عل ي اصغر مونسان:

هنرمندان صنايع
دستي  500ميليون
دالر ارزآوري
کردهاند

ث فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري گفت :هنرمندان صنايع
رئيس سازمان ميرا 
دستي  500ميليون دالر به ارزآوري کشور کمک کردهاند که جا دارد اين رقم تا دو
ي اصغر مونسان
ميليارد دالر هم افزايش پيدا کند .به گزارش پايگاه خبري اين سازمان ،عل 
به اهميت تمرکز در بخش بازاريابي و فروش اشاره کرد و گفت :از سال گذشته طرح
تجاري سازي صنايع دستي آغاز شده است و روي برند سازي ،بسته بندي ،طراحي
مبتني بر سليقه مشتري و توسعه بازار کار کرديم .وي ادامه داد :در اين راستا همزمان
با دو ماهه نخست سال  97روند رو به رشدي را شاهد بوديم .در ماه هاي فروردين
و ارديبهشت 32 ،ميليون دالر صادارت داشتهايم که رشد  66درصدي در اين حوزه
را نشان مي دهد که اميدواريم اين روند رو به رشد ادامه پيدا کند .او در ادامه اظهار
داشت :در بخش تبصره  18قانون بودجه امسال ،بر اساس تفاهمنامه سه جانبه اي که

فرهنگي

ميان سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري ،سازمان برنامه و بودجه و
صندوق توسعه ملي به امضا رسيده 8700 ،ميليارد تومان تسهيالت ارزان قيمت در نظر
گرفته شده است که اين مبلغ به منظور کار آفريني و اشتغال زايي ،هم در اختيار صنايع
دستي هم گردشگري و هم ميراث فرهنگي قرار دارد .مونسان تصريح کرد :اميدوارم
صنعتگران و هنرمندان خوبمان بتوانند با توليدات خوب و ارزشمندشان ،رشد صادرات
صنايع دستي را تا مرز دو ميليارد دالر افزايش دهند .وي افزود :يک ميليارد دالر از اين
مبلغ بر اساس افق چشم انداز  1404گردشگر ماست که از طريق صادرات چمداني
باشد و يک ميليارد دالر ديگر هم براي توسعه بازار است که فکر مي کنم اين مبلغ
دست يافتني تر باشد .يک ميليارد دالر چمداني هم منوط بر افزايش ورود گردشگران
خارجي به کشور است که اميدوارم آن هم تا سال  1404محقق شود.

گزارش »
در آغاز سال  1592ديلمي يا گالشي؛

آتش نوروز بل
در روستاي آسيابر

»
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گفتوگو با فاطمه اکبر زاده بانوي مددجوي کميته امداد

