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مقالهای از ابوالقاسم فقیری ،پژوهشگر فرهنگ عامه

نوروز
در شهر راز
سهروزه رفتهای سیروزه حاال
زمستون رفتهای نوروزه حاال
خودت گفتی سر هفته میآیم
شمارش کن ببین چندروزه حاال
از یکی دو هفته پیش از نوروز ،شیرازیها به استقبال نوروز میروند .بهطورکلی جنبوجوشی در میان مردم این شهر پدیدار میشود.
بوی عید را میتوانی بشنوی و این درست زمانی است که میتوان بوی بهار را در کوچههای شیراز استشمام کرد ،مرغ نوروزی را کنار
رودخانه خشک میتوانی ببینی و اگر هوا مناسب و خوش باشد ،سروکله گربهنوروزیها هم پیدا میشود.

عکس :امید منوچهری

(از ترانههای محلی شیراز)

دور دوازدهگانه نوروز

هرسال به نام حیوانی از گذشتههای دور نامگذاری شده است .چون پرسیده شود« :امسال چه سالی است؟» امسال سال خوک است« .موش
و بقر (گاو) و پلنگ و خرگوش شــمار /زان چهار چو بگذری نهنگ آید و مار /آنگاه به اســب و گوسفند است حساب /میمون و مرغ و سگ
و خوک آخر کار».

پختن نانشیرین

خانوادههایی که نذر داشــته باشــند ،قبل از عید نوروز نانشــیرین میپزند .در این روزها نانپزها از
روســتاها به شهر آمده و در اکثر کوچههای شــیراز ،عطر خوش نانشیرین به مشام میرسد معمو ً
ال
همســایگان یک کوچه در خانهای جمع شده و بســاط پختن نانشیرین را پهن میکنند .به این نان
این روز «یوخه» میگویند.
طرز پخت نانشیرین
رســم» ( )1برمیدارند .آرد را با شیر و شکر،
ابتدا آرد گندم را بیخته ،ســپس مقداری از آن را برای «پَ ُ
یا شــیره انگور خمیر میکنند ،خوب َورز میدهند ،آنگاه ماهیتابهای گذاشــته؛ در آن روغن میریزند.
اگر «روغن خوبو» (روغن گوسفند) باشد که چهبهتر .ماهیتابه را روی آتش گذاشته ،خمیر را به شکل
«چونه» (چانه) درآورده و در هر نوبت یکی از چانهها را در روغن انداخته زیر و رو میکنند .سپس این
رســم را روی آن میریزد و با
چانه را به نانپز میدهند .وی چانه را روی تخته گذاشــته ،مقداری از پَ ُ
تیــر نانپزی خمیر را روی تخته پهن میکند .آنگاه آنقدر تیر نانپزی را باال و پایین برده که خمیر
تمام تخته را بپوشــاند .بعد با همین تیر ،نان را برداشته روی «تاوه» (تابه) میخوابانند .آتش زیر تاوه
باید مالیم باشــد .نان که پخت ،یکی لبه آن را گرفته ،تا میکند ،البهالی آن «هِل» و «خاکهقند»
میپاشــند .خوب که نان را تا کردند ،آن را بهصورت لوزی ،مربع یا کتابی برش میزنند و در ســینی
میگذارند .یک نوع نان هم میپزند که تقریب ًا کلفت است که بدان « ُگ َتک» میگویند .این نانشیرین
را در ایام نوروز مصرف میکنند .مردم باور دارند که اگر کلمه مقدس «اهلل» روی نانی پیدا شــد ،این
نان را خوشیمن میدانند .چون پختن نان تمام شــد ،جای آتش آن حلوا درست میکنند .پخت این
نان ،کاری است پرزحمت .این نان را هماکنون بعضی از نانشیرینپزها تهیه میکنند.

ُرفتوروب و خانهتکانی

بانــوان در خانه بــه رفتوروب میپردازند .شُ ســتنیها را میشــویند .قالیهای
خوشرنگ قشــقایی را که هرکدام باغ گلی اســت ،به قالی تکانها میدهند که
بتکانند .متأســفانه اکنون قالیهای ماشینی ،جای قالیهای قشقایی را گرفته ،در
صورت لزوم این قالیها را میدهند که بشویند .بعد شروع میکنند به خرید وسایل
عید .خریدن لباس نو ازجمله کارهایی اســت که هر شیرازی خودش را موظف به
انجــام آن میداند ،اگر بزرگتر خانواده هم موفق به خرید لباس نو نشــود ،حتم ًا
برای کودکان لباس نو را میخرند .چراکه معتقدند هنگام تحویل ســال ،حتم ًا باید
طوق نو به گردن داشته باشند.

