اي خاص که نسبت فامیلی نزدیک با میت داشتند و یا بزرگ آبادي بودند که آنهم بعد از مراسم ختم 
 در منزل میت اگر صغیر نداشت آبگوشتی داده میشد.

 نوبت مرثیه خوانی روحانی رسید زیرا مرسوم بود در هر مراسمی از شهداي کربال یاد شود. با صداي نه چندان جالب
روحانی سعی در گریاندن مردم داشت و بعضی گریه میکردند و بعضی به احترام سرهایشان پایین بود من هرچه 

میکردم گریه ام نمی آمد زیرا او از بی آبی کربال وتشنگی حرف میزد در حالیکه شب قبل چهل سانت برف آمده بود 
 هم من دهم نشان که میکردم خیس را مچشمهای  فقط نداشتم  و من درك و تصوري از آن لحظات که میگفت

 .بود نادانی و بچگی روي از که ام گرفته قرار تاثیر تحت
 بر را خود کفشهاي مسجد کن کفش از و گفتند تسلیت میت بستگان به یکی یکی مردم و شد تمام ختم مراسم

 .شدند خارج و داشتند
رفتن هم یکی از بستگان با صداي بلند از مردم خواست که اگر میت به کسی بدهکار هست اعالم کند تا  هنگام

بستگانش بدهی را پرداخت نمایند تا زیر دین کسی نباشد و روحش آسوده بماند. هنگام خروج از مسجد چون شلوغ 
دارند و دور از چشم پدر و مادر بکشند و میشد بعضی از بچه ها به داخل مسجد می رفتند تا اگر سیگاري مانده بر 

استعمال کنند و تا آقا سیف اهللا به خود می آمد چیزي دیگر نمانده بود. در حالیکه حالتی محزون داشتم به همراه 
 .رسیدیم خانه به و  پدر قدم در راه منزل گذاشتیم

همن را چله بزرگه و از دهم بهمن تا آخر ب دهم تا بود یلدا شب که زمستان ابتداي از. بود بزرگه چله روزهاي آخرین
بهمن را چله کوچیکه میگفتند. چهار روز آخر چله بزرگه و چهار روز اول چله کوچیکه را چار چار می نامیدند. در 

 این روزها سرما همه زورش را میزد تا زمستان واقعی را نشان دهد.
ال پوشم زیاد بود ولی از سرما خوردگی سختی رنج اب اصطالح به و  با اینکه همیشه لباسهاي زیادي می پوشیدم

میبردم. مادرم هر چه گیاهان دارویی بود دم کرده بود و به من میداد ولی افاقه نمیکرد. هر کسی چیزي را تجویز 
 و قدومه تا گرفته  میکرد. سرفه هاي پی در پی امانم را بریده بود. از دم کرده گل بنفشه و چهار تخم و بارهنگ

ن دارویی دیگر مرتب میخوردم ولی تبم پایین نمی آمد. باالخره مجبور شدم جهت مداوا به درمانگاه بروم. اگیاه
درمانگاه در شهرك واران قرار داشت، همان جایی که مدرسه و حمام بهداشتی و دیگر امکانات را احداث کرده بودند 

حضور نداشت و یک نفر بود که تزریقات را انجام میداد مردم به آن درمانگاه (محکمه) میگفتند. وقتی رسیدیم دکتر 
به او (محمد آمپول زن یا محمده )میگفتند. قدي بلند و الغر داشت و به حالتی خاص حرف میزد. وقتی حال من را 
دید فهمید که چه مرضی دارم با تزریق چند آمپول هم سرفه ام کم شد و هم تبم پایین آمد. براي اولین بار بود که 

مپول را تجربه میکردم، تا چند روز جاي آن درد میکرد، چند نوبت دیگر هم مراجعه کردیم تا اینکه خوب شدم. آن آ
روزها سعی میکردند با داروهاي گیاهی به صورت دم کرده یا جوشانده امراض را بهبود ببخشند و به همین خاطر 

توانستند زنده بمانند حتی در خصوص بزرگترها هم بسیاري از بچه ها از بین میرفتند در حالیکه خیلی راحت می 
 وضع به همین منوال بود البته در زمان من وضع با قدیم ترها بسیار فرق داشت و بهتر شده بود.
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  شعر دویستمین سال تولد حضرت بهاءاهللا از م عسلی جاسبی

  
 دو قرن است بهاء آمد و گفتااکنون 

 من مظهر عشقم به جهان باز شگفتا
  

 از پرتو حق مظهر حق گشت پدیدار
 آن نقطه بشد مرکز عشاق به دیدار

  
 چون آبِ روان بر دل تَفْ دیده هر کس

 جاري شد و شاداب ز این مشربه هر کس

 
 از بُغض معاند به سُجن رفت همی یار

 دیوارخورشید نه خاموش شود در پس 
  

 ظهورش  خداداد  نور از بارقه 
 عالم همه روشن بشود وقت حضورش

  
 ها سر همه مهرش به  عشاق بدادند

 در راه وصالش همه شب تا به سحرها
  

 القصه چو یک سر بفتد از دم تیغی
 صد سر بشود سبز به یک گردش گیتی

  
 اکنون دو قرن است که در لوح بگفتا

 شگفتاایقان من است شمع بشر باز 
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  )جاسب به بشرویه حسین مال آمدن آواز بلبل (
  

 بلبلی در جاسب در دشت حزین
 نغمه اي سر داد از روي یقین

  
 قفس در مانده مرغان اي گفت

 قفس در خوانده آواز کی به تا
  

 شماست چون مرغی نه جاي قفس این
 شماست آواز جاي طبیعت در

 

 این صداي ما خوش است اندر چمن
 نه که آوازي بخوانیم در سَجَن

  
 بلبل نیکو سخن از باطنش آواز داد

 بلبالنِ مانده در کنج قفس پرواز داد
  

 مرغکان از اي عده خوانی آواز همه با
 مکان آن اندر هستند معجزي انتظار

  
 بلبالن آن خوش آوازِ صیاد شنید چون
 اختران خوش آن آزاد النه بر کرد حمله

  
 زود رفتند ما کوي شاخسار از بلبالن

 آنها میرسد چون رهنمود ز آوازي لیک
  

 بخواند آوازي جاسب باغ به بلبل یک چه گر
 بماند دنیا بر جاسب بلبالن نام لیک

 جاسبی عسلی م                                                
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 پیرمرد و بیل کفی
روز اول اسفند بود و مادرم به من گفت که بروم براي شگون از لب سلخ چشمه یا لب یک جوب یا نهر آب مقداري 

چمن بیاورم. این یک رسم بود که اجرا میشد. ( دلیل اصلی قرار 
دادن چمن در باالي درب ورودي این بود که زرتشتیان در قدیم 

اسفندیار شاهنامه هر سال در اول اسفند ماه معتقد بودند که 
ممکن است که به درب خانه آنها بیاید از این رو براي اسب او کمی 

چمن در درب ورودي و براي خود او نیز آش توي تنور بار 
میگذاشتند و تا صبح به این انتظار بودند که شاید او بیاید). بعد ها 

زهاي اول اسفند مردم این رسم به این صورت تغییر کرد که در رو
براي اینکه رفتن زمستان و تمام شدن چله کوچیکه را جشن بگیرند و به نوعی به پیشواز بهار بروند از جاهایی که 

چمنی سبز شده بود کمی چمن با بیل میکَندند و در سر در خانه ها می گذاشتند به این سبزه و یا چمن 
 اصطالحا(مَرغ) میگفتند.

ه براي کشاورزي بود به سمت سلخ چشمه راه افتادم. سلخ چشمه پایین تر از محله پاچنار بود. من با یک بیل کفی ک
در محله پاچنار تعدادي از مردان و زنان نشسته بودند و صحبت میکردند. پدرم نیز با پیلی خود پنبه نخ میکرد. با 

 هنگامی میبردم خانه سمت به را آن سختی با و  عشق به این کار با بیل مقداري چمن یا مَرغ از لب سلخ برداشتم
 حس را کارم تایید چشمانش برق از و آورده را بهار پسرت که گفتند پدرم به دیدند مَرغ و بیل آن با را من مردم که

انه بر روي دیوار چسباند چون ریشه هایش داراي گِل خ داخل در جاهایی حتی و خانه سردر را آنها مادرم. میکردم
راحتی بغل دیوار چسبانده میشد. این چمن به دیوار بود تا آخر که در فصل بهار با آب باران شسته میشد و از بود به 

 بین میرفت.
هوا کم کم گرم میشد و برفهاي کوچه ها به نرمی در حال ذوب شدن بودند. حال و هواي اسفند نوید بخش فرا 

 رسیدن فصل بهار را میداد.
لی به شهر ها رفته بودند سر و کله شان پیدا میشد. افرادي که در فصل پاییز و زمستان کسانی که بعنوان کارگر فص

به شهر ها مهاجرت میکردند عمدتا در کارخانه هاي حلوا پزي و یا ارده سازي مشغول بودند آنها در شهرهاي جنوبی 
ار سخت و طاقت فرسایی بود. قبل ایران و یا مشهد و یا تهران و قم و یا جاهاي دیگر کار حلوا پزي میکردند که ک

ترها در همین آبادي افرادي بودند که مشغول حلوا سازي و یا شیره پزي(شیره انگور) بودند که بعدها این شغل به 
 علت از بین رفتن باغات در این محل منسوخ شد و به شهرها رفتند.

بودند که این محصول را تولید کرده بودند و سب را بیشتر بعنوان حلوا ساز میشناختند زیرا اولین کسانی جا مردم 
دیگران از آنها تبعیت میکردند. حال و هواي مطبوعی در ده حس میشد و زندگی جریان داشت و نبض زندگی تندتر 

 میشد.
در روزهاي آخر اسفند مردم در تکاپو بودند تا براي عید نوروز و فرا رسیدن بهار خود را آماده کنند که البته این رسم 

به اشکال مختلف در سراسر ایران اجرا میشد و هنوز هم ادامه دارد. مهمترین آن خانه تکانی بود. چون اتاق نشیمن 
به لحاظ دود در طول زمستان سیاه میشد تمام وسایل را بیرون میگذاشتند و بعد از نظافت کلی، براي تزیین 

گره میزدند و با نظم خاصی این کیسه پر از گچ را  دیوارهاي سیاه مقداري گچ درون یک پارچه می ریختند و آن را
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 اتاق دیوار گلچه گلچه و نشست می دیوار به گچ پودر از مقداري کار این اثر بر. میکوبیدند  به دیوار دور تا دور اتاق
البته کسانی ه باشند با این کار، داخل اتاق قدري روشن و زیبا میشد. کرد نقاشی را اتاق دیوار که انگار شد، می سفید

که در اتاقهاي گچ کاري شده و سفید زندگی میکردند این کار نیاز نبود و فقط یک خانه تکانی حسابی انجام 
 میدادند.

یک جنب و جوش خاصی در خانه ها و در ده ایجاد میشد از این سر خانه تا آن سر نظافت و وسایل مزاحم برداشته 
اي به چشم میخورد. درون کوچه ها برفهایی که مانده بود را ر خانهآمد و تغییرات در هو نظم خاصی بوجود می

میکندند و کوچه ها را تمیز میکردند البته کوچه ها آسفالت نبود و با آب شدن برفها پر از گل میشد. اگر برفی هم 
 در حیاط خانه ها مانده بود به بیرون می بردند.

زهاي دید و بازدید از دیگر کارها بود. خرید البسه نو و کال نو نوار تهیه آجیل شب عید و تنقالت براي پذیرایی در رو
شدن همه افراد خانواده نسبت به بضاعتی که داشتند صورت میگرفت. خرید میوه هم خیلی اهمیت داشت مخصوصا 

پخته، همه  میوه اي مانند پرتقال که آن روزها در سر هر سفره اي جلوه اي دیگر ایجاد میکرد. خانه ها تمیز، نانها
 چیز آماده براي تحویل سال نو و بهاري دیگر...

 

 بچه هاي روستایی در حال بازي
قبل از عید و روز آخر مدرسه بچه ها خوشحال بودند که تعطیل شده اند البته این تعطیالت یکی دو روز قبل از 

 بود مرسوم. داشت ادامه عید از بعد هفته دو تا و  شروع  عید
 مدرسه و درس از تا شود داده ها بچه به زیادي مشقهاي

ي هر روز تکلیفی را مشخص میکردند تا ازا به و نگیرند فاصله
در طول تعطیالت انجام دهند، عالوه بر آن به تعداد روزهاي 

تعطیل که به مدرسه نمیرفتند تغذیه روزانه را یکجا به بچه ها 
 میدادند. وقتی بچه ها در صف به خانه بر می گشتند در

 دستانشان پر از خوراکی و تغذیه بود و خیلی خوشحال بودند.
از چند روز جلو تر لباس و کفشی را که براي عید خریده بودیم را باز و بسته میکردیم و دوست داشتیم زودتر عید 

مان تحویل شود تا آنها را بپوشیم اما قبل از عید دلمان نمی آمد آنها را به تن کنیم که نکند کثیف شود. باالخره ز
سال فرا رسید و همه دور کرسی نشسته بودیم و گوش به رادیو میدادیم تا آن لحظه را اعالم کنند. قبل ترها که 
وسیله اطالع رسانی نبود زیاد به ساعت دقیق تحویل سال کاري نداشتند و فقط میدانستند که عید شده است و 

 ها را به جا می آوردند.مراسم
ن به شکل امروزي نداشتند و از تشریفات کمتري برخور دار بودند و سفره آنها بی تَکَلُف بود. ها سفره هفت سیخیلی

به هر حال با بوسیدن یکدیگر و تبریک گفتن سریعا لباسهاي نو را به تن کردیم و از پدر و مادرمان عیدي گرفتیم. 
پول خیلی مهم نبود، نفس کار که عیدي من یک سکه پنج ریالی از پدر و یک سکه هم از مادرم عیدي گرفتم. ارزش 

 دادن بود برایمان اهمیت داشت.
رسم بود روز اول عید مردم به زیارت اهل قبور میرفتند. هر کسی براي شادي روح اموات خود چیزهایی را بر 

وسع خود میداشت و سر مزار بستگانش از شیرینی و نقل گرفته تا خرما و میوه و شکوالت و حتی انواع نان نسبت به 
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 خیرات میکرد.
در یک ساعت خاص در ایستگاه جمع شدیم و به طرف مزار راه افتادیم و بعد از نمازي که در محلی بنام چهارتاقی 

برگزار کردیم از ابتداي قبرستان که مزار طایفه نصراللهی ها بود شروع کردیم و سر هر قبر فاتحه اي یاد میکردیم و 
آمرزش درگذشتگان میکردیم. کیسه هایی در دست بچه ها بود تا از خیراتهایی که حمد و سوره میخواندیم و طلب 

بر میدارند در آن کیسه می ریختند و به خانه می بردند تا بعدا بخورند بعضی از آدمهاي بزرگ هم همین کار را 
 میکردند.

ه زیارت امامزاده هم رفتیم و همه تا آخر مزار براي فاتحه خوانی در سر قبر طایفه هاي دیگر رفتیم در برگشت ب
 زیارت کردیم. این مراسم حدود یکی دو ساعت طول کشید و به منزل برگشتیم.

از همان ساعات اولیه روز عید دید و باز دیدها شروع شد. کسانی که کوچکتر بودند به دیدن بزرگترهاي فامیل و 
سانی که زمستان در شهر مشغول کار بودند، از بزرگان ده می رفتند. در منزل اقوام نزدیک هم عیدي میگرفتیم. ک

ها با آب و تاب تعریف خاطرات خود و ارباب خود تعریف میکردند و بزرگان نیز از خاطرات خود در این مهمانی
میکردند و ما مجذوب گفته هاي آنها بودیم . در مهمانی ها بسیار مودب بودیم و از آجیل هایی که روي کرسی 

درت می خوردیم زیرا اگر می خواستیم زیاده روي کنیم با یک نگاه مادر و یا پدر حساب کار گذاشته بودند به ن
دستمان می آمد و بعضی وقتها هم با یک نیشگون از زیر کرسی متوجه اشتباهمان میشدیم بدون اینکه کسی متوجه 

خود نمی بردند و فقط خودشان  شود چه اتفاقی افتاد که این بچه مودب شده است. البته بیشتر مهمانیها ما را با
 براي عید دیدنی میرفتند.

ها دراین ایام انجام میشد و همه با هم صلح میکردند. در سر تا سر عید این دید و بازدیدها ادامه داشت و رفع کدورت
ها و جوانان این روزها افرادي که در شهر ها زندگی میکردند براي دیدن اقوام و یا پدر و مادر به ده می آمدند. بچه 

در گروههاي مختلف مشغول بازي و سرگرمیهاي مختلف میشدند. از بازي الک دولک گرفته تا هفت سنگ، وسطی، 
 طوقه بازي، فوتبال، زیرگو زنی، کوهنوردي و...

 در محلی که به آن قلعه میگفتند و پایین منزل و امالك روحانیها بود جوانان جمع میشدند و بازي زیر گو زنی انجام
 بنام  میدادند. قلعه در یک گودي قرار داشت و دو مسجد مخروبه در اطراف آن بود یکی بنام مسجد حالل و دیگري

 زیر چوب یک با و ایستاد می جا آن نفر یک بود قلعه به نسبت باالتري سطح در جالل مخروبه مسجد. جالل مسجد
 توپ این کس هر داشتند توپ گرفتن در سعی نفر ده چند پایین در میشد پرتاب هوا به توپ و میزد ابري توپ یک

او زننده توپ میشد و اگر توپ به زمین میخورد همان شخص اول دوباره زیر توپ میزد. بازي مفرح  میکرد تصاحب را
 بود قلعه پشت ملک  که بک باقر  و شادي بود که البته گاها نزاع و دعوا هم میکردند. بچه ها تا باغچه خانم

این روزها تجربه می شد و انرژي  در مفرحی و شاد بسیار روزگار. میکردند تالش توپ دریافت براي و دویدندمی
   .بود جریان در جا  مثبتی همه
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  از م عسلی جاسبی» تعالیم حضرت بهاءاهللا«شعر 

  

 دیانت بهاییتعالیم دوازده گانه 
 گفتا که بها دین من اینست شما را

 اول به تحري حقیقت بدهم مژده شما را
  

 تقلید همه این زدل بشوئید که باید
 را صفا بهر طینتتان شود پاك تا
  

 عزیزم خوب بنگر عالم وحدت در
 را فقرا طویل بحر دهد رزق کو

 

 هر دین که نپوید به ره دانش و فکرت
 اصحاب وفا رادر وهم بماند همه 

  
 داشت زبان تک و واحد اگر مخلوق

 محدود همی گشت همه جنگ و نزاع را
  

 بورزید مهر بهم است قلوب بهر دین
 را جهان اقوام متحد کند مهر این

  
 حال همه بگریزید تعصب قید از

 را هوا اهل بکشد تعصب قید کاین
  

 بیفتد القول متفق دول صلح گر
 را خدا ببینید نیک دول صلح در

  
 وارث حقند زن و مرد بشر ابناء

 این حق به مساوات دهیم مرد و زنان را
---- 

 ملکوت پیام کتاب مطالب از الهام با 
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 دوك نخ (پشم) ریسی با پیلی
باران شدیدي در حال باریدن بود و صداي رعد و برق در کوهها می پیچید و احساس خوشی را ایجاد میکرد. صداي 

ناودانها که مملو از باران بهاري بود و همچنین تند و کند شُر شُر 
شدن بارش باران صحنه هاي وصف ناشدنی را ایجاد کرده بود. 

هنگامی که باران بر روي برفهاي به جا مانده از زمستان می بارید 
آب زیادي در کوچه ها روان میشد و گِلهاي کوچه را می شست و با 

ران شدت گرفته بود با یک طوقه خود میبرد. من در حالی که با
فلزي چرخ دو چرخه در کوچه میدویدم و بازي میکردم که ناگهان 

پاهایم به چیزي گیر کرد و بر زمین افتادم و طوقه هم کمی آنطرف 
تر به دیواري خورد و افتاد. با زحمت خود را از روي گِل و شل بلند 

شلوار نویی که  کردم و دیدم نه تنها تمام لباسهایم کثیف شده بلکه
براي عید خریده بودم نیز قلوه کن شده است. از زخم شدن 

دستهایم ناراحت نبودم و دلم براي لباسم که یک روز بود پوشیده بودم می سوخت و از طرفی ممکن بود مادر و پدرم 
ان وضعیت دعوایم کنند. در حالی که اشک در چشمانم حلقه زده بود و کف دستانم از شدت زخم میسوخت با هم

 وسیله بازي ام را برداشتم و لنگ لنگان به سمت خانه رفتم.
چند نفر مهمان داشتیم و هنگامی که مادرم من را با آن وضع و حال دید ماجرا را جویا شد و ابتدا کمی عصبانی شد 

اره برایم لباس می ولی بعد مرا در بغل گرفت و اشکهایم را پاك کرد و دلداریم داد تا ناراحت نباشم و قول داد دوب
 خرد به شرطی که از فردا بره ها را براي چراندن بیرون ببرم تا عادت به چریدن کنند.

تقریبا همه گوسفندان و بزها زاییده بودند و روزها بره ها در طویله بودند و مادرهایشان در گله بودند زیرا آنها کوچک 
له چرا بروند. از همان ابتداي بهار که هوا خوب بود من بره ها را به بودند و نمی توانستند با مادرهایشان به همراه گله 

باغچه هاي اطراف ده می بردم و می چراندم در دو مرحله این کار انجام میشد یکی در هنگام صبح و دیگر در بعد از 
 ظهر.

ردند من دنبال شادي روزهاي تعطیل من زیاد نبود زیرا هنگامی که بچه هاي دیگر با همساالن خود بازي میک
 چرانیدن بره ها بودم و تفریح من بسیار کم بود اما این کار را دوست داشتم.

در روزهاي اول بسیار اذیت میشدم زیرا هم کوچک بودم و هم بره ها عادت نداشتند و مرتب به این طرف و آنطرف 
 اي آنها نیفتد.میدویدند و من هم مجبور بودم براي مراقبت از آنها تالش نمایم تا اتفاقی بر

با توجه به اینکه این آبادي داراي کوه ها و صحراي پر آب علفی بود نگهداري انواع دام به صورت سنتی تقریبا رونق 
داشت. اکثر خانواده ها چندین گوسفند و بز و حداقل یک گاو را نگهداري میکردند. از شیر و فراورده هاي دام در 

ا بودند. چندین سر گله در مجموع در آبادي وجود داشت که چند هزار راس طول سال ارتزاق مینمودند و خود کف
گوسفند و بز را تشکیل میداد. عده اي گله شخصی داشتند مانند آقاي عبداهللا اسماعیلی و همچنین آقاي فتح اهللا 

می شد. مثال  ناصري، ولی بقیه آبادي به صورت خرده پا بودند که با تجمیع گوسفندان چند خانوار یک گله ایجاد
هم یک سر گله داشتند. که در ابتداي بهائی محله پایین یکسر گله داشت، محله پاچنار و پل و باال یکسر و دوستان 
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سال با یک نفر قرارداد می بستند تا به مدت معلوم چوپانی گله را بعهده بگیرد و بر اساس تعداد گوسفندان حقوق 
د گوسفندان را مراقبت نموده و خوب بچراند. راس ساعت مشخصی اولین چوپان را مشخص میکردند و او تعهد میکر

خانواده که در محله پایین بود گوسفندان خود را از طویله بیرون میکرد و گوسفندان بر حسب عادت در کوچه ها به 
و آنها هم حرکت می افتادند از صداي زنگوله گوسفندان خانواده هاي دیگر هم متوجه خروج گله از آبادي میشدند 

گوسفندان را از طویله خارج میکردند شخصی که چوپان بود با یک چوبدستی از چوب بادام و یک توبره که بر 
 یکرد و به کوه و صحرا می برد.م هدایت معلومی سمت به را گوسفندان  پشتش بود

گفتند تنها لباف آنجا آقاي شیخ (توبره وسیله اي بود که از نخ پشم میش و یا بز می بافتند که به بافنده آن لباف می
محمد قربانی بود که منزلش روبروي اداره و جنب حسینیه بود. داخل توبره یک سفره نخی از نان و مواد غذایی و 

جهت درست کردن چاي و استکان و وسایل ابتدایی دیگر براي زندگی در بیابان بود که   یک کتري روحی سیاه
زایید چوپان آن را داخل توبره میگذاشت و به و در فصل بهار اگر گوسفندي می چوپانان در پشت خود حمل میکردند

 آبادي می آورد تا به صاحبش بدهد و مژدگانی بگیرد)
ه بر میگشت و گوسفندان بر حسب عادت به طویله هاي صاحبان خود میرفتند و د به گله  میشد که غروب نزدیک 

 این کار در طول سال ادامه داشت.

 

 داري و چراندن گوسفندانگله 

از آن جایی که اکثر خانواده ها داراي گاو وگوساله بودند، در هنگام بهار گوساله هاي چند ماهه نر که به آن (مَل یا 
جونه) میگفتند و ماده که به آن(وِشتَر) میگفتند و گاوهاي( قِسِر) را 

قِسِر جمع میکردند و دریک روز به خصوص به کوه می فرستادند (گاو 
گاوي بود که نه شیر داشت و حامله بودن آن هم مشخص نبود) 
محلی که این گاوها جمع میشدند و محل رفت و آمدشان بود را 

 کوچه (گُوگَل) می گفتند که هنوزهم به همین نام مانده است.
گاوها را در یک دره و یا بیابان رها میکردند و هر چند روز یک بار 

گَل بان) مشخص کرده بودند می رفت و شخصی را که بعنوان (گُو
سري به گله گاوها میزد تا از موقعیت آنها مطلع شود و اگر در جاي خوبی از نظر آب و علف نیستند آنها را به جاي 
خوب هدایت کند و یا اگر گاوي مریض هست آن را به ده بیاورد و موارد دیگر. این گله تا پاییز در بیابان بود و هوا 

 د به ده بر میگشت تا سال آینده دوباره به همین شکل به بیابان بروند.که سرد میش
گاوهاي شیري هم در مدت کوتاهی توسط یک شخص به کوه و بیابان برده میشدند و هر روز غروب به ده 

لف زیاد برمیگشتند تا صاحبانشان شیرهاي آنها را بدوشند و یا به گوساله هایشان شیر بدهند. تا زمانی که در بیابان ع
و تازه بود این کار انجام میشد، شاید سه ماه در سال گله در رفت و آمد بود و این گله دیگر به کوه نمی رفت. حقوق 

 هر دو چوپان گله گاوها مشخص بود و بر اساس تعداد گاوهاي هر خانواده تقسیم میشد.
ي از جوانان به شهر ها مهاجرت نمودند. با توجه به خشکسالی و پایین بودن درآمد و صنعتی شدن شهرها عده زیاد

این موضوع باعث شد تا صنعت دامداري و کشاورزي رو به افول نماید و تعداد رمه هاي گاو و گوسفند کم و کمتر 
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شود. تعداد گاوها و گوسفندان آنقدر کم شد که دیگر (گُوگَل شیري و گوشتی) تعطیل و گله گوسفندان آبادي هم 
البته آن دو گله شخصی که قبال ذکر شده بود(آقاي عبداهللا اسماعیلی و ناصري) هنوز وجود یک سر بیشتر نماند. 

 داشت به همین خاطر چرانیدن گوسفندان ده نوبتی شد.
به جز گله هاي شخصی بقیه گله ها را اصطالحا(چَکَنه) میگفتند زیرا در شب در بیابان براي چِرا نگهداري نمیشدند 

وز به ده نمی آمدند را گله (شب چَر) می گفتند زیرا در شب چوپان آنها را در دره اي و آن گله هایی که هر ر
 میچرانیداین کار بیشتر در شبهاي مهتابی انجام میشد و کار سخت و دشواري بود.

ابتداي سال کلیه کسانی که گوسفند داشتند آمار گوسفندان خود را اعالم میکردند زیرا قرار بود بر اساس تعداد 
سفندان هر خانواده برنامه زمانبندي شده اي مدون شود و مشخص نمایند که چه کسی و در چه روزهایی و به چه گو

تعداد در ماه نوبت چوپانی اش میشود. یک نفر این سر شماري را انجام میداد و توسط شخصی که خبره بود این 
 در فردي اگر میشد سعی یعنی میگرفت صورت فرد آن  جدول مهیا میشد. این تنظیمات با توجه به روزهاي آب بند

 گوسفندان تعداد قدر چه هر. باشد نداشته تداخلی تا باشد دیگر روز در اش گله نوبت دارد آبیاري نوبت شنبه روز
(بُلوك) میگفتند که به نسبت یک را میگرفتند قرار تیم یک در که افرادي. رسید می فرا تر دیر ها نوبت بود بیشتر

گوسفندانشان ترتیب رفتن به گله مشخص بود ممکن بود گله به ده سر بلوك و یا کمتر یا بیشتر تقسیم شود. البته 
 همیشه در خصوص نحوه تقسیم و تنظیم ایراداتی بود که منجر به دعوا و بگو مگو هم میشد.

 

 خرمن کوب (چوون)
داده شد، مرسوم بود که تغییرات زمان آب بندي هم  در ابتداي سال عالوه بر تنظیم (بیجَک) گله که قبال توضیح

اجرا میشد. زیرا در طول سال قبلی امالکی خرید و فروش شده بود 
که نیاز به جابجایی زمان آب بندي داشت. این کار بسیار تخصصی و 

به اطالعات کامل از امالك و مالکان زمینها نیاز داشت و کار هر 
 علی محمد آقایان توسط زمان بترتیب کسی نبود. این آمار بیشتر 

 نصرالهی، اسداهللا سید جمالی، رضا آقا روحانی، اهللا قدرت روحانی،
 صورت مختلف ادوار در دیگران و صادقی پرویز نصراللهی، حسین آقا

 .میگرفت
جریب بود که از دشتهاي مختلف با  600 حدود کروگان دشت

نامهاي متفاوت تشکیل میشد. هر دشتی نسبت به موقعیت مکانی و 
میزان اشجار و نوع خاك و دوري یا نزدیکی به آب و یا جاده و 

حاصل دهی ارزش گذاري میشد. از دشتهاي معروف دشت نَرکال، دشت باال، دشت راستون، دشت رُینه، دشت پایین، 
ت کناره، دشت مالو، دشت سرخ، دشت رَمَند، دشت سنگ آب، دشت دَرِده و... که هر کدام از این میان دشت، دش

دشتها داراي زمینهایی به نامهاي معروف بود که با گفتن اسم زمین مشخص میشد اوال آن زمین در چه دشتی واقع 
 ر آن زمین نیز مشخص بود.اند و میزان و مقداشده و مالکان آن از چند پشت به این طرف چه کسانی بوده

جریب که گفته شد زمینهایی هم بودند که به آن اراضی و یا (اطرافی) میگفتند. این زمینها خارج  600عالوه بر این 
از دشت بودند و هر کس به نسبت زمینهاي دشت از زمین هاي اطراف دشت هم سهمی داشت. این زمینها از قنات 
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کَمرمیانی و صَاللت میرسید که بیشتر در آن محصوالتی مانند گندم و جو  بابا شیخ شروع میشد تا به کوههاي
 کاشتند.می

دشت کروگان از چندین چشمه یا قنات آبیاري میشد. قنات سر چشمه، قنات بیشه یا سر لوله، قنات چشمه، چشمه 
ت آب ده(منظور قنات فیلجه و... عمدتا هر زمین داراي سهم آب از همه قناتها داشت که در بین قناتها دو قنا

سرچشمه) و آب باالده(منظور آب سر لوله) را همیشه مد نظر داشتند و برروي این قناتها آب سازي صورت میگرفت 
 و بقیه تکمیل کننده بودند و فصلی آب داشتند.

قنات ده دقیقه از آب دو  3متر مربع میشد و هر من زمین حدود  100  واحد زمینهاي کشاورزي (مَن) بود که مطابق
من زمین مطابق با یک جریب میشد که فقط بعضی از افراد داراي چندین جریب زمین  10و باالده را دارا بود. هر 

بودند. چندین باغ انگور در راه سرچشمه و تعدادي هم در ابتداي دشت باال وجود داشت. عمده اشجار درختان گردو 
ب و زرد آلو میشدند و از میوه هاي دیگر تک و تُک به چشم میخورد و بادام بود و درختان میوه محدود به انگور و سی

 مثل درخت توت، آلبالو، آلو.
در قسمتی از دشت که نیاز بود آب ده و یا باال ده به دشتهاي مخالف برود بندهایی و یا نهرهایی را ساخته بودند که 

نی بود که حاصلی در آن کاشته نشده باشد. تمام بنام هاي بند ماروُین، بند اوسا، بندآسیاب و... بودند. کمتر زمی
 دشت سر سبز و با طراوت بود و هر جاي دشت که می رفتی کشاورزانی را در حال کار و فعالیت میدیدي.

آب دشت بر اساس گردش یک هفته اي تنظیم شده بود یعنی هر کشاورز در هفته یک بار و در ساعت توافق شده 
به صورت بلوك بندي شده جدولی داشت. یعنی تعدادي از مالکان بر اساس میزان نوبت آب یاري داشت که آنهم 

ساعت حق داشتند از آب این دو قنات برداشت نموده و زمینهاي  24زمینهایشان در یک بلوك قرار میگرفتند که 
 خود را آبیاري کنند.

 

 سیزده بدر در قدیم
آسمان ابري میشد و چند ساعتی باران می بارید به گونه اي که تقریبا تعطیالت عید داشت به پایان میرسید. هر روز 

دیگر برفی در داخل و اطراف ده نمانده بود و فقط در بلندي کوهها 
سفیدي برف خود نمایی میکرد. رودخانه ها در جوش و خروش 

 را بار پر و خوب سالی و زندگی نوید  بودند، قناتهاي لبریز از آب
 شده سبز علفها بود آفتابگیر یا بود برآفتاب که جاهایی در. میدادند

گلها و شکوفه هاي ملون بر روي درختان بادام و زرد آلو  و بودند
طبیعت را به نمایش گذاشته بودند و بوي خوش و زنده شدن دوباره 

 معطر گلها فضاي آبادي و دشت را فرا گرفته بود.
ا رسید. در این روز رسم بود که مردم براي بیرون راندن نحسی از دید و بازدیدها تقریبا به پایان و روز سیزده بدر فر

زندگی به کوه و دشت و صحرا میرفتند و رسم و رسوم خاصی را انجام میدادند این رسم تاریخ چند هزارساله داشت 
راه و رعایت میشد. بعد از صبحانه من به همراه خانواده با یک زیر انداز و مقداري خوراکی به سمت سر چشمه 

افتادیم. خانواده هاي دیگر هم کم و بیش در راه بودند. از پشت خانه مهاجریها رد شدیم و از کنار جوب سر چشمه 
به راهمان ادامه دادیم. آنقدر آب زیاد بود که از لب جویها بیرون زده بود صداي هارهار آب از (دُله ها)هوش از سر 
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ه در مسیر آب قرار داشت و در پستی وبلندیها ي جوي آب ایجاد میبرد. (دُله)به آبشارهاي کوچکی گفته میشد ک
شده بود. به زحمت از میان رود خانه رد شدیم و خودمان را سر قنات رساندیم. زیر انداز را پهن کردیم و سماور 

بوي زغالی را که با خود برده بودیم را به زحمت روشن کردیم. سماور از جنس برنج وقدیمی بود و زود جوش بود. 
دود و سرو صداي افرادي که جمع بودند فضاي خاطره انگیزي را ایجاد کرده بود. بچه ها به بازي سر گرم بودند و هر 

خانواده اي در کنار بساط خود سر گرم بود. آب قنات تا زیر سقف آمده بود و بخشی به رودخانه و بخشی در جوي 
دور میکرد در کنار قنات همه را زیر چتر خود گرفته بود و اصلی روان بود. چناري کهنسال که حکایت از سالهاي 

خاطره اي به خاطرات خود می افزود. تنه چنار بسیار بزرگ بود و بر اثر حوادث طبیعی یا غیر طبیعی از درون دچار 
دگاري حریق شده بود و به اندازه اي که چند نفر داخل تنه نیم سوخته جاي شوند فضا داشت. بر تنه پیرچنار جاي یا

هایی به چشم میخورد که تا باالي درخت حکاکی کرده بودند ولی او خم به ابرو نمی آورد. درختان گردو، سنجد و 
صنوبر در کنار قنات جلوه اي دیگر از تاریخ این قنات را باز گو میکردند. آسیابها از آب این قنات تغذیه کرده بودند و 

 یات این قنات وابسته بود.میکردند و واقعا حیات و شادي آبادي به ح
در ساعاتی که آنجا بودیم به (کوه زري) هم رفتیم. کوه زري محلی بود که در پشت قنات سر چشمه در بیابان 

قرارداشت و یک تپه کوچک مدور بود و به نظر میرسید دست ساز باشد و معتقد بودند در این محل گنجی پنهان 
بیده است که به افسانه بیشتر شبیه بود همینطور سوراخی در کنار است و در روي خمره گنج یک مار بزرگ خوا

 قنات بود و میگفتند اجنه در آن زندگی میکنند.
بعد از کلی بازي و سر گرمی لب جوي آب آمدیم و هر کس سبزه یا علفی را گره میزد و در آب روان می انداخت تا 

فع شود به هر حال هر کسی با نیتی این کار را انجام اگر جوان است بختش باز شود و یا گیر و گرفتاري هایش ر
 و بار سریع همگان. گرفت فرا را منطقه آسا سیل باران دوباره و شد ابري هوا  میداد. آش سیزده بدر را که خوردیم

 بسیار ولی بودیم آب خیس رسیدیم خانه به که هنگامی. نمودند مراجعت هایشان منزل به و بستند را خود بندیل
نوشتن مشقهایی نمودند که هنوز مانده بود و بایستی  به شروع ها بچه. بودیم کرده سپري را شادي روز که خوشحال

فردا به معلم خود تکالیف را نشان دهند و برایشان قدري سخت بود که بعد از این روزهاي تعطیل و شیرین دوباره 
 سر کالس بنشینند.