از دغدغه يک وعده نان تا دامداري پنج هزار متري

محمدتاجيک
اشاره:
خبرنگار فارس نوشت :فاطمه اکبرزاده بانوي مددجوي کميته امداد وراميني،
شيرزني است که در حال ساخت دامداري به وسعت  ۵۴۰۰متر مربع است
و قصد دارد دو هزار گوسفند را پرورش دهد .چه پر معناست! که از قديم
االيام گفت ه اند " انسان با اميد زنده است" و گاهي اوقات چه انسانهايي را در
گوشه و کنارمان ميبينيم که در کوره مشکالت و تنگناهاي زندگي ،همچون
فوالد آبديده شدهاند و حاال مانند کوه استوار و پابرجا قد علم کردهاند .در
گرماي طاقت فرساي مرداد ماه در حاشيه روستاي «تقي آباد شهرستان» شهر
جواد آباد ورامين؛ آنجا که وقتي با خودرو با سرعت کمي هم حرکت ميکنيد،
هالهاي سنگين از گرد و غبار همه جا را فراميگيرد ،در يک ساختمان قديمي
با مساحتي حدود هزار متر مربع پاي صحبت کسي مينشينيم که امروز
با کوله باري از مشکالت زندگي ،استوار ايستاده و اين مکان را به دامداري
تبديل کرده و مشغول فعاليت است تا با همت مثال زدني ،سفره روزي خود
و فرزندانش را هر روز وسيع تر پهن کند .خانم  ۴۸سالهاي که حاال چند سالي
است سرپرستي خانوادهاش را عهده دار است و طي اين سالها به ويژه بعد از
مرگ همسرش ،به کار و تالش پرداخته و از نانوايي ،کشاورزي ،کار در کارخانه
بلور سازي ،سبزي خشک کني و دامداري؛ جملگي منظومهاي از همت بلند او
براي تأمين معاش بوده است .روايت امروز ما داستان زندگي فاطمه اکبر زاده،
بانوي مددجوي کميته امداد وراميني است که از سالها سختي و زندگي
برايمان گفت؛ از روزهايي که فرزندانش مجبور بودند به دليل فقر خانواده فقط
نان در تابه روغن سرخ کرده و بخورند و زمانهايي تنها به مرغ داخل يخچال
نگاه کنند و آن را براي روزي که شايد مهمان بيايد ذخيره نگه دارند .از ترس
آبروي خود هنگامي که مهمان به خانه شان ميآمد ،بگويند سير هستند تا
رسم آبروداري از مادر خانه را به درستي به جا آورند .آنچه از نظرتان ميگذرد
ماحصل گفتوگو با اين بانوي مددجوي کميته امداد است؛
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فاطمه اکبرزاده اظهار ميدارد :اصالتاً اهل شيروان هستم اما يک ساله بودم
که به ورامين آمديم .برادرم زماني که سال  ۶۳سرباز بود ،به شهادت رسيد
و پدرم به مغنيگري مشغول بود.
ابتدا به روستاي «در باال» آمديم .سال  ۶۲ازدواج کردم و سه پسر و يک
دختر دارم .سال  ۸۴همسرم به دليل ايست قلبي و بيماري ديابت در سن
 ۴۳سالگي فوت کرد .آن زمان من  ۳۶ساله بودم.
بعد از فوت همسرم پسر بزرگم که آن زمان  ۱۷سال داشت در کشتارگاهي
در تهرانپارس مشغول به کار شد تا بتوانيم از عهده مخارج زندگيمان بربياييم.
البته بعد از مدتي دو فرزند ديگرم نيز در اين کشتارگاه مشغول به کار شدند.
من و دخترم در ورامين بوديم و بچهها آخر هفته به منزل ميآمدند.
در دوراني که همسرم مريض بود به دليل اينکه قادر به فعاليت زياد نبود من
همراه با پسرم در روستا کشاورزي ميکرديم .زميني را اجاره کرده بوديم و در
آن صيفي جات ميکاشتيم .البته کار اصلي همسرم هم کشاورزي بود.
دوران سختي بود و درآمد خوبي نداشتيم .در زمانهايي که پسرم به مدرسه
ميرفت و کشاورزي نميکرديم ،من با تنوري که تهيه کرده بودم شروع به
پختن نان کردم.
* تالش براي پخت نان از ساعت دو نيمه شب!
آن زمان ساعت دو نيمه شب از خواب بيدار ميشدم و خمير آماده ميکردم
تا عصر هنگام آمدن از زمين کشاورزي بتوانم نان بپزم .روزها ساعت  ۷صبح
به زمين کشاورزي ميرفتيم و تا عصر مشغول به کار بوديم.
* کار در بلورسازي و سبزي خرد کني:
بعد از گذشت مدتي ،نانواي روستا اعتراض کرد و من نانوايي را تعطيل کردم.
مدتي در کارخانه بلورسازي منطقه باقرآباد ورامين و پس از آن چند وقتي
نيز در منطقه جواد آباد در کارخانه سبزي خرد کني کار کردم .در نهايت
کشاورزي را ادامه دادم ،اما سرمايهاي براي ادامه کار نداشتم .باالخره همسرم
از کار افتاد و در سال  ۸۴تحت پوشش کميته امداد قرار گرفتيم و تنها دو
ماه مستمري از کميته امداد گرفت و بعد از آن درگذشت.
سال  ۸۵از روستاي «در باال» به ورامين آمديم و با دو ميليون و پانصد هزار
توماني که از کميته امداد وام گرفتم خانهاي را اجاره کردم .پس از ازدواج
پسر بزرگم در سال  ۸۷دو پسر ديگرم مجبور شدند براي تأمين هزينهها
کار کنند.
* فعاليت در لحاف دوزي:
بچههايم در لحاف دوزي در ورامين کار کردند و بعد از مدتي اين دو هم
در کشتارگاه تهرانپارس که فرزند بزرگترم کار ميکرد مشغول به کار شدند.

