
فارس  استان  در  واقع  پاسارگاد  شهرستان  در  نوروزی  ویژه برنامه های 
اعالم شد.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمد نصیری 
شهرستان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مسئول  حقیقت 
پاسارگاد گفت: برپایی سفره هفت سین در مجموعه جهانی پاسارگاد، 
چادرهای  برپایی  کتاب،  صنایع دستی،  عکس،  نمایشگاه  برگزاری 

نمایش  سنتی،  موسیقی  عشایری،  زندگی  نمایش  همراه  به  عشایری 
برگزاری دو  نوروزگاه،  قالب  نوروزخوانی و گلستان خوانی در  تئاتر، 
از  محلی  بازی های  مسابقات  و  پاسارگاد  بخش  در  عشایری  جشنواره 

ویژه برنامه های نوروزی در این شهرستان است.
نام های  به  جهانی  اثر  دو  دارای  پاسارگاد  شهرستان  کرد:  بیان  وی 
مجموعه جهانی پاسارگاد و باغ ایرانی پاسارگاد بوده و دارای ۱۳۷ اثر 
ثبت ملی است و مجموعه جهانی پاسارگاد همه روزه و در ایام نوروز 
از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 17 و 30 دقیقه پذیرای گردشگران داخلی 

و خارجی هستند.
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان پاسارگاد 
تصریح کرد: به جز آثار تاریخی این شهرستان دارای ۵ تفرجگاه طبیعی 
به نام های چشمه ابوالمهدی، تنگ پیرچوبیان، چاهبید، جنگل ارسنجان 

و تنگ بالغی است.
در  آموزشگاه  چند  مسافران  اسکان  برای  داد:  ادامه  حقیقت  نصیری 
بخش مرکزی و بخش شهرستان پاسارگاد، زائرسرای امام زاده حسین و 
تعدادی از سالن های ورزشی و پارک های شهر برای برپایی کمپینگ 

در نظر گرفته  شده است.
وی اضافه کرد: از غذاهای محلی شهرستان پاسارگاد می توان به آب 
بنه، آش انار، آش دوغ، کته سیرموک و کته گوجه و از شیرینی های 

محلی به نان یوخه و حلوای سین اشاره کرد.
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان پاسارگاد 
شهرستان  این  سوغاتی های  از  دوغ  و  دست بافت، کشک  انواع  افزود: 

است.
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 فروردین
شرایط کیهانی موجود باعث شده اند تا همه خیلی حساس و تا حدودی عصبی 
باشند، به همین دلیل هم به نفعتان است که تا جای ممکن در هیچ گونه بحث 

و درگیری شرکت نکنید.
اردیبهشت

شما تصمیم گرفته اید که دانش و توانایی های خود را افزایش دهید و خیلی 
خوب می دانید که به دنبال چه چیزی هستید و به همین دلیل هم در مسیری 

درست قرار دارید.
خرداد

دارید  با آن هایی که دوست  برای وقت گذراندن  فوق العاده ای  امروز روز 
خانواده تان  اعضای  و  دوستان  با  دورهمی  یک  می توانید  اگر  بود.  خواهد 
راه بیندازید و تا می توانید با هم بگووبخند کنید و غذا بخورید و در مورد 

موضوعات موردعالقه تان صحبت کنید.
تیر

دیگران  با  گذراندن  وقت  از  و  هستید  اجتماعی  و  برونگرا  فردی  اگر 
فعالیت های  به  پرداختن  برای  خوبی  بسیار  فرصت  امروز  می برید  لذت 

موردعالقه تان خواهد بود. 
مرداد

از  برخی  بهره جسته و  تنهایی خود  از  تا  است  مناسبی  بسیار  اکنون زمان 
اهداف شخصی خودتان را دنبال کنید. تمرکز و تخیل شما امروز بسیار قوی 
پایان  به  را  تا زمانی که کارهایتان  به شما کمک می کند  هستند و همین 

نرسانده اید دست از تالش برندارید.
شهریور

با هم خندیدن و داستان تعریف کردن می تواند خیلی لذت بخش باشد، اما این 
را به خاطر داشته باشید که حقیقت پشت هر داستانی با چند بار تکرار و نقل 
شدن از بین خواهد رفت و اصل ماجرا دستخوش تغییرات بسیاری خواهد شد.