سبز کردن سبزه

از پانزده اسفند دانههایی را که بخواهند سبز کنند در آب میریزند .ابتدا دانههای موردنظر را پاک کرده بعدا ً مشت مشت در آب میریزند.
مشــت اول بهســامتی امام زمان (عج) میریزند ،آنگاه در هر نوبت اســم یکی از افراد خانواده را به زبان میآورند .معمو ً
ال ابتدا از بچهها
شــروع میکنند .چند روزی که دانهها در آب ماندند جوانه میزنند .آنگاه این دانهها هر جا که خواســتند ازجمله در پارچ ،دوری ،ســینی،
دورکوزه ،دور کوزه قلیان و یا دور کوزه کفتری (کبوتری) سبز میکنند .در شیراز بهغیراز گندم ،جو ،عدس ،ماش ،ترتیزک (نوعی شاهی)
و خاکشــیر را سبز میکنند این سبزهها را در ســفره نوروزی میگذارند و آنها را نگاه داشته و روز سیزدهبدر که به خارج از شهر میروند
سبزهها را به دم آب میدهند.

پختن سمنو

شیرازها سمنو را سمنی میگویند .در شیراز دو واژه است که به این شکل تلفظ میشود :یکی سمنو که سمنی تلفظ میشود و دیگری ننو
یا گهواره که ننی تلفظ میشود که در هر دو کلمه «واو» در گویش شیراز به «ی» تبدیل میشود.
طرز تهیه سمنی در شیراز
ابتدا گند مرغوبی تهیه کرده خوب پاک میکنند ،گندمهای ناســالم را برای مرغ و پرندگان کنار میگذارند ،بعد گندم را خیس میکنند تا
ِنجه» (جوانه) بزند ،ســپس این گندم را در مجمع پاکی پهن میکنند و آن را مرطوب نگه میدارند تا کمی ســبز شود .سپس آن را در
«ت ِ
جوقن (هاون سنگی) کوبیده ،شیرهی آن را میگیرند و تفاله آن را به خورد کبوتران میدهند یا در صحرا میریزند .مقداری از شیره گندم
را برداشته کناری میگذارند و بقیه شیره گندم را روی آتش گذاشته و مرتب به هم میزنند ـ اگر به هم نزنند ته میگیرد ـ از شیره گندم
که برداشتهاند در هفت نوبت داخل دیگ میریزند و میگویند «شربتش میدهند».
ً
در نوبت هفتم درصورتیکه مایل باشــند مقداری گردو و بادام را تمیز کرده داخل دیگ میریزند و مجددا آن را هم میزنند تا خوب قوام
آید .سمنی را معمو ً
ال شب میپزند و نزدیکیهای صبح دیگ را دم میکنند؛ روی سر دیگ شمع روشن میکنند .سمنی را که پختند اگر
رنگ روشــن پیدا کرد و شیرین شد ،خود را بهمرادرسیده میدانند اگر رنگ سمنی تیره شد آن را بدشگون دانسته میگویند «برایمان آمد
ندارد ».کسانی که اطراف دیگ هستند حتم ًا باید پاک و طاهر باشند؛ سمنی را کسانی میپزند که نذر داشته باشند؛ معمو ً
ال میگویند :باید
خواب دید و بعد به چنین نذری اقدام کرد.
صبح روز بعد سمنی را کاسه ،کاسه کرده و برای دوستان و خویشان میفرستند .سمنی خوراکی مقوی و مغزی است و درست کردن سمنی
در نوروز تا آن حد اهمیت دارد که معتقدند توان و نیروی مرد اســت و اگر در نوروز در خانهای ســمنی درست نکنند مرد خانه میمیرد .در
ســالهای اخیر پزندگانی هستند که ســمنی را تهیه کرده و میفروشند ولی سمنی خانگی مزهای دیگری دارند .سید اشرفالدین حسینی
گیالنی نســیم شمال چگونگی تهیه سمنی را در شعری چنین شرح میدهد« .ننهجون من سمنو میخواهم /یار شیرین دهنو میخواهم/
مطبخ تو
عاشــقم من به لقای ســمنو /سر و جانم به فدای سمنو /سمنو خوبتر از جان من است /سمنو شیره دندان من است /من که در
ِ
آشپزم /سمنو را به چه شکلی بپزم؟ /ننهجون ارث به اوالد بده /سمنو را تو به من یاد بده»« ،دختر ای ماه پسندیده من /ای ُرخَ ت روشنی
دیده من /او ً
ال دیگ بزرگی باید /گند ِم ســب ِز ســترگی باید /جمع باید بکنی مردم را /آب باید بکشی گندم را /ذرهای خاک نریزد در دیگ/
چشم ناپاک نیفتد بر دیگ /جمع گردند ز ن ِسوان و بَنات /دور دیگ سمنو با صلوات /بنشینند همهُ ،سبحه به کف /پیش دیگ سمنو صف
در صف /سمنو رخت به مینو بکشدَ /ملَک از اوج فلک بو بکشد /تا که دیگ سمنو جوش کندَ /عم قِزی ،خاله قِزی ،نوش کند».

