
گزارش فرهنگیاري

فرهنگ بازي و سرگرمی مردم کلور شاهرود خلخال
محسنمجاوریکلور 1

هاز ها هنمي هاز هايي هستنا كه در محل يا منطقه جغرافمايي خاااي و
ها اهزار ويژ همان منطقه اجرا ميشناا در انعي تقسام هناا كلاي مايتانان
وفت كه اين هاز ها از ويژويها زير هرخنرداراا:
 1تقنيت حا دفاع از وطان :ا انام متتلاف اياران هارا دوام همشاتر در
جاالها تاريتي سرزممن خند ميهايست خاند را از ااار جسامي و رواااي
آماد اگا ميداشتنا اين هااز هاا كندكاان و انجناااان را هاه اانعي آمااد
پذيرش اقشها دفاعي و تتاجمي در آينا ميساختنا
 2آمنزش اا و ترتمب :از آا ا كه اغلب هاز ها هنمي ايران هه اانر
جمعي هروزار ميشا و اقش كار وروهي در آن مت هند هناهراين داشتن اا و
ترتمب تزمه كار هه شمار ميرفت
 3تسريع در ار

تصمم ومر و تقنيات اراد در كاندك :كاندك هاياا

طنر ترهمت مي شا كه در آيناا ازدياک هتناااا مسائنلمت كاار و تاهش را
 1كارشناسي ارشا مردم شناسي و فرهنگمار واحا فرهنگ مردم مركز تحقمقا
mohsenemojaveri40@gmail.com
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هرعتا هگمرد ها اجرا اين هاز ها هرا كاندك ايان مطلاب هاه تااري جاا
ميافتا د كه تزمه هرااا شاان و ادا وظمفاه داشاتن اار
است ها تكرار هر روز اين هاز ها ار

اراد و ااتتااب

اراد در كندكان امز تقنيت ميشند

 4تقنيت حا ديني :در وروهي از هاز ها هنمي آمنز هاا و اعتقاادا
ديني مشاها ميشند در هاز ها اعتقادا
حضر

شمعي و اراد

هه ائماه هانيژ

اممر جايگا ويژ ا دارد مثهً در يارومر چنامن آغااز مايكنناا:

علي علي
اوستا :وهب هه جمال علي
هازيكن :كي ميخناد تن ،طه رو كي ميخناد خناه خاارو
 5التام از طبمعت :در هاز ها هنمي شرايط ا لممي منطقه هر احان هااز
تأثمروذار است استفاد از اام محصنت

منطقه در همشتر هاز ها وجند دارد

 6آماد ساز كندك هرا ورود هه زااوي :اين ويژواي اغلاب هااز هاا
هنمي ايران است كه ها زهان هاز و تفري

را و رس زاااوي را يااد هگمرااا

هاارا مثااال هاااز هااايي چاانن «خالااه هاااز » هااه كااندك از آينااا و دوران
هزروسالياش ذهنمتي خاص مي دهاا در ساايه همامن ذهنمات او هاه تمارين
زااوي و آاچه هايا اا ام دها ميپردازد
 0ارزان و راحت هندن :اين هاز ها ارزان و هيخطار هساتنا و هاه راحتاي
اا ام ميشناا اهزار ماانا سنگ و چنب عهو هار فاراه هاندن در محامط
واهي حا اهتكار را در كندك هرميااگمزد
در زير هه هرخي هاز هاا در منطقاه شااهرود و خلتاال و پامش از آن هاه
شمن ها يارومر در هاز اشار ميشند:
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شیوههاي يارگیري
همشتر داراا يا در هاز خبار تار هساتنا روهاهرو يكاايگر مايايساتنا و
ميونينا:
اولي :آسمان
دومي :ريسمان
اولي :هرخمز
دومي :هتا (هتناب)
اولي :خما
دومي :كي را
اولي :فهاي (اس يكي از هازيكنان را هه زهان ميآورد و ميكنشا هازيكناان
خنب را يار هگمراا)
و الي آخر
 2شمن ديگار چنامن اسات كاه هماان دو سارورو در محلّاي كناار ها
ميايستنا و هقمه هازيكنان دو افر  -دوافر در حاالي كاه دسات در واردن ها
ااااختهااا ميپرسنا كبنتر ميخناهي يا ون شک (اين اسامي ها تنافق دو افر
ااتتاب ميشند) هه اين ترتمب يارومر هه انر