مهر
امروز شما نخواهید توانست مدت زمان زیادی را در خانه بگذرانید. شما بیشتر 
وقتتان را خارج از خانه، درحال خرید و یا دیدار با دیگران خواهید گذراند، 

شاید هم به یک مهمانی و یا کنسرت بروید. 
آبان 

نیز باعث  شما به طورکلی تخیلی بسیار قوی دارید و شرایط کیهانی امروز 
شده اند که این ویژگی تان قوی تر از همیشه باشد. شاید بخواهید این تخیل 

قوی را در انجام پروژه های هنری و خالقانه مورداستفاده قرار دهید.
آذر

با توجه به شرایط کیهانی موجود شما امروز چالش ها و درگیری های زیادی 
را در پیش خواهید داشت. هر کاری که از دستتان برمی آید را انجام دهید تا 
خودتان را از هر تنش و درگیری اضافه ای دورنگه داشته و وارد بحث ها و 

کشمکش هایی که هیچ ارتباطی به شما ندارند نشوید.
دی

تحت شرایط کیهانی امروز شما بسیار حساس شده اید، اما این موضوع برای 
اینکه از دیگران فرار کرده و در پیله ی تنهایی خود فروبروید، اصاًل دلیل 

خوبی نیست. 
بهمن

امروز شما بسیار حساس شده اید و تا نیمه های روز ممکن است کاماًل عصبی 
شده باشید و دیگر تحمل اوضاع دوروبرتان را ندارید. 

اسفند
امروز روز بسیار خوبی برای تفریح و خوش گذرانی خواهد بود. سعی کنید 
تا جایی که می توانید همراه با خانواده و دوستانتان خوش بگذرانید و اجازه 
ندهید افکار ناراحت کننده در مورد کار و یا مسائل مادی ذهنتان را به خود 

مشغول کنند.

واتیکان قصد برگزاری یک دوره فشرده یک هفته ای برای کشیش های 
کاتولیک با عنوان »هنر جن گیری و تعقل درباره شیطان پرستی« دارد.

ماه  در  فشرده  آموزشی  دوره  این  ایرنا،  از  آنالین  به گزارش جام جم 
شهر  در  اپوستولوروم«  »رجینا  دانشگاه  در  آینده  )فروردین(  آوریل 
رم برگزار می شود. هدف از این دوره آموزشی، تربیت شمار کافی از 
کشیش هایی است که بتوانند با این پدیده مقابله کنند. عمل جن گیری 

به کشیش هایی واگذار می شود که دارای تعادل روانی و روحی باشند.
واتیکان مقر کلیسای کاتولیک می گوید که برای پاسخگویی به تقاضای 
روزافزون پدیده جن زدگی در ایتالیا، تصمیم به تشکیل و راه اندازی این 

دوره کرده است.
گفته می شود که موارد جن زدگی در ایتالیا در سال های اخیر سه برابر 
شده است و واتیکان ساالنه 500 هزار درخواست برای موارد جن گیری 

دریافت می کند.
جن گیری یک عمل به رسمیت شناخته  شده در قوانین کلیسای کاتولیک 
است و تنها می تواند با داشتن یک مجوز که از سوی اسقف و فقط در 

داخل کلیسا اعطا شود، صورت بگیرد.
انجمن بین المللی جن گیران تأسیس سال 1990 میالدی که توسط واتیکان 
از 200 عضو در سراسر جهان  بیش  به  به رسمیت شناخت شده است، 

مجوز جن گیری داده است.
جالب اینکه عالقه به این مراسم پس از اکران فیلم »جن گیر« در سال 

1973 به کارگردانی ویلیام فرید کین دوباره پدیدار شد.
آمریکا  در  شیکاگو  در  جن گیری  برای  درخواست ها  فیلم  پس ازاین 
منصوب  به  مجبور  شهر  اسقف  که  جایی  تا  پیدا کرد  افزایش  به شدت 

کردن جن گیرها برای پاسخ به این درخواست ها شد.
اظهار  واتیکان  رادیو  در  ایتالیایی  کشیش  و  جن گیر  پالیال«  »بنینگو 
داشت که هدف از تشکیل این دوره فشرده آموزشی، تأمل غنی و متنوع 

درباره موضوعی است که برخی اوقات، ناگفته و بحث برانگیز است.
وی با تأکید بر اینکه ساالنه حدود نیم میلیون مورد درخواست جن گیری 
درباره  یک هفته ای  همایش  این  در  گفت:  دارد،  وجود  ایتالیا  در 
موضوعات داغ، از فرقه های مرتبط با شیطان پرستی تا تاریخ رهایی آن ها 
و جن زدگی بحث می شود. همچنین توجه خاصی به تعریف میان موارد 