 یاشن (براي خرمن)

هوا آفتابی بود و کارهاي کشاورزي یواش یواش چند روزي بود که 
شروع شده بود. پدرم از برادران خواست تا ادوات کشاورزي را که 

ابزارهاي ابتدایی بود آماده کنند. ابزارهایی مانند بیل کفی، بیل تیز، 
کلوخ کوب، کلنگ، مَشته، گاو آهن یا خیش و غیره که هر کدام 

 شتند.کاربردهاي مختلف در فصول مختلف دا
در این روزها اصطالحا آب هرز بود و در صورت نیاز محصوالت گندم 

و جو را آب میدادند. اولین کارها عبارت بود از تعمیر سنگبند و یا 
سنگچین دور زمینها یی که بواسطه بارندگی و یا رفت و آمد جانوران 

در طول پاییز و زمستان خراب شده بودند و همچنین تمیز کردن 
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) زمینها و ساختن (وال و بند) هر زمین. در فصل بهار نهال کاري نیز انجام میشد که بیشتر نهال گردو را (جوب و جر
میکاشتند یا از نهالستان خودشان و یا از روستاها و یا شهر هاي دیگر تهیه میکردند و جایی میکاشتند که در آینده 

مسایه را بگیرد و زمین خودشان آفتاب بماند. هر کشاورز به زمین همسایه را کامال سایه اندازد یا جلو سایه درختان ه
میزان آبی که داشت و براساس تجربه خود زمینهایی را براي کشت بهاره آماده میکرد. عمدتا هر زمینی که سال 

ین گذشته گندم و یا جو کاشته بودند را پاییز مجددا نمی کاشتند و براي کشت بهاره اصطالحا می انداختند تا آن زم
در چند ماه بدون کشت باشد و خاکش تقویت شود و زمینهایی که کشت بهاره داشت را مجددا در پاییز گندم یا جو 

 می کاشتند و این روش تکرار میشد.
بعد از اینکه کارهاي اولیه انجام شد برادرانم دو االغ خاکی رنگ درشت و دیگري سیاه را که داشتیم بعد از چندین 

بوند و استراحت کرده بوند پاالن میکردند تا براي زمینهایی که قرار بود کشت بهاره کنیم کود  ماه که کاه خورده
ببرند. گوسفندان و دامها در طول زمستان که عمدتا پاي آخور بودند و بیابان نمیرفتند کودهایی را تولید میکردند که 

رشد محصوالت استفاده میکردند اما چون جهت مصارف کشاورزي استفاده میشد البته کودهاي شیمیایی هم براي 
 گران و کمیاب بود بیشتر از این فضوالت دامها استفاده میشد.

یک وسیله اي بود بنام (گواله یا وَرزِگوال) که برروي االغ قرار میدادند و کودها را بار االغ میکردند. این وسیله با نخ 
فرغون کود بود. اولین االغ که  2میشد. ظرفیت آن حدود پشم میش یا موي بز توسط همان لباف(شیخ محمد) بافته 

بار گیري میشد یکی از برادرانم آن را به سمت زمین مورد نظر هدایت میکرد و دیگر برادرم االغ دیگر را بار گیري 
تصاص میکرد و در بین راه االغها را به یکدیگر دست به دست میدادند و این تکرار میشد. چند روزي براي این کار اخ

 داشت تا کلیه زمین ها را کود میدادند و طویله ها خالی از پهن دامها میشد.
یکی از کارهاي سخت بیل زدن زمینها براي کشت بهاره بود. این کار توسط بیل تیز انجام میشد و زمین را تا حدود 

حا به آن (بیل داري) چهل یا پنجاه سانت بیل میزدند. این کار بیشتر به صورت گروهی انجام میشد که اصطال
میگفتند. آنهایی که پسران بیشتري داشتند نیاز به کارگر نداشتند و خودشان بیل میزدند اما گروهی که زمینهاي 

زیاد داشتند و یا فرزنداشان نبودند براي بیل داري کارگر میگرفتند و یا کمکی براي هم بیل میزدند. در بعضی مواقع 
میشد. پس از بیل زدن توسط شخصی زمین کرت بندي میشد که اصطالحا (کَردو) از فرزندان دختر هم استفاده 

میگفتند هر طرف کرت مرزهایی داشت تا آبیاري به سهولت انجام شود. و توسط وسیله اي بنام (کلوخ کوب) روي 
 زمین بیل زده را صاف میکردند.

دند که به آن اصطالحا (آورده) میگفتند تا محصول بعضی مواقع هم زمین را به اندازه دو بیل تیز میکَندند و بیل میز
بهتري دهد و بار درختانش بیشتر و دیر تر تشنه شوند. زمینی که کود داده شده بود و بیل هم زده شده بود آماده 

  کشت بود.
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  شعر داستان انقالب

  

 میگفتسالها پیش معمم 
 شاه باید برود از ایران

 وطن ما به از این میگردد
 گر شوم شاه به جاي ایشان
 مردم از گفته او شاد شدند
 دوستانش همه جالد شدند

 در مه بهمن پنجاه و هفت
 شاه گریید و از این مُلک برفت

 وعده ها داد معمم به همه
 شود ارزان بها برق، همه

 ریش داران همه گردش بودند
 ر دم تیغش بودندافسران د

 هر که در صورت خود ریشی داشت
 در ره و منزل او خویشی داشت
 دزد و آخوند و گدا جمع شدند

 زیر لباده او پخش شدند
 چون سوار خر ملت گردید
 ملت ما همه جا خر گردید

 افسران را پس آنی که گذشت
 سر و گردن به دم تیغ نهشت

 خاك ایران همه در توبره گشت
 و بشکستعهدها با سخن ا

 پیروانش همه جانی گشتند
 هم قطاران همه فانی گشتند
 کرد یکدست وطن را گریان
 خنده را او بگرفت از ایران

 کرد آزادي ایران در بند
 عهد را هیچ نبود او پابند

 عاقبت ظلم ندارد پایان
 جاسبی عسلی م                                    حتی بر مور و یا چارپایان
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 کردن سُم االغنعل 
 ابوالفضل  با توجه به اینکه چند روزي بود االغها بار برده بودند پاهاي آنها(شَل)شده بود و نیاز به نعل داشتند. آقایی

 بندي نعل و رفت می ها روستا به بود قم کَهک اهل اصالتا که نام
 نعل تا آوردند می پاچنار محله در را خود االغهاي ده مردم اکثر. میکرد
ها را می تراشید و دو عدد نعل با میخ به پاي االغ می االغ سُم او کنند

کوبید و تاپایان فصل کار این نعل به پاي االغ بود و مانع آسیب دیدگی 
 میشد. البته آقاي صادقعلی حدادي نیز این کار را انجام میداد.

محصوالتی که بیشتر در فصل بهار کاشته میشد انواع لوبیا، نخود، 
عدس، خیار، کدو، سیب زمینی و همچنین شبدر بود. که در  ماش،

 میان اینها کاشت لوبیا بیشتر بود و زحمت زیادتري هم داشت.
صبح زود پدر و برادرانم یک گونی لوبیا(کِرِم) را روي االغ گذاشتند و با بیل هاي کفی به سمت صحرا رفتند. من نیز 

بیل زده بودیم را آب میکردند و بعد از چند روز که اصطالحا به (دَم) می با بره ها به آنجا رفتم. زمینهایی که قبال 
 آمد و قدري خشک شده بود را میکاشتند که این روش در مورد کاشت کلیه محصوالت اجرایی بود.

یک نفر با بیل کفی زمین را اصطالحا(بیال) میکرد، یعنی به گونه اي زمین را بیل میزد که زیاد گود نمی شد و یک 
نفر که در کنارش ایستاده بود با کاسه اي از لوبیا در دست همزمان دو عدد لوبیا یا نخود را در گودي می انداخت و 

هر کرت را این چنین می کاشتند کاري سخت و سریع بود نباید لوبیا انداز عقب می ماند. کنار مرزهاي(کَردو) نیز با 
ل سوراخ ایجاد شده در کنار مرز دو عدد لوبیا می انداختند یک چوب نوك تیز از دو سمت سوراخ میکردند و داخ

 کلیه سوراخها بایستی لوبیا می افتاد تا خوب سبز شوند .
من لوبیا انداز بودم و بعضا از کار عقب می ماندم که با فریادي از برادرم تذکري می شنیدم. حدود ساعت ده صبح 

کشاورزي داشتیم چاشت تهیه و به صحرا می بردیم چه کارگر مادرم به سر زمین آمد. رسم بود روزهایی که کار 
باشد و چه خودمان باشیم. سفره نخی را باز کردیم، چند نان آب زده و مقداري پنیر و حلوا و ارده شیره براي چاشت 

مان آورده بود یک فالسک چایی نیز در زنبیل گذاشته بود بعد از صرف چاشت دوباره مشغول شدیم و تا ظهر این کار
بود و چند روزي ادامه داشت تا کار لوبیا کاري تمام شود. هر وقت بره ها دور میشدند پدرم در جاي من قرار 
میگرفت تا من آنها را بیاورم محصوالت بهاري را بیشتر در قسمت آفتاب زمین میکاشتند زیرا در زیر درختان 

 آمد.محصول خوبی بعمل نمی
اي دیگهاي مسی با خود حمل میکنند فهمیدم که براي سفید کردن یدم عدههنگامی که به خانه بر میگشتیم د

 سفید اصطالحا را مسی ظروف سال هر بود  مسها شخصی به ده آمده است میگفتند که(سفید گره) آمده. رسم
 به دیدن براي بودم خسته اینکه با. غیره و کماجدان و تونچه و بادیه و کاسه تا گرفته دیگچه و دیگ از میکردند،

دو نفر رفتم، آنها ابتدا ظروف مسی را با چراغ پریموس حرارت میدادند و با مواد خاصی درون دیگ را  آن کار محل
 سفید می کردند انگار آن ظرف را تازه خریده باشند. مدتی آنجا بودم که براي صرف ناهار به منزل رفتم .

. زمستان فصل شکل به نه البته  ل گرمایشی استفاده میشدبا اینکه هوا گرم شده بود ولی براي شب هنوز از وسای
 از بعد روز70 تا بعضا) افتاد برفی یک هفتاد بعد ز(که داشتند مَثَلی چون و داشت ادامه بارندگیها و بود سرد شبها
 .کردند نمی گرم کامال چند هر بردارند را کرسیها که ترسیدند می عید
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  شعر در خانقاه از م عسلی جاسبی

  

 مجذوبان تصوف، صوفیه، دراویش
 

 دوش رفتم خانقاهی با هزاران آرزو
 او انوار از آرام دل گشته سر شود تا 

  
 همچنین همرهانش تضرع حال در شیخ

 بشنوم اذکار او تا اي گوشه نشستم من
  

 شد خیره نگاهم در نگاهش او چندي بعد
 او اسرار از هیچ نخواندم من نگاهش در

 

 جمع در رقص و سماع و همچنین یا هوکنان
 رعشه اي بر من فرود آمد از آن اشعار او

  
 سماع در نشستم درویشان جمع با جرم ال

 او ابرار از افزونتر من هوي هو و هی هی
  

 شدي خود بی خود حال از کیستی گفتا شیخ
 ر اواقرا عیان  هستم جاسبی من گفتمش

  
 زیستند می دل و جان با اي عده آنجا گفت
 او اشرار و بد از گشتند ذله  آنها گفتم

  
 اختصار با دادمی جوابش و میگفت شیخ
 او انذار در و جمع میان زد بر اي نعره

  
 شدند جانان محفل بزم شمع آنها گفت

 او احرار منم بهاءاهللا هست آنها پیر
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 کولی ها)(عشایر 
در این فصل گروهی به ده می آمدند که به آنها (غُربتی) میگفتند. این گروه که با خانواده هاي خود می آمدند 

کارشان خرید و فروش االغ بود. در کنار رودخانه و یا باغچه 
اربابیها و یا نزدیک زیارت چادر میزدند و بساط پهن 

هفته یا بیشتر در آنجا بودند. هر کس میکردند و تا یک 
االغی میخواست پیش آنها میرفت و یک االغ می خرید و یا 

با االغ خودش (تاق) میزد یا عوض میکرد و مبلغی هم 
اصطالحا(سَر) میداد. اگر اسب هم به آنها میدادي و یک االغ 

 دریافت پول مبلغی مقابل طرف از  پیر از آنها میگرفتی آنها
 .میکردند

 و میشدند جمع آنها دور تا دور دختران و زنان میگرفتند فال و میشدند وارد اي خانه هر به ده داخل در نیز آنها زنان
میدادند دختران دوست داشتند ببینند کی بختشان باز میشود و آنها با فروش مهره مار و  گوش آنها  گویی آینده به

فالن کفتار جهت گشایش بخت و ایجاد مهر و محبت کار خود را پیش می بردند و در ازاي آن مقداري نان و یا پول 
ن و مهمالتی را عنوان کمی دریافت میکردند. دستان طرف مقابل را در دست خود میگرفتند و میگفتند نیت ک

میکردند و عالوه بر این آنها البته مهارتی هم در درست کردن انواع (اَلک و غربال) داشتند که با پوست گوسفند 
درست میکردند و به دهقانان میفروختند مردم عامیانه(قَربول) میگفتند که براي پاك کردن گندم، جو، نخود، لوبیا و 

د که اندازه هاي آنها با هم فرق داشت. چند روزي بودند و به دهات دیگر میرفتند. دیگرمحصوالت استفاده میکردن
مردمان خوش خلق و خوش برخوردي بودند و آزاري نداشتند. البته در طول بهار و تابستان چندین مرتبه می آمدند 

 و می رفتند و کاسبی میکردند.
هاي پی در پی به گوش میرسید من ترسیده بودم و نزدیکی هاي چاشت بود که سر و صدا بلند شد و صداي شیون

سریع به طرف قالی باف خانه رفتم دیدم مادرم رنگ و رویش پریده است و با شاگردانش به داخل خانه آمدند. ناگهان 
دو زن درشت هیکل با لباسهاي بلند و قرمز رنگ وارد خانه شدند به آنها (کُولی) میگفتند. اینها نیز در گروههاي 

به روستا ها می آمدند و از مردم به زور اخاذي میکردند. با اسب و قاطر مسافرت میکردند و هر وقت سر وکله  کوچک
شان پیدا میشد میگفتند کولیها آمدند. با زور از زنان پول و یا چیزهاي دیگر میگرفتند و راهی میشدند. البته 

دیگر زنان محل از منزل بیرون رفتند و من تا چندین روز مردانشان وارد آبادي نمیشدند. با سر وصدا و فریاد و کمک 
می ترسیدم. از این روي هر کسی که بد اخالق و بد بود صفت کولی به او میدادند و یا بعضا صفت غربتی هم رایج 

ی را بود. اینها افرادي بودند که شغل نداشتند و از این راه ارتزاق میکردند و آمدن آنها خاطره آمدن نایب حسین کاش
 براي مسن ترها تداعی میکرد که در دوره اي مال مردم را به تاراج میبردند.

پس از اینکه مطمن شدیم آنها از ده رفته اند مادرم چند ریال پول به من داد تا بروم و براي خودم از مغازه استاد 
مغازه او جنب سلخ مشگون  علی اکبر خوراکی بخرم. مردم به او (اوس علی اکبر و یا اوستاي تخت کش) میگفتند.

بود و مغازه او از طرف کوچه یک پنجره چوبی داشت که باز بود ولی به جاي تور از سیم خاردار و حلبی استفاده 
کرده بود که کسی داخل مغازه نشود و بچه ها چیزي بر ندارند از سوراخ هاي پنجره جنسی را که فروخته بود را 

بود عالوه بر اینکه مغازه داشت کفش و گیوه را نیز تعمیر میکرد و حتی گیوه  دست مشتري میداد. او مرد کهنسالی
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تولید میکرد. (گیوه) نوعی پاي افزار و کفش بود که عمدتا مردان می پوشیدند و جهت کارهاي کشاورزي استفاده 
شت و مانع از آسیب دا ضخیم الستیکی گیوه تخت زمینها، زدن بیل براي مخصوصا بود دوام با  میکردند زیرا بسیار

 ایشان همچنین  دیگی پاها میشد که چندین نوع بود مثال گیوه (مَلِکی) براي مهمانی استفاده میشد و سبک تر بود.
 خوش و خوب مرد و بود استاد واقعا. میگفتند هم زن بند قوري او به میزد) بَند( را بود شکسته که را چینی ظروف

سی(سُرنا و دُهل) میزد و باعث شعف و شادي هاي عقد و عروین بود که در مراسما او هنرهاي از دیگر. بود اخالقی
ساکنان بود همچنین اگر دست یا پاي کسی میشکست او توانایی جا انداختن و یا شکسته بندي دست و پا را داشت 

بود هم براي بی  هم محل پستچی  و پیش او مراجعه میکردند و به شهر نمی رفتند. با این که مردي سالخورده بود
 به بدیل بی استادي خالصه. بود اسرار محرم و خواندمی برایشان را رسیده هاي نامه هم و نوشت می نامه  سوادان

 اش مغازه پشت اتاق در بود خوبی خانم آنهم که همسرش با و بودند شهر در که داشت فرزند چندین. رسیدمی نظر
 لطفی نداشت و حضورش صفاي سلخ مشگون را چند برابر کرده بود. هیچ او وجود بدون محل آن و میکرد زندگی

 

 آماده کردن گله براي چرا
با توجه به اینکه هر سال براي بره و بزغاله ها یک چوپان 

میگرفتند تا آنها را به چَرا ببرد این کار انجام شد و یک نفر 
مسولیت این کار را بعهده گرفت که به آن(بزغاله گَلون) 

میگفتند و من مسولیتم کم شد (بزغاله گل) بعد از گله میرفت و 
بتوانند شیر بخورند این کار تا قبل از گله اصلی می آمد تا بره ها 

اول تابستان بود و از آن به بعد بره ها را از شیر میگرفتند و 
اصطالحا(رِگا) میکردند و تا مدتی که شیر خوردن از سر آنها 

بیفتد کلیه بره و بزغالهاي ده در حِصار دیگري نگهداري میشد. از شیر گرفتن و جدا کردن بره ها به دو دلیل انجام 
یکی اینکه میشها و بزها چاق شوند و اصطالحا (به کِیف) بیایند و دوم اینکه صاحبانشان شیر آنها را  میشد،

میدوشیدند و از فراورده هاي آن استفاده میکردند زیرا ماست و پنیر گوسفندي چرب تر بود و ماست آن کره 
چَرا ببریم. چون تعداد گوسفندان زیاد بود در بیشتري داشت. آن روز نوبت گله ما بود تا با هم بُلوکی خود گله را به 

 نفر همراه آنها میرفتند و فردا نوبت دو نفر دیگر از بلوك دیگر میشد تا آخر. 2هر روز 
ممکن بود خانواده اي در ماه یک بار نوبتش بشود و یا سه بار نوبتش بشود که بستگی به تعداد گوسفندانش داشت. 

برادرم همراه شوم، صبح زود با کلی ذوق از خواب بیدار شدم هنوز آفتاب طلوع نکرده به اسرار من قرار شد من هم با 
بود مادرم توبره اي براي ما تهیه کرد و آماده شدیم صداي زنگوله گوسفندان به گوش رسید فهمیدیم که گله به 

ک چوبدستی کوچکتر و اصطالح درآمده است. برادرم یک چوبدستی از درخت بادام داشت، آن را برداشت و من هم ی
سبک برداشتم و توبره را به دوشش انداخت و گوسفندان خودمان را نیز از طویله بیرون کردیم و در مسیر بقیه مردم 
نیز گوسفندانشان را بیرون کردند. براي اینکه همه گوسفندان جمع شوند و از ده بیرون بروند در محل کوچه گوگل 

روانسرا تا انتهاي کوچه گوگل مملو از گوسفند بود. با جمع شدن گله من جلو گله را من جلو آنها را گرفتنم از جلو کا
آزاد کردم و من و برادرم و هم بلوکی آنها را هدایت کردیم تا از کنار رودخانه وارد کوچه (رَمَند) شدند. آن محل 

معروف بود و رمند گوسفندان  بدلیل رفت و آمد همیشگی گوسفندان در ادوار مختلف و سالهاي متمادي به این اسم
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شده بود. گله به کوه (گُدار)رسید و از آنجا به سمت محلی بنام (ویشه و یا بیشه) ادامه دادیم. از همان ابتداي صبح 
به خاطر خنکی هوا گوسفندان در بیابان پخش شدند و به اصطالح(پَر) انداختند. این اولین تجربه من بود که به کوه 

تم. گله آن زمان سگ نگهبان نداشت و اگر گرگی حمله میکرد چوپانان می بایست محافظت بابت چوپانی میرف
 نمایند.

هر گوسفندي در جایی مشغول چریدن بود صداي زنگوله بزهاي نر(کَلها) در صحرا میپیچید و با نسیم صبحگاهی 
اي محلی بنام (چشمه فیلجه) کوهستان در هم تنیده میشد و حالت خلصه اي عجیب برایم ایجاد کرده بود از چاهه

گذشتیم و به ویشه رسیدیم گوسفندان بعد از اینکه از آبشخور آنجا سیراب شدند دوباره در بیابان پراکنده شدند ما 
نیز در یک جایی که گوسفندان راخوب ببینیم بساط چاشت را پهن کردیم آب ویشه خیلی خنک بود و من کتریهاي 

یک (کَلَک) جهت جوش آوردن آب درست نمودم کلک در جهتی بود که باد بتواند  روحی را پر از آب ویشه کردم و
آن را شعله ور نماید مقداري خار و خاشاك و گون(جاز) آوردم وروشن نمودم خیلی زود کتریها جوش آمد و چایی 

و پنیر و حلوا درست شد کتریها از جنس روحی بود و زود جوش بودند. سفره هاي نان را باز کردیم و مقداري نان 
 بعنوان چاشت خوردیم. برادرم گفت که براي ناهار میخواهیم گله را ببریم محلی بنام(الخرون).

 من بارها اسم آنجا را شنیده بودم و دوست داشتم از نزیک آنجا را ببینم.
خود نام و آدرسی  از آن جایی که دورتا دور بیابان و صحراي آبادي را کوهها محصور کرده بودند هر کوه و دره براي

داشت. از جمله دره ها و کوههاي معروف آنجا که به زبان محلی می شناختند عبارت بودند از: دره گِردو بونه، چهل 
خَرمَنون، المارون، الوِزدَر، نَعل اِشکَنون، زنجون، در غَلُوُه بزرگه و کوچیکه، الشکار، شوُدارون، الخرون، سینه یَلمِه، 

ید، فخز آباد، دره دو دَرا، گَل قیاسه، تخت پیمال، سردیون، درآشنون کمر میونی، صاللت، کوه دره الکاکوو، بیخ ب
 سیاه، چال خر سیاه، بُرزه، دره ننه فالن و محلهاي دیگر که بسیارند و بسیار زیبا می باشند.

 

 لحظه زایمان گوسفند
به هرحال گله به همان صورتی که پراکنده بود به سمت دره دَرا و نعل اِشکَنون در حرکت بود ما هم بعد از صرف 

چاشت به راه افتادیم هر از گاهی با فریادي که سر بزها 
میزدیم گله را در مسیري که قرار بود برویم هدایت 

میکردیم به این فریاد و صداها اصطالحا (قِیَه) میگفتند و 
میگفتند یک (قیه ) بزن اون بز برگردد. حتی با این صدا 

اگر حیوان درنده اي به گله حمله میکرد از ترس فرار 
میکرد. کف دره الخرون پر بود از چمن وعلف و مَرغ و در 

البالي درختچه هاي (هَسگ) گوسفندان میچریدند. 
(هَسگ) درختچه خار داري بود که محصول آن زرشک 

دانه دار بود و کیفیت پایینی داشت و در پاییز محصول آن می رسید و چیدن زرشک به واسطه  بود ولی زرشک آن
خارهایی که داشت بسیار سخت بود و کمتر کسی این کار را میکرد. بزها در دامنه دره و میشها در کف دره مشغول 

یدیم پرسیدم این چیست برادرم چَرا بودند. قدري که جلوتر رفتیم یک حصاري را که با سنگ ساخته شده بود را د
پاسخ داد این (آغُل) است. پرسیدم براي چه ساخته اند و جواب داد این را بچه هاي آقاي عبداهللا عزیزاهللا(اسماعیلی) 
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 ساخته اند و دام خود را نگهداري میکنند مقداري اساس و بساط نیز آنجا بود ولی خود آنها را ندیدیم.
گها سنگ نوشته هایی را دیدم و از برادرم پرسیدم و او جواب داد اینها یادگاري و در طول مسیر بر روي تخته سن

شعر هست که چوپانان نوشته اند و براي همان بچه هاي عبداهللا است که یکی از آنها را براي من خواند شعري بود به 
نامردان شوم ..امضا عزیزاهللا  این مضمون(در بیابانها اگر صد سال سرگردان شوم ... بهتر ز آن است در قفس محتاج

 اسماعیلی) بر روي سنگهاي دیگر نیز اشعار و یادداشتهایی نوشته بودند.
هنگامی که به باال رسیدیم دیگر ظهر شده بود و گله اصطالحا سیر شده بود و گوسفندان در جاهاي خود خوابیدند و 

رداشتم و آنها را از آب گواراي الخرون پر کردم و مشغول نشخوار کردن شدند. من هم سریع کتریها را از توبره ها ب
آتشی فراهم نمودم و کتري را روي کَلَک گذاشتم. براي ناهار قرار بود از شیر بزها بدوشیم و بخوریم، همان طور که 

فراهم بزها خوابیده بودند یواشکی بزهاي شیرده (شیرا و دُول پستان) را میگرفتم تا از شیر آنها براي ناهار (قاتُقی)
کنیم چندین بز را با مرارت گرفتم و ظرفمان پر از شیر شد. ناهار خوشمزه اي درست کردیم و به صحبت نشستیم 
بعد از آن من کیسه اي را که مادرم داده بود را برداشتم و مشغول چیدن سبزي کوهی بنام(کال) شدم این سبزي 

ردند همچنین براي سرگرمی چندین بوته گون و بسیار خوش طعم بود که آن را خشک میکردند و استفاده میک
(چُسنی) و (پَشوه) را آتش زدم دود زیادي از آنها بلند میشد و سرگرمی خوبی بود. در این اثنا صداي گوسفندي 

توجهمان را جلب کرد، بله این گوسفند در حال زایمان بود و دیر حامله شده بود یا اصطالحا دیر(قوچ) گرفته بود بعد 
ان من بره او را شیر دادم ومدتی کنارشان نشستم تا اینکه گله بلند شده و بر حسب عادت به طرف ده چَران از زایم

چران راه افتاد. بره را من داخل توبره گذاشتم و برادرم توبره را به دوشش انداخت و وسایلمان را جمع کردیم و راه 
هاي عبداهللا را دیدیم که آن باال در حال چریدن بودند  افتادیم .هنگامی که از دره الخرون بیرون آمدیم گله بچه

.همان مسیر صبح را برگشتیم در بین راه نیز در بعد از ظهر دوباره یک عصرانه میل کردیم و به بره مقداري شیر 
) شد. دادیم. آفتاب غروب کرده بود که گله از کنار باغ آقاي ثانوي رو مسیر گُدار افتاد و به سمت ده اصطالحا (سینه

صداي اذان شنیده میشد که گله از کوچه گوگل وارد ده شد هر کسی در مسیر ایستاده بود تا گوسفندان خود را جدا 
نماید البته گوسفندان بر حسب عادت میدانستند به چه سمتی بروند. برادرم می دانست میشی که زاییده براي 

ن رفتم. صاحب بره خوشحال شد و یک سکه به من داد و به کیست من بره را از برادرم گرفتم وبراي (مُشتُلُق)گرفت
 خانه برگشتم. آنقدر خسته بودم که براي شام خوابم برد و نتوانستم شام بخورم.

 
 
 
 

 پاالن دوزي

از روي بچگی با دو بچه دیگر روي پشت بام حمام بودیم واز شیشه هاي 
نور گیر داشتیم داخل حمام زنان را نگاه میکردیم روي بام حمام به شکل 

گنبدهاي کوچک ساخته شده بود که روي هر گنبد یک نورگیر نصب 
شده بود تا داخل حمام روشن باشد. چون از شیشه هاي مشجر استفاده 

د کاملی نداشت و به زحمت کسی دیده میشد، ناگهان با شده بود دی
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فریاد شخصی که ما را دیده بود پا به فرار گذاشتیم و از کنارسلخ چشمه به دشت نرکال رفتیم. در این روزها شکوفه 
. هاي بادام به چُغاله تبدیل شده بودند که مردم (بادوُمجی)میگفتند. یک شکم سیر چغاله بادام خوردیم و برگشتیم

در کنار حوض پاچنار یک نفر آمده بود که پاالن االغ درست میکرد، کسانی که نیاز داشتند سفارش میدادند و یا اگر 
تعمیري داشتند به او می دادند تا درست کند. او خیلی خبره بود و پاالن در اندازه هاي مختلف میدوخت. او از نوعی 

م یا جو و گاها لباس و کت کهنه را درون آن گلیم لبافی شده می گلیم براي روي پاالن استفاده میکرد کُلَش گند
گذاشت و با جوالدوزو درفش و نخ موي بز آن را به اندازه مورد نیاز می دوخت. عمدتا از ساقه خشک شده گندم و یا 

و ساقه ها جو درون پاالن استفاده میشد که مردم به آن (سیفال) میگفتند که هنگام درو خوشه ها را جدا میکردند 
را در جایی نگهداري می نمودند. پاالن از قسمتهاي مختلف تشکیل می شد مثل پیش پاالنی، با البغدادي، آشُورمه، 

تنگ،رُونکی و ... سپس یک آستري هم از داخل میدوخت تا پشت یا کمر االغ را اذیت نکند و االغ راحت باشد.جوانها 
ستا یک کُت هم براي فالن شخص بدوز و آنها می خندیدند. گاهی پیش او می آمدند و به شوخی میگفتند که او

 وقتها هم به خانه هاي آنها میرفت و همانجا پاالن براي االغها تهیه میکرد که تقریبا هر پاالن یک روز وقت می برد.
رجنب حسینیه نزدیک ظهر بود که به خانه آمدم مادرم یک پارچ مسی به من داد تا از آب انبار آب بیاورم. آب انبا

ساخته شده بود و قدیمی بود در روزهاي گرم سال بیشتر از آن استفاده میشد زیرا هم آب خنکی داشت و هم اینکه 
آبی که از توي ده میگذشت دایمی نبود. ضمن اینکه آبِ آب انبار را فقط براي مصارف خوردن و آشامیدن استفاده 

جاهاي دیگر که جوبی بود و آبی می آمد استفاده میکردند. مثال میکردند و براي شست و شو از آب پاچنار و یا 
ها یا سر آسیاب استفاده میکردند و یا کسانی که در محله باال بودند براي مصارف گوناگون از نهر جلو خانه مهاجري

سال پس  محله پاچنار از آب چشمه و یا سیفک استفاده میکردند. آبِ آب انبار از آب سرچشمه تامین میشد که هر
 از الي روبی و نظافت درون آن را مملو از آب می نمودند و هر زمان نیاز داشت دوباره پر میشد .

پله میخورد تا به شیر آب  15پارچ مسی به خودي خود سنگین بود به زحمت از پله هاي آن پایین رفتم حدود 
می آمد. با هر مرارتی بود این کار را کردم که دو رسیدم آن پایین تاریک و سرد بود. هرز آب انبار از توي قلعه بیرون 

مرتبه این کار تکرار شد. ناهار که صرف شد شخصی صدا زد و پدرم بیرون رفت و بعد از مدتی آمد، پدرم عضو خانه 
هاي امروزي در روستا ها عمل انصاف بود. این افراد بعنوان خبره و امین مردم و دولت مشخص شده بودند مثل شورا

دند. مثال مشخص میکردند که یک درخت گردو چه تعداد گردو دارد و یا اشجار هر زمین چه مقدار محصول میکر
دارد و یا قیمت گذاري زمینها را بعهده داشتند که اگر کسی می خواست خرید و فروشی و یا اجاره اي را مشخص 

 نظر آنها اهمیت داشت .کند از اینها استفاده میشد و همچنین براي میزان اجاره امالك اوقافی 
من هم با او به دشت رفتم و با چند نفر دیگر چند زمین و درخت را برآورد کردند و پس از چند ساعت به ده 

 برگشتیم. این کار بخشی از مسئولیت خانه انصاف بود.
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 جاسبی عسلی م از غربت شعر
  

 چون نظر کردم به عمر رفته خود بارها
 دیدم ایام جوانی رفته است چون بادها

  
 آشکار و نهان رویم و سر بر پیري گَرد

 تارها بودند مانده بودم داده زلفهایم
  

 بود گشته معلق بید چنان سَروَم قامت
 اصواتها از بعضی زحمت به من شنیدم می

 

 کرده بودغربت و دوري ز اقوامم چنینم 
 دست تقدیرم چنین انداخت در این خارها

  
 موطنم بر روم دل صفاي بهر از گفتم
 ل رنجیده هم یادي کند زان یادهاد وین

  
 نبود ما رَدِ ز رَدي وطن بر رسیدم چون
 اغیارها آن در بنشسته و ویران ها خانه

  
 خودم درختان بینم تا دشت اندر رفتم
 دارها میکرد اره و بود بنشسته نفر یک

  
 نبود بیگانه ز کمتر وطن در من غربت

 کارها کردي اینگونه چرا حاکم اي آخر
  

 و کاشانه ما در وطن آخر کجاست خانه
 نارها درون آخر را، تو سوزاند  آه
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 شعر وحدت از م عسلی جاسبی
  

 مصطفی آمد بگفتا اي جمیع مردمان
 راحتِ دنیا و عقبی را همی گویم عیان

  
 من نبیِ مهر هستم در حریم کبریا

 دینِ من مهر است و مهر باید بماند جاودان
  

 بعد رحلت این یکی گفت و یکی چیز ِدگر
 اختالف آمد میان سنی و آن شیعیان

 
 عده اي با جهلِ خود آتش بیارِ معرکه

 گردید افزون درمیان این و آنکشته ها 
  

 سالها ز آن اختالفاتِ فجیعش می گذشت
 آمدش مردي به سیمايِ بزرگ مصلحان

  
 گفت وحدت را بشارت بر شما دادم کنون

 نی میان شیعه و سنی، که در کلِ جهان
  

 وحدتِ عالم بباید تا که مهر آید پدید
 ما همه مخلوق یک ربیم وهستیم زین مکان

  
 ته اي کافی نباشد در میانوحدت یک هف

 وحدتی باید میان جمع در کلِ زمان
  

 دینِ اسالم و یهود و دیگرِ ادیانِ ما
 جمله از بهرِ محبت آمدند با هر بیان
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 کشاورزي و آبیاري

 24 بلوك هر کردم ذکر قبال که همانطور کنند آبیاري تا بود ما بُلوك نوبت  رفتیم صحرا به برادرانم با زود  صبح
ساعت آب دو قنات ده و باال ده را می بست که از طلوع خورشید 
امروز تا طلوع فردا ادامه داشت. هر بلوك بنا بر مقدار زمینی که 

داشتند آب می بستند از آن جاییکه یک نفر نمی توانست هم آب 
ده و هم آب باال ده را همزمان داشته باشد این تقسیم بیندي بین 

ساعت نیمی از افراد بلوك آب ده و  12ه مثال افراد انجام میشد ک
نیمی آب باالده را ببندند تا از هر دو قنات به سر صبر استفاده کنند 

و آبشان هرز نرود که این نوبتها چرخشی بین اعضاي بلوك می 
 گردید.