شااسي اا ام ميشند

بازيهاي بومي کلور شاهرود
 .0قیش مزا ()qeyš a mezâ

« مش مزا» يا «كمرهناهاز » ها حاود  17-12افر اا ام ميشند هرا اا اام
اين هاز

هه جايي مسط اماز است هعا از يارومر و رعهكشي هرا داخال
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 1شمن آسمان – ريسمان :در اين شمن دو افر هه عننان سرورو كاه سان
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ميومرد؛ يعناي ياک

يا خارج هندن ( رعهكشي ها يک تكهسنگ تتت انر

طرف آن را ها آب دهن خما ميكننا و سمت ديگر آن خشک ميمااا و هعاا
هه انر

شمر و خط خما و خشک مياااازاا ) هازيكنان تممي كه طبق رعه

داخل رار ورفتهااا كمرهناها خند را هاز ميكننا و در محمط داير هه سمت
داخل و ها فااله معمن رو زممن رار مي دهناا ايان كمرهنااها هاه اانر
طنلي هه وناها

رار مي ومرد كه سگک كمرهناها رو خط داير ارار ومارد

هازيكنان هرا اگتاار از كمرهنا هه وناها ميايستنا كه كمرهنا هامن پاهاا
آاتا رار ومرد هازيكنان تم مقاهل كه در همرون داير هستنا هايا كمرهنااهاا را
هه هر شكل ممكن از همن پاها آاتا هردارااا معمانتً اولامن كمرهناا مشاكل
است چنن كمرهناها ديگر را ميتنان ها ضرهه زدن هاه كمرهنااها ديگار و
حتّي دور كردن اگتبااان هه دسات آورد زدن كمرهناا هاه هااتتر از پاهاا خطاا
محسنب ميوردد و جا هازيكناان عانض مايشاند جاايز هرداشاتن هماه
كمرهناها و تنبمه تم داخل داير از سن همروايهاست و تا جاايي ايان روااا
ادامه مي ياها كه يكي از هازيكنان داخل داير هتنااا هه پا ياا پاايمنتناه يكاي از
هازيكنان متاج (همرواي) ضرهه هزاا كاه در ايان اانر

روااا هااز تغممار

مي كنا دو معمار هرا احت روااا هااز وجاند دارد :هاه پاايمنتار از كمار
هازيكنان ضرهه هتنرد؛ چه ها كمرهنا و چه ها پا و پا ماافعان خاارج از خاط
داير ارود
اين هاز در تمام طنل سال اهل اجراست امها معمنتً در ايام جشن همشاتر
اا ام ميشند
كاركردها اين هاز عبار ااا از افازايش اار

هاااي افازايش تمركاز

حناس چاهكي تحمل ستتي دفاع از حري افازايش دياا مناساب افازايش
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حا همكار

اانامنا كردن افاراد اي ااد شااد و شاعف افازايش حاا
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مسئنلمت

 .1بازي شاه و وزير

اين هاز پسرااه است و هه فصل خااي اختصاص ااارد و چنن همشاتر در
محمط هسته و خااه اا ام ميشند هرا شابهاا زمساتان سارورمي مناسابي
است اين هاز وروهي ولي هاون تم اا ام مي شند و هر كا هه افع خند و
هرا خند هاز ميكنا مقنله شااا و تا حاود شمن پرتاب امز در منفقمت
يا ااكامي در آن اقش دارد هعا از ااتتاب هازيكنان هار رو ساطنح متتلاف
يک نطي كبريت يا استتنان پاا ونسافنا ( اا )،كاه مثال انطي كبريات
مكعب مستطمل است هه طنر رارداد

اام پن اقش انشته ميشند در ساط

هاريک آن اام «شا » و در مقاهل آن اام «وزير» در سمت طانلي آن « اضاي» و
در مقاهل آن اام «جهد» و در يكي از اضهع پتن آن اام «دزد» انشته ميشند
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هازيكنان هه انهت نطي كبريات را پرتااب مايكنناا تاا اقاش هار كاا
مشتش شند دزد را ازد شا و وزير ميهراا و جرم او را اعهم ميكنناا شاا
ها مشنر