آنها خيلي با هم اتحاد دارند؛ به طوري که هر کدام که سرباز شدند آن يکي
خرج او را ميداد.
سال  ۹۳دو فرزندم تصادف کردند و ياسر پسر کوچکم سه سال درگير
صدمات اين حادثه بود .آن زمان او سرباز بود .باالخره هشتاد ميليون تومان
ديه آسيب ديدگي او را گرفتم .نصف آن را زمين گرفتم و با قسمتي از اين
پول يک وانت براي آنها خريدم.
اولين وام را به مبلغ  ۲۰ميليون ،سال  ۹۶از کميته امداد گرفتم و حدود
هشت ماه پيش اين ساختمان و دامداري را با ده ميليون وديعه و ماهانه
 ۸۰۰هزار تومان ،اجاره کردم.
* چرا دامداري؟
بچهها کار درستي نداشتند و يکي از پسرانم عالقه خاصي به دامداري
داشت .وقتي کميته امداد وام را پيشنهاد داد و من آن را گرفتم ،اينجا را
اجاره کرديم و دامداري راه انداختيم و االن  ۶۵گوسفند داريم.
قصد دارم دامداري را توسعه دهم .من با پولي که بابت ديه تصادف فرزندانم
گرفتم دو قطعه زمين  ۱۷۰۰متر و  ۳۷۰۰متر خريدم و قصد دارم اين
 ۵۴۰۰متر را تبديل به دامداري کنم.
اکنون دستگاه بلوک زني خريده ايم و قصد داريم بلوک مورد نياز دامداري
جديدمان را خودمان توليد کنيم و ساختمان را بسازيم؛ البته يک دستگاه
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ميکنم .ميخواهم سوله بزرگي بزنم و قصد دارم دو هزار گوسفند بخرم
و يونجه و آذوقه ساالنه بگيرم .البته ميخواهم قسمتي را هم به پرورش
بلدرچين اختصاص دهم.
* ميزان درآمد:
اکنون يک سال است دامداري دارم و هنوز درآمد زيادي ندارم .نان ،يونجه،
جو و نمک براي گوسفندان ميخرم و اينها همه هزينه بر است .فروشم
اکنون در جشنها و عيد قربان است .االن گوسفند را کيلويي  ۲۴هزار تومان
ميفروشم و هر گوسفند حدود يک ميليون تومان قيمت دارد.
ممکن است زماني يک گوسفند را بيش از يک ميليون هم بفروشيم اما
با اجاره بها و مخارج دام ماهانه و با توجه به اينکه حدود  ۷۰۰هزار تومان
قسط وام ميدهم ،در آمدم ماهانه ششصد هزار تومان است و با يارانه
دريافتي و  ۵۳هزار تومان مستمري خودم در کل درآمدمان کمي بيش
از يک ميليون ميشود.
* تأمين مخارج روزانه:
کمي مکث ميکند و سرش را زير انداخته و با لحني محزون ميگويد:
گاهي وقتها براي نان خوردن روزانه هم مشکل داريم .مدتي بود که
بچهها بيکار بودند و فقط زندگي را با يارانه ميگذرانديم و اجناس مورد
نياز روزانهام را قسطي ميخريدم.

ازايشانپرسيديمفکرنميکنيددريافتصدميليونوامبراييکزنريسکبزرگيباشد؟لبخندي
ي کنم
ي دهد :نه ،هيچ ترسي ندارم! مخارج را مديريت م 
ميزند و با اعتماد به نفس عجيبي پاسخ م 
و هنوز اقساطم عقب نيفتاده است .همه ميگويند «تو نترس هستي!» البته من همه پيش بينيها را
ميکنم .ميخواهم سوله بزرگي بزنم و قصد دارم دو هزار گوسفند بخرم

ميکسر هم خريدهام و ميخواهم ابتدا  ۳۷۰۰متر را دامداري و  ۱۷۰۰متر
را براي پرورش بلدرچين احداث کنم .حدود يک ماه است که بيست و
هشت ميليون تومان وام ديگري از کميته امداد گرفتهام.
قرار است يک وام ديگر به نام خودم بگيرم؛ به دليل اينکه دو وام قبلي را
به نام پسرانم گرفتم و قصد دارم وام روستايي صد ميليون توماني ديگري
از کميته امداد بگيرم؛ البته فع ً
ال گفتند  ۵۰ميليون تومان ميدهند و در
نوبت دريافت وام هستم.
از ايشان پرسيديم فکر نميکنيد دريافت اين مبلغ وام براي يک زن ريسک
بزرگي باشد؟ لبخندي ميزند و با اعتماد به نفس عجيبي پاسخ ميدهد :نه،
هيچ ترسي ندارم! مخارج را مديريت ميکنم و هنوز اقساطم عقب نيفتاده
است .همه ميگويند «تو نترس هستي!» البته من همه پيش بينيها را

اکنون آرتروز زانو گرفتهام و ميخواهم لباسشويي بگيرم اما هنوز نتوانستهام.
بعد از تصادف و تعطيلي لحاف دوزي شرايط خيلي سختي داشتيم .وقتي
پسرانم تصادف کردند ماهانه  ۳۳۰هزار تومان هزينه درمان يکي از آنها
ميشد و پسرم تا يک سال تحت نظر دکتر بود .در آن مدت دامادم خرج
ما را ميداد.
«ياسر رزم فر» پسر کوچک خانواده که چهره آفتاب سوختهاش حکايت
از کار و تالش در گرماي سوزان تابستان دارد ،ميان حرف مادرش ميآيد
و ميگويد :سختي زيادي کشيده ايم! براي نمونه در آن زمان مرغ در
يخچال خانه داشتيم اما نميخورديم تا مبادا مهمان بيايد و آبرويمان
برود .وقتي مهمان ميآمد و ما احساس ميکرديم که شايد غذا کم باشد،
غذا نميخورديم و ميگفتيم ما سير هستيم.