ود، چون آب ده صبح نوبت آب ما ب 10ما(وال و بند) زمینهایی که می خواستیم آبیاري کنیم را درست کردیم ساعت 
دشت راستون بود با برادرم تا(دُله) بزرگه سرچشمه رفتیم و منتظر شدیم ساعت مقرر آب را ببندیم به هر حال این 

کار شد اصطالحا(راه آب) را در نظر گرفتیم و(رَدِ) آب را گرفتیم تا در طول مسیر آب به زمین کسی نرود و 
بیست دقیقه طول کشید تا آب به زمین رسید. کِشت هایی که در بهار  نشتی(وال و بند) زمینها را میگرفتیم تقریبا

انجام میدادند نیاز به آب زیادي داشت که بعضا هر هفته و بعضا دو هفته یکبار آبیاري میشدند گندوم و جو هم دیگه 
 .بودند شده زرد و  آخرهاي کارشان بود و خوشه کرده

 براي شبدر چیدن مشغول من همزمان و دادیم آب را بودیم کاشته) کدو و خیار(جات سیفی و لوبیا که زمینهایی  
د که در میگفتن) دَستغاله(آن به مردم میشد انجام کار این داس با که میکرد زیاد را گاو شیر شبدر. شدم گاومان

فلزي بود که با سایزهاي مختلف بود و براي مصارف درو گندم وجو و علف چینی و ... استفاده میکردند داراي تیغه 
سوهان تیز میکردیم. چندین بار دستم را با دستغاله بریدم تا اینکه به اندازه نصف کَردو شبدر چیدم. آبیاري تمام 

شده بود و ما شَبدرها را درون یک چادر مخصوصی که مادرم از سر هم کردن چند گونی پالستیکی درست بود 
می که روي االغ میگذاریم بتوانیم خودمان نیز سوار االغ شویم، ریختیم و به صورت خورجینی گره زدیم تا هنگا

 وسایلمان را جمع کردیم و به خانه آمدیم.
بعد از ظهر نیز براي علف چینی دور زمینها و جوبهاي زمین به صحرا رفتیم این علوفه را در آفتاب خشک میکردیم و 

ه و مقداري را هم اصطالحا(تَر چَر) میکردیم یعنی به براي آذوقه زمستان دامها استفاده میشد مانند شبدر و یونج
صورت تازه به دامها میدادیم. یک وسیله اي بود اره مانند کوچک که به آن (شبدریا شفدر بُر) میگفتند هنگامی که 

 شبدر یا یونجه و علف تر را میچیدیم با آن خرد میکردیم و با کاه مخلوط میکردیم و به گاو میدادیم.
درو گندم و جو نزدیک بود بایستی خرمن را براي آن آماده میکردیم. محلی بود که بیرون دشت و باالي چون زمان 

قنات بابا شیخ قرارداشت که به آن (خَرمَنون) میگفتند. تمام کشاورزان قطعه زمینی در این جا داشتند تا محصوالت 
از شام جهت آبیاري آب باال ده رفتیم چندین زمین خود را خرمن کنند، هر ساله این خرمنها را تعمیر میکردند، بعد 

را آبیاري کردیم هوا سرد بود و برادرم آتشی را روشن کرد تا من سرما نخورم من اصطالحا (سَرِه) یا(کُونه) زمین می 
و نشستم و به برادرم میگفتم تا آب را به کرت یا کَردوي دیگري ببندد و این کار را میکرد. ستاره ها با زیبایی 

درخشندگی در آسمان سو سو میزدند و چون مهتاب شب بود کوههاي اطراف نیز به خوبی دیده میشد هراز گاهی 
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صداي سگ و گرگ و یا شغالی از نزدیکی ها شنیده میشد در تاریکی از درخت سیبی که آنجا بود چند (سیب جی) 
آب را به خرمنون بردیم تا آن را آب کنیم. چیدم و خوردم هنوز نرسیده بود و (نَگَد) بود. کارمان که تمام شد 

آخرهاي آبیاري بود که خرمن مملو از آب شده بود و ما به طرف خانه برگشتیم از دور چند روشنایی را دیدیم که با 
ساعت به صبح مانده بود که ما به خانه رسیدیم. نزدیک قلعه که  2چراغهاي بادي جهت بستن آب میرفتند. کمتر از 

سه نفر را دیدیم که میرفتند آنها را شناختیم یکی از زنهابی ده موقع زایمانش بود و خانم(عمه رضوان) را رسیدیم دو 
 می بردند تا کمک کند وضع حمل نماید.

 

 کندو هاي عسل و عسل گیري در قدیم
 آنجا به که هنگامی رفتیم، خرمنون سمت به و ریختیم چادر یک داخل  از انبارکاه چندین سبد کاه برداشتیم

 شب که را خرمن ابتدا. بودند مشغول هم دیگري افراد رسیدیم
ذشته آب داده بودیم را با بیل کفی بیل زدیم تا علفهاي کف خرمن گ

خوب کَنده شود سپس مقداري کاه کف خرمن ریختیم و با پاي 
برهنه روي آنها راه میرفتیم پس از مدتی من کوزه آب را برداشتم تا 

بروم و آب بیاورم قنات بابا شیخ را شخصی بنام  به قنات بابا شیخ
شیخ علی جاسبی احداث کرده بود که از مردان با فضیلت روزگار 
خود بوده و کراماتی هم داشته است. سر قبر او رفتم و فاتحه اي 

ز آب کردم و خواندم این قنات آب دشت و مزارع روستاي( هرازجان) را تامین میکرد و بسیار با صفا بود. کوزه را پر ا
به سمت خرمن خودمان برگشتم چندین سنگ قبر نیز در بین راه افتاده بود که نشان از قبرستان قدیمی در این 

محل میداد وقتی رسیدم هنوز آنها مشغول بودند آنقدر این کار را انجام میدادیم تا کاه و گل مخلوط شوند و سفت 
یگر هم مشغول خرمن درست کردن بودند حاال کف خرمن صاف شود آقاي سید رضا جمالی و سیدآقا و چند نفر د

صاف شده بود و بایستی چند روز تحت تاثیر آفتاب خشک شود تا براي استفاده آماده گردد چندین ساعت این کار 
طول کشید در حین کار پدرم به خرمن آقاي جمالی رفت تا با او صحبت کند همینطور که خرمن درست میکردند با 

تگو هم میکردند هنگامی که به اطرافیها و اراضی نگاه میکردم سراسر محصول گندم و جو دیده میشد، جو همدیگرگف
ها به رنگ طالیی در آمده بودند اما گندمها هنوز سبز بودند هنگامی که بادي می وزید چنان موجی در مزارع ایجاد 

ه میشد که در دامنه کوه صاللت نزدیک می شد که انگار وسط بهشت آمده باشیم از دور دست یک سر گله دید
مزرعه صحرا خاك می چریدند و صداي زنگوله گوسفندان به گوش میرسید زنگوله هایی که به گردن بزهاي نر و یا 

میشهاي قِسِر می بستند را اصطالحا(کَلَک و نیمچه) می گفتند که صداي آن تا دور دستها میرفت دیگه نزدیک ظهر 
 به خانه برگشتیم . شده بود که با همدیگر

به خانه که آمدیم دور و برمان پر از زنبور و صداي زنبور بود پدرم گفت که یکی از کندوها اصطالحا(باره) کرده است 
در این فصل زمان زاد و ولد زنبور بود و هنگامی که تعداد زنبورهاي یک کندو زیاد میشد عده اي از آنها که تازه 

لکه شان از کندو خارج میشدند و برشاخه درخت و یا جاي دیگري می نشستند این متولد شده بودند به همراه م
 خروج زنبورها را میگفتند که کندو (باره یا بچه) کرده است.

کندوها را با نوعی ترکه شبیه زنبیل می بافتند که به صورت استوانه اي بود و ارتفاع آن حدود یک متر می شد و 
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ن کندو هاي استوانه اي شکل را کندوي زنبیلی میگفتند آن را به صورت افقی روي فقط از یک طرف باز بود که ای
 مالیدند می  گاو تازه  زمین قرار می دادند و قبل از اینکه زنبورها(باره) را درون آن بریزند به داخل آن مقداري پهن

 آن درون تازه یونجه یا و شبدر با سپس میکردند) اندود( نوعی به گاو پهن با یعنی شود گرفته خوب آن سوراخهاي تا
و معطر شود بعد درب آن را با یک پارچه و یا گونی می بستند و یک سوراخ هم  کنند کم را پهن بوي تا مالیدند می

در یک طرف ایجاد میکردند تا زنبورها رفت و آمد کنند. مدتی طول کشید تا اینکه آنها در روي یک شاخه درخت 
مواقع براي اینکه باره فرار نکند و به بیابان نرود، دو سنگ را به هم میزدند تا با صداي آنها نشستند رسم بود در این 

زنبورها زودتر یکجا بنشینند علت این سنگ زدن را نمی دانستم. پدرم با وسیله اي که به آن (باره گیر) میگفتند 
جعبه اي شکل که سر یک چوب بلند می بستند توانست آنها را اصطالحا(بگیرد). باره گیر وسیله اي بود از یک تخته 

و مقداري شیره شکر به آن می مالیدند تا زنبورها به خاطر شیرینی که در روي این تخته بود روي آن قرار میگرفتند 
و سر باره گیر را داخل کندو تکان میدادند تا زنبورها به داخل آن بریزند و سریع درب آن را می بستند حتی تا یک 

اخی را که براي رفت وآمد زنبورها ایجاد کرده بودند را نیز می بستند تا زنبورها در جاي جدید عادت کنند و روز سور
فراري نشوند به مرور این زنبورها شروع به تولید موم و نهایتا عسل میکردند بدون استفاده از شیره و شکر که عسل 

 آن بسیار عالی و خالص بود.
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 هفت شهر عشق از م عسلی جاسبی
  

 هفت شهر عشق را عبدالبهاء گردیده است
 چون بهاء و سید باب و فریدالدین برَست

  
 جملگی چون طالبی در وادي صبر و امید

 چون مسافر صبر دارد بهر مقصودي که هست
  

 پس اش آمد پدیدزین طلب عشق الهی از 
 آتش عشقش به جانان بند ها از هم گسست

 
 معرفت در رتبه سوم چو بحري در بحار

 قطره قطره جمع گشت و وحدتی آمد به دست
  

 چون موحد نغمه اسرار باالتر شنید
 هر قدم خلوتگهی زین نغمه ها پیموده است

  
 چون غنی گردید او زین غمکده شادي بدید

 جام خود بینی شکستخُمر باقی را چِشید و 
  

 غوطه خوردش در چنین بحر عظیمِ بی مثال
 حیرتش افزون بگردید وهمی در بُهت مست

  
 پس فنا گردید در بحر و بقاي ایزدي

 پرده ها افتاد و واصل شد به جانانی که هست
  

 گر که خواهی هفت شهر عشق را گردي تو باز
 هفت وادي را چو او بگذر، تو بینی هر چه هست
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 بار کردن االغ
ماه رمضان فرارسیده بود و در این روز عده اي روزه میگرفتند و عده اي معذوریت داشتند. با صداي سحر خوان از 

خواب بیدارشدیم من براي اینکه ذوقی داشتم 
بیدار میشدم و گرنه هنوز به سن تکلیف 

نرسیده بودم حدود یک ساعت به اذان صبح بود 
زد تا براي سحر بیدار  که مادرم صداي بچه ها

 شوند.
هر کسی که روزه میگرفت از اذان صبح تا 

مغرب نبایستی چیزي بخورد و یا بیاشامد و 
گناهان دیگر را نیز نبایستی انجام دهد قسمت اول که نخوردن بود راحت تر بود اما اعمال اصلی بسیار سخت تر بود 

 ندیم و دوباره خوابیدیم.به هر حال اذان را خواندند و وضو گرفتیم ونماز خوا
صبح زود با پدر و برادرانم براي درو چینی به اطرافی رفتیم ما اولین کسی بودیم که جوها را درو میکردیم زمین هاي 

اطرافی پر بود از انواع تیغ و خار که هنگام درو به دستان فرو میرفتند تیغ (خرگوش گیره) زیاد بود بعد از اینکه 
ادرم وسیله اي را که به آن (ساس و رستنه)میگفتند را روي زمین پهن کرد تا سیفالها را روي مقداري درو کردیم بر

 آن روي را جو و گندم) سیفالهاي یا ساقه( آن بگذارد و به خرمن ببرد. (ساس) از طناب کلفتی ساخته شده بود که
یفتد و با طنابی از ن االغ روي از بار تا میدادن قرار سیفالها این وسط در افقی صورت به هم چوب یک و میگذاشتند

همه طرف میبستند و به خرمنگاه می بردند. چند نفر الزم بود تا این بار را روي االغ بگذارد بعضی مواقع هم که بار 
را خوب نمی بستند وسط راه از روي االغ می افتاد که اصطالحا میگفتند بار(در رفته) است و مصیبتی بود تا دوباره 

ر کنند. به هر حال بار را محکم بستیم و روي االغ انداختیم و اصطالحا(چهار تنگش) را هم خوب بستیم تا در آن را با
طول مسیر نیفتد. به خرمن که رسیدیم کسی نبود بار را وسط خرمنی که ساخته بودیم باز کردیم و براي اینکه باد 

م روي(بافه ها) سنگ گذاشته بود تا باد نبرد. (بافه) مقدار آنها را نبرد چیزهایی را روي آنها گذاشتیم و برگشتیم. پدر
جو یا گندمی بود که در یک محوطه چیده میشد و در روي زمین میکاشتند و دوباره ادامه میدادند. هوا گرم بود و 
من تشنه ام شده بود ولی چون ماه رمضان بود کسی چیزي براي خوردن صحرا نمی برد من چون میخواستم روزه 

ه گنجشکی) بگیرم بایستی تا ظهر صبر میکردم. به هر حال دوباره باري را آماده کردیم و چندین نوبت به خرمن (کل
 هر به داشت وجود جوجه یا و تخم چند آن درون که میشد دیده  بلبلی و کبک بردیم هر از گاهی درحین درو النه 

نه خود باقی میگذاشتیم و معلوم ال در را آنها که میگفتند) لنگه گوشت(کند پرواز توانست نمی که اي پرنده جوجه
بود  11نبود سرنوشت آنها بعد از چیدن درو چه خواهد شد ممکن بود توسط حیوانات دیگر صید شوند. حدود ساعت 

 که به خانه برگشتیم، دربین راه درختان زرد الو و سیب که میوه هایشان رسیده بود هوش را از سر میبرد.
 براي بود رسم. رفتیم مسجد به و خوردیم ناهار من و پدرم که به لحاظ جسمی نمی توانست روزه بگیرد ظهر شد 
 و بخواند را خودش نماز تا فرستادند می ها روستا به واعظ یک دولت طرف از رمضان و صفر و محرم مثل ماههایی

طار آنجا باشد و اف و سحري تا میکرد مهمان را او شب یک اي خانواده هر نوبتی صورت به. بگیرد مردم از را پولش
شب بعد در خانه فرد دیگري بود گاها با زن و بچه به روستا می آمدند و خانواده ها در عذاب بودند. او که خسته نبود 

و استراحت کرده بود باالي منبر می رفت و شروع به موعظه میکرد و مردم خسته، پاي منبر خواب بودند و هر از 
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می خواست آنها را از خواب بیدار کند یک صلوات ختم میکرد. روز هاي اول استقبال میکردند اما رفته گاهی که 
رفته تعداد نماز خوانها کم میشد زیرا چیزهایی را میشنیدند که بارها شنیده بودند ضمن آنکه ازچایی و پذیرایی هم 

 خبري نبود.
در حال وزیدن بود و مانع از کار میشد چون گرسنه شده بودم به بعد از ظهر نیز دوباره براي درو رفتیم باد شدیدي 

 داخل دشت آمدم و یک شکم سیب و زرد آلو خوردم و چند سیب هم براي پدرم بردم .
کار درو اطرافیها چند روز طول کشید و نوبت به درو دشت شد این روزها همه مشغول درو چینی بودند در هر جا که 

ود از خوشه هاي جو که روي زمین ریخته بود زیرا بار سیفالها به زمین کشیده میشد و میرفتیم در طول راه پر ب
خوشه ها می ریخت خرمن پر بود از کوپه هاي جو تا خشک شوند و براي کوبیدن آماده شوند تمام قسمتهاي کاشت 

 .بود فرسا طاقت و سخت واقعا که میشد انجام سنتی و دستی صورت به محصوالت وداشت و برداشت

 

 خرمن کوب قدیمی
چون هوا گرم شده بود کسانی که میش و گوسفند داشتند می بایست بر حسب تکرار هرساله پشم هاي آنها را کوتاه 

کنند. از آن جاییکه اکثر دامهاي ما میش بود این کار 
را می بایست انجام میدادیم. صبح زود من و برادرم 

گوسفندان را قبل از اینکه گله در بیاید بیرون راندیم 
له بُمبَر) چَران چران به سمت سر چشمه و از (چا
 و کنیم کوتاه را گوسفندان پشم اینکه از قبل رفتیم. 

(واچینیم) آنها را باید در آب روان یا  اصطالحا یا
درون یک حوض یا استخر می شستیم تا هنگام 

(پشم واچینی) این کار راحت باشد ضمنا پشمها نیز 
بود که سر  قدري تمیز شده باشند. آفتاب طلوع کرده

قنات رسیدیم، آب قنات زیاد بود پدرم و دیگر برادرم نیز آمدند من گوسفندان را در کنار قنات نگه داشتم و آنها یکی 
یکی گوسفندان و بره ها را در آب سرچشمه شستند خیلی تمیز شده بودند بعد از ساعاتی کار تمام شد و قرار شد 

یم هنگام ظهر بود که آنجا رسیدیم و برادر و پدرم با وسیله اي که به آن بعد از خشک شدن آنها را به باب شیخ ببر
(دوکارد یا قیچی) میگفتند شروع به واچیدن گوسفندان کردند پشمها را در گونیهاي بزرگ کردیم و کار تا غروب 

بگیریم و یا  طول کشید هنگامی که گوسفندان را می شستیم شیرشان کم میشد و وقت این بود که بره ها را از شیر
اصطالحا (رِگا) کنیم. به هر حال بعد از اتمام کار آنها را با خاك سرخی که براي نشان گذاشتن گوسفندان بود، 
قسمتی از بدنشان را رنگ کردیم تا مشخص شود این گوسفندان براي چه شخصی هست. این کار را همه انجام 

ود البته گاهی آنها را داغ میکردند با انبر داغ روي صورت و یا میدادند تا گوسفندشان با کس دیگري اشتباه گرفته نش
گوش آنها عالمتی میگذاشتند بعضی از بزهایی که موي زیاد داشتند را نیز موهایشان را کوتاه کردیم تا از آن جهت 

 خارج گله از را آنها و میشدند مست اصطالحا نر بزهاي و ساختن نخ و طناب استفاده کنیم. در این فصل قوچها 
اییز با دیگر پ اوایل در را) نر بز یا کَل( و قوچ. نگیرند قوچ موعد از زودتر اصطالحا بزها و میش تا میکردند

 باشند خرجتر کم آنها دامداري تا باشد بهار اوایل یا زمستان آخرهاي آنها زایمان تا آمیختند می هم در گوسفندان 
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ماه از سال در بیابانها میچریدند و 9 و نداشتند خوبی توجه زیرا میکردند ولد و زاد سال در بار یک فقط آنجا در دامها
 آذوقه خوبی به آنها نمیدادند.

تقریبا درو جو تمام شده و خشک شده بود و وقت آن بود تا آنها را بکوبیم و محصول را برداشت نماییم. وسیله اي 
این وسیله داراي سه محور بود که به آن(گردنه براي این کار بود که به آن (خرمنکوب یا چون) میگفتند. 

 قرار دار سوراخ چوب دوتخته بین چون)میگفتند که داراي پره هاي فلزي بود و این گردنه پره دار به صورت افقی 
 شدن خرد باعث فرد سنگینی کار حین در تا بود شده تعبیه نشستن براي اي تخته چوبها این روي و میگرفت
 خرمن سیفالها بروي تکراري دور یک در و بستند می گاو یا االغ عقب در را وسیله این که شود ها ساقه و سیفالها

 رونی) انجام میدادند. هیچ وسیله اي جز این وسیله در آن زمان نبود. چون( یا کوبی
از سیفالها ابتدا کلیه جوها را در وسط خرمن روي هم میریختند و تا ارتفاعی باال می آمد سپس به طور مدور بخشی 

ر (آخوره کا این به میچرخید خودش دور و میرفت راه آن روي بر دوار حرکت یک در  را پهن میکردند که االغ
گرفتن) میگفتند. هر آخوره از سیفال تا بلغور شدن حدود دو تا سه ساعت زمان میبرد، در این بین ممکن بود(چون) 

 بلغورها را یک جا جمع میکرد و گردنه ها نمی چرخیدند.خراب شود که اصطالحا میگفتند (چون گرفته) یعنی 
(چون) را از انبار برداشتیم و با االغ به خرمنون رفتیم تقریبا اکثر مردم مشغول بودند و صداي جیر جیر چونها در هر 

گردن  خرمن و صداي (جغجغه) براي تند راندن االغها به گوش میرسید. پاالن االغ را در آوردیم و یک (گردنی) به
االغ بستیم این گردنی براي این بود تا طنابی که به(خرمنکوب یا چون) بسته بود را به آن بیندازیم و در عقب االغ 

 بچرخد. ابتداي کار االغ اذیت میکرد و به (آخوره) نمی رفت و میخواست از زیر کار فرار کند اما به مرور عادت میکرد 

 

 غربال کردن
آخوره را اصطالحا(ور می انداخت) یعنی هم برادرم از دو طرف 

از داخل و هم از بیرون. سیفالهایی که هنوز زیر خرمنکوب 
نیامده بودند را وسط آخوره میریخت تا خرد شوند. پس از 
ساعاتی اولین آخوره بلغور شد و جدا از سیفالها به همان 

صورت مدور دور خرمن جمع شد و از نو آخوره جدیدي گرفته 
خرمنون افرادي دیگري هم مشغول بودند حاج رضا شد. در 

رمضانی، آقا احمد نصراللهی، محمد قربانی، آقا یداهللا، 
آقارضاجمالی، سیداقا، سلطانعلی، فتح اهللا، مشتی، حسین نانا، 
حاج حبیباهللا، و بسیاري دیگر، هنگامی که بچه ها مشغول کار 

یا کمک همدیگر میکردند با آن همه سختی خیلی شاد بودند و  بودند اینها می آمدند و با همدیگر صحبت میکردند و
بچه هایشان با جغجغه هایی که داشتند با هم مسابقه میگذاشتند تا زودتر یک آخوره را بکوبند. چون ماه رمضان بود 

یخ میرفتند و آب بعضا چیزهایی را زیر پاالن االغ قایم میکردند و گاها میخوردند یا به هواي آب به االغ دادن به بابا ش
 میخوردند ولی به هر حال مراعات میکردند.

کار خرمنکوبی جو چندین هفته طول میکشید که البته بستگی به مقدار محصول و پشتکار طرف داشت. پس از 
) اینکه تمام سیفالها (بُلغور) میشدند دوباره همه آنها را وسط خرمن جمع میکردند و از نو دوباره آن را اصطالحا(نرمه
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کردند و همان کارها را دوباره انجام میدادند تا سیفالها به کاه تبدیل میشد و دانه هاي محصول جدا میشد. پس از می
این، همه آنچه کوبیده بودند را وسط خرمن جمع کرده و آماده باد کشیدن میشدند. باد کشیدن یا 

ر مواقعی که باد شدید بود کاه را به باال با فاصله اي اصطالحا(باددادن) با وسیله اي بود که به آن (یاشِن)میگفتند. د
می انداختند تا در مسیر پایین آمدن دانه ها جدا میشد و کاه آن با فاصله دو متر آن طرفتر میریخت که خود این باد 

 کشیدن نیز چندین روز طول میکشید زیرا تا زمانی که باد نمی آمد کار باد کشیدن تعطیل میشد. درغروبها که
 شدت وزش باد بیشتر میشد این کار سریع تر انجام میشد بعضا در شبها این کار را انجام میدادند.

به هر حال دانه ها از کاه جدا شده و با یک غربال یا (غربول) جو پاك کنی آنها را دوباره الک میکردند تا تمیز شود و 
ود که با نخ پشم میش یا بز لبافی میکردند و به شکل به (جوال) میکردند و به خانه می آوردند. (جوال) وسیله اي ب

 سه حدود) تبریز من( هر و داشت ظرفیت تمیز گندم یا جو) مَن 40کیسه هاي بزرگ می ساختند هر جوال حدود(
الغ ا روي را آن نفري چند سپس میکردیم جوال به را آن بود حلبی) پیت(یک که اي پیمانه با. داشت وزن کیلو

جوالها گوشه هایی داشتند که به صورت خورجینی روي االغ قرار میگرفتند و با یک تکه چوب که به آن میگذاشتیم، 
(اِشکیل) میگفتند به هم گره میزدند تا از روي االغ نیفتند، االغ در زیر بار واقعا خسته میشد و عرق میکرد. بعد از 

بودند را جدا میریختند که به آن (کوزَل) میگفتن با  این که کار غربال تمام میشد بخشی که هنوز دانه ها جدا نشده
(کوزل کوب) آنقدر روي کوزلها میزدند تا آن دانه ها نیز بیرون بیاید(کوزل کوب) یک چوب ضخیم و کلفت به ارتفاع 

آنکه کار تمام  تا) رختکوبه(مانند میزدند کوزل روي آن با ساعتها که سانت 20 حدود یک متر بود و ضخامت حدود
شود. با جاروهاي(برگ روبی) خرمن را جاروب میکردند و با (قربول)خاك گیري ته مانده ها را هم تمیز میکردند و 

 کار به بردن کاه خرمن میرسید.
با وسیله اي که به آن (قناره) میگفتند و باز هم از نخ پشم میش و یا موي بز ساخته شه بود، کاه را به انبار یا 

دون) می بردند که آنهم به صورت خورجینی روي االغ قرار میگرفت و با طناب یا (اشکیل) بسته میشد و درب به(کا
قناره ها را نیز براي اینکه کاه نریزد دربند میگذاشتند. گاها این قناره کاه را بایستی تا پشت بام کادون ببرند و از 

 کار سخت و طاقت فرسایی بود.دریچه اي که روي (کادون) بود به انبار میریختند که 
کار کشاورزي واقعا پر زحمت و کم درآمد بود و نان بخور و نمیري عاید کشاورزان میشد تازه عده اي که ارباب 

داشتند می بایست بعد از این همه زحمت سهم ارباب را اول تحویل میدادند و اگر چیزي می ماند براي خودشان 
 سهم یک رعیت و میبرد سهم سه ارباب یعنی میکردند یک و  میکردند و گاها سهمیبردند که تقریبا با ارباب نصف 

 .برد می

 خشک کردن میوه ها
مادرم صدایم زد تا کمکش کنم هنگامی که روي پیش ایوان خانه رفتم 

دیدم او مشغول هست. در این فصل درختان زرد آلو و سیب ترشی و 
سیب اول تابستانی میوه هایشان میرسید. چون نگهداري آنها سخت بود 
و به بازار هم ارسال نمی شد این میوه ها را خشک میکردند، زرد آلوها را 

جدا میکردند و دو نیم میکردند که میگفتند(آله) کردیم و روي  از هسته
یک پارچه جلو آفتاب میگذاشتند تا خشک شود به آن برگه زرد آلو یا 

(ترش اله) میگفتند و در زمستان بعنوان آجیل استفاده میشد همچنین سیب درختی را نصف میکردند و خشک 
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شی هم خوراك دام می شد. در این فصل همه کارها به هم می رفت میکردند که به آن (سیب آله) میگفتند البته بخ
و وقت سر خاراندن نداشتند از یک طرف برداشت خرمن و از طرفی وجین محصوالت بهاري و از طرفی کارهاي 

 یومیه .
اه من توانستم بوته هاي خاکشیر را که خشک شده بود را خرد کنم تا دانه هاي آنها بیرون بیاید. خاکشیر یک گی

خود رو بود که در فصل بهار برداشت میشد و دانه هاي آن فواید دارویی داشت مانند قدومه، بنفشه، پیدونه، 
 یا و دارو بعنوان مردم که گیاهان دیگر و زنجفیلجه،  خُرفه، کمادون، محمدي، گل ختمی، گل پنیرجه، گل سَلمه، 
 ند.میکرد استفاده آن از غذاها کردن معطر

تمام شد من یک سفره نان برداشتم و براي پدرم به صحرا رفتم آنها مشغول وجین کردن لوبیا ها بودند. کارمان که 
علف هاي هرز که به واسطه کود گوسفندي در زمینها سبز میشد مانع از رشد محصول بود و بایستی آنها را از زمین 

انجام دهم به شرطی که پا روي بوته هاي لوبیا جدا میکردند که عمدتا (سَلمه) بود. من هم یاد گرفتم این کار را 
 نگذارم.

بوته هاي خیار تازه خیار داده بودند و اصطالحا(نوبري) داشتند و کدوها نیز داراي کدوهاي ریز بودند. پدرم مقداري 
د و به ندرت خیار از (خیار زار )چید تا به خانه ببریم. چون بذر آن زیاد خوب نبود خیارها کوتاه و (قره قوزاله) بودن

خیار قلمی داشتند و جالب بود دوباره از همین تخم براي سال آینده استفاده میکردند یعنی بعضی از خیارها که 
بزرگ میشد را براي (خیار تخم) نگه میداشتند و تخمه هاي آنها را بعد از زرد شدن خیار جدا میکردند و براي کشت 

برگشتیم و پدرم بعد از ناهار گفت تا کمک کنم تا از کندوهایی که عسل  مجدد استفاده میکردند. هنگام ظهر به خانه
دارند عسل بگیرد. تقریبا هر چند روز یکبار به آنها سر میزد تا مراقبت شوند. یک کاله توري به سرش انداخت و به 

میکرد درون آنها پر من گفت اگر زنبوري نزدیک شد دستت را تکان نده تا نیشت نزند. درب کندو هاي زنبیلی را باز 
از زنبور بود و به سر و کله مان می ریختند مومهاي عسل را از آنها خارج کرد و داخل یک دیگ مسی بزرگ گذاشت 
و یک تشت را نیز پر کرد تا بقیه براي چند روز دیگر انجام شود مقداري هم براي خوراك زنبورها باقی گذاشت. عسل 

دیم تا شهد آن گرفته شود و مقداري هم با موم باقی ماند چون بعضی از را گرم کردیم و از یک صافی رد نمو
مشتریان با موم و برخی بدون موم می خواستند. عسل به رنگ طالیی و بسیار خوشمزه بود. چند زنبور دست و 

 صورت من را گزیدند که سرخ شده بود و باد کرده بود ولی از کارمان منصرف نشدیم .
تمام نشده بود که گندم چینی شروع میشد و بعضا تداخل هم داشت. گندم چینی هم از اطرافی هنوز کاه برداري جو 

ها شروع میشد طبع درو جو سرد بود و گندم طبعی گرم داشت در جو چینی بیشتر بدن درد میگرفتیم. زمینهاي 
داشتند. درو و کوبیدن آن هم گندم بیشتر بود زیرا قوت آنها بود و به نوعی نان سراسر سالشان را از همین گندمها 

 کوپه از خرمنها دوباره و بودند کرده شروع نیز را چینی گندم افراد از  بیشتر زمان میبرد. تقریبا همه به جز اندکی
 .بود شده پر گندم سیفال هاي

حل چهار تاقی جمع درم عید نماز براي مردم زود صبح ساله هر رسم بر بنا  رسید، فرا فطر عید روز باالخره
 روح شادي براي را مبرات و خیرات همان و  میخواندند، گذشتگان در براي را نو سال نماز که جایی همان شدند، 

 در مردم که بود جماعت نماز آخرین فطر عید روز ظهر نماز. برگشتند هایشان خانه به و کردند نثار درگذشتگان
ق واعظ را بدهند تا برود. یک نفر مسئول جمع کردن پول میشد و حقو بایستی این از پس و خواندند می مسجد

مبلغی را جمع میکردند و به او میدادند مقداري هم گردو و یا محصوالت کشاورزي نیز همراه او میکردند تا او راضی 
 و خشنود باشد.
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  شعر سوزِ دل

  

 صحرا زدم من روزگاري روزها بر دلِ
 تا که آرامش بگیرد از درونم سوزها

  
 آرزو هزاران با را لبک نی دمیدم می

 سوزها آن شد بیش نی خسته صداي از
  

 لبک نی با شد آرام پر بشکسته طایرِ
 سوزها در من چو را بالی بشکسته دید که تا

 

 کوه را رقص آمد از پژواك نا آرام نی
 هاي نی درون سوزها چون شنید از ناله

  
 ر رودي به جوش آمد چو احوالم بدیدد آب

 غُل زند دیگِ وجودم هردمش زین سوزها
  

 زند آتش نی پژواك و دل سوز این دیدم
 سوزها خیال این و جوي و وکوي بحر و بر
  

 انداختی آتشی منزل به خود  بگفتا دل
 سوزها این آتش نشاند تا خواهد اشک

  
 بها تعالیم از را مُصحفی بخواندم چون
  ستان شد درونم، با تمام سوزهاگل چون

 جاسبی عسلی م                                       
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  جاسبی عسلی م از بشر بقاي شعر

  

 این همه جنگ و ستم حاصل جهل بشر است
 همه فقر و جدایی ثمر این شرر استاین 

  
 کره خاکی ما هر طرفش خونریزي است

 این چه ظلمی است که قائم به حقوق بشر است
  

 قحطی و خشکی و نا امنی و سیل و طوفان
 جاي جاي کره خاکی ما منتشر است

 
 چه بال هاي عظیمی که بشر بر خود ساخت

 ناله مادر سرگشته زبیداد و زجنگ بشر است
  

 مردم دنیا نه پی خون ریزي است توده
 حاکم مانده به ره در پی توپ و تشر است

  
 گر تعصب بنهیم و به تفکر باشیم

 سیه و زرد و سفید مختلف اما بشر است
  

 هر کسی دین خودش داشت بگو داشته باش
 بهترین دین، نگاهش به حقوق بشر است

  
 کره خاکی ما نعمت محدودي هست

 ه فکر بشر استماندن نعمت فوق بسته ب
  

 گفته مرد بزرگ است که او می فرمود
 صلح و مهر است که ناجی و بقاي بشر است

 جاسبی عسلی م                                                  
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 تهیه کتیرا از گون هاي بیابان
درو گندم هم بعد از چندین روز طاقت فرسا تمام شد و به همان ترتیب که خرمن جو را کوبیدیم، خرمن گندم را نیز 

 که کسی مشغول شدیم. رسم بود در سر خرمن براي 
 اي سهمیه میداد انجام نیز را ده سلمانی یا و بود دالك
 از و نداشت کشاورزي زمین او زیرا. میگذاشتند کنار
 تا میکرد درست را خرمنی ها سهمیه این کردن جمع
 هر) ممدلی اوس( آقاي. باشد داشته گندمی نان براي

رمنی را سر میزد و سهمیه اش را میگرفت خرمن او خ
 در خرمنون پایین بود .