ها وزير حكمي درخنر و واهي خنا دار متناسب هاا ممازان و اانع

جرم و كرم شا ميدها؛ ماانا شهق زدن و اتانردن غاذا ياا هتشامان آن هاه
ديگر

اين هاز تا زمااي كه افراد خسته اشا هاشنا ادامه ميياها

 .1خاجنگ ()xâ jang

اين هاز كه تت مرغ هااز ها خناااا مايشاند هاه دو اانر

اجارا

ميوردد :دو افر كه هر كاام يک تت مرغ هه دست مايومرااا ياا دو افار هاا
تعااد زياد تت مرغ كه در ااطهح هه آن «سر » يا « طار» ميونينا در انع
اول دو افر ها دو تت مرغ در هراهر ه رار ميومراا و هر كاام يک تتا مارغ
در كف دست هه انر

مشت كرد اگه ميداراا؛ هه ونااها كاه سار ياا تاه

تت مرغ از همن ااگشتان اشار و شصت همرون آياا و هقماه آن در داخال كاف
دست شتش همااا سپا طرفمن ها يكايگر تنافق ميكننا كاه چگنااه هااز
كننا (سمت اازكتر تت مرغ سر و سمت ضتم تر آن ته محسنب ميشند)
پا از تنافق هر سر اين منضنع و اينكه چه كسي هزاا و چه كسي هتانرد
(در ااطهح هنشمنا) يعني «سر هه سر» هاشا يا «تا هه تا» و يا «سر هه تا» هاز
شروع ميشند هر كسي هتناااا تتا مارغ ديگار را هشاكنا هرااا اسات و
تت مرغ شكسته از آنِ او خناها هند
در حالت هاز

طار پا از تنافق در تعااد تت مرغها و شروع زدن هاز

آغاز مي شند سپا ها هر طرفي كه خند هاااا هه سر و ته تت مارغهاا رو
زممن رار ورفته مي زاا و هر چه شكست از آنِ او خناها هند و اور تت مارغ
خندش هشكنا هازاا است
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هرا تشتمش سفتي و محكمي تت مرغها معمنتً از دو دااان جلنيي ياا
سفت است يا اه
از كاركردها هاز ميتنان هه هات هردن هنش و ذكاو
و كسب متار

ار

تشتمش

و در اتايت سرورمي اشار كرد

 .4انزله ايکیسي يا خروشتیله ((anzale ikisi, xarvaštile

اين هاز پسرااه است و در محمط هاز اا ام ميومرد؛ هنيژ از جتت طانلي
تزم است مسافتي را خالي داشته هاشنا در اين هاز

اماز هه يارومر امست و

فقط چنا افر ها ه هاز ميكننا اهتاا هازيكنان هه فااله  2متر از يكايگر رار
ميومراا و سپا خ ميشناا تا هر هازيكن هه ترتمب از رو افراد ديگر هپرد
ههفااله هعا از پرش امز در رديف سايرين هه انر

خمما رار مايومارد و

ديگران از رو او ميپراا هرا پريان اهتاا دو دست را هار پشات كمار فارد
خمما ميوذاراا و سپا از رو او ميپراا البته اين هاز چناا مرحلاه دارد
و هر مرحله اسبت هه مرحله هعا مشكلتر ميشند و هر مرحله هه اام خااي
مشتنر است
مرحله اول كه همان خ شان است اازله ( )anzaleاام دارد و از رو فرد
پريااان را «ايكمسااي» ( )ikisiماايونينااا مرحلااه هعااا «ا كاانن هتااش»
( )ikon baxšاامما ميشند كه در اين حالت فرد ضمن پرش ضرهها را امز
هر پشت فرد خ شا ميزاا در مرحله هعا