* از بي پولي ،نان خالي را در روغن سرخ ميکرديم و ميخورديم!
ياسر نگاهي از سر اندوه و تأسف به گوشه اتاقک دامداري کرده و بيان ميکند:
در دورهاي وضعيت مالي ما آن قدر بد بود که ما فقط نان را در روغن سرخ
ميکرديم و ميخورديم!
از ياسر ميخواهيم از آرزوهاي جوانياش برايمان بگويد که نيشخندي ميزند
و ادامه ميدهد :با همه سختيها من هيچ وقت حسرت چيزي را نميخورم
بلکه آرزو دارم مادرم خانهاي بخرد و راحت زندگي کند .از خدا ميخواهم که
به من ثروتي بدهد تا دست يک نفر نيازمند ديگر را بگيرم.
مادر نگاه مهرباني به فرزندش ميکند و ميافزايد :من از فرزندانم خيلي راضي
هستم .بچهها را طوري تربيت کردهام که بسيار قانع هستند ،مث ً
ال با يک
تخم مرغ يا سيب زميني روزشان را ميگذرانند.
قصد دارم اگر خدا کمک کند يک گوسفند قرباني کنم و به نيازمندان بدهم؛
چون خودم زماني براي يک کيلو گوشت چند ساعت در کميته منتظر ميماندم؛
ضمن اينکه تازه ما بيست و سه روز است که خانه جديدي با  ۳۰ميليون رهن
وماهانه صد هزار تومان گرفتهايم.
از او سؤال مي کنيم شما با وجود اينکه يک زن هستيد و توان و محدوديتهاي
بيشتري نسبت به مردان داريد آيا شده خسته و نا اميد شويد؟ مي گويد :من
آن زمان که نان ميپختم با همه تنگدستي که داشتم به ديگران نان رايگان
هم ميدادم و شايد در نهايت نصفه نان به خودمان ميرسيد ،اما خميرم برکت
خاصي داشت و من به اين موضوع که خدا در ازاي کمک به ديگران برکت
ميدهد اعتقاد دارم و به چشم ميديدم.
مادر به آرزوهاي بلندش اشاره ميکند و ميافزايد :رؤياي ما سه نفر خيلي بزرگ
است! اوال مي خواهم يک دفتر براي خودم دست و پا کنم .بعد ميخواهم تعداد
گوسفندان را به دو هزار رأس برسانم و از بچهها و زندگي شان حمايت کنم.
در خاتمه از اين بانوي بزرگوار مي پرسيم :بسياري از مددجويان فقط به
مستمري دريافتي ماهانه قانع هستند ،شما به عنوان کسي که کارآفريني
کردهايد چه توصيهاي به آنها داريد؟
ايشان پاسخ مي دهد :بايد روي پاي خود ايستاد و از هيچ کس انتظار نداشت.
من حتي از پدر و مادرم هم انتظار کمک ندارم .هر مشکلي داريم و دارايي
و نداري مان همه بين خودمان يعني با بچههايم حل ميشود و کسي از
زندگي مان خبر ندارد .در خانه همه با هم مشورت ميکنند و مشکالت با
همفکري حل ميشود.
اينجا ،پايان مصاحبه با اين مددجوي موفق کميته امداد امام خميني (ره) است
و با گرمي ما را تا بيرون از دامداري بدرقه ميکند و در حالي که مادر و پسر
سوار بر موتوري شده و قصد دارند به ساختمان در حال ساخت دامداريشان
سر بزنند ،از يکديگر جدا ميشويم.