در حالیکه روي (خرمنکوب یا چون) نشسته بودم 
افرادي را دیدم که در(مُور سُرخها) باالي بابا شیخ کاري 

میدهند. از برادرم پرسیدم که آنها چکار میکنند او گفت که آنها کتیرا از گون هاي بیابان میگیرند. به این را انجام 
افراد(کَتره کَن یا کتیرا کن) میگفتند که دراین فصل مشغول بودند. آنها تیشه پاي درختچه گون را مقداري گود 

دند و رها میکردند مایعی که در ریشه گون بود بیرون میکردند و ریشه گون را با یک تیغ یا چاقو اندکی برش میدا
میریخت که به آن کتیرا میگفتند و فواید دارویی داشت آنها هر روز به این کار مشغول بودند فرداي آن روز به 

 مرتبه سه تا را برش ،هر میکردند جدا را شده خشک کتیراي و میزدند سر بودند زده  گونهایی که برش یا تیغ
آسیبی به  و نداشت هم منعی زیست محیط نظر از که کنند برداشت را شده خارج مایع و بزنند سر بود مکنم متوالی

 مرتع نمی زد.
یک سر گله سنگین در زیر مزرعه (سردیون) مشغول چرا بود. آن گله قمی ها بود که صحرا را جهت چَراي دامشان 

ماه صحرا را اجاره میکرد و پول آن جهت  2اجاره کرده بودند. هر ساله یک گوسفند دار از قم می آمد و براي مدت 
وسط(شیطیلی) هم از چوبدار میگرفتند تا چند روز  مصارف آبادانی ده استفاده میشد البته بودند کسانی که این

 این بودن خوب بعلت هم نراقیها البته. بیاید تر پایین اي محدوده یک از نداشت  اضافه تر بماند. گله قمی ها حق
 ا از صحرا میشد.آنه گله راندن بیرون و دعوا به منجر که آوردند می قانونی غیر را گوسفندانشان دایما صحرا

هر ساله از طرف ده یک نفر را بعنوان دشت بان مشخص میکردند تا در طول روز در دشت در حال رفت و  به رسم
آمد باشد تا محصولی از کسی جابجا نشود ویا خرمنی آتش نگیرد و مبلغ نا چیزي هم میگرفت آقا محمد مسعودي 

 مدتی در این کار بود.
تی در این محدوده چرا داشت که به آن(جاسیفالی) میگفتند هنگامی که درو گندم و جو تمام میشد گله ده تا مد

 چون دانه گندم و جو در این زمینها ریخته بود گوسفندان را خوب چاق میکرد.
چند آخوره بلغور کرده بودیم تا اینکه ظهر شد و به خانه رفتیم. ناهار حاضري داشتیم مادرم از کشکهایی که داشتیم 

(کشک سابی) میگفتند ریخت و مشغول کشک سابیدن شد. کشک سابی ظرفی مقداري را در ظرفی که به آن 
سفالی بود که داخل آن لعابی داشت و زبر بود مقداري آب داخل آن میریختند و کشکهاي خشک را با دست در 

درون این ظرف بر روي زبري می مالیدند در اثر سایش کشک، دوغی درست میشد که به آن مقداري سبزي خشک 
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ردو وکشمش اضافه میکردند و مقداري نان خشک درون آن(تلیت) میکردند که به آن(کُالسیا) میگفتند که و مغز گ
 آن کنار در داشت سرد طبعی چون بود خوشمزه و چسبید می بسیار و بود خوبی و  سالم غذاي  براي تابستانِ گرم

از(آبدوغ خیار) استفاده میشد. بعد از این خوراك . گاها نیز براي ناهار میکردند میل نیز شکري حلوا یا و شیره ارده
 خواب خوبی میکردیم و هر کس سر کار خودش میرفت.

 

 فروش بستنی سنتی
نزدیکیهاي غروب بود که صداي آشناي بوقهاي ممتد و پیوسته یک موتور سوار، توجهم را جلب کرد. در فصل 

تابستان و گرما فردي در کوچه ها می چرخید و با 
حضور خود را اعالم میکرد. همه  بوق زدن

میگفتن(اکبر مشتی) آمده و بچه ها و جوانها دوان 
دوان در پی موتور سوار می دویدند تا در جاي 

مخصوص بایستد. در پشت یک موتور یا ماها یک 
ظرفی گذاشته بود که داخل آن بستنی معروف اکبر 

مشتی بود در روستاها میچرخید و بستنی میفروخت. 
از مادرم پنج ریال گرفتم و یک کاسه مسی  با اصرار

بزرگ را برداشتم و به محله پاچنار رفتم. دور تا دور او را جمعیت فرا گرفته بود و هر کسی تقاضاي بستنی داشت. با 
وجود اینکه سالیان سال از آن روزها گذشته است و بارها و بارها بستنی خورده ام هنوز طعم آن بستنی در ذهنم 

ت. از میان جمعیت خود را به او رساندم و پول و ظرفم را دادم تا به اندازه آن بستنی بگیرم. کاسه را از پایدار اس
بستنی زعفرانی مغز پسته اي پر کرد و دوان دوان در حالیکه در بین راه به آن ناخنک میزدم به خانه برگشتم. 

 آنقدري بود که همه اهل خانواده از آن میل کنند و حظ نمایند.
با صداي اذان مغرب که همیشه مقارن بود با آمدن گله براي جدا کردن گوسفندان دمِ طویله ایستادم. صداي زنگوله 

گوسفندان و طنین اذان مغرب با صداي مرحوم موذن زاده و یا ذبیحی(بعدا ها فهمیدم این صدا براي این بزرگان 
 در گوسفندان آمدن تداعی میشنوم آنها صداي با  ذان رابوده است) جلوه زیبایی را می آفرید و هنوز هم که صداي ا

یم پس از سر شماري متوجه شدیم که چند تا کرد) جا(اصطالحا را گوسفندان همه که هنگامی. میشود ایجاد ذهنم
از گوسفندان نیامده اند. ابتدا فکر کردیم که(غریب) رفته اند یعنی در طویله شخص دیگري رفته اند اما پس از مدتی 

یدیم دیگران هم همین مشکل را دارند و گوسفندان آنها هم نیستند با مراجعه به چوپان آن روز فهمیدیم که د
تعدادي از گوسفندان در کوه مانده اند و چوپانان متوجه نشده اند و اصطالحا گله( بُرشده) بود یعنی تعدادي از 

بودند. همان موقع کسانی که گوسفندانشان جا مانده گوسفندان در حین چَرا دور از چشم چوپانان در دره اي مانده 
بودند تصمصم گرفتند در پی آنها بروند. با چوپانان و چراغهاي بادي به را ه افتادند تا در مسیري که آن روز گله بوده 

نند عده اي است بروند و آنها را پیدا کنند. شب هنگام آنها تمام مسیر را زیر پا گذاشتند و نتوانستند آنها را پیدا ک
برگشتند و عده اي در کوه به جستجو ادامه دادند زیرا ممکن بود که گرگ آنها را از پاي در آورد. آن عده تا فرداي 

آن روز به جستجو پرداختند تا اینکه نهایتا ردِ آنها را در دره(زنجون) پیدا کردند که متاسفانه فقط چند گوسفند زنده 
وسفند را گرگها دریده بودند و بعضی را هم زخمی کرده بودند. زخمی ها را به ده گ50مانده بودند و الباقی حدود 
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آوردند. از دهان آنها کف بیرون می آمد زیرا ویروس هاري به آنها سرایت کرده بود. مرحوم حاج مانده علی که به آن 
 افاقه بعضا که بمانند زنده شاید تا میگذاشت گوسفندان زخم روي بر و میکرد داغ را  (موندِعلی) میگفتند سنگ

ویروس داشت.  آنها گوشت زیرا نکردند هم ذبح را گوسفندان هاري ویروس ترس از. مردند می هم بخشی و میکرد
 الشه گوسفندان را به دشت بردیم و پاي چند درخت چال کردیم .

. دست و صورت همه آفتاب دیگه تقریبا گندم کوبی تمام شده بود و نوبت بردن(کاه و کُت) به انبار رسیده بود
سوخته شده بود زیرا در زیر آفتاب هر روز از صبح تا شام کار میکردند با آنکه از وسیله اي بنام (آفتابگردون) استفاده 

میکردند ولی این سوختگی مشهود بود. آفتابگردون از جنس چرم بود که از دو طرف بند داشت و مانند نقاب کاله 
ور خورشید به صورت جلو گیري میکرد بر روي پیشانی می بستند و بند آن را از پشت سر بود و از تابش مستقیم ن

 گره میزدند.
موقع غروب بود که(اوس ممد علی) صداي پدرم زد و او را در یک مراسم عروسی دعوت کرده بود. رسم بود در 

ا را دعوت میکرد از کارت عروسی یا مراسمهاي این چنینی یک نفر از طایفه داماد یا عروس به خانه ها میرفت و آنه
دعوتنامه هاي رسمی و مکتوب خبري نبود. مسئول این کار(اوس ممد علی) بود که هم سلمانی ده بود و هم کارهاي 

این چنینی انجام میداد. او از آواز و ترانه هاي خانم (حمیرا) خواننده معروف بسیار خوشش می آمد و به آن گوش 
 میداد.

 

 حنا بندان
هنگامی که پسر به سن ازدواج میرسید که عمدتا بعد از گذراندن سربازي و یا در حین خدمت سربازي بود، پدر و 

مادرش بر آن میشدند تا براي او همسري پیدا کنند هر کسی را پدر و 
مادر پیشنهاد میدادند پسر قبول میکرد عمدتا ازدواجها درون فامیلی 

و با هم بزرگ شده بودند. یک نفر بود چون از همدیگر شناخت داشتند 
بزرگتر را ابتدا به منزل پدر دختر می فرستادند تا اگر نظر خانواده دختر 

کردند و حلقه اي به مثبت بود مادر و پدرِ پسر رسما خواستگاري می
انگشت دختر می انداختند و چادري هم سر او می انداختند تا مشخص 

رسما نامزد میشدند و کنند این دختر براي پسر آنها است و 
اصطالحا(پاگیره) می نوشتند. البته دختر هم خیلی در تصمصم پدر و 
مادر و ازدواجش نقش نداشت و اگر پدر و مادر عروس راضی بودند او 

هم مجبور به این ازدواج میشد که شاید قلبا فرد دیگري را دوست داشت ولی اجبار در کار بود. به هر حال مدت 
بازي کوتاه بود زیرا می ترسیدند حرف و حدیث زیاد شود. مراسم عقد و عروسی هم تقریبا یکی بود  نامزدي و نامزد

که توافقی بود، اما در مواقعی هم با فاصله انجام میشد، هزینه مراسم عقدکنان به عهده خانواده عروس و هزینه 
را دعوت میکردند و در منزل خانواده عروس مراسم عروسی به عهده خانواده داماد بود. در مراسم عقد کنان بزرگانی 

جمع میشدند تا مشخص کنند که داماد و یا پدر عروس چه چیزهایی را در نکاح دختر می دهد و توسط شخصی 
ثبت میشد. رسم بود پدر به پاس زحمات پسر یک مقداري زمین مزروعی و یا چند دانگ خانه و بز و یا گاوي را به 

زیر انداز در اختیار آنها میگذاشت. هر خانواده اي بنا بر وسع خود چیزي را به عروس و  آنها میداد و گلیمی براي
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داماد میداد صحبت از سکه و عقد آنچنانی نبود پدر عروس هم لوازم ابتدایی یک زندگی مشترك را به دخترشان 
دست لحاف و تشک و ظرف میدادند تا در زنگی مشترك هر چه را میخواهند خودشان کار کنند و پیدا کنند، چند 

مسی و سیخ و سه پایه و لوازم ابتدایی براي یک زندگی ابتدایی، به حاضرین شیرینی و شربت میدادند و با شعر و 
بیتی که یک نفر می خواند و با بزن و بکوبی تقریبا این مراسم تمام میشد تا زمان عروسی فرا برسد و دختر 

 صورت لزوم عقد محضري هم ثبت شود.اصطالحا(عقد بسته) میشد تا اینکه در 
در طول زمان عقد بستگی اگر مناسبتهایی بود خانواده داماد با یک چشم روشنی که عمدتا یک کله قند و یا نقل و 

گاها تکه اي طال بود به منزل عروس میرفتند و به او هدیه میدادند از زمان عقد تا عروسی خانواده عروس فرصت 
را تهیه کنند و هر زمان که آماده می شد خبر میدادند که جهاز عروس آماده است و مراسم  داشتند تا جهازیه عروس

 عروسی را دایر کنید.
شب قبل از عروسی, مراسم حنا بندان بود که در حمام انجام میشد قبل تر به حمامی خبر میدادند که این مراسم را 

مبلغی هم بابت این زحمت اضافی به رسم به او میدادند.  داریم و حمام را گرم بگیر زیرا مصرف آب زیادتر میشد و
صبح عروس را به حمام میبردند و در آنجا تمام زنها به رسم شادي حنا می بستند و به سر عروس و دست و پاي او 

نیز حنا می بستند و در داخل حمام بزن و برقص میکردند و شربت و شیرینی میدادند هنگام غروب حنا بندان داماد 
را از درب منزل تا درب حمام مشایعت  داماد  ود با(چراغ توري یا زنبوري) که نور زیادتري داشت مردم و جوانهاب

 تعارف شیرینی و شربت مردم به  میکردند از درب خانه داماد تا حمام خانواده هایی که در طول این مسیر بودند
 و زدند می و  شکستند می عروس و داماد پاي جلوي در مرغ تخم و میکردند دود اسفند داماد براي و میکردند

ندند تا او و دیگران هم در حمام به دست و سرشان حنا ببندند. آقاي(اوس علی اکبر تخت میخوا رباعی و میرقصیدند
کش) که سُرنا زن و دُهل زن محل بود در جلو جمعیت بود و نوازندگی میکرد و جوانها می رقصیدند و مبلغی هم به 

سانی که شعر و بیتی بلد بودن در ک مسیر طول در میدادند، داماد و عروس خانواده  شگون به او در آخر مراسمعنوان 
جلو جمعیت و داماد می ایستادند و با یک رباعی دل حضار را شاد میکردند در این ابیات که عمدتا نصایحی در بر 

میگفتند و بعد از هر مصرع حضار جهت تایید  داشت به داماد چیزهایی را گوشزد میکردند و از عشق و عاشقی
کلمه(بله) را با صداي بلند تکرار میکردند. مثال یکی از رباعیها این بود که فرد می خواند(گِلی خوشبوي در حمام 

روزي)مردم با صداي بلند میگفتند(بله)رسید از دست محبوبی به دستم(و باز مردم میگفتند(بله) بدو گفتم که 
ري(بله)که از بوي دالویز تو مستم(بله) و تا آخر این شعر را ادمه میدادند و پس از آن به حرکت می مُشکی یا عبی

افتادند در پشت سر مردها زنها نیز بودند تا به حمام می رسیدند. آقاي(اوس ممدلی)که سلمانی محل بود در حمام 
ت سر و صداي همهمه مردم با صداي به هم داماد را اصالح میکرد و هم به سرو دست داماد و دیگران حنا میگذاش

خوردن لگن ها در داخل حمام و کف و سوت جوانها منظره اي زیبا و فراموش ناشدنی را خلق میکرد که نشان از 
 ممدلی اوس به شگون بعنوان هم مبلغی  شادي و طراوت و زندگی و سر زندگی مردم بود. دست آخر دو خانواده

تا براي فردا  میشدند آماده حالیکه در گشتندمی بر منزل به و میکردند خلق را زیبایی و شاد هاي صحنه که  میدادند
 در مراسم عروسی شرکت کنند.
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  جاسبی عسلی م از خواهی  حق شعر

  

 حق خواهی درماندگان گفتا که دیدي در وطن؛
 از توده مستضعفان شورش بُوَد؛گفتم که این 

  
 بر هجمه این کاروان گفتا چه پاسخ می دهد،

 در پاسخ این مردمان گفتم که نامردي شود،
  

 کوشش کنند در این کران چند نوبتی هر سالیان،
 تا حق خود گیرند ولی، آدم کشی هست در میان

 
 از جنس مردم در وسط، آمد چو گرگی در کمین

 درید چون درندگان او در لباس میش بود،
  

 این گلهِ هر سو روان، هرگز ندارد پاسبان
 هر روز یک گرگی زند، بر گله هاي بی نشان

  
 روبه بگیرد اُوگجی، چون گله گرگی میشود

 این را بگویم هم وطن، این گرگ گشته ناتوان
  

 هر ملتی مخمور گشت، از حقه هاي مذهبی
 آزادي خود را دهد، بر روضه هاي روضه خوان

  
 ما خسته دوران شدیم، از اختالس مخلصان

 باید که یک نوري رسد، از وحدت ما در جهان
  

 گر وحدتی آید میان، آه و فغان هم کم شود
 اي هم وطن کوشش نما، باید شویم موجی روان

  
 کران، باید که پی در پی شوداین موجهاي بی

 تا راه یابد قطره ها، بر بحر این کون و مکان
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 برق سوررسم 

 هاي سینی جوانان و زنان از اي عده سر روي بر  و شده جمع مردمی دیدم و دویدم بیرون به شد پا بر  صداي هلهله
 و نبات و نقل از ها سینی آن داخل که دارد قرار روحی و مسی بزرگ

چه گرفته تا حبوبات و چیزهاي دیگر که روي آنها را با پارچه پار و قند
رنگارنگ پوشانده بودند تا به خانه ببرند این رسم را هاي تمیز و 

اصطالحا(برق سور) میگفتند و می گفتند دارند برق سور فالنی را می 
برند. ناگفته نماند که قبل از مراسم عروسی کلیه اقالمی را که خانواده 
عروس به عروس می داد تا با آن زندگی مشترکشان را شروع کنند را 

) سیا یا و سیاهه یا سیاق(اصطالحا که کردندمی ثبت  طی مراسمی
 را جهاز و میکرد امضا داماد و بزرگان و نموده مشخص بعضا قیمت با بود چه هر لیستی طی را اقالم یعنی میگفتند

 و شربت و شیرینی و بزن و بکوبی هم داشت. میگفتند)بَرون جهاز( که میبردند داماد خانه به
داماد و عروس را اصطالحا آماده میکردند از آرایش گرفته تا پوشاندن لباس زیبا  چند ساعت قبل از مراسم عروسی،

به عروس و داماد. آقاي(اوس ممدلی) لباس به داماد می پوشانید و در حین لباس پوشیدن نقل و شکوالت و سکه بر 
داماد میگرفت و انعامی از سر او نثار میکردند و موهاي او را شانه زده و با آینه اي که در دست داشت رو به روي 

 داماد که رسم بود می گرفت.
هنگام غروب در حالیکه دو نفر ساقدوش در دو طرف داماد ایستاده بودند با در دست داشتن دو(چراغ زنبوري) در 

طرفین داماد به همراه جمعیت به طرف منزل عروس می رفتند تا او را به منزل داماد بیاورند. در بین راه همان 
که در مراسم حنابندان بود عمل میشد رقصدن و پایکوبی و سُرنا و نقل و شیرنی و شربت در بین راه و شاباش  شکلی

 دادن به رقاصها تا رباعی خواندنهاي پی در پی.
خانواده عروس منتظر بودند تا داماد بیاید، عروس از خانواده اش خدا حافظی میکرد و گریان از خانه خارج میشد زیرا 

شب دوري از پدر و مادر و خانواده اش در طول عمرش بود. دو باره جمعیت به طرف منزل داماد که منزل اولین 
پدري ایشان بود حرکت میکردند در بعضی مواقع نیز عروسی در منزل بستگان بر قرار میشد زیرا منزل داماد 

ضبح میکردند و تخم مرغی را گنجایش کمتري داشت. هنگام ورود عروس به خانه داماد یک گوسفند جلو پایش 
میشکستند و داخل میشدند. در قسمت خانمها مشغول بزن و برقص بودند و در قسمت آقایون هم همینطور بود تا 
چندین ساعت این مراسم به طول میکشید و پس از صرف شام جمعیت میرفتند و عروس و داماد در اتاق(حجله) 

ه عروس و یک نفر از خانواده داماد در پشت در(حجله) می نشستند تا قرار میگرفتند. رسم بود یک نفر از خانواد
 را بود آن در بود دختر بودن بکر و داماد بودن مرد از نشانی که را دستمالی تا و برساند پایان به را زفاف شب  داماد

 وس بدهند .عر خانواده تحویل
فرداي شب عروسی رسم بود که داماد و عروس صبح زود به منزل خانواده عروس جهت دیدن مادر زن میرفت و 

اصطالحا(مادرزن سالم) میگفتند و پس از هدیه گرفتن به خانه خود برمیگشتند و مراسم (پاتختی) شروع میشد در 
داماد هدیه میداد تا در زنگی خود استفاده این مراسم هر کسی به اندازه وسع خود چیزي و یا پولی را به عروس و 

کنند و اصطالحا میگفتند(کاسه قرض و فرض) است یعنی ما براي بچه هاي آنها میبریم و آنها نیز در مراسم بچه 
هاي ما میآورند که هدیه ها گاها ثبت میشد که کمتر پول و یا نقدینگی بود بیشتر خوراکی و یا وسیله زندگی 
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بنام ماه عسل و مسافرت رسم نبود و از فرداي عروسی، عروس و داماد دوش به دوش همدیگر کار  ابتدایی بود. چیزي
میکردند و تا زمانیکه داماد خانه اي نساخته بود و یا نخریده بود آنها تا مدتها در منزل پدر داماد یک اتاق داشتند و 

تند هر چند کمبودهاي زیادي را تحمل زندگی میکردند ولی خرج و مخارج آنها جدا بود. زندگی شیرینی داش
  میکردند ضمنا چیزي به اسم شیر بها مرسوم نبود.

 

 بادام چینی
تقریبا اواسط تابستان بود و اصطالحا (باد خُنُک) زده میشد 

یعنی از شدت گرما به نوعی کاسته میشد و با توجه به اینکه 
 هنوز خرمن و خوشه وسط بود و کاه و کُت در بیرون داشتیم
زمان برداشت بادام می رسید. درختانی که پیش رس بودند 

بادامشان از پوست جدا میشد و اصطالحا می ترکیدند یا 
(قاقال) میشد که زمان(بادام روفی و یا روبی) فرا میرسید. دو 

ردو که محصول عمده درختی در این آبادي بود که مردم با فروش آنها ارتزاق روزي می کردند. یکی بادام و دیگري گ
 جمع کردن هر دو محصول سخت و وقت گیر بود.

صبح زود من و برادرنم براي برداشت بادام آماده شدیم از چوبهاي کوتاه و بلندي که داشتیم و براي این کار استفاده 
میشد برداشتیم و یک خورجین و چند گونی و جوال روي االغ انداختیم و راه افتادیم چوبهاي کوتاه و بلند را 

الحا (گیجه) میگفتند که از چوب درختان صنوبر بریده شده بود. (گیجه) کوتاه تا دو متر و بلند تا شش متر بود اصط
 را  میرفت درخت باالي که کسی کرد بکار شروع و رفت درخت  که براي این کار استفاده میشد. برادرم باالي یک

 آن بادام تا میزد درخت شاخه به کوتاه گیجه با و رفت می باال بادام درخت از رو دارهِ. میگفتند) رو دارهِ(اصطالحا
درخت کارش تمام شد به پایین درخت میآمد و جاهایی را که بادام به  باالي در که آن از بعد و بریزد زمین روي

 و بودند هم کنار در شیرین و تلخ درختان شوند جدا درخت از هم آنها تا میزد بلند گیجه  شاخه ها مانده بود را با
 در را بادام که  یکس.کردیم جمع درخت پاي از را  شیرین بادامهاي  اول نشوند مخلوط وشیرین تلخ بادام اینکه براي
 چند در بود ممکن زمین یک به. تکاندیم را تلخ درخت سپس و میگفتند ورچین بادام را میکرد جمع درخت پاي

) رو داره( اینکه حین در. رسیدنمی بادامشان زمان یک در درختان همه زیرا کنیم مراجعه تکانی بادام بابت نوبت
ا دارخشکانه را نیز از درخت جدا میکرد دارخشکونه آفت درخت بود اصطالح و خشک هاي شاخه تکاند می را بادام

 که در روي شاخه سبز میشد و باعث خشک شدن درخت بادام میشد. پس از آنکه بادامها را جمع کردیم نوبت یوزه
کردن رسید این قسمت براي بچه ها شادي بود. یوزه کردن به این معنا بود که جاهایی را که بادام ریخته شده بود و 

جمع کرده بودیم را مجددا دور می زدیم و نگاه میکردیم و آنچه روي زمین جامانده بود را براي خودمان جمع می 
بادام براي خودمان پس انداز کرده بودیم و بسیار جالب و  کردیم که مثال در پایان فصل بادام روفی شاید چند من

 چوب. (بریزیم  گوسفندان جلو غروب تا  ا را درون چادر ریختیمه دارخشکونه و درختان برگ آخر دست. بود  رقابتی
 بادام از پر گونی چند و خورجین. کنیم استفاده زمستان سوخت براي تا کردیم دسته زمین کنار در هم را) ها چیله و

ا ناهار می ج همان ر د و رفتیم نمی خانه به ها ظهر مواقع بعضی برگشتیم خانه به و انداختیم االغ روي. بود شده
خوردیم تا کارمان را تمام کنیم و تا غروب در همان زمین مشغول بودیم. صداي (گیجه) از هر طرف دشت به گوش 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/40_orig.jpg


 

Page | 96 

 می رسید و شور حال دوباره ایجاد میکرد.
را در قسمتی از خانه ریختیم تا سر فرصت زنهاي خانه آنها را پاك کنند. یعنی بادام را از پوست آن جدا کنند بادامها 

گاهی وقتها که کار زیاد بود مادرم از بعضی از زنهاي محل کمک میگرفت تا بادامها را پاك کنند و دستمزدي هم به 
نشستیم تا آنها را پاك کنیم و آنها را بعد از پاك کردن برروي  آنها میداد. بعضی شبها تا نیمه شب دور (بِر) بادام می

پشت بام می بردیم تا در جلو آفتاب خشک شوند و پوسته بادامها را نیز براي خوراك گوسفندان در زمستان خشک 
 میکردیم. اگر فقیري و یا نداري هم به ده می آمد مردم مقداري را به او بعنوان کمک میدادند.

 
 

 گاو آهن
کاشتند این زمین را درسال بعد کِشت نمی کردند بلکه شخم به رسم هر ساله هر زمین اطرافی را که گندم و جو می

میزدند و می گذاشتند تا زمین براي سال بعد قوت بگیرد و در سال 
بعد دوباره می کاشتند. کشت گندم و جو تقریبا از اواسط شهریور 

(تَرکار) بود و یا(خشک کار).  ماه شروع می شد و به دو صورت بود یا
در نوع ترکار زمینهاي شخم زده قبلی را آبیاري میکردند و پس از 

چند روز که به (دَم)می آمد می کاشتند ابتدا زارع تخم یا دانه گندم 
یا جو را سر تا سر زمین می پاشید و با گاو آهن شروع به شخم زدن 

ن کار استفاده میکرد. وسیله اي را که به عقب گاو ویا االغ می بستند را مجدد زمین میکرد. از دو االغ یا گاو براي ای
 و بود گاوآهن مخفف که میگفتند)گَواهن( آن به که بود آهنی یک حیش)کُنده( سر که  (حیش یا گاو آهن) میگفتند

سر االغها  صار االغ را میگرفت و در مسیرهاي موازي در طول زمین حرکت میکرد و زارع نیز در پشتاب نفر یک
حیش را هدایت می نمود یه این ترتیب زمین را شخم میزد و اصطالحا(تخم کاري) میکردند. در زمانی که زارع تخم 

 به زمین میداد شعر و بیتی هم میخواند و از خداوند می خواست که محصول خوبی را به او بدهد.
شته)میگفتند را در عقب االغها می بستند و زمین پس از اینکه کار شخم زدن تمام میشد یک وسیله اي که به آن (مَ

شخم زده را صاف و هموار میکردند. مَشته از یک تخته چوب به طول یک متر و عرض نیم مترساخته شده بود که در 
 هنگام حرکت االغها، فرد در روي تخته می ایستاد و کلوخهاي زمین شخم زده شده را صاف و هموار میکرد.

 میزدند شخم مجددا و ریختند می تخم کنند آبیاري اینکه بدون را  مین شخم زده شده قبلیدرنحوه(خشک کار) ز
عد از ظهر ب و شد تمام کارمان و بودیم رفته کاري تخم براي صبح. شود سبز تا میدادند داشتند آبی اگر فصل پایان تا

زودتر میرسید و همزمان اگر کسی نخود  براي چیدن لوبیاهایی که رسیده بود با پدرم به صحرا رفتیم. لوبیاي کِرِم
 درون  هم کاشته بود رسیده بود. پیله هاي لوبیا هنگام چیدن روي زمین می ریخت و یا پیله ها می ترکید و لوبیاي

ن بوته هاي لوبیا نوبت به جمع کردن لوبیاهایی میشد که روي زمین چید از بعد. میرفت زمین درز الي ها پیله
نفر درون یک کَرت می نشست و اقدام به جمع کردن تک تک لوبیاها می نمود تا چیزي هدر  ریخته شده بود. هر

نشود.کار سختی بود پس از آن بوته ها را درون یک چادر ریختیم و به خرمن آوردیم تا پس از پایان لوبیا چینی آنها 
ز چند کار انجام میشد هم بادام روفی را هم مانند گندم و جو بکوبیم آنهم با همان (خرمنکوب و یا چون). در یک رو

 بود هم لوبیا چینی و هم تخم کاري و کارهاي دیگر که بسیار سخت بود زیرا تماما به صورت یدي انجام میشد.
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زمینهاي دشت را دیرتر می کاشتند زیرا در جاي لوبیا و شبدر و بَر و بوته گندم و جو کاشته میشد و تا این محصولها 
 بودیم نمی توانستیم بکاریم.را برداشت نکرده 

کَدوها نیز زرد شده بودن و در هر بوته ا ي چندین کَدو وجود داشت ولی هنوز کامال نرسیده بود .خیار زار هم دیگه 
آخرهاش بود که خیار میداد. چند خیار زرد بزرگ مانده بود براي خیار تخم که با کدوها چیده میشد. در اراضی هم 

رمک به صورت دیم کاشته بود رسیده بود و در حال برداشت بودند این محصوالت دیم را اگر کسی هندوانه یا گ
 بیشتر در زمینهاي (ِدیَلمه و در قَلُووه و مُور سرخها) میکاشتند که بعضا آبگیرهم نبود.

 

 گردو تکانی
محصولشان زودتر برسد. تقریبا شبها هوا سردترشده بود و این برودت و سرما باعث میشد تا درختان گردو و بادام 

هنگامی که شبها بادي می وزید باعث میشد تا پاي درختان 
گردو پر از گردو شود به همین خاطر صبح زود هر کسی که 

درخت گردویی داشت یک کت وصله دار و جیب دار می پوشید 
و یا کیسه اي را دست میگرفت و به صحرا میرفت و در پاي 

که این کار تا روزها بعد از  درختان گردو آنها را جمع میکرد
گردو تکانی هم ادامه داشت و مردم براي یوزه به صحرا میرفتند 

اما از درختانی که هنوز مالکش نتکانده بود گردو جمع نمی 
 کردند ضمن آنکه دشت داراي یک(دَشتدُون یا دشتبان) بود.

 را درختان این میخواست که کسی نبود هم کسی هر کار و  چون درخت گردو بلند بود(دارهِ رویی) آن سخت بود
 .دهد انجام را کار این تا باشد داشته) درخت دست(اصطالحا بایست می بتکاند

فتیم و برادرم که بلد تر بود از ر زمین آن به زود صبح برادرانم و من بود رسیده آن گردوهاي که داشتیم درختی
را چوب میزدم چندین ساعت طول کشید تا کارمان تمام  درخت گردو باال رفت و من هم از پایین شاخه هاي پایین

 شد و گردوها را جمع کردیم و کار یوزه را هم انجام دادم و به خانه برگشتیم.
بعد از ظهر به خرمن رفتیم و لوبیاهایی را که در خرمن بود را شروع به کوبیدن کردیم.کوبیدن لوبیا زودتر از گندم و 

 بود و هم زودتر دانه آن خارج میگردید.جو انجام میشد زیرا هم کمتر 
یواش یواش خرمنون خلوت میشد زیرا عده اي در داخل دشت در حال بادام و گردو تکانی بودند و عده اي هم تخم 

کاري میکردند. آفتاب اواخر شهریور ماه رنگ خودش را باخته بود و روزها تا حدودي کوتاه شده بود و برگهاي 
هنگامی که در دشت و جاده حرکت میکردیم صداي خش خش برگهاي درختان خبر از درختان خزان شده بود. 

 آمدن فصلی دیگر را میدادند و منظره فراموش نشدنی را حکایت میکردند.
با صداي پدرم از خواب بیدار شدیم قراربود امروز براي برداشت سیب زمینی به صحرا برویم تمام محصوالتی که در 

ست رسیده بود و باید برداشت میشد از جمله سیب زمینی و کدوحلوایی. پدر و برادرم زمین بهارکاشته بودیم به د
سیب زمینی را بیل میزدند و من و خواهرانم سیب زمینی ها را از میان خاك و کلوخها جدا میکردیم و در محلی 

تش درست کرده بودیم تا روي هم میریختیم. هر بوته سیب زمینی داراي چند سیب ریز و درشت بود در گوشه اي آ
) اورو(نان تهیه در محصول این  داخل آن سیب آتشی بپزیم که بسیار خوشمزه میشد. مادرم(کُوشه ها)را میچید
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 مع آوري میکرد.ج کناري در را آفتابگردان و باللها همچنین و میشد استفاده
چاله اي درست کردیم و سیب زمینی پس از چندین ساعت برداشت سیب زمینی تمام شد و در گوشه اي از زمین 

 آن از بتوانیم بهار و پاییز و زمستان فصل در تا کردیم) چال(اصطالحا را  ها سالم و بیل نخورده را جدا کردیم و آنها
سالم را در این چال می ریختیم از فساد و خراب شدنشان جلو گیري  هاي زمینی سیب که هنگامی. کنیم استفاده

 ا این چال در بخشی از خانه انجام میشد که نزدیکتر براي مصرف و یا فروش بود.میکردیم بعضی وقته
زمین بیل خورده سیب زمینی و یا جاي سیب زمینی را پدرم تخم گندم پاشید و با برادرانم دوباره شروع به کاشتن 

 را صاف کنم و یا (بمالم).زمین کردند. پدرم بعد از این که (مرز و ماي) کَردو را درست کرد به من گفت که روي آن 
با وسیله اي که به آن (کلوخ کوب) میگفتند من شروع به آن کار کردم بایستی صاف صاف میشد و پاي مرزها خوب 
پر میشد تا در هنگام آبیاري خوب آب همه جاي کَردو را بگیرد. داخل دشت را عمدتا با بیل میکاشتند و از گاو آهن 

ان مانع از این کار بودند و هم اعتقاد داشتند با بیل بهتر زمین (کَنده) میشود و استفاده نمی شد زیرا هم درخت
 محصول یک نواخت تري سبز میشود.