جن زدگی شیطانی و موارد مرتبط با بیماری های روانی خواهد شد.
این کشیش ایتالیایی با اشاره به اینکه این پدیده درحال رشد است، بر 
آن  با  مقابله  و  مسئله  این  دقیق  تشخیص  در  کشیش ها  آمادگی  لزوم 
تأکید کرد و افزود: یک جن گیر خودآموز ممکن است اشتباه کند. ما 
این  در  اما  مقابله کنیم؛  موارد  این  با  نمی دانیم چگونه  اغلب  کشیش ها 
دوره آموزشی دراین باره صحبت خواهیم کرد. ژان پل دوم پاپ اسبق 

نیز بر اهمیت این نوع مراسم تأکید داشت.

گفت وگو با ابراهیم گله دارزاده درباره فلسفه »حاجی فیروز« های نوروزی؛

تهدید آیین های سنتی از سوی زندگی مدرن
این روزها شهرها و روستاها آماده استقبال از سال نو و عید نوروز 
گرگان،  و  مازندران  گیالن،  مانند  استان ها  برخی  در  می شوند. 
آیین هایی مانند نوروزخوانی برگزار می شود؛ مراسمی کهن و قدیمی 

که مردم را به شادی فرا می خواند.
خیابان ها  به  حاجی فیروزها  که  مدت هاست  هم  دیگر  شهرهای  در 

آمده اند و نوید آمدن عید را می دهند.
حاجی  دایره زنگی  صدای  و  هفت سین  سفره  اسباب  فروش  بساط 
فیروزها تا شب عید گوشزد می کند که خود را برای تحویلی بزرگ 
آماده کنیم؛ آنچه کهنه است را در سال 96 بگذاریم؛ کوله تجربه 
را از گذشته ها پر کنیم و دل و ذهن را به طور کامل بدهیم به آنچه 

تازه است و برای زندگی شاد و سالم دورخیز کنیم.
نویسنده  و  کارگردان  محراب،  تاالر  مدیر  گله دارزاده؛  ابراهیم  با 
آیین های  از  برایمان  تا  پژوهشگر هم صحبت شدیم  و  استاد  تئاتر، 

ایرانی و دالیل حفظ و احیای آن ها بگوید.
حاجی فیروزهایی که این روزها در سطح خیابان ها و بزرگراه ها 
می بینم، چه پیشینه ای دارد و چطور شد که هر کسی توانست لباس 

حاجی فیروز را به تن کند؟
نداشته  فیروز وجود  انتخاب حاجی  برای  ویژه ای  فرآیند  هیچ وقت 
چگونه  را  فیروز  حاجی  دهد  نشان  که  ندارد  وجود  سندی  است، 
انتخاب می کردند؛ اما احتمااًل حاجی فیروز از بازماندگان گروه های 
شادی آور است که در قدیم پنج روز مانده به عید می آمدند و خبر 
گروه های  دسته ها،  این  دل  از  مرور  به  می دادند.  را  نوروز  آمدن 
این  بازیگران  شاید  زمان  آن  در  آمد.  بیرون  هم  آیینی  نمایشی 
نمایش ها به شکل موورثی انتخاب می شدند؛ اما واقعیت این است که 
حاجی فیروز به ویژگی خاصی نیاز ندارد، هرکسی که توانایی شاد 

کردن مردم را دارد، می تواند حاجی فیروز شود.
از  تازه ای  شکل  امروزی،  حاجی فیروزهای  می گویند،  برخی 

تکدی گری هستند، نظر شما در این باره چیست؟
نه تکدی گری نیست! در آیین های نوروزی، حاجی فیروز خبر از 
پیام آور شادی  و  نور و قوت خورشید می دهد  تَوفق  و  بهار  آمدن 
است و به ما خبر می دهد سرما تمام می شود و گیاهان خواهند رویید 
درمی آورد  صدا  به  را  خود  دایره زنگی  حاجی فیروز  که  ایامی  و... 
و آواز می خواند، هنوز زمستان است و نوروز نیامده است! در ایام 
قدیم برای طی کردن دوره آشوب و سختی بدون این که بالیی بر 
سر کسی بیاید، به افرادی که پایان زمستان را به مردم خبر می دادند، 