يوروهاي  ۱۸هزار گردشگر خارجي در جيب يک روستايي کارآفرين

خانه اي روستايي که رتبه گردشگري اش باالتر از تختجمشيد است!
اين روستايي بي سواد بدون پول و کمک دولت ،با پذيرايي از چندين هزار
گردشگر خارجي در خانه روستايي محقرش درآمد ميلياردي داشته و براي
اهالي يک روستا شغل ايجاد کرده است.
به گزارش تسنيم ،امروزه صنعت گردشگري جزء بزرگترين و متنو ع ترين صنايع
در دنيا ب ه حساب ميآيد .با توجه به آثار اقتصادي اين صنعت ،اگر کشوري که
جاذبههاي فرهنگي ،طبيعي يا تاريخي مناسبي دارد ،بتواند از ظرفيتهاي خود
استفاده کرده و چرخهاي اين صنعت را ب ه نحو صحيحي بهحرکت درآورد،
شاهد رشد و شکوفايي بزرگي در سطح اقتصاد خود خواهد بود .با توجه به
ظرفيت فراوان کشورمان در جذب گردشگر بين المللي و تأثير مستقيم و غير
مستقيم اين صنعت بر بخشهاي مختلف اقتصادي ،رشد و توسعه صنعت
گردشگري ميتواند بهعنوان يکي از راهکارهاي رهايي از اقتصاد تکمحصولي
و دستيابي به رشد و توسعه پايدار مورد استفاده قرار بگيرد.
در شرايطي که رکود در جامعه حاکم است و اقتصاد کشور دچار بحران است،
برخي افرد با استفاده از ظرفيتهايي که در روستاها وجود دارد براي خود و
تعدادي ديگر اشتغالزايي ميکنند.
اين روزها بهسراغ هرجوان بيکاري که برويم خواهيم ديد که توقع او از کار،
پشتميز نشيني و انجام کار اداري است .اما در همين بحران بيکاري ،هستند
کارآفريناني که با اراده ،همت ،پشتکار و توکل به خدا توانستهاند با بهرهگيري
از ظرفيتهاي موجود در زندگي و حتي بدون داشتن سرمايههاي کالن
با برنامهريزي کارآفريني کنند و تنها در عرض چند سال به موفقيتهاي
چشمگير که آوازه جهاني دارد دست يابند.
عباس برزگر متولد 1352اهل شيراز ،يک مرد روستايي است که تا سوم دبستان
بيشتر درس نخوانده و کارش را با شستن قبر در قبرستان شروع ميکند .اما
شرط همسرش براي ازدواج اين بوده که شغلش را عوض کند؛ که مجبور
ميشود به کار دستفروشي در شيراز روي بياورد ،اما بعدها بهخاطر مشکالتي
که در شهر براي او پيش ميآيد مجبور ميشود به امامزاده بزم برود و در آنجا
بساطش را پهن کند .ماجراي زندگياش شبيه فيلمهايي است که قهرمان فيلم
يک شبه پولدار شده و تحول عظيمي در زندگياش رخ داده است.
يک شب دو نفر آلماني بهخاطر باران به خانهاش پناه ميبرند؛ و همين
سرآغاز بخت و اقبال او ميشود و تا امروز ادامه دارد.
خانه عباس برزگر در 15کيلومتري شهر بوانات يکي از بزرگترين مراکز جذب
توريست خارجي در ايران است ،ب ه گونهاي که در کتاب ردهبندي جاذبههاي
توريستي ايران ،رتبه خانه عباس برزگر باالتر از تختجمشيد است؛ خانهاي
که در سال پذيراي بيشتر از  6هزار گردشگر خارجي بهخصوص گردشگران
اروپايي است.
هماکنون عباس برزگر  13سررسيد دارد که روي هر صفحهاش يکي از
گردشگران با زبان و خط خاص از صفاي اين خانه و مديريت عباس برزگر و