 

 کاهگل اندود کردن پشت بام خانه هاي قدیمی
صبح زود با صداي مادرم از خواب بلند شدیم و صبحانه خوردیم و با برادرم و دو االغی که داشتیم به سمت کوه 

ستان زم سوخت کنیم فراهم سوخت زمستان براي تا  رفتیم
از خار بیابان بنام(هیمه یا گَون) بود. وقتی به چشمه(چالو) 

رسیدیم تازه تیغ آفتاب در آمده بود برادرم با تبري که آورده 
بود مشغول کَندن گون شد در دامنه دره هر چه گون را از 

کردم زمین می کَند من در جایی که وسایلمان بود جمع می
تا بعدا آنها را با (ساس رستنه) ببندیم در این بین من یک 
(دستغاله) آورده بودم تا براي رُفت و روب منزل جارو هم 

بچینیم هم چنین برادرم مقداري جارو برگ روفی از دامنه کوه کَنده بود. پس از مدتی من کتري را از آب سرد و 
کردم هوا خیلی خنک بود و باد شدیدي می وزید پس از ناهارکه تگري چشمه چالو پر کردم و یک چایی دبش تهیه 

چند تخم مرغ آب پز و پنیر بود مقداري دیگر گون کَندیم و موقع بستن بار شد. چون خارهاي گون به دست فرو می 
بار بزرگ از گون را بستیم و چون تنها بودیم  2رفت از دستکشهاي چرمی براي این کار استفاده میشد. با زحمت زیاد

بار کردن آن بسیار سخت بود به هر ترتیبی بود بار االغها را تکمیل کردیم و چهار تنگ آنها را بستیم و به سمت 
خانه آمدیم هنوز آفتاب به کوه بود که به خانه رسیدیم با کمک مادرم وخواهرانم هیمه ها را داخل پستاق بردیم تا 

ستان سوخت داشته باشیم. جاروهایی را که چیده بودم را در پیش ایوان گذاشتم تا خوب خشک شود تا مادرم در زم
 از آنها جارو اتاق روبی درست کند.

فصل رفتن بزغاله گل تمام شده بود و بره و بزغاله هاي ماده را گله میکردیم و بره هاي نر و قوچ و کَل را براي پروار 
( گله بِدَر) و بز یا میش اگر شوند چاق تا میدادیم آذوقه آخور پاي واقع در و میکردیم نگهداري  بندي در طویله جدا

 پیري هم داشتیم با آنها پروار میکردیم.
 میزدیم جارو  با یستی با جاروب برگ روفیزمینهایی که بر اثر خزان شدن برگ درختان پر از برگ شده بودند را می
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 از اي گوشه هر. میشد استفاده گوسفندان آذوقه براي درختان کلیه برگ کنیم جمع را گوسفندان زمستان آذوقه تا
خانه کوهی از بادام و گردو بود که می بایست از پوست جداشوند و در روي بام نیز پر از بادام و گردو بود تا جلو 
آفتاب خشک شوند. اما براي اینکه میخواستیم پشت بامها را(کاهگل)کنیم آنها را درون گونی ریختیم تا به موقع 

ي فصل پاییز به حلوایی میرفتند و یا بچه هایشان به حلوایی می ابتدا در که آنهایی بفروشیم و یا آنها را مغز کنیم.
 عمدتا. میرفت بکار مخصوصی خاك کار این براي کنند) کاهگل( را بامها پشت بایست می آنها  رفتند تا قبل از رفتن

 دند.آور می) درقَلُوه( از یا و) میونی کمر( از یا و)  روینه(باالي از یا که میشد استفاده سفید خاك از
صبح زود از خواب برخواستیم و با برادرانم دو االغ خودمان داشتیم و دو االغ دیگر هم از همسایه گرفتیم و(ورزگوال) 

 روز دو در نوبت چندین بیاوریم خاك  ها را روي آنها انداختیم و به سمت (درقلوه) رفتیم تا از آنجا براي کاهگل بامها
 ی خاك براي کاهگل بامها و ساختن آخورهاي تهیه شد.کاف اندازه به تا شد انجام کار این

پس از (سَرند)کردن خاك، آنها را با کاه مخلوط کردیم و تا دو روز این خاك در آب بود تا قوام بیابد سپس با پاهاي 
نردبانها برهنه داخل آن رفتیم تا به گِل را عمل آوریم و براي کاهگل آماده شود در استانبولی گل را پر میکردیم و از 

باال میرفتیم تا به بام برسیم و در آنجا روي بام پهن میشد و با ماله آن را صاف میکردیم تا در زمستان و یا پاییز چکه 
نکند کار بسیار سختی بود زیرا در آن وقت خبري از شیروانی و یا آسفالت و یا سیمان کردن نبود. البته براي این کار 

 فتند و بعضا نیز خودشان این کار را انجام میدادند.از کسی که وارد بود کمک میگر
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  شعر ده سال زندان به مناسبت آزادي مهوش ثابت

  

 پس از ده سال از قید اسارت
 کنون مهوش رها گشته، بشارت

  
 از آزادي او مسرور همه

 این رشادتبشد قاضی خجل از 
  

 قدیمی احباي از چند یکی
 اشارت با زندان بند از بگفت

 
 که ما ثابت شدیم در دین ابهی

 تزلزل ما نداریم در شهادت
  

 ما لوحه سر شد پیش قرن دو
 شماتت نی صبوري کن، محبت

  
 حبس در مانده عزیزي احباي
 رضایت با نمایند می تحمل

  
 ثابت کرد صبوري مهوش اگر

 شهامت دارد چنین ایمانش ز
  

 داریم بسیار ما یار مهوش چو
 ارادت زین رسیدند استادي به
  

 ابهی آیین خالق اي الی
 ظرها بر تو مانده تا قیامتن
 جاسبی عسلی م                              
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 سلخ آب در روستاي هرازجان جاسب
کم میشد و آب موجود قدرتی براي حرکت در مسیر نهر با توجه به اینکه در پایان فصل کشاورزي میزان آب قناتها 

ها را نداشت، کشاورزان مجبور بودند تا آب را جهت آبیاري 
اصطالحا (سِلخ) کنند. (سِلخ) یا استخر محوطه اي بود که در 

نقاط مشرف به دشت ایجاد شده بود و براي مواقع ضروري در کار 
ته به گودي و کشاورزي استفاده میشد که میزان آبگیري آن بس

 محیط آن سلخ بود.
براي دشت راستون و میان دشت و دشت باال و دشت پایین و 

چشمه گِرجی این (سلخها) از سالیان قبل ساخته شده بود که هر 
 درختانی را  کدام از قنات خودش آبگیري میشد. دور تا دور سلخ

 بودند تا از تبخیر آب جلو گیري کند و منظره زیباي و چشم نوازي را ایجاد میکرد. کاشته
ساعت آب داشت به لحاظ مشکل فوق با آب بند دیگر در همان بلوك موافقت میکرد تا آب را  4اگر کشاورزي مثال 

آب باال ده را ببندد که ساعت فقط  4ساعت کال آب ده را داشته باشد و نفر دیگر  4یک طرفه کنند. یعنی نفر اول 
این رسم را کل آب بندها در بلوکهاي دیگر نیز رعایت میکردند و میگفتند آب یک طرفه شده است. حال کشاورزي 

 ساعت را می بست. 4ساعت از دو قنات آب داشت از یک قنات همان  4که 
کُول) سلخ را گذاشت و آن را محکم بست. با برادرم به دشت باال رفتیم و نوبت آبیاري ما بود. سرِساعت مقرر برادرم (

سلخ داري کوره اي بود که آب از آن خارج میشد و با چوبی بلند و کلفت به قایده همان سوراخ کوره در درون سلخ 
میگذاشتند که به آن (کُول) میگفتند و با خاك و گل آن را خوب می بستند تا آب از زیر آن نشت نکند تا ساعاتی 

میشد و بعد آز آن با برداشتن کول و تنظیم آب خروجی به سرِ زمین خود جهت آبیاري  آب درون سلخ جمع
میرفتند به گونه اي این کار انجام میشد که در پایان آبیاري آبی در درون سلخ نمی ماند و نفر بعدي دوباره سلخ را 

 براي خودش می بست.
 کارهاي تقریبا  پاك کردن گردو مشغول شدیم شب هنگام بود که برادرم تنهایی براي بستن آب رفت و ما به

 این در زیرا میشد بیشتر من شوق و ذوق ماه مهر به شدن نزدیک با .بود مانده کاري خرده و بود شده تمام کشاورزي
 می صحرا به و میداشتم بر کیسه یک روزها. میکردم صبر بایستی روز آن تا ولی. رفتم می مدرسه به بایست می سال
 کرده کمک لباسهایم و مداد و کتاب و دفتر براي تا کنم یوزه بادام و گردو بودند  ر زیر درختانی که روفتهد تا رفتم
 بروم صحرا به تا میگفتند) تَق( آن به اصطالحا که میداد من به طناب تکه یک مادرم روزها از بعضی همچنین. باشم

برگ رویی و یا چوب و چیله محدودیت بود و شده بود  براي موقع آن در بیاورم خانه به و کنم جمع چیله و چوب و
که چادر برگ کسی را که از زمین شخص دیگري روفته بود را آتش میزدند و همیشه دعوا و جر و بحث سر برگ و 

چیزهاي دیگر وجود داشت من در ردیف رودخانه چوبهاي ریز را جمع میکردم و به اندازه اي که در توانم باشد را 
بستم و روي دوشم می گذاشتم و به خانه می آوردم و مادرم مزدش را به من میداد. زندگی دشواري بود  روي تَق می

سر تاسر سال زحمت و کار بود کشاورزان به مجرد اینکه بیل کشاورزي را زمین میگذاشتند در دکانهاي حلوایی و 
تند و نه حقوق باالیی و دست آخر یک بدن غیره با شرایط سخت شش ماه از سال را کار میکردند که نه بیمه اي داش

 معیوب براي آنها می ماند و سالها غربت و دوري از زن و بچه.
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  شعر محبت به خلق از م عسلی جاسبی

 یکی از احباي ایران زمین
 که آواره گشته ز این سرزمین

  
 شدم زاده جاسب من که بگفتا

 شدم حواله میدان به شیران چو
  

 من پورِ اي که من بر گفت پدر
 مسرورِ من است خلق به محبت

 

 بگفتا عبادت به جز خدمت خلق نیست
 به تسبیح و سجاده و دلق نیست

  
 چنین گفت آن مرد واال مقام
 ز یک شاخهِ تاك باشیم تمام

  
 ساز بکردیم را گفتمان این چو

 ساز نمودند مخالف و شدند معاند
  

 ایم رفته انجمن هر به پس آن از
 ایم پراکنده محبت نداي همت به
  

 سخن نیکو کرد توان می جهان
 انجمن هر ز خوبان کردار  به
  

 ما کارِ این آید نمی پایان به
 هزاران می است در رگ تاكِ ما
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  شعري در وصف حضرت عبدالبهاء

 به چشمانش نظر کردم در آن نور خدا دیدم
 جمال بی مثالش را مثال کبریا دیدم

  
 بود بدیلی بی نفوذ را فروغش پر نگاه

 دیدم ایزدي مهر چو من را او مهر دلها به
  

 حق جمیل الفاظ به دُر همچون میگفت سخن
 دیدم اغنیا دُر این ز را عالم غواصان که

 

 مخلوقی و انسان هر به جان، از نمود می محبت 
 دیدم مهربان فراوان و اهللا یظهر را او مر

  
 نه می فرمودکی بی دل بر را مردمان بشارت

 دل بی کینه او را مثال اوصیا دیدم
  

 بندیم بر نقش خود بردلِ را او مهر تا بیا
 دیدم کبریا حریم را منقش نقش این که

  
 او اتصاف وصف ز باشد می بسیار سخن
 دیدم ناتوان وصفش ز را عالم دانان سخن

 جاسبی عسلی م                                             
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 مدرسه در دهات
 زیرا. بخریم ام مدرسه ي برا کفش جفت یک واران  با ذوق و شوق فراوان به همراه مادرم به راه افتادیم تا درروستاي

 صدر آقا حاجی دکان به. بروم مدرسه به فردا از بود قرار
 حال هر به نبودند متنوع خیل داشت که هایی کتانی رفتیم
من نبود و  پاهاي اندازه اما پوشیدم و کردم انتخاب را یکی

سایز دیگري هم که به اندازه پاهاي من باشد را نداشت 
مجبور شدم همان کتانی که به پایم بزرگ بود را بردارم 

ندارد بزرگ میشی اندازه میشود در حال  مادرم گفت عیبی
شماره به پایم بزرگتر بود به هرحال  2رشد هستی.حد اقل 

چیزهاي دیگر هم خریدیم و به ده برگشتیم از رودخانه 
واران که رد شدیم از بس که ذوق داشتم به مادرم گفتم میخواهم کفشایم را بپوشم، بشتر از دمپایی و یا (سرپایی) و 

ش) پالستیکی استفاده میکردیم که در فصل گرما عرق میکرد و داخل آن (لیز) میشد و بوي بدي هم یا نوعی(گالِ
میگرفت و من همانجا گالشهاي پاره را بیرون آوردم و کتانی هاي نو را پوشیدم شاید این اولین باري بود که کتانی 

وردم و باالي اتاق در جایی گذاشتم تا فردا می پوشیدم. اصال نفهمیدم که چه وقت به خانه رسیدیم کفشهایم را در آ
 براي رفتن به مدرسه بپوشم و بعد از شام زود خوابیدم.

صبح زود از خواب بیدار شدم و لباسهاي نسبتا خوبتر را پوشیدم که آنها نیز به تنم بزرگ بودند و به همراه دو خواهر 
 مداد یک و برگ40 آماده شدیم یک دفتر کاهی دیگرم که آنها هم به همین وضعیت بودند براي رفتن به مدرسه 

واهر خ دست در من کوچک دستان افتادیم راه به و  گذاشتم پارچه یک در و کرد نوك پدرم را نشان سوسمار
بزرگترم بود و در بین راه بچه هاي دیگر هم در حال رفتن به مدرسه بودند. به حیاط مدرسه وارد شدیم بچه ها 

از آن جایی که خجالتی بودم در کنار خواهرهایم ایستاده بودم تا احساس امنیت بیشتري  مشغول بازي بودند و من
کنم. بعد از مدتی زنگ خورد و همه بچه ها سر صف ایستادیم. دو معلم جدید آمده بودند که به بچه ها درس بدهند 

کف دست خود میزد. پس از  آنها سپاهی دانش بودند در دست یکی از آنها یک خطکش بلند بود و دایما آن را به
قرآئت قران و سرود و نیایش، معلم ها از بچه ها خواستند تا حیاط مدرسه را نظافت کنند زیرا باباي مدرسه و یا 
خدمتکاري نبود. باد سرد پاییزي در حال وزیدن بود و برگهاي خشک درختان گردو را یکی یکی از درختان جدا 

 و شد تمام کار مدتی از پس ریخت می مدرسه  گها باالخره بخشی به حیاطمیکرد و پس از چرخش و سرگردانی بر
و ترس از معلمان از یک طرف و ذوق و  اضطراب بودم گرفته قرار جوي چنین در که بود بار اولین رفتیم کالس به

شوق خواندن و نوشتن از طرفی دیگر در دلم آشوبی را ایجاد کرده بود. کالسهاي چهارم و پنجم جدا شدند و در یک 
کالس رفتند و الباقی که تعداد بیشتري بودند در کالس بزرگتر نشستند معلم جاهاي بچه ها را بر اساس رتبه 

تعداد دانش آموزان زیاد بود هر سه نفر داخل یک نیمکت نشستیم معلم اسامی بچه ها کالسی مشخص نمود. چون 
را در دفتر ثبت کرد. هنوز کتابهاي کالس اول آماده نبود و از اداره نیامده بود معلم ابتدا توصیه کرد به بچه ها که 

رنگ بر رروي دیوار نصب شده  گوش دهند و توضیحات اولیه و سفارشات خاص را ایراد فرمود. یک تخته چوبی سبز
بود و مقابل چشم بچه ها قرارداشت دو قاب عکس از شاهنشاه در کالس وجود داشت و تصاویر و نقاشیهایی که بچه 

ها در سالهاي قبل کشیده بودند به لحاظ زیبایی در اطراف تخته بر روي دیوار نصب شده بود. در روي میزهاي چوبی 
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 روي از معلم ابتدا. داشت وجود تخته کنار در معلم براي فلزي صندلی و میز یک و  یادگاري هایی به چشم میخورد
 اي گربه به مربوط تصاویر نمود آموزش به شروع اول کالس هاي بچه به بود شده نصب دیوار روي در که تصاویري

م توضیح دهند در واقع آن ه آنها تا میخواست ها بچه از و میکرد اعالم را تصویر هر شرح و بود نخی بدنبال که بود
نوعی آموزش داستان گویی و قصه گویی بود که بچه ها فرا میگرفتند. و همچنین دیگر کالسها را نیز به از روي 

 کتابهایشان آموزش داد.

 

 1342گروهی از بهاییان جاسب سال 
پس از ساعتی زنگ تفریح به صدا در آمد و بچه ها مانند 

ت بیرون کالس دویدند و فنري که رها شده باشد به سم
من هنوز در فکر تصاویر و سخنهاي معلم بودم و در همان 

روز متوجه شدم که پاي در چه امر خطیري گذاشته ام 
راهی که بسیاري از تعلقات خاطر مرا از من خواهد گرفت 
و چشمان مرا به دنیاي دیگري باز خواهد کرد و این راهی 

ت جهت رشد و بدون بازگشت خواهد بود و اجباري اس
 تکامل. با صداي معلم به خود آمدم که از من میخواست از کالس خارج شوم.

به حیاط مدرسه رفتم بچه ها مشغول بازي بودند و هر یک بدون اینکه از آینده خود خبري داشته باشند از این سو 
ا که مادرم در ابتداي صبح به آن سو در حال دویدن و سرگرمی هاي خود بودند. از جیب شلوارم مقداري خوراکی ر

 برایم گذاشته بود بیرون آوردم و مشغول خوردن شدم.
در میان بچه ها کسانی بودند که چند سال در کالسهاي مختلف رفوزه شده بودند و کالس چهارم و پنجم بودند. 

 به قوي سالش و سن و جثه به نسبت او نشستیم می میز یک در ما و بود کالس هم من با که بود پسري  درآن بین
 . رسید می نظر

 و طرف این و میگذاشت خودش دوش روي را بودند شده رفوزه  یا و بودند باالتر کالسهاي در که ا ر هایی بچه  او
او ماشاهللا پسرآقاي عبدهللا اسماعیلی بود. که با برادرش لطف اهللا به مدرسه می آمدند که افرادي  نام برد، می آنطرف

 از خانواده بهاییان بودند.
ایمان داشتند که بر طبق رسم و آیین بهاییت در محافل و مجالس خود بهائی گروهی از خانواده هاي روستا به آیین 

ر و مومن و پایبند به اعتقادات خود بودند. افراد این جامعه از نظر سواد در شرکت میکردند. اینها افرادي با سعه صد
سطح باالتري قرار داشتند و از معلومات بیشتري برخوردار بودند. بهترین و بیشترین امالك و مستغالت و منازل در 

روابط زیادي با افراد خارج  بهترین محلها مربوط به این دسته افراد بود. از نظم و همبستگی خوبی برخوردار بودند و
از روستا داشتند مخصوصا در شهرهاي بزرگ وحتی کشورهاي خارجی. افرادي از آنها که در شهرها زندگی میکردند 

در دستگاههاي دولتی مشغول به کار بودند و منابع درآمدي خوبی داشتند. یکی از عوامل ترویج سواد در روستا 
و علم بسیار اهمیت قائل بودند و مکتب خانه داشتند و حتی در محافل خود درس  همین افراد بودند زیرا براي سواد

اخالق را به بچه ها آموزش میدادند. ایجاد مدرسه به سبک نوین نیز از اقدامات آنان بوده است حتی فضاي مدارس را 
مام بچه ها امکان تحصیل نیز آنها در اختیار دولت گذاشتند و از سرمایه شخصی خود مدارس را بنیاد نمودند تا ت
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 داشته باشند.
به لحاظ اعتقاداتی که داشتند متاسفانه بین آنها و دیگر خانواده ها که خود را مسلمان و شیعه می دانستند اختالفات 

 عقیدتی وجود داشت اما به لحاظ همسایگی با همدیگر روابط خود را حفظ میکردند.
مخالفت داشت، عده اي بودند که بدون بررسی در اعتقادات آنها و مطلع  با توجه به اینکه دولت مرکزي با این گروه

نبودن کامل از مشرب و مسلک بهاییان و با شایعه پراکنی و تهییج افکار مردم توسط عمال حکومت با آنها به ستیزه 
وجود پیدایش این بر خواسته بودند و موجب نا آرامی و تفرقه میان این مردمان شده بودند که این مشکالت از بدو 

آیین در این محل با آمدن مالحسین بشرویه و مومن شدن گروهی از مردم شروع شده بود. با توجه به همه این 
مشکالت و افتراقات عقیدتی، آنها جهت پیشرفت و ترقی این مُلک زحمات بسزایی کشیدند و این دسیسه ها 

د و با تحمل مصایب و مشکالت سعی در زندگی مسالمت نتوانست روح وطن دوستی را در بین آنها خدشه دار نمای
آمیز با دیگر ساکنان محل داشتند هر چند مسلمانان آنها را از امکانات عمومی محروم کرده بودند ولی آنها با 

همکاري گروهی توانستند براي خود امکانات جدیدي ایجاد بنمایند و حتی مسلمانان را در استفاده از آن امکانات 
مودند اما بغض و کینه عده اي نمی گذاشت که این آرامش نسبی پایدار بماند و دست به اقدامات ویران شریک ن

 کننده اي زدند که جبران و گفتار آن بسیار دشوار و سخت می باشد.

 

تصویر دسته هاي عزاداري اهالی کروگان در کنار باغ آورده به سوي امامزاده 
 حمزه

به صدا در آمد و بچه ها در صف ها و دسته هاي مرتب به سمت خانه هایشان به راه ظهر شده بود و زنگ پایانی 
 افتادند.

 4تا ساعت  2چون در دو شیفت مدرسه میرفتیم بعد از ناهار نیز از ساعت 
بعد از ظهر نیز کالس داشتیم. با اینکه هنوز کتاب نداشتیم معلم یک 

برگ کاهی 40 او در دفتر  سرمشق به ما داد تا براي فردا بنویسیم و ببریم
باریکی که داشتم سرمشق را نوشت بچه ها تعطیل شدند و دوباره به خانه ها 

 آمدیم.
در بین راه اولین کسانی که از صف خارج میشدند و نزدیکترین فاصله را تا 
مدرسه داشتند نوه هاي سید میرزا بودند بنام (منیژه و محمود یا مجتبی)و 

قاي سید میرزا و مش محمود (قمقمه) دمِ درب بچه هاي آقاي امجدي. آ
خانه هایشان نشسته بودند و آن باالتر هم آقاي امجدي نشسته بود. یک 

ماشین بزرگ نفت در حال تخلیه نفت داخل تانکرها بود او براي سوخت زمستان نفت وارد کرده بود ایشان مسئول 
براي مصرف خود نفت خرید میکردند. البته قبل از آقاي  ها نیز از این جانفت کروگان و هرازجان بود. هراز جانی

امجدي شخصی( بنام علی نفتی) از نراق با االغ نفت براي فروش می آورد تا اینکه نمایندگی توزیع نفت را آقاي 
 امجدي گرفت و مردم راحت شدند آقاي جمالی با یک گونی گردو از باغ آورده بیرون آمده بود و چند دانه آلو زرد در

دستش بود و به بعضی از بچه ها آلو داد و لبخندي از روي محبت به صف بچه ها زد که به خانه هایشان میرفتند 
 انگار آرزوها و آینده خوبی را در این بچه ها میدید.
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با ذوق و شوقی که داشتم سریع شروع به نوشتن مشقهایم کردم زیرا تا هوا روشن بود راحت تر میشد مشق نوشت. 
روز مدرسه بسیار خاطره انگیز بود و با بچه هاي زیادي آشنا شدم و درست است که در یک ده زندگی اولین 

 میکردیم اما در این سطح هیچ وقت در کنار هم قرار نگرفته بودیم.
ه بر آن بعد از مدتی کتابهاي کالس اول هم آمد و ما (بابا آب داد و بابا نان داد) را خواندیم. و این اولین ایرادي بود ک

 بزرگتري نقش بسیار موضوع این در مادر بلکه  کتاب وارد بود زیرا در زندگی روستایی فقط بابا نبود که نان آور بود
 آنقدر کشاورزي آمد در زیرا میشدند تلف نداري و عسرت از ها خانواده نبود روستا دختران و زنان زحمات اگر. داشت

 نر و صنعت قالی بافی که آنها داشتند.ه با مخصوصا بدهد را ها خانواده زندگی کفاف که نبود
آن روزها مصادف شده بود با ماه محرم و مراسم سینه زنی و نوحه خوانی. طبق رسم همیشگی این مراسم در حسینه 

محله پایین برگزار میشد حسینه جنب خانه روحانیها بود که ساختمانی قدیمی و محکم داشت و زمین آن موقوفه 
سین بزرگ خاندان روحانیها بوده است و در جنب آن مسجد مخروبه اي بود که زمانی مال جعفر جاسبی در نایب ح

آن منبر میرفته است. در مقابل حسینیه آب انبار قدیمی وجود داشت که منظره جالبی را ایجاد کرده بودند. 
اي سینه زنی می آمدند زنان می ساختمان حسینیه داري دو طبقه بود که در طبقه فوقانی در زمانیکه دسته ه

 دو  نشستند و در پایین مردان بودند. روبروي آب انبار درب چوبی بزرگی بود و از داالن مشرف به خانه روحانیها نیز
 حسینیه. بود خانمها ورودي که میشد باز پایین طبقه به دیگري و میرفت فوقانی طبقه به یکی که داشت وجود درب

از چوب یود و ستونهاي قطور از خشت و تیر چوبی(حمال) در وسط  و بلند آن سقف داشت خنکی و بزرگ محیط
هاي دیگر در آن بر پا داشت آبدارخانه هم در داخل حسینه برقرار بود. در ماههاي محرم و صفر نماز جماعت و مراسم

دسته سینه زنی در داخل ده میشد. گلیم هاي رنگ و رو رفته اي هم در کف آن پهن میکردند. در روز صبح تاسوعا 
میگشت و یک نخل را هم با خود حمل میکردند که هر طایفه اي یک پایه نخل را بر دوش میکشید و همچنین( عَلَم 

)بزرگ دیگري داشتند که به آن (توغ) میگفتند و اگر در طول سال کسی فوت کرده بود به احترام آن خانواده دمِ 
د میکردند و اصطالحا (سرتوغی) می بردند. آقاي مصطفی حسینی یا(مشتی) مسول منزل او می ایستادند و فاتحه یا

ها وجود (توغ) بودکه از پدر ارث برده بود. صاحبخانه نیز از مردم پذیرایی میکرد البته در طول مسیر این پذیرایی
ندي را قربانی داشت و هر کسی به اندازه وسع خود چیزي را خیرات میکرد و اسفندي دود میکرد و یا گوسف

 میکردند.

 

 ناهار دسته عزاداران
 به و میشد بانی نفر یک بود رسم ناهار براي و شد ظهر اینکه تا بودیم چرخیده را ده اصلی هاي کوچه همه تقریبا
 که بود پلو عدس همیشه تاسوعا ناهار میداد ناهار عزاداران دسته
بود که  رضوانی اهللا شمس زاده خواهر محمدي محمود آن بانی

بسیار مردي ساده و مهربان و با خدا بود و اصالحا به بانی آن (اده 
. میشدند پذیرایی مردم مسجد یا و منزل در و  اوده) میگفتند

 ساله هر تکرار حسب بر تا میشدند آماده مردم نماز و ناهار از بعد
ي عزادار آنجا در و میرفتند هرازجان و ظهر و واران روستاهاي به

میکردند. دسته عزاداري بیشتر مردان بودند که به روستاهاي 
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مجاور می رفتند و زنها حضور نداشتند یک مداح در وسط دو دسته سینه زن قرار میگرفت و مداحی میکرد از طبل 
شهرها  و زنجیر و ادوات دیگر خبري نبود و فقط دو نفر (سِنج) میزدند البته ناگفته نماند که جوانها و کسانی که در

زندگی میکردند نیز در این مراسم به روستاها می آمدند و به مردم می پیوستند و شلوغ میشد که مدیر آنها حاج 
دخیل اهللا رفیعی بود.نزدیک واران که می رسیدند در نظم خاصی می ایستادند و ابتدا در محله باالي واران و سپس 

و آنها براي این دسته عزاداري گوسفند قربانی میکردند و خیرات  در محله پایین واران به مسجدهاي مربوطه میرفتند
میدادند. وارانیها بعلت اختالفاتی که داشتند در دو محل تقسیم بندي شده بودند محله باال و پایین در حالیکه اساس 

و مغز و اصل این مراسم بر هم دلی و همبستگی بود ولی آنها فقط به ظواهر امر و پوسته این رسوم توجه داشتند 
داستان را مانند بسیاري دیگر از اصول فراموش کرده بودند که البته در میان روستاهاي دیگر نیز وضع به همین 

منوال بود که اصل داستان فراموش شده بود و فقط تظاهر به دینداري میکردند که تا کنون ادامه دارد. بعد از واران 
ه همین سبک وارد مسجد جامع شدیم و پذیرایی و مداحی و غَش ضعف به روستاي (زُر) رفتیم و در آنجا نیز ب

 ساختگی و اتمام مراسم.
نردیک غروب بود که وارد روستاي هرازجان شدیم آنها همبستگی بیشتري داشتند و متدین تر از آن دو روستاي 

نوحه اجرا میشد که در  قبلی بودند و اکثر مردم سید بودند. در تمام این مسیر و در داخل کلیه مساجد فقط یک
غروب اگر از کسی میپرسیدي نوحه را بخواند فراموش کرده بود و نمی دانست در طول روز چه میگفته است. شب 

 هنگام مراجعه هم دوباره ضیافت شام بود و قدري مداحی در مسجد و مردم به منازل بر میگشتند.
جمع میشدند و عزاداري میکردند و منتظر بودند تا از در روز عاشورا از صبح بعد از صبحانه مردم دمِ حسینیه 

روستاهایی که دیروز رفته بودند دسته هاي عزاداري آنها را استقبال کنند. مسیر آمدن دسته هاي سینه زنی را آب و 
جاروب میکردند و گوسفندان را آماده میکردند تا قربانی کنند. اوس ممد علی چایی را آماده میکرد و سماورهاي 

غالی بزرگ داخل حسینیه قل قل میکرد و بچه ها از این طرف به آنطرف میدویدند. اول دسته عزاداري واران می ز
 در که ها بچه ما و میکرد غش زنی سینه اوج زمان در که داشتند را نفر یک بودند هم با باال و پایین محله که  آمد

او بودیم که ناگاه در اوج سینه زنی یکی از عزاداران و  کردن غش منتظر  باال از بودیم رفته حسینه باالیی طبقه
میانداران وطنی فریاد زد(سر از کله جدا شد ابلفضل) و چون جوگیر شده بودند مردم هم همصدا همین گفته را 

ز فریاد میزدند بدون اینکه بدانند او چه گفته است که بعدا متوجه شدند و این اسم روي او تا کنون مانده است (سر ا
کله جدا شد) این هیت با بدرقه خارج شدند و گروه بعدي آمدند و همینطور مردم از آنها استقبال و بدرقه و پذیرایی 

میکردند. ظهر عاشورا تقریبا مراسم تمام شده بود و مردم براي صرف ناهار که توسط بانی تهیه شده بود رفتند و 
ج شدند. ده سوت و کور شده بود در حالیکه تازه بایستی کسانی هم که از شهرهاي دور آمده بودند از ده خار

مراسمات خاص انجام میشد و این بود تا غروب که شام غریبان را انجام دهند در دست بچه ها شمع هایی بود که 
روشن کرده بودند که از اوستاي تخت کش خریده بودند و به همین ترتیب کسانی که مانده بودند در دو دسته در 

 شام غریبان را اجرا کردند و بعد از آن به زیارت رفتند و در آنجا نیز به همین صورت بود. کوچه ها
و مراسم عاشورا تاسوعا تمام شد تا سال آینده به همین منوال اجرا کنند بدون اینکه فهمی از این مراسم داشته 

د که البته در سالهاي بعد با آمدن طبل و بگیرن قرار تاثیر تحت حتی یا و  باشند و یا چیزي بیشتري یاد گرفته باشند
 زنجیر و الم وکوتل هاي مختلف ادامه دارد باز هم بدون درك از کلیت ماجرا .
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  شعر محفل اُنس از م عسلی جاسبی

 برمحفل دل سوختگان رفتم دوش
 بنشسته محبان بهاء دوشا دوش

  
 سو هر از بهاء مناجات و اذکار
 مدهوش گشتم و بنوشیدم شهد چون

  
 فرمود من بر و آمد میان به عارف

 خاموش, تذکر و است انس مجلس این

 

  آنان که برونند ز این حلقه دوست
 نوش و باده این راز ز نشوند اگه

  
 بود که گرفتیم باب آن حلقه ما

 این ناي و سروش و محفل این سرمنشاء
  

 جایی ندیدم من انس محفل این
 فروش کهنه معبد و کُنشت و دیر در

  
 کردي دعایم و مناجات چه را یا
 نقوش و نقش این در بنمودم ره تا
  

 دیدم آنها دل در بها عشق من
 منقوش شد دلم بر الهی عشق این
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 تنگناي و ظلم و ستم وارده بر بهاییان
روستا با وجود اینکه از نظر اعتقادي در دو گروه متفاوت بودند ولی در اکثر فعالیتهاي همان طور که گفته شد مردم 

یومیه با همدیگر داد و ستد داشتند فرزندان آنها با یکدیگر 
ازدواج میکردند زیرا جداي از اینکه در یک محل زندگی 

میکردند با همدیگر قرابت و خویشاوندي هم داشتند و مشکلی 
یا داد و ستد پیش نمی آمد. ناگفته نماند که  از نظر ازدواج و

اختالفات همیشه در هر قوم و قبیله اي وجود داشته است و 
این جماعت نیز عاري از این نقیصه نبودند. با تغییر و تحولی که 

در کالن کشور در حال رقم خوردن بود، وعاظ مجالس با تکیه 
صد خود دور خود جمع میکردند و با مخالفت با بهاییان از بر مسایل سیاسی و سیاسی کاري، عده اي را جهت مقا

این عده کمک میگرفتند زیرا معتقد بودند که این گروه ممکن هست در صورت به قدرت رسیدن دم و دستگاه آنها را 
گ خراب کنند و دکان آنها را از رونق بیندازند به همین خاطر در مکانهایی که بهاییان بودند عرصه را بر آنها تن

کردند و مزاحمتها را زیاد نمودند، اما با توجه به اینکه این آزار و اذیت از ابتدا بر این قوم وجود داشت آنها به نوعی بر 
سر اجبار به این شرایط عادت کرده بودند. با آشنا شدن معدودي افراد با وعاظی در قم و رفت و آمدهاي مکرر آنها به 

ه نامهربانیها و دشمنی ها بر بهاییان در این نقطه و البته نقاط دیگر بیشتر شود. آن محافل و مجالس باعث شد تا حلق
از طرفی افرادي که در شهرها زندگی میکردند با آمدنشان در مناسبتهاي مختلف مثال محرم و صفر آتش خشم و 

نداشتند و همه این غضب خود را نمایان تر می نمودند این در حالی بود که اکثر مردم ده با این جماعت مشکلی 
فشارها توسط نیرویی در بیرون هدایت میشد. رفته رفته این افراد در حاشیه قرار گرفتند و کمتر با مسلمانان رفت و 

آمد میکردند و محافل و مجالس مذهبی شان را نیز به دالیلی با مالحظه برگزار میکردند تا ایجاد حساسیت نکند. 
تاشان را نداشتند در بین مردم دروغها و تهمت هایی را به آنها نسبت دادند و آنقدر چرا که اجازه علنی کردن اعتقادا

این تخریب ها زیاد شد که عده اي از مردم زود باور، باورشان شد که نکند این صحبتها و تهمتها در بین بهاییان 
در مقابل بهاییان قرار گرفتند و  وجود داشته باشد. مردم زود باور و متعصب بدون مطالعه و پرسش به طور ناخود آگاه

نمیدانستند که اصل مطلب چیست و حرف آنها چه است البته چیزهایی را به صورت کلیشه اي و سربسته از آنها 
شنیده بودند ولی آشنا به کل مطلب نبودند بهاییان نیز به جاي اینکه به روشنگري بپردازند و مردم را بیشتر آشنا 

خود معطوف شدند و اینها و مسایل دیگر دست به دست هم میداد تا آنها در تنگناي و  کنند بیشتر به درون جمع
ظلم و تعدي بیشتري قرار بگیرند با وجود به اینکه خدمات شایان و قابل توجهی در جهت آبادانی روستا برداشته 

ود که در گیري بین جوانهاي بودند و در کارهاي عام المنفعه همیشه پیش قدم بودند به حاشیه رانده شدند. روزي نب
خشک مغز و خانواده هاي بهاییان پیش نیاید. عده اي با رفتن به قم و رخصت گرفتن از وعاظ، حکم تعدي بر 

خانواده هاي بهاییان را گرفتند و در معابر و هر جایی که بود با نگاه تنفر و خشم بر خورد می کردند اما این گروه با 
شکالت سعی بر عادي کردن شرایط داشتند و از زد و خورد جلو گیري میکردند و با اهمیت و سعه صدر و تحمل م

 مبناي بر آنها آیین که بودند اصل این بر  محبت رفتار می نمودند زیرا اعضاي محفل محلی و کشوري و توده بهاییان
صورت  تحرکی آنها طرف از کمتر خاطر همین به بودند اصول این به پایبند و هست استوار تعامل و آرامش و صلح

میگرفت وکمتر خود را در معرض دعوا و درگیري قرار میدادند و این امر باعث شده بود که دیگران فکر کنند واقعا 
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حق با آنها هست و به خود اجازه میدادند تا ضد انسانی ترین رفتارها را بر این اجتماع وارد سازند که شرح آن در 
 قسمت بعد خواهد آمد.