فرد تنتا يک دست را هر پشات

افر خ شا ميوذارد و ها يک دست ميپرد و سپا افار خمماا ياک مقااار
هلنا ميشند در مرحله هعا دو افركنار ه ميايستنا تا هقمه از رو آاتا هپرااا
كه هه آن «داهاا» ( )dâ ba dâيعني (دو هه دو) ونينا مرحله آخر مرحلاه «هاات
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پمشااي استفاد ميكننا يعني ها زدن تت مرغ هه دااان يا پمشااي ميفتمناا كاه
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هلنا » است كه در اين حالت فرد يا افراد سر پا ميايستنا و فقط سر را پاايمن
ميآوراا در اين مرحله ديگر هر كسي اميتنااا هپرد

يک شكل ديگر از اين هاز

حالتي است كاه ساه افار هاه شاكل مثلثاي و

خمما هه وناها ميايستنا كه دستها خند را از ت پايشان رد ميكنناا و
از زير دستها يكايگر را ميومراا؛ يعني پشت هه ه ميايستنا و دستهاا
را هب ميكننا و افراد ديگر هاا پارش از دور سار خاند را رو كمار افاراد
خمما ميوذاراا و ها معلق زدن از رو آاتا هه سامت ديگار مايپرااا و هاه
هممن ترتمب تا آخر
اين هاز امز تا حاود ريشه در لزوم اار

جسامااي هارا مباارز هاا

طبمعت خشک منطقه دارد عهو هر آن شاغل دامااار و كشااورز امازمناا
آمادوي جسمااي است و مردم منطقه ه مايهايسات ضامن وذراااان او اا
فراغت و اي اد سرورمي جس خند را هرا اا ام امنر ستت آماد ميكردااا
كه اين هاز ها وسملها هرا پمشبرد اين اهااف هند
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كاركردها هاز وذرااان او ا

فراغت اي اد سرورمي شاد و خرماي

 .1دايم آغاجي يا الش مزا ()dâim âqâji, aleš a mezâ

«الش» ( )alešواحا سن ش طنل هه ااااز تقريباي ياک واز اسات «دايا
آغاجي» واژ ا تركي است كه در همن تا
اين هاز

اشمنها خلتال جا افتااد اسات

پسارااه و تعاااد هازيكناان آن حااود  4تاا  17افار اسات و در آن

يارومر اا ام اميشند و هاركا فقاط هارا كساب امتمااز شتصاي تاهش
ميكنا هاز هه اين ترتمب است كه هر كاام از هازيكنان هه همارا خاند ياک
چنهاستي ام متر دارد كه ضتامت و طانل آن هاياا هاه اااااز ا هاشاا كاه
ااحبش ار

پرتاب آن را تا فاالها در حاود  15تا  27متر داشاته هاشاا

يک افر چنب ها را هه شكل اامنا هر رو زممن پرتاب ميكنا ساپا خاند
او چنبها را هه فااله ك مثهً همن 17تا  27سااتممتر از ها و هاه مانازا

در

كنار ه ميچمنا همه هازيكنان هه ترتمب از رو چنبها ميپرااا اوار هماه
هازيكنان از رو چنبها پريااا فااله همن آاتا را هبمشتر ميكننا تا جايي كاه
اولمن افر اتنااا از رو همه هپرد و در اتم ه پايش هه چنبها آخر هرخانرد
كنا در آن انر

او منظف است چنهاستي خند را در فااله  15متار هار

رو زممن هنشااا و ديگران از همان فااله در يک مسمر هه مانازا

يكاايگر

رار هگمراا و هه وناها كه فااله همه ها چنب كاشته شا هراهر هاشا چنب
كاشته را هزانا اور كسي اتنااسات چانب كاشاته شاا را هزااا هاه سارعت
ااحب چنب كاشته شاا چانب خاند را هرمايدارد و جاا فارد اولاي را
ميومرد و حات او ميهايست چنب خند را هكارد تا ديگاران هزاناا اوار هماه
تنااستنا چنب كاشته شا را هزانا يک افر تمام چنبها را جماع مايكناا و
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اي اد آمادوي جسمااي افزايش پرش ارتفاع و طنل و اي اد چاتكي است
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ها حالت «لي لي» چنبها را هه ااحبااش ميرسااا و همه هه ااااز طنل ا و
چنب خند هه سمت چنب كاشته دراز ميكشنا تا هه آن هرسنا
كسي كه زودتر از سايرين هه چنب هرساا در حالات اشساته و پشات هاه
چنب كاشته شا چنب خند را ها دست از پشت سر هه چنب كاشته ميزااا
اور هزاا هاز را تمام ميكنا و هه اين حركت او «زن طاهق دادن» مايونيناا
فرد پمروز ه هه سايرين شمريني ميدها شمريني پمروز امز اين است كه هار
كاام از هازيكنان حق داراا يک هار همشتر چنب پرتاب كننا آخرين افار كاه
هه چنب ميرسا در وا ع هازاا است سپا يک چنب در زممن ميكارااا و
چش او را ها دستمال ميهنااا و از مسافتي دور در حالي كه سايرين ها چانب
هه پتلن او ميزانا او را هه سمت چنب كاشته شا حركت ميدهنا هر وا
هه چنب رسما و ها چنب خند يا ها دست چنب كاشته شا را زد هااز هاه
اتمام ميرسا در اين هاز

