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اشکاشم -بدخشان

اشکاشم محیط که از نظر تاریخی دارای قدامت پنج هزار ساله ویا بیشتر از آن را دارا بوده
و میباشدد این دیارباسدتانی که سداکنین آن اتدی ترین نسدی آریایی نژاد هسدتند دارای ررهنگ خاص
که بادیگر اقوام تفاوت های خود را دارا می باشد و در میان مردم از اهمیت خوب برخوردار است
که نسی اندرنسی با تفاوت اندک نظر به گذشته ها تاکنون ادامه دارد
بنآ الزم دانسدتم در پلوو اسدتاد بزرگوارم دولت محمد جوشدن » که با زحمات زیاد به
تدوین ررهنگ عامیانه که چون آیینه قدنما همه اسدت و بود سدرزمین تاریخی پامیر را متبوور
ساخته داستانی را تحت نام زیارت روی » حضور ررهنگ دوستان عزیز تقدیم نمایم
در قسددمت شددمای اشددکاشددم آسددتانی موجود اسددت که باالی دشددت گنج آباد به نام بابا
جعفر » مسددمی اسددت که در دامنه کوه با داشددتن تدددها سددفیدار چنار مانند در اطرا یک
چشمه متفا و بته های گوخار طعبیت بلشت آسا را تشکیی داده است
از قدیم االیام بدین سدددو سددداکنین قریجات داروند ،زرگران ،تدددیاد ،کندکاد ،قاضدددیده ،
باروبازار ،خرمنی و سددیخ در اخیر رتددی اوی سددای یعنی از دهم ماه جوزا مراسددم مزار
روی را آغاز می نمودند
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در قدم نخسدددت از طر بزرگان قریه هدایت داده میشدددد که تمام خانواده ها پوته ای )
بیگرند که هفته بعد زیارت روی اسدت در خانواده مادر ها با بسدیار تاکید و نظارت در مدت
یدک هفتده شدددددیر حیواندات را جمع آوری و بعدد از دو زدن مسددددکده آنرا بندام پوتده ای آمداده
میکردند در تورت امکان گوسفند یا بز هم به نام خدای گررته میشد
معموآل مزار روی در روزهدای جمعده انجدام میشدددددد کده خرد و بزر خدانواده پی از
طووع آرتاب حرکت کرده و در وقت طووع آرتاب باالی تپه ای که باالی دشدت گنج آباد اسدت
توق میکردند مسددجد بدون سددق باداشددتن محراب در دامنه تپه موجود بود که پیشددتر از
مردم یکتن از جوانان رسدددم معموی با تددددای رسدددا آذان محمدی ص) را اجرا میکرد که
همزمان با طووع آرتاب بود مردم بعد آذان سددفره نان را در خانواده ها گشددوده روزه خود را
میگشودند
بعدآ مال امام و بزرگان درتددد اوی و جوانان و خرد سددداالن در قفای آنلا با بسدددیار
معددبدانده حرکدت کرده بده مزار نزدیدک می شددددددندد و بزرگدان در نزدیکی مزار روبده قبوده بدا
تدد دی بخداوند سدجده نموده بعدآ وارد مزار میگردیدند با یک قطار منظم در مزار رسدیده
خویفه یا مالامام دعا نموده در جایکه بنام مدبیخ اسددت آت ارروختند و اسددپند را با سددبوسدده
گندم که قبآل مخووط ساخته شده در لب چشمه بوی خو می ارروختند و بعدآ خویفه یا مالامام
بدا کویمده بسدددددم آب را گررتده نو می کردندد و دیگران بده خوردن آب آغداز می نمودندد
همزمان برای خرد سداالن هدایت داده میشدد تا از اطرا مزار که بته های پو زیاد داشدت
به جمع آوری آغاز میکردند و آرد گندم که رامیی ها میاوردند در قسدددمت باال مدبیخ سدددغاچه
سدنگ ها رر نموده بودند توسدط میان سداالن خمیر می شدد و به تددای دلنشدین یکجا زمزمه
میکردند ":تدداحب زمان بسددم "" ،هرسدداعت هر زمان بسددم " " ،به حق ریض برکت
تددداحب زمان بسدددم " قماچ ها را مالیده و جوانان دیگر که در مدبیخ متدددرو بودند
باالی سغاچه های خورد قماچ ها را می پختند
کدد بدا نو هدا روغن کده بده عنوان پوتده ای آورده بودندد جمع آوری نموده در یدک الی دو
دیگ به آب کردن شددروع میکردند در ختم کار مقداری از روغن را حووا ترشددک تیار کرده
بین خانواده ها تقسیم می شد
تعداد از جوانان بعد از دعا خویفه یا مالامام به زبح حیوانات چون بز و گوسددفند ها آغاز
نموده و پخت پز در یک رضدای مموو از ملرومحبت و تدمیمیت اجرا می شدد – خانواده ها
هر کدام در زیر گوبته ها جای گررته یکدیگر را ملمان نوازی میکردند
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چون قماچ ها پخته می شدددد دوباره در مدبیخ که خمیر شدددده بود ریزه شدددده و با روغن زرد
مالیده و بعد نان مالیده را جوانان کووله کرده خرد و بزر را در چند قطار منظم نشدددانده و
نتیبه برای هریک توزیع میشد
دی و جیگر گوسدفندان را قورمه کرده در همان جا تدر میشدد و گوشدت را جوشدانیده
در میان خانواده تقسددیم می کردند همچنان نان مالیده و باقیمانده در یک ظرو پیمانه شددده
به هر رامیی داده میشد بخانه می آوردند
ولی متاسددفانه امروز بجای روغن زرد روغن نباتی و به جای آرد نان پخته و برنج برده
می شدود که آن کیفیت دیروز را ندارد و آن رسدم آیین گذشدته به میوه تبدیی شدده اسدت بعد از
ختم مراسدددم پخت و پز کالن سددداالن به تعداد ۴۱سدددنگریزه را گررته خویفه یا مال در مزار
رویطه روشدن میکرد بعد او در اوی قطار و دیگران از قفای آن چلی یک مرتبه گرد نموده
در هر دور به شدددیطان لعنت گفته سدددنگریزه پرتاب می کردند و درختم این مراسدددم بدرگاه
خداوند دعا نموده همه باالی چشددمه که آب آن جاری نبوده جمع می شدددند یک تن از جوانان
بنام هر کس با یک رای نیک دسددت میزد که بنام کسددی موره سددفید می برآمد گویا خدا به او
شددددخص ررزند عنایت می کند و اگر موره سددددر می بود گویا از آن دختر می شددددد ) ولی
امروز قابیی تدبیق نیست
وقتیکده از مزار حرکدت می کردندد بده یدک نفر مقدداری ندان مدالیدده داده میشدددددد تدا هر کس در
راه واخر شددود به او به عنوان نتددیبه داده شددود ودر وقت حرکت مراسددم برسددم » بازی
آغاز میشددد جونان بته ایکه بنام شددیرکا و سددپند مسددمی اسددت از زمین کنده و به یک شددور و
عوعوه بسدر یکدیگر میزدند و دعا میکردند خدایا درد و بالی خود را زیر سدنگ کردم » و
بسدته را زیر سدنگ توده ها میگداشدتند و هی نوع کین و کدورت میان مردم وجود نداشدت و
این مراسددم برس بازی » الی رسددیدن بخانه ادامه داشددت متاسددفانه امروز از آن متاسددفانه
خبری نیست
طرح دیزاین  :عبدالتبور عری
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