 

 زندگی روستایی 

کالس اول ابتدایی با تمام شیرینی و تلخی ها و شوق دانش ورزي و دانش آموزي در جریان بود و من در کنار دیگر 
وظایف و مسئولیت هایی که نسبت به سن و سالم در خانه عهده 

دار بودم مشتاقانه ادامه میدادم و هر روز دریچه و پنجره اي 
درك اینکه چرا مادر و پدرم از جدید به رویم گشوده میشد و 

این نعمت بر خوردار نبودند برایم سخت بود با توجه به اینکه 
پدران آنها نیز می توانستند آنها را در سن کودکی به مکتب 

بفرستند ولی اینگونه نشده بود که دالیل خاص خودش را 
داشت. البته دیگر پدران و مادران روستا نیز از این نعمت بر 

بودند مگر عده اي معدود که نشان از اهمیت سواد و خوردار ن
درس در خانواده آنها بود. در این بین در میان خانواده هاي روستا تعداد بیسواد در خانواده هاي مسلمانان بیشتر به 

 بودند تر موفق گوناگون هاي زمینه در آنها اینکه علت  چشم میخورد و در بین بهاییان کمتر بیسواد وجود داشت و
 مطلع و بیسوادي روزها آن در هم موجود گیریهاي در هاي علت از یکی شاید و بود نعمت همین از گیري بهره

 .بود  مسلمانان بین در واقعی جریانات از نبودن
حال تغییرات عمده بود و آبستن حوادثی بود که هر از گاهی نمود  در روستا چهره و میگذشت باد و برق مانند روزها

پیدا میکرد. مخالفت با خانواده هاي بهاییان شدت گرفته بود و خانواده هاي آنان مورد ستم و اجحاف قرار میگرفتند. 
نبود. بچه  البته همان طور که قبال ذکر شد این مخالفت توسط عده اي قلیل صورت میگرفت و همه گیر و فرا گیر

در مدرسه گوشه گیر و منزوي شده بودند و ارتباط آنها محدود به چند نفر شده بود در حالیکه هیچ کدام بهائی هاي 
تقصیري در این خصوص نداشتند رفتار و اعمال آنها بر اساس آموزه هاي بهائی از بچه ها چه مسلمان و چه 

رفت ولی به هر صورت آن گفتگوهاي شبانه منجر به فاصله خانوادگی و صحبتهاي شبانه در هر خانواده شکل میگ
 انداختن بین این بچه ها در این گروه سنی شده بود.
 موثري نقش اختالفات آتش نمودن ور شعله در که بودند افرادي  در خانواده هاي رفیعی و حدادي و قربانی و صادقی

با تحت تاثیر گرفتن وعاظ در قم و جلسات هفتگی که در  ولی بودندبهائی  نیز آنها نزدیکان بعضا حالیکه در داشتند
آنجا برگزار میکردند سمبه شان پر زور بود و با کمک جوانها سعی و تالش مینمودند تا یا بهاییان را از ده بیرون 

حمله به  کنند و یا آنها را وادار به مسلمان شدن نمایند و براي رسیدن به این خواسته از هیچ کاري فرو گذار نبودند.
منازل آنها، آتش زدن درب منازل آنها و فحاشی به زن و بچه و شکستن درختان و هرز کردن آب آنها تنها بخش 

بر صلح و محبت و دوري بهائی کوچکی از تعارضات و درگیریهاي موجود بود ولی با توجه به اینکه در دیانت و آیین 
این معارضان قرار میدادند و با مشورت از محفل محلی و ملی  از درگیري سفارش شده بود آنها کمتر خود را مقابل

 با  سعی در آرام کردن وضعیت موجود داشتند از طرفی هم درست است که خود را درگیر دعواها نمیکردند اما
 به رسیدگی خواستار ماوقع شرح و قم به مراجعه و قضایی محاکم به مختلف، نگاریهاي نامه و متعدد مراجعات
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شدند اما بسیار در صد کمی بود و نمی توانستند بنابر خود بودند که البته در جاهایی تا حدودي موفق می شکایات
جو موجود حکم قوي در این خصوص از مراجع ذي صالح بگیرند زیرا در آن مراجع و محاکم نیز جو مخالف قوي بود 

 ین جهت خیلی پر نبود .و امکان ظهور و بروز مصلح واقعی وجود نداشت و دست بهاییان از ا
آقایانی که از معاندین و معارضین بودند حتی با بهره گیري از افرادي در دیگر روستاها بر مزاحمت و تنگ کردن 

شرایط زندگی بر بهاییان فرو گذار نبودند و جالب اینجاست که واقعا از این آیین اطالعات شفاف و روشنی نداشتند و 
 ود بیان میکردند.کمتر دلیلی بر علت مخالفت خ

 بهاییان به راست و دروغ به و میگرفتند ماهی آلود گل آب این از که بودند مسلمانانی  البته در این بین به اصطالح
 که بدهید من به را مبلغ این کنم منصرف را آنها میخواهید اگر و شود حمله جا فالن به هست قرار امشب میگفتند

 .هستند خود شخصی منافع فکر و میگویند دروغ طرفها یا و طرف که  ندبود شده متوجه بهاییان  اوایل در

 

 آوردن آب آشامیدن به دهات

با توجه به درآمدهاي نفتی در زمان محمد رضا شاه و پیشرفت نسبی در ایران در ایجاد کارخانه ها و مشاغل و حِرَف 
مختلف و بهبود وضع معیشتی مردم و بهداشت عمومی، شاه 

اقدام به ایجاد شبکه هاي بهداشت در سراسر ایران به خصوص 
هاي خزینه  در روستا ها نمود و به این واسطه استفاده از حمام

اي و آب انبارها غیر بهداشتی اعالم شد. به این واسطه در 
پشت منزل آقاي امجدي، در دامنه کوه (امام ولی) که مشرف 

بر کل روستا بود منبع آب آشامیدنی احداث گردید و به همین 
منظور در ابتداي کوچه (گوگل) پایین (خاله خاتونی) چاه آبی 

در جنب این چاه موتور خانه اي ایجاد شد تا آب چاه را به داخل منبع آب هدایت جهت مصرف عموم حفر گردید که 
و از طریق لوله کشی هاي انجام شده به منازل برساند که این اقدام با هزینه هاي دولتی بود هر چند مردم در ابتدا 

د مصرف خانوار قرار گرفت. پس ترجیح میدادند از آبِ آب انبار و یا چشمه استفاده کنند ولی رفته رفته آب چاه مور
از مدتی مشخص شد که آب این چاه بدلیل آهک فراوان مشکالتی را ایجاد کرده و براي سالمتی مضر می باشد. به 
همین خاطر مردم روستا تصمیم گرفتند تا آب چشمه (المارون) که یکی از قناتهاي (دره درا) بود و باالتر از(ویشه) 

ر و بدون دخالت دستگاههاي دولتی به منبع آب وصل کنند زیرا آن آبِ سالم و خوبی قرارداشت را به کمک همدیگ
بود. جناب حاج اسماعیل اسماعیلی و پسرانش در این مهم نقش زیادي داشتند زیرا سرمایه اولیه از جانب آنها تامین 

ا روستا را قبول کرد. چندین شد و چون یکی از فرزندانش وارد به این کار بود مسئولیت لوله کشی آب از آن محل ت
در گروههاي چند نفري و با امکانات اولیه آن روزها به این مسیر می رفتند بهائی هفته افراد روستا چه مسلمان و چه 

و با حفر کانال به طول چندین کیلومتر موفق شدند تا آب آن چشمه را براي شُرب عمومی تامین کنند و اکنون ما 
و مسلمان با عشق و از جان و دل مایه بهائی ه الهی برخوردار باشیم. در ایجاد این کانال افراد بدون زحمت از این مائد

گذاشتند و یادگاري از خود بر جاي گذاشتند حتی گفته میشود جاهایی که زمینهاي سخت تري داشته را بعهده بچه 
مشکلی این خدمت را به ساکنین خود  میگذاشتند تا آنها زمین را حفر کنند ولی بدون هیچ ناراحتی وبهائی هاي 

هدیه نمودند انشاهللا که همه آنها که در این امر حضور داشته اند و اکنون دستشان از دار دنیا کوتاه شده است 
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 روحشان شاد و در ملکوت ابهی محشور شوند.
از نقاط روستا نیز با آمدن آب آشامیدنی به روستا رفاه خوبی از نظر تهیه آب براي ساکنین مهیا شد در بعضی 

شیرهاي آب که به شیر هاي سیمانی و یا فشاري معروف بود جهت مصرف عمومی ایجاد شد از جمله در سرِ حوض 
 پاچنار و دمِ درب حسینیه و جاهاي دیگر.

ور از دیگر اقدامات صورت گرفته که البته از قدیمتر ایجاد شده بود ایجاد برق و روشنایی در روستا بود. به همین منظ
شخصی به نام آقاي اسداهللا جاسبی برادر آقاي عبداهللا جاسبی در واران اقدام به تاسیس موتور برق نموده بود و به 
روستاهاي واران و کروگان و زُر برق میرساند. مسئولیت این موتور خانه که با گازوئیل کار میکرد با آقاي علی رضا 

منطقه به آقاي رمضان و پسرش آقا مهدي رسید. این موتور خانه برقی یا (خورشید) بود که بعدها مسئولیت برق 
فقط چند ساعت اولیه شب روشنایی داشت آنهم اگر موتور خانه گازویل داشت روشن میشد و روشنایی المپها بسیار 
 کم بود و بیشتر نور سرخ داشت و در کنارش حتی چراغ گرد سوز نیز روشن میکردند و در طول روز هیچ برقی وجود

نداشت و در اتاقهایی که تاریک بود در طول روز چراغ روشن میکردند. روستاهاي مجاور در جاسب هیچ کدام این 
موقعییت را نداشتند تا اینکه برق منطقه اي آمد و این سیتم برق موتور خانه اي منسوخ شد. با توجه به اینکه منطقه 

با زحمت و مرارت و با مواد منفجره در دل کوه به مدت  کوهستانی بود جهت نصب تیر برق نیاز به گودال بود که
زیادي موفق به نصب تیرهاي برق شدند و خدمات آن روز آنها واقعا در خور تمجید و تشکر می باشد. زحماتی که از 

 یادها نخواهد رفت تا ساکنان آن محل در رفاه و آسایش قرار بگیرند.

 

 درب خانه سیصدساله آسیف اهللا مهاجر
فشار بر خانواده هاي  1357همانطور که گفته شد سالهاي منتهی به سال 
 ادامه و  روستا در ماندن براي  بهائی فزونی یافت و صحبت از این شد که آنها

. بروند باید آنها صورت این غیر در و شوند مسلمان بایستی محل آن در زندگی
 چاره زیرا کردند قبول را موضوع این مالحظاتی بر بنا نفري دو یکی تنها شاید

رها دو فشا این مذهبی غیر و مذهبی مختلف مناسبتهاي به و نداشتند اي
چندان میشد. با توجه به اینکه این فشارها وجود داشت باز هم آنها ایستادگی 

 میکردند و مانع از مخاصمات میشدند.
صبح که از خواب برخاستم همهمه اي در ده پیچیده بود متاسفانه خبر 

واري به گوش رسید در شب گذشته عده اي اقدام به آتش زدن درب ناگ
منازل بهائیها نموده بودند از جمله درب منزل آقایان سید رضا جمالی (منزلی 

موسوم به اداره) سید رضی مسعودي، شمس اهللا رضوانی، فتح اهللا ناصري، 
دوست نداشتند کار به این وحشیگري ها ضیاهللا مهاجر در پاچنار و...که باعث بهت و حیرت کسانی شد که اصال 

برسد. مردم در رفت و آمد بودند و نظاره گر این بودند که صاحبان این منازل مشغول خاموش کردن آتش هستند و 
با آنها همدردي میکردند. البته فقط گروهی خاص میدانستند که این کار ناشایست توسط چه کسانی رخ داده است 

ن با بهاییا. بگیرد صورت پنهانی و خفا در کار این بود قرار و بودند کار آمرین خودشان زیرا نمیکردند عنوان  ولی
چشمانی گریان و دلی سوزان به این مصیبت نگاه میکردند و واقعا به این نتیجه رسیده بودند که دستهایی در کار 
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 .هست تا آنها را از ده بیرون کنند و شاید آنها چاره اي جز این نمی دیدند
در شبهاي دیگر چند انبار آذوقه گوسفندان را به آتش کشیدند و دست بر دار نبودند. جو ناجور و نابسامانی بوجود 
آمده بود. در شعارهایی که مردم بواسطه انقالب میدادند در آن شعارها بر علیه بهاییان نیز شعارهایی داده میشد و 

بهاییان کمتر در انظار دیده میشدند و شبها از خوف حمله به آنها در  مرگ را براي آنها در شعارهایشان فریاد میزدند.
منزل یکی از بهاییان جمع میشدند تا از گزند دور باشند زیرا در این صورت می توانستند از خود دفاع کنند و یا راه 

 حل دیگري بیابند.

ادند (مسلمان به پا خیز عکس امام تو یادم هست شب هنگام مردم در کوچه ها در حال راهپیمایی بودند و شعار مید
ماهِ) از این توده مردم با چنین تصوري شاید بیشتر از این انتظار نمی رفت زیرا چنین موضوع موهومی را یقین 

داشتند و درك واقعی از حقیقت این شعار نداشتند با چنین بضاعتی چگونه می شد تعاملی بین آنها و بهاییان صورت 
و ستمها بر بهاییان باعث شد تا عده اي قبل از مهاجرت امالك و زمینهاي کشاورزي خود را  بگیرد. این فشارها

بفروش برسانند و مشخص بود که قیمت واقعی را خریداران میگذاشتند زیرا ابتکار عمل در دست آنها بود و جالب 
قرار میگرفتند که چرا این  این که کسانی هم که به قیمت پایین میخریدند از طرف هم مسلکان خود مورد دشنام

مقدار پول را هم به بهائیان داده اند زیرا در نظر آنها بهائیان دیگر مالک نبودند و مال آنها بایستی توسط حاکم شرع 
مصادره میشد. اما بهائیان از خانه هایی که داشتند و اموالی که در منزل داشتند هیج یک را نفروخته بودند. در 

ز بهاییان به امید بازگشت دوباره امالك و اموال خود را به عده اي که مورد وثوق آنها بودند و یا همین بین عده اي ا
کارگران آنها بودند و یا شاید نسبتهایی با آنها داشتند به امانت گذاشتند تا بعد از فرو کش کردن تب انقالب دوباره از 

 آنها باز پس بگیرند و به کار و زندگی خود ادامه دهند.

 

 یداهللا مهاجر
همانطور که گفته شد در بین بهائیانی که در تهران بودند و فرزندان ساکنین بهائی ده 

محسوب میشدند تدارکاتی ایجاد میکردند تا خانواده هاي خود را از این جو خارج کنند 
زیرا با آمدن مبلغین مذهبی به ده و وادار کردن بعضی به تغییر عقیده توفیق و توافق 

محسوسی عاید نگردید و تنها یک راه مانده بود و آنهم خروج بهائیان از روستا که 
مقدمات آن در شهر از طریق فرزندان مهیا شده بود تا در صورت مهاجرت جا و 

 پناهگاهی براي آنها ایجاد گردد زیرا همبستگی شدیدي بین آنها وجود داشت.
گی میکرد و فرزندان او در شهر زندگی در همین اثنا یکی از بهائیان که در روستا زند

میکردند بواسطه بیماري که داشت از دار دنیا رفت و صعود کردند نام ایشان جناب یداهللا مهاجر بود که یکی از 
فرزندان آقاي ذبیح اهللا مهاجر میشد. ایشان همسري داشتند که مسلمان زاده بود واز یازده فرزند تنها یکی از 

مسلمان بود. ایشان زمانی که صعود کردند به لحاظ جوي که حاکم بود عده اي گفتند چون  پسرانش به نام فرهاد
همسر او مسلمان هست به آیین مسلمانی او را دفن خواهیم کرد. این تصمیم در حالی گرفته شده بود که فشار بر 

 اقداماتی نیز بهائیان از اي عده طرف از البته  بهائیان زیاد بود و از طرفی فقط چند تن از فرزندانش حضور داشتند
 گفتند بهائیان مخاصمات شدن کم جهت حاکم جو با ولی گرفت صورت بهائی آیین آداب طبق او دفن بر مبنی

ین تصمیم که به آداب و آیین مسلمانی ا و کردند قبول و رفت خواهد برود باید که آنجایی روح زیرا ندارد ایرادي
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دفن گردد عملی گردید. دو نفر از افراد ده او را به شرع و دستور اسالم کفن و در مزار مسلمانها دفن نمودند و از 
را در قبرستان مسلمانان دفن کنند جشن بزرگی برپا نمودند و شیرینی پخش بهائی اینکه موفق شده بودند یک 

از شهر به ده آورده بودند رساندند. علیرقم تصورشان مال  کردند و گزارش این شق القمر شان را به استماع یک مال که
عنوان میکند که وامصیبتا بروید و او را در بیاوردید چرا که تا پانصد متر مجاور، اموات بستگان شما در آتش جهنم 

 خواهند سوخت. نتیجتا عده اي تحت تاثیر صحبت هاي مال قرار گرفته و تصمیم به نبش قبر گرفتند که بعد از
گذشت چند روز گویا بیرون کشیدن جسد کار ساده اي نبود پس در همان حالت اقدام به آتش زدن جسد نمودند. 

در هیچ یک از ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی نبش قبر تایید نشده و حتی حرام میباشد و بسیار نکوهش شده است. 
ه و پس از اینکه بعضی از مردم واران از این موضوع باري این افراد نادان متاسفانه بر جسد ایشان بی حرمتی نمود

باخبر شدند فورا با ناراحتی مراجعه کرده که این چه کاري است باید خجالت بکشید و از آنها خواستند که هر چه 
ار زود تر دست از اینکار ها بردارند و دوباره ایشان را دفن کنند. از قدیم بهائی ها و مسلمانان در همان قبرستان کن

همدیگر به خاك سپرده میشدند و تا آن زمان بیش از ده ها نفس بهائی در آن قبرستان دفن شده بودند که تا قبل 
از صحبت هاي مال هیچکس با این مسئله مشکلی نداشت ولی این عمل شنیع و ضد انسانی و ضد دینی و ضد بشري 

ین کار دست زدند موجب خشم و غضب خداوند نیز چون نقطه تاریکی در آن روستا به جاي مانده و کسانی که به ا
 قرار گرفتند که ذکر آن در این مقال نمیگنجد.

  
 دیگر فوت صورت در بود ممکن زیرا نباشد بهائیان ماندن براي جایی دیگر آنجا تا بود عطفی نقطه این شاید

 آنها بر رفتن جزم شده بود. عزم و کند بروز اعمالی چنین سالخوردگان
چند خانواري که در روستا ماندند دیگر بهائیان از روستا به مرور مهاجرت کردند تا به زعم آنها آب از آسیاب به جز 

بیفتد و برگردند. از خانواده هایی که اموال و امالك خود را به امانت گذاشتند می توان به خانواد هاي مهاجریها، 
رفیعی، روحانیها،  ، رضوانیها، معتقدي، مالعلی نراقی، اسماعیلی،وجدانی، سید آقاحسینی، آقایداهللا نصرالهی، یزدانیها

جمالی، محبوبیها، ناصریها، رزاقی، مسعودي و... اشاره نمود. که عمده این امالك و اموال در دست خانواده هاي 
گو، عطاهللا ثابتی، حدادیها، رمضانیها، آقا ماشاهللا نصرالهی، آقا احمد و مصطفی قربانی، اسماعیلی، صادقیها، حسین حق

قرار گرفت که بعنوان افراد مورد وثوق بودند و یا نسبتی داشتند و یا کشاورزان آنها بودند تا در موقع مراجعت تکلیف 
لکان ما تحویل و کرده جدا آنها براي را مالک سهم عرف نسبت به  روشن نمایند و قرار بود تا روشن نشدن موضوع

گونه اي پیش رفت و شرایط به گونه اي دیگر شد و کار به سمت و سویی دیگر جریان بدهند. متاسفانه بعدها جو به 
 پیدا کرد.
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 شعر وطن از م عسلی جاسبی

 آمدم سویت ز راه دور اي خاكِ وطن
 تا که آرامش بگیرد روحِ من اندر وطن

  
 دزدانه در این زادگاه پر خروشآمدم 

 تا وَزَد مهرِ اهورایی به جانم در وطن
  

 مهرِ تو در قلب من هر روز گردد شعله ور
 است فروزان در وطن شعله هاي آتش مهر

 
 پادشاهان هم یکایک آمدند و رفته اند

 نامِ نیک مهرورزان ماندگارست در وطن
  

 آن خروش شهریاران و همی بهرامِ گور
 گوران حاکمند اندر وطن گورند وخفته در 

  
 پس چرا این گور گیران هم ندیدند گورِ او

 تا بگیرند پندها ز آن تاج داران در وطن
  

 من ندانم با کدامین جُرم گشتم بی وطن
 نوع دیگر فکر کردن، جرم باشد در وطن

  
 من هراسان می روم زین کوي تا کوي دگر
 من چگونه سازمش خِشت وطن را در وطن

  
 بار الهی این وطن را از سه مورد دور دار

 کذب و دروغ اندر وطن قحطی و نا امنی و
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 درخت گردو قدیمی
در همین سالها بود که می خواستند مسجد محله باال که مسجدي سیصد ساله بود را تعمیر کنند و با وجود اینکه 

این فشارها بود از آقاي سید آقا خواستند که زمینی که 
مجاورت مسجد هست را به آنها بفروشد. در ابتدا در 

میگفتند که این زمین بخشی از زمین مسجد هست و 
سید آقا با ارایه سند مشخص کرد که مالک زمین هست. 
به هر حال آن زمین جنب مسجد را که درخت گردویی 
در خود داشت را بدون اینکه پولی بگیرد به مسجد اهدا 

کشیدند و اما پس از آنکه کرد و دیواري دور آن زمین 
بهاییان از آن محل رفتند بدون هیچ دلیلی آن درخت 

گردویی که حاصل یک عمر مرارت و زحمت و خاطره آن سید بود را از بیخ بریدند و چوب آن را فروختند در حالیکه 
خت کردند آن درخت هیچ مزاحمتی براي ساختمان مسجد نداشت و مشخص نشد چه کسانی اقدام به بریدن آن در

(که البته از این صحنه ها در بعدها بسیار دیده و شنیده شد) بعدها شنیدم که زمانی که سید آقا در تهران بود 
هنگامی که شنید درخت گردو را بریده اند بسیار ناراحت شد شاید این درخت به اندازه تمام اموالی که در روستا به 

 رزشمند بود و وابستگی و دلبستگی عجیبی به آن داشت .جاي گذاشته بود و مهاجرت کرده بود برایش ا
خاطرم هست در همان روزهاي درگیري عده اي از بچه ها و جوانان در یک گروه جمع شده بودند و به سمت منزل 

سید رضی مسعودي در حرکت بودند هنگامی که مقابل منزل این پیر مرد ساده و بی آزار قرار گرفتند شروع به 
سمت خانه ایشان نمودند و تمام شیشه هاي طبقه باالي او را که باال خانه دلبازي هم بود شکستند و  پرتاب سنگ به

از در و دیوار منزل او را سنگ باران کردند. همسر سالخورده او بنام منور خانم و سید رضی در منزل پناه گرفته بودند 
از کار خود دست بکشند خالصه پس از مدتی شروع به و به این حماقت مردم میگریستند و از بچه ها میخواستند تا 

سنگ انداختن به منزل آقاي رحمت اهللا فروغی نمودند و بد و بیراه نثار آنها میکردند آنها نیز از منزل خود خارج 
 نشدند تا اینکه بچه ها به سمت منازل دیگر رفتند و به کار خود ادامه میدادند.

شده بود و تقریبا هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود و انقالب به پیروزي رسیده در این روزها شاه از مملکت خارج 
بود و شعارها هنوز شنیده میشد. یادم هست یک روز که براي تغذیه در مدرسه منتظر بودیم تا سهم مان را بگیریم 

دیده بودم و با ناراحتی  گفتند دیگر تغذیه نمی دهیم و نداریم من خودم کارتنهاي کیک و پفک را در دفتر مدرسه
زیاد بچه ها بدون تغذیه به خانه هایشان رفتند. فرداي آن روز دود زیادي از پشت مدرسه بلند شده بود و همه جا را 

پر کرده بود هنگامی که براي کنجکاوي به آن جا رفتیم دیدم که تمام کارتنهاي کیک و پفک را سوزانده بودند و 
باید مصرف شود بدون دلیل حق دانش آموزان و بیت المال را به آتش کشیدند شاید مسئولین گفتند این تغذیه ن

فکر میکردند چون مربوط به رژیم گذشته و طاغوت هست حالل نیست و یک روزه این حکم صادر شده بود و کسی 
 از آنها نخواست که در خصوص این کارشان توضیحی بدهند.

خانگی متنوعی داشت آقاي سید رضا جمالی بود که در جنب حسینیه تنها کسی که در روستا ماکیان و مرغهاي 
ساکن بود که در منزلی موسوم به خانه روحانیها زندگی میکرد. ایشان گذشته از مرغ و خروس که اکثر مردم روستا 

 50هاي نگهداري میکردند گله اي از بوقلمون را نیز پرورش میداد.بوقلمونهاي رنگارنگ و بسیار زیبا که در دسته 
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تایی دایما در رفت و آمد در حریم منزل او بودند و با صداهاي خود گوش هر کسی را نوازش میدادند. از همان بچگی 
من عاشق این بوقلمونها بودم و هر زمانی که از آن مسیر رد میشدم و این پرندگان خانگی را میدیدم ساعتی را می 

مرغ و بوقلمون درفصل گرما زیر سایه دمِ آب انبار می خوابیدند و نشستم و نظاره گر کارهاي آنها بودم. خروس و 
منظره بسیار جالبی را مشاهده میکردم و سالها ست که آن پرندگان را در الوان مختلف در خاطر دارم و برایم هنوز 

با صفا و پر  هم خاطره آنها لذت بخش میباشد. اما افسوس که اکنون نه از آن حسینیه اثري مانده و نه از آن منزل
 درخت و باغچه هاي آقاي جمالی و نه پرندگانش و نه حال و هواي خوش آن روزها.

 

 

 از ده وچ بهائیاناولین پاییز بعد از ک
 

اولین پاییزي بود که بهائیان ده به اجبارکوچ کرده بودند. باد سرد پاییزي در سر تا سر ده در حال وزیدن بود. فضاي 
حاکم بود. در مدرسه خبري از سنگین و شکننده اي 

همکالسی هاي خوبی که داشتیم نبود ده سوت و کور 
شده بود زیرا عده زیادي از جمعیت آن به اجبار رفته 
بودند و درب خانه هاي آنها بسته بود و چراغی در آن 
منازل زیبا روشن نبود. آن هیاهوو نشاط همیشگی در 

نداشت. آواز  دشت و خرمنگاه و آفتاب رویه ها دیگر وجود
بلبلی به گوش نمی رسید و زاغها در سر درختان چشم به 

 اشیاي قیمتی دوخته بودند.
متاسفانه با شروع جنگ ایران و عراق تمام افکار مردم به سمت آن موضوع هدایت شد و اتفاقاتی که در زیر پوست 

بودند اما در سایه شوم جنگ اتفاقات بدتر  انقالب در حال اجرا بود از نظرها پنهان شد. توده مردم درگیر اخبار جنگ
از جنگ در حال رخ دادن بود که این اتفاقات در جاي جاي ایران بزرگ در حال بروز و ظهور بود و افراد فرصت طلب 

 از این موقعیت نهایت استفاده را می نمودند و از هیچ ظلمی فرو گذار نبودند.
بود با آن اموال باد آورده ارتزاق روزي میکردند و براي خود اعتباري کسب افرادي که امالك در امانت آنها قرار گرفته 

میکردند. شوکه شده بودند زیرا به یک باره در ظرف عسلی افتاده بودند که سالیان سال هم اگر کار میکردند چنین 
که این گونه پیش برود. از موقعیت و اموالی را نمی توانستند در اختیار داشته باشند. ولی به هر حال تقدیر چنین بود 

درختان گردویی چندین ساله که حاصل زحمات چندین نسل بود باال میرفتند و چندین جوال گردو برداشت 
میکردند و با تغیُر خاصی به منزل میبردند و از آن محصول هیچ به مالک اصلی نمی دادند در حالی که در ابتدا قرار 

شود. رفته رفته آنها جسور تر شدند و قفل اتاقها را گشودند و به ظرف و این بود که سهم مالک به مالک تحویل 
ظروف منازل دسترسی پیدا کردند و به وسایل خانه هاي محقر خود افزودند. کسی به کسی نبود و هر کس هر کاري 

ساعت آب دو قنات و چندین جریب باغ و باغچه و  18که در توانش بود انجام میداد. یک نفر در محله باال حدود 
درخت گردو در اختیارش قرار گرفته بود تا از آنها نگه داري کند در حالی که تا چند  500چندین خانه و بیش از 

وقت قبل تر حتی یک نهال گردو از خودش نداشت تا براي زندگی خود محصولی ببرد و از این دست مردمان بسیار 
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 بودند.
رفته امالك به علت سهل انگاري افرادي که قرار بود به خوبی مراقبت کنند، رو به بایر شدن نمود و عوض اینکه رفته 

سهم آب آن زمینها را به همان زمینها ببرند و آبیاري کنند راه کار بهتر و ساده تري را پیدا کردند. آنها شروع به 
درختان چندین ساله خشک شود و اره تیز همان افرادي که فروختن نوبت آب خود کردند و این موضوع باعث شد تا 

کارشان چوب بُري بود تیز تر گردد و به جاي گردو و بادام از فروش ساق درختان و تهیه زغال از آنها در آمدي کسب 
 کنند زیرا دلشان نمی سوخت و زحمتی هم برایش نکشیده بودند و ارث پدري شان هم که نبود.

افرادي که از قبل تر باعث شده بودند تا بهاییان از ده بروند باز هم بیکار ننشستند و با مراجعه در همین حال و هوا 
به آیات اعظام در قم و اراك پیگیر این شدند تا اموال را کال به نام خود ثبت کنند اما تنها یک راه براي این کار وجود 

کوشیدند تا این اتفاق هر چه سریعتر رخ دهد. با داشت آنهم اعالم توقیف و مصادره از طریق دولت و آنها می
پیگیریهاي متعدد باالخره سر و کله بنیادهاي مختلف براي توقیف در آن محل پیدا شدند و پس از صدور راي، آن 
امالك را براي فروش به غیر امکان پذیر کردند. با بررسی هایی که انجام دادند مقرر شد همان افرادي که امالك را 

یار دارند قیمت گذاري کنند و اولویت خرید هم با همانها بود. بسیار روشن هست که در این حالت قیمت در اخت
گذاري ها به چه صورت انجام شده است زیرا آن بنیاد که خیلی از کم وکیف قیمت آن زمینها مطلع نبود و این امر 

د فقط منفعت خود را کما فی السابق در نظر به تعدادي افراد مغرض واگذار شده بود و از آن جایی که همین افرا
 میگرفتند و درد مال داشتند و نه درد دین، همانی را انجام دادند که دلخواه خود بود.

 

  مصادره اموال بهاییان
همانطور که قبال عنوان شد با مراجعات پی در پی و آمدن بنیادها جهت مصادره اموال بهاییان، مقرر گردید تا بهاي 

زمینهاي مزروعی و منازل به این بنیادها پرداخت گردد. از آن جایی که 
قیمت گذاریها بر اساس حب و بغض و بدون کارشناسی دقیق صورت 

گرفته بود، مقرر شد تا رعایا و امانتداران قبلی که این امالك در 
دستشان به امانت بود، این مبلغ ناچیز را نیز به صورت زماندار و تقریبا 

ی پرداخت نمایند و چون این افراد می خواستند شریک جرم هم اقساط
داشته باشند سعی میکردند دیگران را نیز تشویق به خرید نمایند. از 

طرفی شورا هر روز با کسانی در خصوص فروش این زمینها صحبت می 
ین کار درست و صحیحی کرد تا افراد راضی شوند این امالك و منازل را خریداري کنند اما مردم میدانستند که ا

نیست و نسبت به خرید و فروش این امالك دل چرکین بودند زیرا میدانستند که نباید اموال کسانی را که با خون 
 دل و مرارت و زحمتهاي شبانه روزي جمع کرده اند را بدون اجازه آنها تصاحب و یا خرید و فروش نمود.

ر محله باال بعد از چند سال با فروختن این زمینها و سود از فروش تا چندین سال این کار ادامه داشت و عده اي د
توانستند بدهی خود را به بنیاد تسویه نمایند که البته افرادي که این زمینها را از نفرات اول می خریدند نیز 

 مبنایشان قیمت گذاریهاي اولیه بنیاد بود و به کمترین بها مالک میشدند.
نازل که مثال از بنیاد خریده بودند فقط یک بیل و کلنگ م و امالك همه آن از آخر تدس بعضی از نفرات اولیه 

 .اصلی مالکان جانب از نفرین و لعن و نارضایتی کلی و برایشان باقی ماند 
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 بستگان جنگ این در ها خانواده از بعضی متاسفانه  بود اجرا حال در جنگ شوم سایه در کارها این اینکه به توجه با
احترام آنها تمام امور را در دست آنها قرار دادند و کسی جرات حرف زدن  به مردم و دادند دست از را خود

 لحاظ به نیز مردم و نداشت را زادگاهش به آمدن جرات نیز بهاییان از کسی که نمودند مدیریت چنان  نداشت
 .نمیزدند دم افراد، آن براي شده ایجاد موقعیت

قتصاد روستا و روابط افراد نشان داد. زمینهایی که بهاییان با ا بر را خود اثر مدتی از بعد آبی کم و مدیریت سوء
درآمد آن چندین سر عائله را نان میدادند به سمت نابودي رفت و اشجار آن خشک و سنگبند و جوي و مرز و وال 

نسل در آنها زحمت کشیده بودند و  آن از بین رفت و مثل زمینهاي بایر و اطرافی و اراضی شد. زمینهایی که چندین
خون دل براي به ثمر نشستن آن خورده بودند به یک باره از بین رفت و سود جویانی پیدا شدند تا آب این زمینها را 
براي زمینهاي خود خریداري کنند آنهم به قیمتهاي بسیار نازل و پایین و به این صورت بیش از یک سوم دشت سر 

 ابگوي این خسارتها نبود.سبز خشک شد و کسی جو
بعد از روزگاري این افراد به نان و نوایی رسیدند و در شهرها خرید هایی کردند و زمینهایی که موقعییت مسکونی 

داشت را قطعه بندي نمودند و به غیر واگذار کردند و خانه هاي بهاییان را وجب به وجبش را پول گرفتند و بناهاي 
د و در صف نماز جماعت پیش قدم شدند و نذر و نذورات دادند تا بلکه این اموال تصاحب جدیدي در آنها ایجاد نمودن

 شده را به قولی شرعی نمایند اما هیهات و هیهات.
البته ناگفته نماند که هیچ یک از کسانی که این امالك را تصاحب نمودند روز گار خوشی را سپري نکردند و به نوعی 

بد بیاري و مشکالتی را فراهم نمود زیرا اساس این کار بر نارضایتی بود و مطمنا در  این اموال و امال ك برایشان
چنین وضعیتی عمده در آمد این زمینها خرج دوا و دکتر افراد گشت و حتی بعضی از بستگان و فرزندان آنها نیز در 

بل گذشت نیست چه در این دنیا گیر این نامالیمتی ها شدند زیرا در هر دین و مسلکی حق الناس در نزد خداوند قا
 و چه در سراي باقی که باید مسببان این نارضایتی پاسخگو باشند.