روزهاي خوشي که در آنجا سپري کردهاند ،نوشته است.
عباس برزگر نه سرمايهاي براي شروع کار داشته است و نه از دولت تسهيالت
کارآفريني گرفته ،بلکه با پيدا کردن جاذبههاي گرشگردي روستايش و
همچنان اراده و همت توانسته عالوه بر اشتغالزايي براي خانواده و ساير اهالي
روستا ،بهعنوان کارآفرين برتر معرفي و روستايش را به پنجمين جاذبه
گردشگري تبديل کند.
* اولين تجربه موفق:
در يک شب باراني دو گردشگر موتورسوار آلماني در راه ماندند و براي اينکه
بتوانند در يک جاي امن شب را به صبح برسانند به خانه يک روستايي پناه
بردند .عباس برزگر يک کارگر ساده روستايي همراه خانواده اش تالش کرد
تا بهشيوه خودش از مهمانان خارجي بهخوبي پذيرايي کند .کلبه آنها
محقر بود و بهجز چاي آتشي و دمپختک گوج ه فرنگي و ماست محلي چيز
ديگري نداشتند .مهمانان عباس خارجي بودند و امکانات او براي پذيرايي
ش
ک روزه در روستاي خو 
اندک .سادگي پذيرايي خانواده برزگر و زندگي ي 
آبوهوا رضايت حداکثري دو مهمان آلماني را جلب کرد ،آنقدر که سه
ماه بعد يک گروههفت نفره آلماني بهپيشنهاد دوستانشان به خانه عباس
رفتند .آنها خواستند تا با همان دمپختک و چاي آتشي اي که دوستانشان
تعريف کرده بودند در خانه روستايي عباس پذيرايي شوند .صبح ،آقاي برزگر
راهنماي آنها شد تا بتوانند مناطق ديدني و طبيعي روستاي بز م شهر بوانات
فارس را ببينند.
موقع برگشت ،مهمانان آلماني  200هزار تومان به عباس هديه دادند .اين
پول در آن زمان براي عباس زياد بود و او را به اين فکر انداخت که بهترين
راه براي کسبوکار ميتواند پذيرايي از گردشگران در يک روستاي باصفا
باشد؛ بنابراين شروع به کار کرد .ب ه طوري که طي  9سال  18هزار گردشگر
خارجي به روستاي بزم در منطقه بوانات فارس آمدهاند و عباس هم بهعنوان
کارآفرين برتر در صنعت گردشگري توانسته  126لوح سپاس بگيرد و درآمد
روزانهاش از روزي هزار تومان به درآمد ميليوني برسد.
* تبديل يک روستا به قطب گردشگري:
وي درباره شروع کارش ميگويد :روزﻫﺎي اول ﺑﻪ آژاﻧسهاي ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺷﯿﺮاز
و اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺮ زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ "ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻤﺎ در روﺳﺘﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﮐﻨﻢ ".آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ مجاني از روستا ديدن کنند تا بتوانند تصميم بگيرند
که اوضاع براي پذيرايي مناسب است يا خير! آرام آرام ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻦ از ﻫﻔﺖ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪام  21ﺣﻤﺎم
دﯾﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮ را در روﺳﺘﺎ اﺳﮑﺎن
ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﺮاي ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻋﺒﺎس ﺑﺮزﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮي در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻫﺘﻞ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮان ترﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺎﻣﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وي ميگويد :اﯾﻦ ﮐﺎر

را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻞ ﻋﺸﺎﯾﺮي انجام ﻣﯽدﻫﻢ .در حال حاضر  600کودک عشايري
تحت آموزش گردشگري قرار گرفتهاند ،قصد دارم در آينده اين کار را انجام
دهم .ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻢ ﺑﺮاي
ﺧﻮدم و ﻫﻢ اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎي ﺑﺰم ﺑﻮاﻧﺎت درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ روز از ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻐﺎزهداران از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وي بيان ميکند :متوجه شدم ﮐﻪ اﺻﺎﻟﺖ و ﻧﻮع ﻏﺬا و ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از راه ﻣﻌﺮﻓﯽ آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ارزشها را ﺣﻔﻆ
و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان درآﻣﺪزاﯾﯽ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮزﮔﺮ با ابراز اينکه "از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي
ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨم" گفت :ﺧﺎﻧﻮاده و اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎي ﺑﻮاﻧﺎت ﻫﻤﮕﯽ در اﻣﺮ
ﮐﺸﺎورزي ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و صبح ها ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺮدوي زمينهاي
ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وي با اشاره به راهاندازي موزهاي در دهکدهاش گفت :زماني که بهفکر ساختن
موزههايم افتادم خيليها باورم نکردند و خنديدند ولي بهلطف خداوند خوبي ها
و همت و تالش فراوان حاال موزههايم يکي از افتخارات کشورم شده است.
ﺑﺮزﮔﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮﮐﺰي دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ "ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ" ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرم روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،پرواﻧﻪ اﻓﺘﺨﺎري
ﮔﺮدﺷﮕﺮي دادﻧﺪ و در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
اين کارآفرين موفق بيان ميکند :ﻫﻤﻪ تجربياتم را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردم ،بهعنوان مثال زماني که رئيس جمهور ميخواست به بنده جايزه
کارآفرين موفق در حوزه گردشگري را بدهد ،قبول نکردم .درخواست سفر به
آلمان را داشتم .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﯾﮏ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد و آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭼﻪﮐﺎري انجام
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺎ اوﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﻓﻬﻤﺪ
ﮐﻪ از او ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮري ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ او ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دروغ ﻧﺸﻨﻮد و اﺣﺴﺎس ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺟﯿﺐ او را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ در رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﺗﺎ آﻧﻬﺎ از زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن راه ﻣﯽدﻫﯿﻢ
ﻧﻪ ﺑﺮاي چاپلوسي بلکه ﻣﯽداﻧيم آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ
را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آدﻣﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

و ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ،کارشناسان
داخلي و خارجي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
در ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻮرﻫﺎ و دﻋﻮت از ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘ ﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﻮدﻣﺎن
مجري ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻓﮑﺮ راهاﻧﺪازي ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ
ﺑﻮان ﮔﺸﺖ اﻓﺘﺎدم و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را
ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ از روزي ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﻮاﻧﺎت قابليت ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ را
دارد ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮي و ﺣﺘﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮ
از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮرﻫﺎ و ورود ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮزﮔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاي ﻣﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
ذوق و سليقه ،ﮐﺎري ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ
دﯾﮕﺮان از ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
وي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽرود .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ
روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از روستاي اﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت و روﺳﺘﺎي ﺑﺰم از دﻫﮑﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻋﺒﺎس
درآﻣﺪ دارﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼه ﻄﻮر ﯾﮏ ﭘﺴﺮ
ﺳﺎده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ کارآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺻﻨﻌﺖ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪﻣﻌﻨﺎي واﻗﻌﯽ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ .هزينه بازديد از موزهها و
دهکده در حال حاضر پنج هزار تومان ،ولي هزينه اقامت از دويست هزار
تومان و براي تورهاي ويژه حدود ششصد يورو است .از زماني که ترامپ
به کشورم توهين کرد ديگر دالر را قبول نميکنم و يورو را جايگزين
دالر کردهام .تا زماني که ترامپ از مردم کشورم عذرخواهي نکند ،ديگر
دالر قبول نميکنم.
روﺳﺘﺎي ﺑﺰم در  17کيلومتري شهر ﺑﻮاﻧﺎت ﺑﻪﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﯾﺰد و ﮐﺮﻣﺎن ،آﺧﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻮاﻧﺎت ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ.
فاصله اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﯿﺮاز و ﯾﺰد دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﺰم
و ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎمزاده ﺷﺎه ﻣﯿﺮﺣﻤﺰه ،ﭘﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮرﯾﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻔﻪ و مسجد جامع ﺳﻮرﯾﺎن و ﻣﻮزه ﺑﻮاﻧﺎت از جمله ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

حسين مهدوي آسيابر
اخيرا ً بازماندگان سرزمين ديلم در آغاز سال جديد ديلمي
يا گالشي آتش نوروز بل را در دهستان آسيابر سياهکل
برافروختند .
جمعيت بي شماري از مناطق اطراف شهر ديلمان در  25مرداد
ماه سال جاري با حضور در اين مراسم در کنار موسيقي و
آواهاي محلي خود بعد از جشني مفصل ،پرده از آييني کهن
به نام نوروز بل ،برداشته و آتش را در يکي از بلندي هاي
محل خود برا فروختند .اين آيين کهن ريشه در عمق
تاريخ و فرهنگ اين سرزمين دارد و يادگاري از اقوام ساکن
در اين خطه است که با برافروختن شعله هاي سرخ آتش بر
فراز قله ها ،خبر از آغاز سالي نو و روند جديدي از زندگي
مي دادند.
نوروز ديلمي يا گالشي از نيمه دوم مرداد شروع مي شود و
مدت آن  12ماه سي روزه است .به اضافه پنج روز که به آن
پنجک مي گفتند.
در راستاي زنده نگاه داشتن اين رسم ديرين ،اهالي دهستان
آسيابر در کنار توجهات مسئولين دهياري آسيابر و بخشدار
ديلمان ،در  25مرداد اين رسم کهن را در کنار بازار قديمي
خود بر پا کردند.
بازار مذکور با مغازه هاي چوبي کاهگلي خود از مکان هاي
قديمي اين دهستان محسوب شده و در راستاي توزيع اقالم
متنوع در دهه  50روستاهاي اطراف خود را تحت پوشش
قرار مي داد.
برگزار کنندگان آيين نوروز بل با گشايش موقت بازار قديمي
آسيابر ،ياد صاحبان مغازه هاي آن را که امروز در ميان جمع
نيستند گرامي داشتند.
برپايي موزه مردم شناسي ،يکي ديگر از برنامه هاي اين
مراسم بود که براي اولين بار در آن نسخه خطي قرآن و نگاره
زيبا ،نامه هاي دستنويس و جالب از  1300تا  ،1360پاسخ
نامه امام خميني (ره) به درخواست مردم دهستان آسيابر
با دستخط مرحوم حاج سيد احمد خميني و لوازم و آالت
کار و زندگي مردم در يکي از مغازه هاي قديمي آن که در
گذشته زنده ياد ابراهيم محمديان در آن فعاليت داشت ،در
ديد عموم قرار گرفت.
در اين ميان افراد کهنسال ،دوران کودکي و نوجواني خود
را به خاطر آوردند و حس و حال خوشي در وجودشان
ايجاد شد.
آنچه بيش از همه جلب توجه مي کرد جنبه مردمي اين
جشنواره بود که برگزاري آن به طور خودجوش توسط اهالي
آسيابر صورت گرفته بود و در آن از هيچ کمک دولتي
بهره مند نشده بودند.
در اين مراسم دکتر طالع ماسوله ،مشاور سازمان ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري کشور طي سخناني بر
اهميت احياي سنت هاي مردم منطقه و شناخت تاريخ مردم
گيل و ديلم تاکيد کرد و با انتقاد از ويالسازي در اين منطقه
زيبا و از بين بردن خانه هاي قديمي گفت :نبايد اجازه دهيد
افرادي از مکان هاي ديگر در کنار خانه هاي زيباي سنتي
شما ويالهاي کاريکاتوري بسازند و معماري ساختمان هاي
محلي شما را از بين ببرند .توريست براي ديدن آثار تاريخي
و قديمي شما به منطقه سفر مي کند نه براي ديدن ويالهاي