هدیه ای می دادند که این رسم از قدیم به امروز رسیده است.
از  جلوه ای  اما  ندارد؛  جایی  حاجی فیروز  ما  مذهبی  باورهای  در 
آیین های کهن است که به امروز رسیده و چون سنت قشنگی است 
و مفهوم زیبایی دارد، در میان مردم مانده و جایگاه خود را حفظ 
کرده است، هرچند در دین اسالم نیز به صدقه دادن برای رفع بال 

تأکید شده است.
سرخ  لباس  و  می کند  سیاه  را  صورتش  فیروز  حاجی  این که 

می پوشد چه معنایی دارد؟
ایران  در  اسالم  از  بعد  و  قبل  که  رنگین پوستانی  به  ربطی  مسلمًا 
زندگی می کردند، ندارد. رنگ سیاه صورت حاجی فیروز گواه این 
است که او از همه چیز خبر دارد و می تواند آینده خوب را پیشگویی 
کند! همچنین او نماد، گیاه است که به زودی سبز خواهد شد، حاجی 

فیروز از درون زمین و زمان روییدن گیاهان نیز خبر دارد. 
رنگ سیاه صورت او نشان دهنده درون تاریک زمین است، جایی 

که دل گیاهان درحال گرم شدن و آماده شدن برای رویش است.
لباس قرمز هم نشان از گرمای خورشید است و وعده این را می دهد 
سبز  همه جا  و  جاری شده  طبیعت  رگ های  در  خون  به زودی  که 
سرخ  ما  چهره  می خورد،  ما  به صورت  خورشید  نور  وقتی  می شود! 
می شود و لباس قرمز حاجی فیروز، تمنای مردم برای طلوع خورشید 

را به نمایش می گذارد.
وقتی گیاهان جوانه می زنند، سرشاخه ها قرمز مایل به بنفش می شوند، 
به واسطه گرمای خورشید در رگ  این همان خون زمین است که 

گیاهان جاری می شود.
نوروزخوانی ها هنوز در برخی شهرها و روستاها برگزار می شود 
شادی بخش  مراسم  این  نیست،  آن ها  از  نشانی  کالن شهرها  در  اما 
است و مردم را امیدوار می کند، برای احیای این گونه مراسم در 

سراسر کشور چه باید کرد؟
فقط  فرهنگ کشور  و  میراث  مراسم کار رسانه هاست!  این  احیای 
میراث ملموس مانند مجسمه و اشیا نیستـ  هرچند میراثی بسیار مهم 
و ارزشمند هستند ـ کشور ما پر است از میراث ناملموس؛ فرهنگی 
که سینه به سینه به مردم امروز رسیده و باید به آیندگان نیز برسد؛ 
میراثی مانند شعر، نمایش و... نوروزخوانی از آیین های بسیار کهن و 
زیبای ایرانی است که به نظر من کلیدهای تمدن است؛ اما متأسفانه 
شکسته  بزرگ،  شهرهای  در  بخصوص  مدرن  زندگی  تأثیر  تحت 
شده و نادیده گرفته می شوند. این کلیدها فهم ما از پیشینه خودمان 
را کامل می کند. با شکستن هر کلید، در صندوقی پر از گنج برای 
همیشه بسته می شود. هر کسی که برای حفظ این میراث کهن تالش 

می کند، می خواهد فهم این سرزمین را وسعت ببخشد!
اصیل  سنت های  و  آداب  تا  می کند  کمک  مردم  به  میراث  این 

ایرانی را نیز حفظ کنند؟
به  و  حفظ شده  باید  که  داریم  ارزشمندی  بسیار  پیشینه  ما  بله! 
روش های مختلف یادآوری شود. ما در کشوری زندگی می کنیم که 
برای اولین بار مردمش کشاورزی کرده اند، اولین مردمی هستیم که 
اسب را رام کرده و از آن سواری گرفته ایم. ما پایه گذار بسیاری از 
کارهایی هستیم که امروزه در دنیا سهل است اما ما بودیم که به آن 
فکر کرده و پایه گذاری اش کرده ایم. اگر میراث خود را حفظ کنیم، 
در حقیقت راه، درک همه دانشی را که به جهان هدیه داده ایم، باز 
گذاشته ایم و با نادیده گرفتن هرکدام از این میراث همان طور که 

گفتم، کلید صندوق گنجی بزرگ را شکسته ایم.

خواندنیامروِز شما

واتیکان دوره جن گیری می گذارد!
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