 

 تصرف در اموال بهائیان جاسب

که سالیان سال قبل از انقالب با توجه به اتفاقاتی که افتاد بسیاري از اموال در تصرف و قُرق افرادي قرار گرفت 
 بعنوان زارع و رعیت آن امالك فعال بودند و هر ساله با مالکان آن زمینها تجدید قول و قرار می نمودند.

 که اي عده بهائیان؛ مستغالت و امالك فروش و مصادره جریان در که نمایم می عنوان دلیل این به را موضوع این 
بودند با مراجعه به ادارات ذیربط عنوان کرده بودند که این افراد یعنی بهائیان از مملکت خارج  فعال خصوص این در

شده اند و تکلیف این امالك را باید روشن نمود و از این موضوع کذب کار را به نفع خود پیش می بردند به همین 
 و مالکان و زارعان را عنوان می نمایم:  منظور بابت روشن شدن بعضی از قضایا مختصري از واقعیت هاي آن روزها

 را قیسی و آلو زرد درخت نهال که بود کسی اولین بود وادقانی اصالتا که بودند بهائیان از یکی محمودي دکتر آقاي 
حصوالت درختی اضافه شد ایشان همچنین خدمات شایانی در م دیگر به محصول این آنجا در و آورد جاسب به

طبابت در جاسب براي مردم عرضه نمود زیرا به واسطه نبود امکانات بیمارستانی و درمانی در زمینه بهداشت و 
جاسب او توانست جان بسیاري از افراد را در مواجهه با بیماریها نجات دهد او بعد از سالیانی خدمت به مردم جاسب 

 بقیه  دختر او (ملوك خانم و نگار خانم)چندین سال قبل از انقالب در تهران سکونت گزید. و فرزندان او به جز دو 
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 . داشتند سکونت تهران در
  

 محمودي آقاي داماد اینکه سبب به و بود نصراللهی مظفر آقا مرحوم دست در محمودي دکتر امالك که بود مدتها
 ود و هیچ مشکل و موردي هم وجود نداشت.مینم زرع و کشت را امالك بود

  
 زرع و کشت را امالك مظفر آقا بگذارید که بود گفته دخترانش و پسران به و نمودند فوت محمودي جناب اینکه تا

 خانم ایران و یزدانی اهللا روح آقاي همسر خانم طاهره ایشان بزرگ دختر. هستند خودم هاي بچه هم آنها زیرا نماید
 وجدانی و پسرانش احمد آقا و محمود آقا و آقاي عبد الحسین نیز به این موضوع رضایت دادند زیرا اهللا فتح همسر

سال هست که آقا مظفر این زمینها را میکارد پس فرزندان دکتر هم این زمینها را از آقا مظفر  50می دانستند که 
هایی را بر آقا مظفر آوردند که این زمینها را باید  نگرفتند و او میکاشت تا اینکه انقالب شد و همان افراد مغرض فشار

از بنیاد بخري و اگر این کار را نکنی شخص دیگري هست تا زمینها را بخرد او نیز از یک طرف با فشارهایی که بود و 
کتر از طرف دیگر براي اینکه زمینها دست غیر نیفتد این زمینها را با قیمت نازلی خرید نمود در حالیکه بستگان د

 محمودي در ایران حضور داشتند و فرار نکرده بودند و طرح آن موضوع خالف واقع بود.
  

 در که بودند ها مهاجري خانواده یا و مهاجر اهللا سیف آقاي بود فراوان مستغالت و امالك داراي که دیگري فرد
الك آقاي سیف اهللا مهاجر در دست ام. بود آنها براي نیز کشاورزي زمینهاي بهترین و داشتند منزل ده محل بهترین

آقاي فتح اهللا ناصري بود که ایشان این امالك را به امانت به آقاي صادقعلی حدادي سپرد. البته زمانیکه آقاي حدادي 
با فاطمه خانم دختر سید محمود ازدواج کرد آسیاب مهاجري در سرچشمه و خانه آقا سیف اهللا مهاجردر بهترین 

دادند و زمینها و ده ها درخت گردو را بدون اینکه از صادقعلی تضمینی بگیرند به او می سپارند  محله آبادي را به او
 و شد انقالب اینکه تا نمیگرفتند او از هم چیزي  تا روي زمینها کار کند و زندگی خودش را بگذراند و به آن صورت

نها شکل گرفته و اینهم به واسطه آ خانه در خونش و پوست که هست کسی دار امانت که کرد فراموش ایشان
فشارهایی بود که از طریق اطرافیانش که فامیلش هم می شدند بر او سنگینی میکرد و او را آن روزها شوراي محل 

نیز کرده بودند و آقایان علی اصغر صادقی و غالمرضا حدادي نیز دو عضو شورا بودند که فشارها از طریق آنها صورت 
 میگرفت.

  
مصطفی یزدانی در اروپا خدمت آقاي نور اهللا خان مهاجر رسیده بودند او گفته بود به صادقعلی بگویید که  آقاي وقتی

در جوانی والدین ما این خانه و اثاثیه را به شما دادند تا زندگی کنید و بچه هاي خوب تحویل اجتماع دهید چرا می 
ناب قاضی بگو این امالك امانت هست و چیزي از ما خواهی امالك را از دولت بخري. وجدانت را قاضی کن و به ج

 برایت  نمی خواهند. به صادقعلی بگویید که تمام امالك مال خودت و اگر پول هم الزم داري شماره حساب بده تا
 سه دو بود گفته جواب در صادقعلی. هستی ما مادر یادگار و عزیزي ما براي تو کنی؛ زندگی راحت تا بفرستیم مارك

 تند که نمی گذارند و میگویند اگر ملک ها را نخري به اشخاص دیگر می فروشیم.هس نفر
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همانطور که گفته شد این امالك که هر متر آن قیمت باالیی داشت با 
قیمتهاي بسیار نازلی از بنیاد میخرند ولی از آن جایی که هیچ رضایتی در این 

صادقعلی مفت به اقوام و دوستانش فروخت و بعد کار نبود تمام اموال را آقاي 
از فوتش؛ آن خانه یادگاري را ورثه به چند قسمت تقسیم کردند و فروختند 

زیرا از قدیم گفته اند باد آورده را باد می برد. مهاجري ها خواهش کردند یکی 
 قدمت که را ها مهاجري خانه درب عکس رود می جاسب  از افراد جاسبی که

 را جاسب که ساله دارد را بگیرد و برایمان بفرستد که به اوالدهایمان  300
 به چشم  و پدران و جد ما در این خانه ها عمه و عموها بگوییم اند ندیده
 .گشودند جهان
 بود او دست فراوانی امالك و بود یزدانی شکراهللا کار برزگر رعیت سال سی او. نمیشود ختم اینجا به صادقعلی قضیه
ی که یزدان اهللا نعمت و یزدانی عباسعلی و یزدانی حسینعلی و یزدانی شکراهللا خانه حتی داد فنا باد به هم را اینها

ساله که در این خانه بود همه را  200چشم محله باال بود را به او امانت دادند که با کل اثاثیه و ده ها اشیاء قدیمی 
 به تاراج داد و فروخت.

دانی هنگامی که تهدید به مرگ شد خانه و کاشانه خود را رها کرد و شبانه از گدار بُونجه سرِ آقاي عبدالحسین یز
جاده نراق رفت و به تهران آمد به شمس اهللا برادرش نامه نوشت که داداش خانه و ملک ها را مواظب باش او نیز 

 و روسی سماورهاي و مغازه جنس و لحاف و فرش تومان میلیونها و همین کار را کرد. خانه با آن بزرگی و کل اثاثیه 
گرفتند واو را مجبور کردند که چیزي  سخت او به  مدتی از بعد اما گرفت اختیار در برادرش را دیگر چیز صدها

نگوید و خانه و ملک هاي عبد الحسین را حاج علی اصغر صادقی به برادرش حاج علی رضا صادقی داد زیرا این به 
 و میداد انجام پایین محله در دلنشینی صداي با رابهائی  بر مرگ که لی رضا کشیده بود اوپاس زحماتی بود که ع

 ا مرگ یا مسلمان. خون شما مباح است. عمر شما تباه است را هر روز فریاد میزد.ی ما دوم شعار میگفت
بزرگ شده اي و جز محبت چیزي ندیدي زورت به بهائی هر چه مردم به او میگفتند بابا تو که از بچگی توي ملک 

شمس اهللا رضوانی و سید رضا جمالی و سید رضی پیرمرد می رسد این کار تو درست نیست؛ او در جواب میگفت هر 
هست. این بیسواد بی فکر عده اي را همراه خود کرده بود مثل اینکه مدینه بهائی کسی طرفداري کند او هم کافر و 

رده باشد یا قشون روس را شکست داده باشد و به پاس این کارهایش جایزه او خانه دلنشین و بزرگ منوره را فتح ک
عبد الحسین یزدانی و ملک هاي او بود وقتی او لودر میبرد تا خانه عبدالحسین را خراب و صاف کند حاجی رضا 

اب نکن تا خانه ات خراب نشود .علی رمضانی به او میگوید این کار را نکن این خانه صاحب دارد ؛خانه کسی را خر
رضا با چه شهامتی میگوید صاف میکنم خوب هم صاف میکنم و جاي آن درخت فندق میکارم و کدو میکارم که هر 

 کیلو خواهد شد. 20کدو 
نا گفته نماند موقعی که تحویل میگیرد پسر و عروس خود را آنجا ساکن میکند که فرزندي خداوند به آنها میدهد که 

تاسفانه فلج میباشد و پسر علی رضا فریاد میزند خدا لعنت کند کسی را که این خانه عبد الحسین را به ما داد و م
 چه او پدر که میدانند مردم همه  سال بیشتر هست باید این بچه را با هزار زحمت و بد بختی تر و خشک کنم 25

 باال عالم از الحسین عبد و نچید باغ این از فندقی و کدویی هیچ هم رضا علی خود اینکه جالب و است کرده ظلمی
. هیچ کس نمی داند آیا در آن داریم کار هم با دنیا این در بیا ندارد درمان که هست شکمت در دردي که زد صدایش

دنیا هم قلدري میکند و یا شرمنده مال مردم خوري هست. بعد از آن ورثه اش آن ملک را فروختند به ابوالفضل نصر 

 یرضا رمضان یحاج 
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 در بهشت مانند شکوه با قصري و شد تصاحب هم را بودبهائی  جامعه  به متعلق که را جاسب حمام  الهی و او هم
ا به سر آید و کماکان ما در خواب غفلتیم و بیدار نمیشویم و درس نمیگیریم. البته ه عمر که حیف صد. ساخت  آن

غنائم قیمت چندانی ندارد. خالصه کالم این امالك ایشان ملک و خانه و حمام را خریده است ولی به چه غنیمت. 
هیچ کدام بی صاحب نبود و شمس اهللا یزدانی و صادقعلی امانت دار بودند ولی شورا شوري بر پا کرد چوب حراج به 

 را زمین تومان میلیاردها که  این آب و ملک زدند و بیچاره کسانی که بی دلیل بد نام شدند و هر با وجدانی میداند
 و باختگان مال. دارند جوابی چه الهی پیشگاه در که هست خدا با خریداران وجدان حساب و خریدند بنیاد از تمف

وطن یک طرف ترازوي عدل الهی قرار دارند و مقسمین امالك و منازل و داللها و  از دور و مظلوم  دیدگان ستم
 واسطه ها در طرف دیگر ترازو خواهند بود.

 مربیانی  همه و میداند خطا از مصون را طاهرین طیبه ائمه و میداند پیمبران زینت را محمد حضرتبهائی  جامعه 
ترام بگذارید و یتیمان را نوازش کنید و بیوه زنان را پشت و پناه باشید و اح زن پیر و مرد پیر به اند فرموده که بودند

چندین ساله مردم را به نابودي بکشید؛ غافل از  به خلق مهربانی کنید. واقعا چه مهربانی و رحم و شفقتی که زحمات
اینکه دنیا وفا ندارد و به شما هم رحم نمی کند. ثمر یک عمر زحمت خود و وجدان و دین خود را به خاطر مال دنیا 

 به باد بدهی. زهی حیرت و حسرت که گوش شنوایی در کار نبود که از خواب غفلت بیدار شوند .
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  جاسبی عسلی م از چنار شعر

 تک چناري بر لب نهري همی دل داده بود
 در فشار برف و بوران سربلند ایستاده بود

 قمریان آشیان وجودش بلنداي در 
 توامان یادگاري هایش ساقه بر و تن بر
  

 زمان هم برقی و رعد سرما فصل در شبی یک
 نهان آن در آتشی و نشست ساقه بر رعد

 کم کَمَک آن ساقهِ زیباي بی مانند او
 از درون آتش گرفت و سوخت یک پَهلوي او

  
 بدید حرمان آتش و زار حال آن چنار چون

 کشید جو از را آب هایش ریشه از کمک با
 بسوخت کامل طرف یک از او زیباي ساقه
 بیوت چون شد کوچکی اتاق ساقه در لیک

  
 رهگذر چون یکی  حادث این از بعد روزي چند
 نظر یک نمودش او ساقه به خوابیدن بهر

 این از بعد االها بار لق کرد و گفتش خا شکر
 این ز بهتر جا چه جا، بی جهان در نباشم من

  
 مهربان درخت تک آن سایه در روزها

 اَستران میکرد نعل و بود خلق بر خدمتش
 سوخته درخت تک آن دل در خفتن وقت

 سوخته دل ِطایر چون همی خرامیدش می
  

 است رفته حرمان شبهاي آن از بعد سالیانی
 و آن چنار مهربان بر رهگذر دل بسته است

 من دامان سوخته گر خود به شب هر او گوید
 انجمن پناه شد فراهم آتش زین لیک
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 دور از خانه یزندگ

ذکور او پدر  يسکته کرد در تهران اوالدها یبه خاطر اضطراب و ناراحت 4یلیعبداهللا اسماع يآقا کهیزمان 1358 زییپا
که اوالدها و همسرش دوباره  به جاسب  1359سال  نیو مادر و فرزندان کوچک  را سر و سامان دادند و در فرورد

و آنها  دیشو یاز ضرب و شتم کشته م ریآنها گفتند غ هبلند شد و ب یینایچه واحس شان،یرفتند، سر خانه و زندگ
به نوراهللا برادر  هیمجبور به فرار شدند و شبانه در برف و سرما در جاده به طرف نراق راه افتادند و منزل شان را با اثاث

هم  ماناز برادرش که مسل یصاحب نبوده است و چه کس یملک و خانه ب نیا دهدیکه نشان م گذارندیعبداهللا وا م
اموال را از نوراهللا گرفتند و به دامادش محمد  نیآب و ملک مستحق تر و روا تر و بهتر بود. اما آنها ا نیشده بود به ا

نمانده است. اگر منصف باشند بگذارند وارث او آن خانه را  یاز آن باق ییدادند و خانه او خراب شد و بنا یلیاسماع
خود به آن جا روند و چراغ آن خانه روشن بماند و آباد  نیالدو ادیال اقل به  تانهاصاف کند و از نو بسازند و در تابس

 .ندیپاك جاسب استنشاق نما يشود و از هوا
 نیما ا هیگال یلو گذاردیرا و اهل عالم را دوست دارد و به همه احترام م هایتمام همشهر ییهست جامعه بها درست

هم وطنان  يها برا یها و کاش یها و قم یجانیبه اندازه دل میو همخون هست میهست لیهست که ما که همه فام
 يم است. اسحرام هست نفس آنها  انییبها يجاسب برا يهنوز هم معتقد هستند آب و هوا يا عده.میارزش ندار

 يشست و به جون یکه دو دهه عبدهللا که فلج شده بود و مفلوك بود کنار کوچه در تهران م یخدا تو شاهد و آگاه
 گفتیم و دیکشیم یآه وسرچشمه و سر لوله نشسته ام  يجو يجلو گفتیم یو به شوخ دکریآب فاضالب نگاه م

ما دوباره  ایآ گفتیو م کردندیو جاسب و جاسب م کردیم يندارد. جواهر خانم همسرش عاشقانه از او نگهدار یبیع
 اریزار و خ اریودم خرفته ب گفتیآورد و به عبداهللا م یو م دیخریم اریاز سر کوچه خ رفتیو م د؟ید میجاسب را خواه

 . ندازیجاسب ن ادیمن را  نقدریو ا نیزن بنش ست،ین يزار اریجاسب خ رد گرید گفتیآوردم و عبداهللا م
پر از لجن و عبداهللا به او گفت چه  يو افتاد درون جو کردیمعتاد گذر م کیخانه شان در تهران  يروز از جلو کی
 یچرخ گردو م يرو ي. مردیکن فیکه ال اقل ک ندازیبرو جاسب االن بهار است و خودت را در رودخانه ازنا ب یکنیم

چشمش حلقه زد و  يشد، اشک تو یخواهم و عصبان یمبه او گفت ن د،عبداهللایفروخت آمد و گفت از من گردو بخر
خدا  يبخر ا دیگویپوك آورده و م ي. چهار تا گردويدرخت گردو بودم با چه مغز نیگفت من خودم صاحب چند

همه  یارخانیاسفند هیوفا؛ همسا یب يهایبر خالف همشهر  هینفر جمع شده بودند از همسا نیخواهم چند یگردو نم
 هیکرد. چند نفر به گر فیتعر یبتیو او با چه مص يدوست داشتند گفتند چرا ناراحت شد ییگو هاو را به خاطر بذل

خواهم من خودم گله دار  یماست را نم نیمن ا دیگو یم خردیاو سوخت. خانمش ماست م افتادند و دلشان به حال
                                                           

از  یجمع رسدیده م یبه اهال . خبرشودیدر سر گدار نراق دچار حادثه شده و فوت م یاهللا قربان بیبه نام حب یمحمد قربان خیبر اثر صاعقه پسر ش یزمان ۴
طرف و االغش را  کیرا  هللا بیبحاتفاق افتاده.  نیکه سوار االغش بود ا یاهللا هنگام بیکه حب نندیبیو م شوندیمحل حادثه م یو اقوام و بستگان راه یاهال

 .نندیبیافتاده م نیزم يرو گریطرف د کی
دو نفر سر  یکی دیبدهد و با و اجازه دفن دیایب جانیاز طرف دولت از دل یدست به جسد نزنند تا دکتر قانون رندیگیم میغروب بوده که باالخره تصم هنگام

 میکار را ندار نیا أتو جر میترسیم یلیما خ ندیگویکه سر جسد بمانند و همه م شوندیحاضر نم کانیکس از اقوام و نزد چیبرگردند. ه هیجسد بمانند و بق
 .وجود دارد یوحش واناتیاست و احتمال حمله ح کیو تار یسرد و برف اریضمنا هوا  بس

 شودیبماند داوطلب م جسد شیکه شب را پ ستیکس حاضر ن چیکه ه ندیبیم یوقت کرده،یاز آن نقطه عبور م یلیآن وقت بر حسب تصادف عبداهللا اسماع در
و سرد و دور  یو برف کیب تارو او تنها در ش کندیکس قبول نم چیبماند که ه تواندیخواست بماند م زین يگریو هر کس د مانمیجا م نیمن خودم ا دیگویو م

کدام از اقوام و  چیه که کردندیم فیاو تعر شده و همه از شجاعت یهمه اهال نیو تحس دیو تمج فیکه باعث تعر ی. عملماندیافتاده سر جسد تا صبح م
 .است نیمَرد، َمرد ا نیا هی نیو صد آفر نیآفر گفتندیو همه م کندیکار را م نیا بهیغر کیو  شودیدوستان حاضر به ماندن نم
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به فکر محبت،  دیتوان یتا م و دییبه خود آ ستینادرست ن يحق شاهد و گواه است کلمه ا زیخواننده عز يبودم. ا
رحم و مروت  د،یرا آواره نکن یکس د،یرا نشکن یدل دیعموم باش ریخ يحالل و دعا ي. فکر لقمه ادیصفا و وفا باش

هست  يو بد یماند و فقط خوب یم ایبه دن ایمال دن دیاو دوست داشته باش يو خلق خدا را به خاطر خدا دیکن شهیپ
 .ماند یکه م

 زر نگار يبه کز او ماند سرا                            یگر بماند ز آدم کوینام ن    
به جاسب داشت و فقط  يسال بود همسرش را از دست داده بود و چه عالقه ا نیکه چند یعیرف یاما سلطان عل و

بافته را رها  مهین یهمه بال نازل شد قال نیا یبافت. وقت یم یو قال کردیم یدختر کوچک او در جاسب با او زندگ
کننده  تیو هدا یمرب نیکه بهتر یعیاهللا رف لیرا گذاشتند و رفتند که جان سالم به در برند. حاج دخ هیکردند و اثاث

بابت خانه و ملک ها به او دادند و او تا آخر عمر صحبتش صحبت  یدر تهران مبلغ اندک لیظلم بود با کمک فام
 : گفتیم شهیکه چه شده است را هم یعیو وقا خیجاسب بود و تار

 است شیسد از خوکه به هر کس بر یهر شکست                   یشیتر از سنگ ندارد خو کینزد شهیش     
و خون دل  هر  یدوستانم شرمنده هستم . جام م گرید شیکرده که پ يکه برادر زاده ام و هم خونم کار گفتیم او
 .باشد نیقسمت اوضاع چن رهیدادند......در دا یبه کس کی
 لیخ گفتیانداخت و خدا رحمتش کند م یامتحان ما را به سخت يبود از طرف خداوند که برا یهم حکمت نیا و

و  یو مثل زن سه طالقه کن یاست و آنجا را رها کن يکه زادگاه اجداد یتیسخت بود زمان فراق و حکم طالق وال
 .یبه آن  نداشته باش یو دسترس یخود مجسم کن شیفقط نقش او را پ

که در  یرا دادم و  اون زمیگفت همه چ یزد و م یخواند و بشکن م یجمال مبارك را م يتا مناجات و مثنو چند
 .وارم قبول واقع گردد دیو طلعات مقدسه است ام زدانیو عشق به  مانیخودم نگه داشتم و آن ا يقلبم بود را برا

 :کرد یزمزمه م نیوارده بر او و هم وطنان چن يایاز فراق جاسب و مصائب و بال یعیرف یعل سلطان
 یکجا رفته آقا احمد حمام                       یگرام ادتی زیت لیب ییکجا
 یکه زحمت از براش نداشت تمام                       یاز نوجوان قیبود با ما رف گه

 سراغش ردیگ یکس دانمینم        کوه بود و دشت و هم االغش      عشقش
 هر آنچه داشته ام همه فنا شد           نورش چه ها شد           يبغداد چراغ
 جور و جفا شد یکه بر هر مومن       صفا شد     یکه جاسب هم ب ندیگو همه

 یو باغ یتصاحب کرده هر دشت                  یاغیعده گشته اند پولدار و  کی
 نمیرا اصال نب کی چیداغ ه                             مینیبا نازن يهمشهر اال

 دیبر ما را نبست دیدر ام                   دیما را شکست شهیچون ش قلب
 قرارمیب یهمگ يز دور             در اصفهان چشم انتظارم        هنوز

 هم من بر کنارم شیز قوم و خو           ندارم               يطاقت دور نکهیا با
 قلب من ماتم گرفته شهیهم           وجودم غم گرفته               يپا سرا

 حواله همه بر آن خدا شد             باور که با ما چها شد      چیه ندارم
 میقرار یب یز عشق جاسب و جاسب                    میداند که ما چشم انتظار خدا
 دیآزاد باش یز درد و هر غم                        دیدلشاد باش کنمیم ییدعا
 دِل ما از فراق مثِل کباب است          مستجاب است          دیما بدان يدعا

 جواب است يجا يعالم بعد            ظالم مثل حباب است          يآرزو
 .ها در کروگان جاسب يباقر فهیاز طا یعیرف یاز دلِ شکسته و قلب پاك سلطانعل يبود گوشه ا نیا
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  جاسبی عسلی م از مراسم عاشورا طبل شعر

  

 صداي طبل و زنجیر و بلند گو
 به سمع مردمان آمد ز هر سو

 به راه کوچه و بازار و میدان
 سیاهی بسته شد در مدح جانان

 یکی مداح با مدح فصیحی
 مرتب نوحه می خواند از ذبیحی

 اگر در کربال بودم کنارت
 همی سر دادمی در بارگاهت

 خالصه از سر شب تا سحرگاه
 عزاداران نشسته بر گذرگاه

 آَلم ها و کُتَل ها چون عالمت
 نشان قدرت و هیبت به هیئت

 چو آمد سفره اطعام نوبت
 عزاداران نشستند در رقابت

 و آن مداح بگرفت مبلغی خوب
 براي نوحه خوانی بهر محبوب

 هم آنطرف تر بود بیماریکی 
 نه پولی داشت در جُبه نه تیمار

 به سیلی سرخ میکرد آن طرفتر
 به دوشش بار می برد نی به اَستر

 زنی محتاج تر با دختر خود
 به کار شستن و جارو همی بُد

 هزاران این چنین در شهر باشند
 که محتاج کمی لبخند باشند
 بگفتم بانی مجلس به پرهیز

 ت هست نا چیزکه اي ساالر کار
 صالح کار ما امروز آن است 

 به جاي طبل گیریم دست بی چیز
 به مهر است و محبت چاره کار
 بهشت اینگونه سازیم آخر کار

https://www.30yaroon.com/shaeran/9380496
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  شعر شوریده حالی بر گرفته از معینی کرمانشاهی

 این همه شوریده حالی
 حالی فرخنده همه این                 

 دلها و جان بهاءِ اي
 دارم تو از ، دارم تو از                     

 هجران و عشق غرور این
 ایمان و نور طلوع وآن               
 وریحان روح بهار اي

 دارم تو از ، دارم تو از                    

 را وصفا صلح      ام خوانده کتابت در      این تو بودي
 را  وفا  و مهر       دل به کردي آشنا       بودي تو این
 نکردم نسیان این که من
 نکردم پنهان ازغمت                

        ل مناحوا        من جان
 گرفته پا تو دیرینه ازمکتب                

 من سوداي      من سوز
 گرفته ماوا تو پایان بی درس از                 

 شناسممی     را تو درس داده  مرا که عاملی      خود من
 شناسممی         را تو به دشمنی علل و کینه      خود من
 گر اي محبوب جانهادی

 مگردان رو ها ازنظر                  
 من احوال      من جان  

 گرفته پا تو دیرینه ازمکتب                 
 من سوداي      من سوز
  گرفته ماوا تو پایان بی درس از                
 حالی شوریده همه این

 فرخنده حالی همه این                  
 اي بهاء جان و دلها

 دارم تو از ، دارم تو از                      
 هجران و عشق غرور این

 دارم تو از ، دارم تو از                      وریحان روح بهار اي           ایمان و نور طلوع وآن               

https://www.30yaroon.com/shaeran/1414662
https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/yaran-bahai-iran-new-jadid-ax-photo-baha_orig.jpg
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  از م عسلی جاسبی شعر (مادر)

  

 من در این دنیاي وانفساي خود
 میکنم یادي ز دورانی ز خود

 
 میکنم یادي ز دنیاي قدیم
 میکنم یادي ز مادر یا ندیم

 
 که من بُدم بسیار خُرددوره اي 

 دست من دستان مادر می فُشرد
 

 شیره جان میگرفتم از تَنش
 می فتادم می گرفتم دامنش

 
 می ربودم خواب را از چشم او
 می گرفتم حال را از عیش او

 
 در نگاهش من بُدم دردانه اي

 شاد می شد شاد با هر خنده اي
 

 در تمام دوره نوزادي ام
 امبا نگاهش داد میزد راضی 

 
 دائما دستان من در دست او
 تا که ایستادن بیاموزم ز او

 
 بعد چندي راه رفتن را نمود

 اوفتادم آري اما حظ نمود
 

 سالها وسالها این طور بود
 گرد قد وقامتم در دور بود

https://www.30yaroon.com/shaeran/9211221
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 شد کوتاه او قد و بلند شد من قامت
 شد ماه هر آخر مثال سروش قامت

 
 است رفته پس زان سال سالهاي

 است بسته درب به سویش کم چشم
 

 باز باز، اتاقش درب شود گر
 باز نور فروزد می چشمش سوي

 
 او مهر با ام بوده من کنون تا

 ر اومه بی کنم سر چگونه من
 

 او دعایم میکند هر صبح و خفت
 من دعایش میکنم اندر نهفت

 
 بار االها مادرم را نیک دار

 رحمتت را بهر او ترتیب دار
 

 اش بر روي سرگر که باشد سایه 
 روزگاران میتوان کردن به سر

 
 من بهاي زحمت مادر شدم

 تر شدمبهائی از همه عالم 
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 یسانچ یبه مناسبت سانحه کشت
 

 کشورم ياز برا بتیمص نیآمد ا باز

 آب و آتش دود شد آن لنگرم انیم در
 
 و دور از وطن یخدا با همرهان با کِشت نا

 تصادف بسته شد آن دفترم کیبا  ناگهان
 

 شد رهیچ ایو آتش بر فراز آب در دود

 مسافر شعله شد بر مشعلم يو اند یس آن
 

 پروردگار یواقعه داند هم نیا علت

 خبرها داردش صدها تناقض بر سرم نیا
 
 کار زار يوجود آن همه امکان برا با 

 چه همه خاموش بود در معبرم يبرا از
 
 حادثه نیاول يچه رو در روزها از 

 کَرَم ایاز بهر خدمت  دینامد پد یفرصت
 

 روزگار نیدر ا دمیگرد نگونهیچرا ا ما

 افسرم یبرده امان در کشورِ ب زلزله
 
 دهد یمکافات کیها نشان از  بتیمص نیا 

 از داورم کشمیمکافات عمل را م نیا
 
 از خدا میبخواه يمناجات و دعا صبر با

 مملکت در باورم نیشود ا نیکه مهر آگ تا
 

 م عسلی جاسبی
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 یجاسب یبارد از م عسل یبرف م شعر
 

  "خار و خارا سنگ يبارد به رو یبرف م"

 مردِم دلتنگ گانهی يکپرها بر
 ها در سوز و سرما آمده در تنگ بچه 

 خانمان، از آتش آن جنگ یب يا عده
  

 سر پناه از لرزش ارضند یب يا عده
 در نوبتِ ارزند يطرفتر عده ا آن
 خانمان بنگر یدرون چادر ب از

 عرضند یپ تشیمعمم را که در ب آن
  

 "بر فروزنده دیرا شعله با یزندگ"
 بهر هر بنده میبخواه دیها با مهر

 فروزد آتش انبوه یمهر و محبت م مهیه 
 بندهیباشد به دلها وه چه ز پرتوش

  
 "پا برجاست رندهید یآتش گه یزندگ"

 داستیبه مهر آن شعله اش پ يفروزیب گر
 انسان آزاده يکه ا میتو گو شیپ 

 زمان از ماست تا بر ماست نیریو ش تلخ
  
 درون کلبه غمها يواد نیزده دلها در ا خی

 خهایتوده  ِانیآتش بر افروزد م یتا کِس ایآ هست
 مُلک نیآتش ا يشعله ها انیآمد م یبهمن 

 پنجاه و هفت رنجور کرد دلها بهمن
  
 مردمانِ ما انِیاز نو م یآرش ایآ دیآ
 بر سر منزِل شرها ریکه از جانش رهاند ت تا
 هرجا یبندگ يبندها نیعبرت شود ا یبه ک تا 

 برفها بهمن شود در مُلک آن دارا نیا یبه ک تا
  

 آمار بحران در خبر هامان نیا مییگو یبه کِ تا
 نهامانیبحران بسازند از هوا و از زم یبه ک تا
 گُم گشته در آمار نیبحران آفر مَرد 

 و برف و آب و نان گشته بالهامان نفت
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 یجاسب یدل از م عسل يشعر آوا

 تا به شود احوال من ؛یبه کوهستان هم رفتم
 بشنود او آه من، از قلب پر آمال من تا
  

 خارها کردم گذر، و از چاله ها رفتم به در از
 من الیکوهها، تا کم شود ام انیم رفتم

  
 خدا يکوهها، آواز دادم ا يرو به رو در

 نما اقبال من کوین ن،یحال مجنونم بب نیا
 

 زدم، راجع بشُد بر گوشِ من يادیآنچه فر هر
 اصواتها، باشد همان اعمال من نیکه ا گفتم

  
 ما افعالها يجهان، آوا نیکه کوه است ا گفتا

 اقوال من یو بد آوا رسد، باشد هم کین گر
  

 نیاز ا شیپ يگشتم من ز خود، از کارها شرمنده
 خداوندا ببخش، با فضل خود اهمال من گفتم

  
 بنده در بند خود يا دمت،یندا بخش آمد
 بزن نقال من ینَقل ،یبند ها واکردم من

  
 شود، مرهم شود بر زخمها يمهر او جار چون

 مهرش فزون بر حالِ من ،یهم میمهر او جو من
  

 شمار یب ياز کوه و چمن، با خنده ها برگشتم
 سال من يرها از قصه ها، و آن غصه ها گشتم

 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/everest05_orig.jpg


 

Page | 135 

 تاریخ جاسب
 ساسانیان سلسه مقارن اسالم از قبل به برمیگردد جاسب تاریخچه 

سال قبل، و دین رسمی آنان زرتشت و بعضی افراد یهودي  2000 اولین سکونت گاههاي بنا شده در جاسب حدود 
نیز در جاسب زندگی میکردند و آتشکده اي بین دشت اوراز و شمال 

 روستاي واران وجود داشته است
اولین بناهایی که در جاسب به صورت مجتمع بنا شده عبارت است 

کاروانسرا که در زمان هما دختر بهمن یار از قلعه و یک  11از 
طوایف عسگریه که بر نیمور و پشت گدار حکومت داشته بنا شده 

 است.
قلعه به ترتیب عبارت بودند از. اولین قلعه در بیجگان یا  11و این 

بیژ مکان مکان بسته اي که در جنوب دره ي جاسب در مکان فعلی 
 حواشی مسجد جامع تا مسجد کرسی بنا شده است.

دومین قلعه روبروي دره درخنون به نام کبوده با جمعیت نسبتا زیاد 
واع درخت هاي سنجد تري بنا شده و علت نامگذاري کبوده وجود ان

 در اطراف روستا که منظره ي متمایل به کبودي را نمایش میگذارد بوده است.
سومین مکان جاسب روستاي وشتکان یا وشتنگاه، وشمکان که از محدوده ي مسجد محله پایین تاال صالح وجود 

 گشته است.داشته و با دو ورودي و خروجی محصور می
لعه کوهی بر بلنداي صفحه هاي صخره اي سیاه رنگی بین روستاي وشتکان و چهارمین مکان قلعه جبال یا ق

  هرازجان در کنار دشت بیده به صورت بیضی شکل با برج و بارو بوده است.
  عده اي از مردم وشتکان نیز قبال در آنجا سکونت داشته اند.

له پاچنار فعلی به صورت بیضی شکل با پنجمین قلعه به نام قلعه ملک که بین روستاي وسقونقان و هرازجان در مح
  بناي دو طبقه رفیع و پناهگاههاي زیر زمینی که به قلعه شازده محمود نیز معروف بوده. 