هراا جايز اميومرد ولي هازاا تنبمه ميشند

وجند چنب در اين هاز و اا ام كار ها دست در همشتر هاز ها اشاندهنا
مشاغل منطقها ماانا داماار و چنپااي اسات ايان هااز همچنامن اار
پرش و اشااهومر د مق و محاسبه فااله ها پمرامنن و حفظ تعاادل چااتكي
اعتماد هه افا و حا ااااز ومر

طنل تمركز و افزايش حاا ر اهات را هاه

همرا دارد
 .1گل باغچه ()gol bâqča

اين هاز پسرااه هه انر

تممي و ها ياارومر اا اام مايشاند در تماام

فصنل سال اهل اجراست و هه محنطه هاز اماز دارد تنتا وسمله هاز ه تانپي
پارچها هه ااااز تن ،تنما است پا از رعهكشي اعضا يک تام پشات
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هه دينار خ مي شناا و اعضا تم مقاهل هر يک رو ياک هاازيكن حرياف
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سنار ميشند معمنتً اعضا هر تم شامل  5يا  6افر هستنا

اعضا تم سنارشناا هايا تن ،يا ولنله پارچها را در هنا هاا ها رد و
هال كننا؛ يعني تن ،هه انهت همن هازيكنان سنارشناا كه هه انر

دايار ا

روهرو يكايگر هستنا پرتاب و رد و هال ميشند اين روااا تاا زماااي كاه
تان ،هااه زماامن اتاانرد اسات ادامااه ماايياهااا هاا افتااادن تاان ،هااه زماامن
سنارشنااوان هه سرعت پماد ميشناا و هه سمت هافي كه از بل تعممن شا
است ميدواا و هه آن دست ميزانا و سنار دهناوان امز هايا ها تن ،هه هان
يكي از هازيكنان ورو مقاهل هزانا كه در آن انر
چاهک هندن ار

هااي افزايش ار

جا ورو تغممر ميكنا

ديا و سرعت عمل در پرتااب و اماز

در ورفتن تن ،و فرار كردن از فنايا اين هاز است
 .1دمبل دمبله ()dembel dembeleh

اين هاز را ه دختران و پسران ميتناانا اا ام دهنا در ايان هااز ياک
افر كه چاتكتر از سايرين است اقش «ورگ» را هاز ميكنا و يک افار اماز
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كه ن تر و هزرگتر از سايرين است اقش «اگتبان» را هه عتا ميومرد ساير
هازيكنان امز اقش «هر » را هاز ميكننا هر ها هه ترتمب ا پشت سار اگتباان
ميايستنا و ونشه پمراهن يكايگر را ميومراا در هممن حال هازيكن ورگ هاا
جست و خمز هاه سامت چاپ و راسات مايرود و رو در رو اگتباان ارار
ميومرد وخطاب هه كندكان (هر ها) ميونيا:
هه كن س ا ومرم

ha kuh qasam igirem

س هه آن كن كه اين هر را از تن ميومرم
در پاسخ اگتبان كندكان ميونيا:
هه كن س آاام

ha kuh qasam ânedam

هه همان كن س اميدم
پا از وذشت ماهتي ورگ تک تک هچهههاا را مايومارد و و تاي هماه را
ورفت هاز هه اتمام ميرسا اين هااز همشاتر در فصال سارد ساال و زماان
هارااوي در پشتهامها اا ام ميومرد
از كاركردها هاز