بي هويت ،ويالهايي که شکل معماري گذشته را از بين خواهند
برد .در ماسوله حتي يک ويال ساخته نشده ولي امروز به يکي
از مهم ترين قطب هاي بين المللي گردشگري جهان تبديل
شده است که سال گذشته چهارميليون گردشگر از آن ديدن
کردند .اگر شما هم مي خواهيد سنت هاي اين منطقه احيا
و به جاذبه هاي گردشگري تبديل شود و ماسوله ديگري در
اين منطقه بسازيد ،بايد بازار قديمي آسيابر را بازسازي و بار
ديگر احيا کنيد.
دکتر عليرضا کشور دوست پژوهشگر فرهنگ گيل و ديلم
طي گفتوگويي با خبرنگار ما در باره جشن نوروز بل گفت:
تاريخ نوروز بل يا تاريخ نوروز ديلمي و گالشي ،شاخه اي از
تاريخ يزدگردي است که اين تاريخ قديمي ترين تاريخ دنيا
محسوب مي شود و پيش از اسالم ديلمي ها در مرداد ماه
موسم دروي محصول ،آن را جشن مي گرفتند.
نوروز ديلمي بر چهار پايه استوار است که شرح آن بدين
شکل است:
 خورشيد در نيمه مرداد به اوج گرمي مي رسد تا همهموجودات عالم از آن بهره ببرند.
 سر گالش (چوپانان ارشد) که همه کاره آن زمان محسوبمي شدند .گالش از نظر لغوي به اين معناست:
گال = گِل ،گيل (قوم کيل)  -اَش = جايگاه گيالني ها -
گيالن = سرزمين گِل.
 آتش که گرما و روشنايي از ويژگي اصلي آن است .درآستانه نوروز بل ،سرگالش وقتي هوا رو به تاريکي مي رفت
با پوشيدن «شوال» در باالترين نقطه محل ،آتش نوروزي را
برمي افروخت تا بدين وسيله زمان کوچ را به اطالع عموم
برساند .همچنين آتش نويدي بود براي برداشت محصولي
پر بار .مضاف بر اين هواشناسي سال جديد نيز از روي همين
آتش پيش بيني مي شد .به اين ترتيب که اگر شعله آتش به
سوي کوهستان برود ،زمستان جلگه (قشالق) خوب خواهد
بود و اگر شعله به سوي جلگه برود ،زمستان سختي در انتظار
مردم ساکن بود.
 برداشت محصوالت که نتيجه آن به ثروت رسيدن مردم بودو با شروع سال ديلمي جديد قادر بودند ضمن دادن خراج به
مالکين ،لباس نو بخرند و البسه کهنه خود را به هنگام اجراي
مراسم نوروز بل داخل آتش بسوزانند.
شعري که توسط مردم در مراسم زمزمه مي شود:
گروم گروم گروم بل (با صداي پر هيبت سوختن هيزم و
برکشيدن شعله)
نوروز ما و نوروز بل (نوروز ماه و شعله آتش نوروزي)
نو سال ببي ،سال سو (سال تازه باشد و سال روشنايي)
نو بدي خؤنه واشو (تازه باشد و تازه شود و خانه آباد و با
برکت)
پس از شعر خواني همگي سال نو را به هم تبريک مي گفتند:
«نوروز بل مبارک ببي»« ،نو سال ببي سالسو» و همه اهالي
يکديگر را در آغوش گرفته و با يکديگر روبوسي مي کردند.