  آثار و بقایاي این دو قلعه نیز موجود است و منطقه جزو مکان هاي تحت نظارت میراث فرهنگی است.
سال گذشته به صورت بکر و با برج و بارو  50ن که در ششمین قلعه، قلعه میر جمشید در شمال روستاي وسقونقا

 وجود داشته است.
 هفتمین قلعه، قلعه سید احمد در محدوده ي مرکزي وسفقونقان وجود داشته است.

  که دو قلعه اخیر از طریق راه زیر زمینی به هم متصل و آب نیز از هر دو عبور میکرده است.
 س از ورود اسالم به ایران در این منطقه بوده است.که چهار قلعه اخیر محل اسکان سادات پ

کاروانسراي ذکر شده نیز در محدوده قبرستان فعلی وسقونقان جایی که هم اکنون درخت طاق باقی مانده از آن 
  موجود میباشد و به صورت مربع مستطیل با بناهاي دو طبقه که سنگ هاي ورودي در آن هنوز موجود است.

از جان یا هزار جان یا هراسگان با برج و بارویی بلند در محدوده غربی روستاي هرازجان که قلعه هشتم قلعه هر
 بقایاي آن هنوز موجود است.

نهمین قلعه، قلعه اي در روستاي واران یا بهرام با یک قلعه و یک مجتمع مسکونی که با تونل زیر زمینی به هم 
 سال گذشته موجود بود. 40ن آثار و بقایاي آن تا متصل بوده است و در محدوده ي جنوبی روستاي وارا

 ،یعطاءاهللا ثابت ،یشکراهللا صادق اس،یجاسب ( فتح اهللا ال یاهال 
 )یغالمرضا فرزند استاد محمد عل
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 دهمین قلعه در روستاي زر در محدوده ي شرقی روستا در حاشیه تپه اي که بقایاي آن هنوز نیز موجود است .
و آخرین قلعه، یازدهمین قلعه در محل روستاي کروگان یا کروك مکان که در محدوه ي مرکزي روستا که تا صد 

 تقریبا سالم باقی بوده است. سال اخیر به صورت
در بین این قلعه ها دو قلعه سید جمشید و سید احمد به صورت یک روستا بوده ضمنا نام جاسب ابتدا جاست بوده 

که در دوران شیخ مرتضی جاسبی از علماي بزرگ ري نام آن به جاسب که در حروف ابجد معادل با نام اهللا است 
 تغییر نام یافته است.

 زرگان و مفاخر جاسب:برخی از ب
ر قرن ششم د ) 283ص1شیخ نجم الدین ابوالقاسم علی بن حسین جاسبی فقیه: از محدثین و فقهاء (بیان المفاخر ج

 هجري
 شیخ رشیدالدین علی بن محمد جاسبی فقیه: ( همان منبع ) از محدثان و فقیهان قرن ششم هجري

هفتم هجري. او سال ها در کاشان به تحصیل پرداخت و حسن بن علی جاسبی: از طبیبان دانشمند و ماهر قرن 
هجري آن را  636است که در سال ” حواشی منهاج البیان”سپس طبابت کرد. تنها یادگار به جاي مانده از او کتاب 

 ) 49ص17کتابت کرده است. ( فهرست دست نوشت نسخه هاي خطی کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ج
ی وارانی : عالم فاضل ادیب. در اوایل قرن هشتم هجري می زیسته است. او نزد جالل علی بن محمد بن علی جاسب

ه. ق. براي او اجازه  714الدین یوسف بن جمال الدین محمد اصفهانی به تحصیل پرداخته است و استادش در سال 
 ) 382ص1نوشته است. ( تراجم الرجال ج

 .هجري سیزدهم  قرن دانشمندان و فضال از)  282ص1ج المفاخر بیان: (  شیخ محمد بن عبدالرحیم جاسبی 
شیخ محمد جعفر بن میرزا اسماعیل کروکانی جاسبی قمی : عالم فاضل و فقیه ماهر. او براي تحصیل به اصفهان آمد 

و از محضر علما و مجتهدین بزرگ این شهر همچون حاج محمد ابراهیم کلباسی و حاج سید محمد باقر حجه 
مناسک حج استادش سید حجه االسالم ( بیان ” نسخه اي از کتاب  1254ره برد. او در سال االسالم شفتی به

نوشته استاد دیگرش حاجی کلباسی ” ) و در همان سال نسخه اي از کتاب منهاج الهدایه 284و283ص1المفاخر ج
 ) 284ص10را کتابت کرده است . ( فهرست دست نوشت هاي ایران ج

 و مفاخري هم چون: و در دوران معاصر بزرگان
  دکتر عبداهللا جاسبی عضو هیات موسس دانشگاه آزاد اسالمی، عضو شوراي عالی انقالب فرهنگی،شاعر و نویسنده

امیر سرتیپ دکتر محمد حسن نامی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و رئیس هیئت 
 مدیره مجمع خیرین سالمت کشور

 ننده مطرح کشورعلیرضا قربانی خوا
  حاج احمد ابوالقاسمی قاري برجسته بین المللی

  حاج رضا ابوالقاسمی قاري برجسته
 از اهالی این منطقه می باشند.

 بیجگان:
بیجگان یا بیج مکان به معنی مکان بسته و این اسم بدان جهت بوده چون راه ازنا در گذشته ها باز نبوده و راه روستا 

  اقی که از سقف ان وارد میشده به پسته هاي بسته هم پسته ي بیج گفته میشوداز طرف باال مانند ات
در این روستا مسجدي با سبک معماري دوره صفویه با صفه ها و سبک معماري گچ بري و کاهگل. و تیر چوبی که 
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 هنوز هم دایر میباشد و جز میراث فرهنگی ثبت گردیده است
اري و کشاورزي اشتغال داشته اند و عمده محصوالت ان گردو بادام و انواع اهالی این روستا از قدیم به شغل دامد

نفر در ان سکونت 1980میوه جات و کشت محصوالت زراعی بوده است و در اواخر دوره قاجاریه جمعیتی معادل 
دارویی  میکردند که در مراتع روستا نیز انواع گیاهان دارویی من جمله گون وجود داشته است و یکی از محصوالت

  روستا به نام سماق که خواص فراوانی دارد
 سماق:

ضد دیابت .ضد روماتیسم .و داروي شفا بخش نقرس است که مورد استفاده اهالی قرار میگرفته است و خاصیت ضد 
و از میکروبی این گیاه به اثبات رسیده است و براي درد دندان نیز مفید و اشتها را نیز تحریک میکند و لثه را تقویت 
خونریزي معده جلوگیري میکند و پاك کننده معده و قابض و مقوي معده است از اسهال صفراوي و مزمن جلو 

  گیري و خلط خونی سینه را در مان میکند. ولی تازه نباید مصرف شود چون ایجاد مسمومیت میکند.
زادگان عیسی اسحاق و مریم از اوالد این روستا داراي امامزاده اي مجلل در خارج از روستا میباشد که مدفن امام

 موسی بن جعفر ع با گنبد نقره اي رنگ و ایوانی در جهت شرقی غربی میباشد
 وشتکان یا وشتنگاه:

  کیلومتري شمال شهرستان دلیجان 24روستایی در 
قبل از  نام وشتکان= وشت :مخفف وشتنگاه یا محل خوش اب و هوا، خنک، سر سبز مفرح و این به دلیل ان است که

ساخته شدن روستاي وشتکان چمن زاري بسیار وسیع در حاشیه رودخانه در شمال روستاي وشتکان حدود قنات 
گانه جاسب مکانی براي 11روستا با درختان بید فراوان وجود داشته است و معموال قبل از ساخته شدن قلعه هاي 

  تفریح مهاجران فصلی جاسب بوده است
نیمور و شهرهاي دیگر به جاسب می امدند در کتاب عالمه دهخدا جلد( و) این مطلب تایید من جمله کسانی که از 

شده است و کلمه وشتن را نیز با شعري مورد تایید قرار داده است به هر حال در زمانی که هما دختر بهمن یار مکان 
مثل سه قلعه دیگر جاسب داراي هاي سکونتی در جاسب را بنا نموده است یکی از این مکان ها روستاي وشتکان و 

برج و بارو و دیوار نبوده بلکه به صورت دژي با ساختمان هاي دو طبقه که از ناحیه ي رودخانه ي( الصالح) وشتکان 
تا محدوده ي درخت توت انتهاي وشتکان در جلوي مسجد که به شکل یک مربع مستطیل از جنوب به شمال با سه 

داشته است که در قبل از زمان صفویه با در محصور میشده است و داخل این کوچه فرعی و سه گذر اصلیوجود 
محدوده نیز چاه آب قنات بیجگان وجود داشته که در صورت قطع شدن اب توسط افراد مهاجم از چاه استفاده 

  میکردند
هجوم سردار کاشی  در هم بار یک و 1293یک بار در قحطی  دو بار آسیب هاي جدي به این روستا وارد گردیده که

  .است بوده و چپاول و غارت این روستا
این روستا مردمی سخت کوش مهمان نواز منظم داشته و تعدادي از سادات صحیح النسب نیز در این روستا ساکن و 

از قدیم ایام یعنی پس از تشرف به اسالم شیعه ي دوستدار اهل بیت بوده و حوصله ي خوبی نسبت به بر پایی 
زمین هاي کشاورزي دامداري رونق بیشتري داشته  مراسمات و تداوم ان داشته اند و از قدیم ایام به دلیل کم بودن

 است .
در این روستا یک امامزاده صحیح النسب و بسیار با عظمت به نام امامزاده محمد ع که داراي بقعه ي کوچکی 

میباشد و شایسته است اهالی این روستا و محبان اهل بیت دست در دست هم گذاشته و نسبت به بازسازي ان و 

https://www.30yaroon.com/uploads/7/6/6/2/76628107/19633595_270284326779284_284973455206514688_n.mp4
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شایسته اقدام نمایند یکی از بزرگان در خور ذکر نام (اقا میر ابو طالب) که در گذشته مرشد و  ایجاد تاسیسات
راهنماي خوبی براي اهالی بوده و مورد احترام تمامی اهالی و هم اکنون نیز داراي بفقعه اي در قبرستان روستاي 

 وشتکان میباشد.
مکاري خوبی نسبت به امورات جاري و توصیه به یک دیگر بوده برادران اهالی این روستا از قدیم ایام نیز تعاون و ه

 اند.
 نفر نیز گزارش شده است. 370جمعیت این روستا در دوران قاجاریه بنا به گزارش مامور مالیاتی تا 

 وسقونقان :
ع ارتفا با جغرافیایی طول دقیقه 48 و درجه 50 و جغرافیایی عرض دقیقه 6 و درجه 34 در وسقونقان روستاي 

از سطح دریا در دهستان جاسب واقع است که از شمال به واران ،از جنوب به وشتکان،از شرق به دور شنون و  2090
 از غرب به رزنه و محسن آباد محدود میشود.

 مردم این روستا نام آبادیشان را وسکینقون خوانده و در کتابها و نامه هاي اداري به نام وسقونقان است.
قی،آبش از قنات و درختان آن جوز و بادام و انگور و فواکه و حاصل اراضی آن گندم و جو ،عدس ،نخود هواي آن ییال

 و لوبیا و مردمش رعیت پیشه و کارکن.
مزارع این روستا گله سیاه،رزنه درهنون است و کوههاي آن عبارت است از کوهی که روبه روي نراق هست به نام 

 راونج است به نام بونوخو و هفت بچه باشد. ساللت و کوه دیگري که روبه روي
 

 هرازجان یا هراسگان یا هزارجان :
  که مسماي هر سه به این صورت است که

هرز جان یا پناهگاه جان و این به ان دلیل بوده که پس از ساختن قلعه هاي یازده گانه در جاسب که ;هراز جان -1
قلعه از ارتفاع بلندتر و برج و بارو  11ا قلعه بوده است که بین قبال متذکر شدیم در محدوده نسبتا وسیع این تنه

 ارتفاع همین به که وسقونقان جمشید میر قلعه یکی واران یکی دیگر قلعه دو و محکم تري برخوردار بوده است. 
 بوده ان از دفاع بودن تر سخت و صاف و وسیع محدوده در داشتن قرار ان ارتفاع بودن بلند دلیل و داشته وجود
 است.

هراسگان:یعنی مکان ترسناك واین به دلیل ان بوده که اولین هجوم از سمت شرق به این قلعه و نسبتا بیشتر از  - 2
 بقیه در معرض خطر قرار داشته است.

هزار جان :هم همانطور که قبال عرض کردیم در زمان یورش حاکم اصفهان براي سرکوبی شیعیان مخفی گاه  -3
نفر که از قلعه هاي دیگر جاسب به اینجا پناه اورده بودند  1000ه محاصره این قلعه و کشته شدن جاسب که منجر ب

گردید و میتواند مسماي صحیحی باشد این قلعه داراي کانال مخفی از طریق قنات روستا و حتی مخفی گاههاي زیر 
وجود میباشد و در زمان هجوم افراد زمینی به شکل اتاقک که نمونه هاي ان هنوز هم در قسمت باالي هراز جان م

مهاجم، کشاورزان و دامداران مشغول کار به سرعت خود را به این کانال ها میرساندند و به داخل قلعه می امدند و در 
  زمان هاي محاصره نیز مخفیانه از این کانال ها خارج میشدند.

ستا نیز در زمان تشرف به اسالم مستقیما به همانطور که در مورد روستاهاي دیگر جاسب گفته شد اهالی این رو
مذهب شیعه مشرف گردیدند و بعد از حمزه ابن عون از اوالد علی اموزه هایی نیز از سلطان علی ابن محمد باقر در 

  طی یک هفته اقامتش در جاسب و زمان تشریف فرماییش به سمت کاشان فرا گرفتند.
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اشته نظیر شیخ علی یا بابا شیخ که قنات معروف هرازجان را حفر نموده در این روستا افراد پاك دل و متقی وجود د
و مزارش نیز درجوار ان میباشد و همچنین شیخ جعد جاسبی که بنابر اخبار صحیح هنگام حرکت به سمت مشهد از 

یده شده باالي روستابه امام هشتم ع سالم داده و صداي جواب به نام او در استان حضرت بنا به اقوال مختلف شن
است و اوالد او نیز به مشهد مهاجرت و خدماتی نیز به استان مقدس ارائه دادند و گفته میشود در نزدیکی مشهد به 

  خاك سپرده شده اند.
ساختار روستا نشان دهنده ان است که مردم این روستا از گذشته اهمیت زیادي به خواندن نماز در مسجد و در اول 

  بسیار کمی ازکوچه اصلی مرکز روستا چندین مسجد قرار دارد. وقت داشته و در فاصله ي
در طول زمان هاي مختلف افراد متعددي از نقاط مختلف ایران در این روستا ساکن شده اند که از جمله میتوان به 

  سادات صحیح النسب و سادات مهاجرت نموده از کاشان اشاره کرد.
متري سمت غرب هرازجان ودر کنار رودخانه یا  200ر فاصله ي تقریبا قلعه ي هراز جان با روستاي متیرگان که د

محل گل موال ارتباط داشته است و هنوز اثار وبقایاي برج قلعه هرازجان موجود میباشد در دوره قاجاریه سکنه این 
 نفر بوده است. 585روستا بنابرنوشته ها

 واران :
  سی و معادل ان بهرام در زبان باستان ایران میباشد.کلمه ي واران به معنی حاکم و یا فرمانروادر فار

روستا ودر  7واران نام روستایی است در شمال شهرستان دلیجان. در دره اي به نام جاسب که در ان هم اکنون 
روستا یا قلعه وجود داشته است انچه مسلم است این روستا نیز قبل از اسالم داراي سکنه و اباد بوده  11گذشته 
همچنین بنا به اقوال و بعضی از سنگ نوشته هاي قبور به دین زرتشت و داراي اتشکده بوده بر بلنداي تپه است و 

 واران پایین ي محله در واران قلعه اي بین اوراز و واران بوده که بقایاي ان در صد سال گذشته نیز موجود بوده است 
ج وبارو و کانال زیر زمینی تا محله ي باال. جایی که بر و متري 7 بلند دیوار با پایین ي محله اب منبع و چاه حدود

قبال دژي براي احشام بوده و همچنین راه نفر و مخفی این قلعه بوده که در حفارهاي قبل از انقالب براي جاي لوله 
در  اثبات گردیده در دوران قاجاریه بناهاي زیادي در محله ي واران وجود داشته که سکونت گاه اهالی بوده. و

زمانهاي ناامنی از طریق کانال به داخل قلعه پناه میبردند این روستا از استعداد بهتري براي کشاورزي. و مرتع نسبتا 
نفر در سفر نامه  1800وسیع تري براي دامداري برخوردار بوده به همین دلیل جمعیت ان در اوایل قاجاریه نیز تا 

 ماموران مالیاتی قاجاریه نقل گردیده است.
در این روستا به دلیل رو بودن سطح اب زیر زمینی دسترسی به اب اسان تر میباشد و از گذشته دور یکی از مشاغل 

مهم این روستا و حتی روستاهاي دیگر جاسب شغل عصاري و روغن کشی و حلوا سازي بوده است که با گسترش 
ایران توسط زحمت کشان این روستا و  اهالی این روستا به شهر هاي دیگر ایران هنوز هم قسمت عمده حلواي

  مبتکرین خالق ان که باعث گسترش این صنعت گردیده اند تولید میشود.
محصوالت این روستا شامل گردو بادام و میوه جات سیفی جات غالت و حبوبات میباشد و در گذشته نیز باغهاي 

مذهب اهالی این روستا از ابتداي تشرف به اسالم  انگور اباد و پر باري داشته و یکی از مراکز تولید کشمش نیز بوده
  در زمان عباسیان شیعه ودر این روستا چند تیره سادات صحیح النسب سکونت داشته و دارند.

از مراکز قدیمی ان دو تاالر بسیار زیبا و چند بناي دو طبقه ي قدیمی با مصالح خشت و گل و درهاي چوبی کتیبه 
 وز موجود است.اي که اثار و بقایاي ان هن

قبرستان این روستا نیز با سنگ نوشته هاي قدیمی عالمت دار یکی از نقاط مصون مانده از حوادث روزگار که در 
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  خور تامل و بازدید است.
یکی از مکانهاي واران به نام سیجان یا سی یاران مکانی است که محل جنگ حمزه ابن عون و شهادت او و یارانش 

 ه هم اکنون غار کوچکی در ان قرار دارد که مورد احترام اهالی میباشد.در ان محل میباشد ک
هم اکنون دانشگاه ازاد اسالمی جاسب مکانی براي جذب طالبان علم از سرتاسر ایران و مشغول فعالیت میباشد این 

 ی و.... میباشد.روستا داراي کتابخانه عمومی ، درمانگاه، بانک ملت، پاسگاه انتظامی، مدرسه ابتدایی و راهنمای
 کروگان یا کروك مکان :

 کیلومتري شمال شهرستان دلیجان ودر ناحیه ي شمال شرقی جاسب30روستایی در 
این روستا که اهالی اولیه ان از طوایف اصالتا کرد( پشت کوه لرستان) که به صورت مهاجر به این منطقه مهاجرت 

ندگی سخت بوده اند و شجاعت وافري داشته اند و در کرده اند و مردمی سخت کوش پرتالش وقادر به تحمل ز
زمانهاي متعدد با دفاع از ورودي شرقی جاسب یعنی گدار نراق و ایجاد برج و سنگر نگهبانی نقش هاي مثبتی نیز 

  ایفا نموده اند.
روگان بنا اولین بناي مسکونی و ساختار روستا در زمان هما دختر بهمن یار از طوایف عسگریه در ناحیه مرکزي ک

 شده و به صورت قلعه با برج و بارو با خروجی غربی و سه کوچه همجوار بوده است.
بعد هادر خارج قلعه نیز بعضی مکانها به عنوان کارخانه عصاري و تبدیل محصوالت کشاورزي وبعضا مناطق مسکونی 

ود اسالم به ایران در زمان( امام ولی ساخته شده است و انچه مسلم است سکونت انها قبل از اسالم بوده و در زمان ور
اهل علی یا حمزه ابن عون) مستقیما به اسالم و شیعه روي اورده و در دفاع از وي نیز در منطقه سی یاران یا سیجان 

واران این سی تن به همراه امامزاده حمزه به عنوان سند افتخار روستا به این مکان فعلی منتقل و سر یاران و جسم 
 حمزه در مکان فعلی دفن و زیارتگاه اهالی و شیعیان گردیده است. امام زاده

سابقه کشاورزي ان با تالش وافر قرین است داراي دو قنات مستقل ودو قنات مشترك با هرازجان بوده که البته 
که در درحال حاضر شاید چنین نباشد به دلیل کوهستانی بودن و برف گیر بودن به خصوص در ناحیه برزه یا ولیجیا 

منطقه شاخص است مزارعی نیز در کوهستانها واطراف روستا با سابقه ي حاصلخیزي قابل توجه مثل مزرعه کاشفی 
 وجود داشته است.

بعد ها نیز افراد متعددي از شهر هاي مختلف من جمله کاشان در این روستا ساکن شده اند بنا بر اطالعات موجود 
وردار بوده و در زمان قاجاریه بناهاي نسبتا خوبی در این روستا احداث و سال گذشته از رونق بیشتري برخ150در 

  هم اکنون نیز دو بناي زیبا و یک بناي در شرف تخریب که عبارت است از:
  اب انبار شهید حقگو - 1
 خانه مرحوم کاشفی - 2
 خانه به جا مانده از فخر - 3

  شایان بازدید میباشد.
 ط سردار کاشی مورد هجوم واقع گردیده است.ضمنا خانه کاشفی یک بار توس

توضیح انکه بنا بر شنیده ها و مکتوبات امامزاده حمزه فرزند عون وفرزند علی که در گذشته نیز به امام ولی اهل علی 
معروف بوده و انچه در کتب دیده شده که مقارن دوران عباسیان در عراق بوده و گفته هاي راجع به قرن پنجم 

و ورود امام زاده حمزه به جاسب پس از قیام سلطانعلی ابن محمد باقر در اردهال و شهادت وي نیز در  صحیح نباشد
  حدود اواخر عمر مبارك امام هشتم ع در ایران ویا کمی بعد تر بوده است.
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 : زر 
روستایی به کیلومتري شمال خاوري شهرستان دلیجان و در ناحیه ي شمال غربی دره ي قلعه مانند جاسب 28در 

  نام زر که نامیدن ان بنا به نوشته هاي متعدد، به این نام نامیده شده است.
زر به معنی گیاه ازگیل و دلیل ان این است که قبل از اسالم و قبل از سکونت در جاسب طوایفی که به جاسب 

گله داري مشغول بودند تا ماهه بعضا یکی دو ماه بیشتر به چراي گوسفندان و  6مراجعه میکردند به صورت فصلی 
قبل از ان حاشیه ي این روستا به درختان خود روي ازگیل که در شمال روستاي فعلی وسعت بیشتري میافته و به 
صورت جنگل هاي انبوه در می امده و در سه رود خانه ي اصلی زر و رود خانه ي منشا گرفته از دره ي معروف به 

ل ها به هم پیوسته میشدند و شبیه به یک گردنبند طبیعی از جنگل ایجاد خنگ و رود خانه ي واران که این جنگ
  میگردید و به خاطر این درختان ازگیل ،به منطقه ي زر معروف بوده است.

نامیدن زر به این دلیل است که به هنگام پاییز که ازگیل ها میرسید و تابش نور نسبتا زیاد تر زر منظره اي بدیع و 
د میکرده که شبیه به گردنبند طال بر سینه ي تپه ي ان بوده است و هم به دلیل هم نامی طال و زر زرین و زیبا ایجا

 و هم به دلیل زرین بودن این منظره به زر معروف و مسما گردیده است.
پس  در برخی از نوشته ها امده است که اولین طوایفی که در این مکان اسکان یافته اند از اوالدان جعفر برمکی یعنی

  از اسالم و در اواخر دوره ي عباسیان و چون این طایفه به زر معروف بوده این محل را زر مسما کرده اند.
ز. ر. ج. ب. به معنی زر و طال مردمی شاخص که گویند از سیستان و بلوچستان در این مکان اسکان یافته اند هم 

پهلوي ساسانی به معنی طال و به معنی( بچه ي محل زر )نیز اکنون نیز در بین. انها زبان راجی که بر گرفته از زبان 
  گفته میشود.

اولین قلعه اي که بر روي بلنداي وسط زر بنا گردید در زمان هما دختر بهمن یار از طوایف عسگریه و در نزدیکی 
بوده که بعد ها بر اثر  جوي اب قنات اصلی بنا گردیده و داراي دیوار و برج بوده و به دلیل بلندي به اسانی قابل دفاع

نفر بوده که بیشتر به شغل دامداري و 612گسترش امنیت تا سطح فعلی گسترده شده جمعیت ان در زمان قاجاریه 
کشاورزي و بعضی حرفه هاي مورد نیاز مشغول بوده اند به دلیل فراوانی اب در قسمت شمالی روستا سطح کشاورزي 

واران گسترده شده و با جمع شدن جنگل هاي ازگیل کشت هاي مختلف  از این قسمت تا لبه ي رودخانه ي اصلی
به دلخواه ان ها جایگزین گردیده است و در زمان حمزه العون مستقیما به اسال م و شیعه مشرف شده اند و قبل از 

لنداي کوه ان بنا به قولی که گفته میشود از زمان ساسانیان در این مکان سکونت وجود داشته اتشکده اي نیز بر ب
بین واران و زر بوده که بقایاي ان تا سالهاي اخیر نیز مشاهده گردیده است بنا به گفته ها امامزاده اي نیز بین دشت 

 .5واران و زر به نام هرمز وجود داشته است
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 اهالی کروگان جاسب به دیانت بهایی از اقبال گروهی 
نقان وهاي مختلف از قبیل وسقست به ناماست و شامل هفت قریه اجاسب محل با صفا و ییالق پر طراوت و خضارتی 

گردد. در مرآت البلدان جلد دوم مذکور است که: (گویند جاسب از که به تمام آنها جاسب اطالق می کروگانو 
ن و باشد و این امیر در نراق و دلیجابناهاي یکی امراي عسکریه هماي دختر بهمن بن اسفندیار مشهور به تیمور می

دهات پشتکدار حکومت داشته و در آن حدود بناي محکم گذاشته ... بالجمله امیر مذکور در ایام حکومت خود در 
ان تابستان این مکان را می …هاي خود قرار داده و به جهت لطافت و خوبی هوا و این نواحی جاسب را محل اسب

 اند و از کثرت استعمال جاسب شده است.)نامیدهمیییالق و اقامتگاه خود قرار داده و این محل را جاي اسب 
موسوم بوده و تا نراق سه فرسنگ فاصله دارد موجود  کروگانجمعی از احباب در یکی از این قراي سبعه که بنام 

ر مبارك جزء قرائی بوده که نور ایمان در آن درخشیده اي نسبتاً کثیر دارند. جاسب از اوائل ظهوباشند و عدهمی
به قرار تقریر و متفق علیه کهنساالن قریه در همان اوائل دو تن از سادات اصفهان به جاسب آمده و مردم را به است. 

شوند. سید نصراهللا که خوانند و موجب ایمان دو تن از مالها یکی مالجعفر و دیگري سید نصراهللا میامر داور می
رهد ولی مالجعفر بعد از ایمان روزي در رنج و بال می کند و ازداشته چندي بعد فوت میایمان خود را مخفی می

ها را گفته، بعد از اتمام حجت به منزل آمده و از خوف توطئه باالي منبر علناً ابالغ و اعالن امر کرده و گفتنی
جا مخالفین به کاشان رفته و به منزل میرزا فخرالدین پسر عموي خودش که از علماي کاشان بوده وارد شده و در آن

خواهند که اگر در دعوي خود آورد و آخوندها از او مینیز در محضر چند تن از علما سخن از امر بدیع به میان می
ن آتش سوزاندن أش گوید هرچندکنند و میدهد منقل آتش حاضر میمحق است به میان آتش برود. او دستور می

قدري کنم. بعد مشتی از آتش را در دست گرفته به است ولی من براي اثبات نفوذ امر و استقامت خویش چنین می
شود. این امر موجب تحریر بعضی و کثرت عناد دارد که گوشت و پوست سوخته و مقداري خون جاري مینگاه می

آید ولی وي را به عالمت زخم دست گردد. دو سه روز دیگر او به امید ترك کاشان مخفیانه بیرون میجمعی دیگر می
اند که او را در برند. به قرار تقریر اهالی حضرت عبدالبهاء جل شأنه فرمودهگردانند و به انبار طهران میمیشناخته باز

مال ي وایل زن عالم و داناطهران به چاه انداخته، مقتول ساختند و زیارتنامه به نامش نازل شده است و در همان ا
گردد. میرزا غالمرضا از مؤمنین رادرش میرزا غالمرضا میکند و موجب ایمان ببه نام مال فاطمه تصدیق میجعفر 

 است. غیور و دلیر و عالم امر بوده و شهرتی داشته
زیسته تا در جاسب ضوضائی برپا شده او مجبور به ترك مسکن مألوف و این شخص شهیر مدتها به همین حال می

از چندي مراجعت نموده پنهانی جهت  گردد و پستوطن در خورآوند کمره که در هفت فرسنگی جاسب است، می
زنند و به قم برده یش میگیرند و نجار آورده کند بزرگی به پاآید. ولی اغیار او را در ده میاستفسار حال به قریه می

نمایند. میرزا غالمرضا سه سال در زندان قم محبوس بود تا از طهران حکم الدوله حاکم وقت می داضتعتحویل ا
قتلش رسید ولی چون وسائل اعدامش فراهم شد به حسب وصول نامه دیگر به طهران اعزام شد و باالخره رها گشته 

ر فناء به ملکوت بقاء قمري از دا 1332به جاسب آمد و مدتی دیگر محفوفۀ بالبالیا زیست نمود تا در 
اند غالباً م تزاید یافته جمعیتی تشکیل دادهک کم مقدسه نفوس این طیبه انفاس اثر به که جاسب دوستان  شتافت.

اند تا در دو سه سال اخیر باز اغیار شورش نموده و از قراء اطراف هجوم آورده تولید در معرض صدمات مهمه بوده
 6 انتهی ستریحند و روح و ریحانی دارند.زحماتی کردند ولی حال دوستان م
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 وجه تسمیه کروگان به سیارون
 مال حسین آمدن پی در قمري 1263 سال در که ایمکرده تسمیه یارون سی به را جاسب کروگان خاطر این به 

 مقیم محل در بهایی خانواده سی حدود سال سی و یکصد براي. گشتند فر مومن به دیانت جدیدن سی ايبشروئه
 همراه جمعی از اخالف خود در این خطه در خاك خفتهسی نفر از بزرگان و بانیان آنها به  عنصري پیکر. بودند
الم باال و ذروه علیا با جنود مالء اعلی به امر باري تعالی منتظر و مترصد و مامورند تا نفسی به ع در آنان ارواح و است

سی نفر با  شدّاد ایام و بالیا بحبوحه در آخر روزهاي و میدان خدمت در آید و به تایید و توفیق و تعزیز او قیام نمایند
 هم که است حالی در این. کردند وطن جالي اطراف و محل اهالی جفاي و جور سالها از آکنده قلبی و دلی شکسته

 به اقوال و اعمال به و اندپراکنده دنیا گوشه چهار در که هستند هزارون سی یارون سی آن بازماندگان و اوالد اکنون
شریعت اهللا، تنویر افکار و ازاله اوهام و ارائه خدمات در نهایت فداکاري و جانفشانی مشغول  بسط اهللا،  ّکلمه تبلیغ

   اند.
 )سعدي( جفا بیند و مهربانی کند                 هنرور چنین زندگانی کند

 از اثري حال بودند اصل و ریشه بی درختی و نبودند حقیقت و حق اگر که چرا "است سحر نتایج از هنوز این تازه"و 
و ما در آن " نیست بشو آخر خدا روز و خداست روز روز چون و بود نمانده رزایا و محن و بالیا همه این با آنها

 باقی و دائمی باشد حق اراده راه در و نیت خلوص روي از که عددي و عملی و حرفی هر   "روزیم و آن آخر نشد
   .است ابدي و
 گذشتگان میراث دهنده ادامه و پاسدار که بود خواهند یارونی سی جاسب در دوران همه در و همیشه بنابراین 

   .باشند

 
 .است رگ تاك در ناخورده باده هزار                          گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان

 
که به چهار گوشه عالم پراکنده شده اند نه بعد از قرن ها که به  میمظلومان همانند ابناء کل نیبازماندگان ا يروز
از هموطنان خود که تازه از  يشماریب لیخود بازخواهند گشت و به همراه خ یو اشغال یاصل يها نیبه سرزم يزود

صحرا و “و آباد خواهند کرد و  يو چشمه ساران را بازساز ابانیشده اند مزارع و ب داریخواب غفلت چند صد ساله ب
 ایسراغ اثر و  یهر سنگ و خشت ریدر هر گوشه و کنار و در ز”. مراتع سرد، همچون گل خندان خواهد شکفت

آنها را  نهیرید يو آرزو دیآنها خواهند گذاشت و ام يپا يرا جا ياز آباء و اجداد خود خواهند گرفت پا يانشانه
 خواهند کرد. ردهبرآو

احباء و مخصوصاً  يهاشدم. خانه بیمنطقه عج نیوارد جاسب و ا 57 فتنه و هولناك واقعه آن از بعد الس چهارده
از  کیبه  کیتصاحب و النه جغد شده را  یرفته و بعض نیسوخته و از ب یو بعض رانیخراب و و یشهداء که بعض

کردم.  ارتیز کیشده بود، از نزد ختهیبر خاك ر نهاکه احبا مورد ضرب و شتم و آنجا که خون آ ی. اماکندمید کینزد
 یشده بود، تماشاگر شدم و لوازم و وسائل کار و زندگ لیتبد یرا که به تل خاک دیحمام و مدرسه و گلستان جاو

در  اریو با حالت حزن و اندوه بس دمید کیها پراکنده و شکسته بود، از نزدروزمره که هنوز در گوشه و کنار خانه
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 نیاحباء آفر یو از خودگذشتگ يحال و گذشته شدم و به استقامت و فداکار عیو ظاهر نظاره گر وقا الیخ ریضم
 :ندیفرمایشدم که م اتیمبارك در کلمات عال انیب نیگر اگفتم و از ته دل زمزمه

 
خود  ریرا از غ نمیترا که قلب حز کنمیندا م ستیو دَمِ حمرا از قلبم سار يوقت که دموع از خَدَّم جار نی..در ا."

که بسته تو هرگز نگسلد و مقبول تو  رایتا از همه مقطوع شود و بتو در بندد ز یو بخود مشغول نمائ یغافل گردان
و محبوب  دیننما ياریاو را  یمنصور است اگرچه نفس وهرگز مردود نشود سلطان است اگرچه محکوم عباد شود 

 "است اگرچه مردود باشد ...
 

 هواالبهی
دوستان حضرت رحمن احبّاي جاسب ولو این که معدودي قلیل بودند ولی همیشه در ساحت قدس ربّ جلیل اي  

مذکور و بعین عنایت منظور بودند و چون مورد چنین الطاف الهی و مظهر چنین اسعاف نامتناهی بودند حال باید در 
گشایند و شمع روشنی برافروزند و پروانه هاي نشر نفحات اهللا و اعالء کلمۀ اهللا ید بیضائی بنمایند و باب فتوحی ب

اوهام را بال و پر بسوزانند. درخت امیدي بنشانند و گلشن تقدیسی بیارایند. ریاض معرفتی تزیین دهند و محفل 
موهبتی ترتیب کنند. نفحات معطّري منتشر کنند و نسمات معنبري منبعث نمایند تا برهان قاطع و دلیل ساطع 

ضرت قیّوم گردند. اي والهان جمال رحمن مطمئن به فضل و جود سلطان وجود باشید و متیقّن عنایات و مواهب ح
بر تأییدات و توفیقات ربّ ودود. کمر همّت بر خدمت امر بربندید و قامت استقامت برافرازید و به جان و دل بکوشید 

.  االعلی ن ثبتوا علی عهد اهللا و میثاقهکه هنگام غنیمت موهبت عظمی و رحمت کبراست والبهاء علی اهل البهاء الّذی
 عبدالبهاء ع
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