تقنيت حا مسئنلمتپذير

اي اد چاتكي و شااد

و خنا اماد از زااوي شبااي و اي اد آماادوي هارا اگتباااي از زاااوي و
وله و غلتک زدن پشتهامها هرا جلنومر از چكه كردن هامها ولي است
 .8سنگر گرداني ()senger gardâni

سنگر طعه چنهي متروطي شكل هه طر حاود  2تا  17ساااتممتر و اانك
متروطي تمز است كه اين شكل هايا هتنااا در سط ااف كاامهً رو اانك
خند هچرخا هرا چرخااان اين چنب متروطي يا سنگر رو ياک چانب
ام متر تكه پارچه يا اتي هه طنل ام متر ميهنااا كه اهتاا آن هاياا هاه دور
سنگر پمچما شند و سپا ها ترفنا خااي رو زممن ها حالت چارخش رهاا
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كننا سپا در همان جتت ها اخ يا پارچه هه سنگر ضرهه ميزانا هار هاار كاه
هاشا چرخش سنگر همشتر ميشند اين هاز در پايمز و هتار اا ام ميومرد
 .1يوزه مزا ()yuza mezâ

اين هاز كه هه وردو هاز امز معروف است همشتر در منااطقي كاه واردو
فراوان است اا ام ميشا از اار تعااد و تننع همشترين هاز ها هه هااز هاا
مرهنط هه وردو اختصاص دارد كه در اين هتش  6هاز معرّفي ميشند:
 .1-9رشتی :اين هاز

وروهي و هاون يارومر اسات و هار كاا هارا

خند هاز مايكناا ايان هااز مايتناااا حااا ل دو افار و حاااكثر د افار
شركت كننا داشاته هاشاا
ولي مطلنب ترين شكل آن
همن پن تا شش افر اسات
هر هازيكني امااز هاه چناا
عااد وااردو و ياک «ولااه»
( )gelaيا تمله دارد شاروع
هاز هه اين ترتماب اسات
كه اهتاا هركا يک واردو
در كنار وردو ديگران هاه
انر

يک خط ميكارد سپا يكي از هازيكنان كه هه ناامن همشتر آشناست

ولهها يا تمله را ها دستهايش ميومرد و هه سمت كاف دسات يكاي ديگار از
هازيكنان كه روههرو او رار ورفته است پرتاب مايكناا و او اماز هاا شااه
همشتر اين تملهها را هه مسافتي دورتر شايا تا سه چتار متر پرتاب ميكناا تملاه
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اين عمل انر

ميومرد چرخش سنگر همشتر ميشند هر چه زممن اافتار
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ها اين پرتاب در فناال متفاو

از يكايگر و از وردوها كاشته شا هر زممن

ميافتا تمله هر كسي كه در فااله دورتر از ديگران اسبت هه وردوها هاشا هه
لحا

انهتي اول است كه هه آن «پمش» ( )pišو هه افر دوم «پمش پش» ( piš e

 )pašو هه هممن ترتمب ميونينا افر اول م از است از همان فااله ها تمله هاه
وردوها هزاا و اور زد ديگران هه ترتمب رار ورفتن هه تمله خاند ايان هاار هاه
تمله افر اول ميزانا كه هر كسي هتنااا هزاا تمام وردوها را هرااا مايشاند و
اور همچكا اتنااست تمام وردوها از آنِ كسي ميشند كه كسي اتنااساته هاه
تملهاش هزاا
 .5-9اسبوجی ( :)asbojiدر اين هاز هر كسي هرا خند هاز ميكناا و
مطلنبترين شكل آن سه يا چتار افر است هر افر ياک واردو هاه فاااله 1
متر هر زممن ميكارد سپا ها انهات ارارداد و از فاااله ياک متار

در

حالي كه تمله كنچكي را هر زممن وذاشته است ها ااگشت شست يا اشاار هاه
سمت وردوها اشااهرو ميكنا اور هه يكي از واردوهاا كاه در ياک ردياف
كاشته شا ااا هزاا م از است هاون رعايت انهت هه هقمه وردوها اماز هزااا و
اور اتنااست انهت هه سايرين ميرسا و تا زمااي كه همه وردوها را اازد اااا
هاز ادامه ميياها جايز اين هاز ها وردوهايي است كه هراا ميشناا
 .3-9چاسه چماق ( :)čâsa čomâqاين هاز دو يا سه افار اسات و تاا
چتار افر امز ميتنااا اا اام ومارد شامن هااز شابمه اسابنجي اسات ولاي
تفاو هايي دارد :اوتً همن وردوها فااله وجند ااارد و در كنار ه و چسابما
هه ه كاشته ميشناا ثااماً هر افر يک يا دو جفت واردو مايكاارد در ايان
هاز فقط يک انهت هاز اميشند و تا زمااي كه هازيكنان وردو دارااا هااز
ادامه ميياها و حتّي واهي ها خريان يا رض ورفتن هه هاز اداماه مايدهناا
هرا هاز ه ها ااگشت شست يا اشااه تمله را هه وردوها ميزانا و اور خنرد
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م از است ساير وردوها را امز هزاا يا هه تمله هازيكني كه اهتاا هه واردوهاا زد
 .4-9جفت و گلی ( )jeft o geleyياا جاف و تملاه :ايان هااز وروهاي
است؛ يعني اهتاا دو ورو تشكمل ميشند كه هتتر است  3تا  4افر هاشاا هعاا
از يارومر

هر افر يک جفت وردو را در فااله دو  -ساه متار جفات افار

ديگر ميكارد تمله منرد اماز از وردو هزرگ يا سنگ مااور و اااف اسات
هعا از تنافق هر سر انهت اهتاا يک هازيكن از يک تم از فااله چنا متر هاه
سمت جفتها پرتاب ميكنا و اوار زد افار هعاا از تام مقاهال هاه تملاه او
ميزاا هه هممن ترتمب هه انهت و يک در ممان از دو ورو تمله خند را پرتاب
ميكننا و اور افر كه رار است هه تمله افر بلي هزاا هتنااا هزاا ضمن آاكه
جفت وردو او را ااحب ميشند او را امز از ادامه هاز محاروم مايكناا و
در ااطهح ميسنزااا
اور افر آخر هر تم هتنااا جفتي را هزاا م ااز اسات مثال اسابنجي هقماه
جفتها و ولهها را امز هاون انهت هزاا هناهراين افر اول يا آخر هندن در ايان
هاز انعي امتماز است هه هممن دلمل مثل پنالتي زدن در فنتبال اين دو انهات
را هه هازيكنان كارآزمند ميدهنا اور افر آخر اتنااا وردوها را هزاا پاا افار
اول يا افرا

هعاا از هماان جايگاا خاند جفتاي را كاه زد اشاا اسات

ميزانا وروهي هراا است كه تمام جفتها را تصاحب كنا هناهراين اور تم
وروهي سه جفت و ورو ديگر سه جفت يا همشتر را هراا شا هاشا تا زماااي
كه تمام جفتها را ااحب اشند هاز ادامه ميياها هعا از اتمام جفتها هاه
تملهها يكايگر ميزانا اور از وروهي يک افر ها ي مااا از او ميپرسنا:
كيته كن
كي تن را ميزاا (هزاا)

?kite ku
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است هزاا و وردوها او را امز هبرد
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او را م از ميكننا كه يک افر از تم مقاهل را هرا مقاهله ها او ااتتاب كناا
و فقط او م از است كه هه تمله اين افر هزانا و هر كاام از اين دو هتناانا تملاه
افر هعا را هزاا جفتها را ااحب ميشند
 .3-9گله گلی ( )gela geleyيا تیله به تیله :اين هاز دو افار اسات كاه
يک افر تمله خند را چنا متر جلنتر پرتاب ميكنا و افر هعا هايا هاه تملاه او
هزاا و سپا انهت افر هعا است و هه هممن ترتمب تا آخر در هر هار زدن هه
تمله يكايگر امز يک عاد وردو رد و هال ميشند اين هاز تا اتمام وردوها يا
خستگي طرفمن ادامه ميياها

 .6-9چاله درنه ( )čâle daraneيا انداختن گردو در چاله :هارا اا اام
اين هاز در ونشه دينار  -كه اور سه ونش هاشا هتتر است  -چالها تعبمه و
شروع هه هاز كننا اين هاز پسرااه و اافراد است و هر كا هرا خاندش
هاز ميكنا تعااد هازيكنان هتتر است همن  2تا  8افر هاشا واهي يک و واهي
امز چنا تا وردو ميوذاراا و هه انهت همه وردوها را هه سامت چالاه پرتااب
مي كنناا و از ايان تعاااد هرچناا تاايي كاه داخال چالاه افتااد و ماااا از آنِ
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پرتابكننا است تا زمااي كه همه وردوها هه داخل چالاه همفتاا هااز اداماه
همانوناه كه كه پمش از اين ذكار شاا هااز هاا تااهع شارايط ا تصااد
معمشتي محمطي و عنامل خارجي ماانا جناگ متااجر

و غمار هساتنا در

اين ا امز فراوااي وردو در منطقه منجب پماايش و تنانع ايان هااز هاا شاا
است همشتر اين هاز ها در اواخر تاهستان فصل پايمز و واهي در فصل زمستان
هر پشت هامها اا ام ميشند اواخر تاهستان و پاايمز هانيژ متار ماا كاه زماان
هرداشت و چمان وردوست هاز ها وردو رواج همشتر دارد
شايان ذكر است هاز در پشتهامها ولي همچنمن راهي هارا ممااعات
از چكه كردن هام هند
كسب سند و هتر ماد
اانامنا

افزايش متاار

سرورمي و تفري

و تمزهنشاي عااد

هاه ااا و

احساس مسئنلمت و همكار در هاز وروهاي

(ماانا جفت و ولي) تمركز حناس هرا اشااهومر

وذرااان او ا

فراغات

هه ويژ در زمستان و يادومر را ها كسب پمروز از فنايا اين هاز است
 .01خر بیست ()xar bist

اين هاز پسرااه است و در آن هه تحرك و ار
عهو هر يارومر

هااي اماز است همچنمن

و يک افر امز هايا اقش «داور» و هماهنگكننا را ايفا كنا

تعااد هازيكنان معمنتً هرا هر تم حاود پان افار اسات پاا از ياارومر
ونشه دينار را هرا تكمه دادن داور يا هماهنگكننا ااتتاب ميكننا يک افار
از اعضا يک تم هه انر

سر پا هه دينار تكمه ميدها و ياک افار ديگار از

اعضا همان ورو هه انر

خمما ماانا حركت ونسفناان در هنا ورم و

آفتاهي درميآيا
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ميياها
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سپا افرا

تم مقاهل ها دورخمزكردن هر رو افراد خمما مايپرااا و تاا

پريان افر آخر هه همان حالت سنار ابر مايكنناا و ساپا هماهناگكنناا
جمهتي را اين وناه ميخناااا :ياک و دو دوازد وال و مال شااازد هفاا
هم ا انزد همست خر همست تا اتمام اين جمه

اعضا تم سنارشاناا

حق سنار ورفتن داراا هعا از وفتن خر همست هاياا پمااد شاناا و اوار در
حمن اين هاز خطايي سر ازاا يعني هپراا يا سنار دهناوان امفتناا و اذيات
اكننا هاز هرا انهت ديگر امز هه هممن مننال ادامه ميياها در انر

هروز

خطا هاز عنض ميشند اام هاز هه علت سنار شاان هار اتغ از آن ورفتاه
شا است وجند همست شايا هه خاطر مطلق هندن آن است و اشاار هاه هقماه
اعااد چناان مشتش امست
اين هاز

دارا كاركردهايي چنن آماادوي جسامي و اار

هاااي ها

هرا پريان و ه هرا تحمل وزن افزايش طنل پرش اي اد حا اهقا طنل
و تشتمش هعا و اي اد هماهنگي ها اعضا تم خند است
 .00دکش دکشه ( )dakeš dakešehيا خاموش کردن

اين هاز همشتر در همن انجنااان و در تمام فصنل سال هه غمار از زمساتان
اا ااام ماايوماارد هعااا از
ياااااارومر دو وااااارو
روهااهرو يكااايگر اارار
مي ومراا و هه انهت افر هاه
افر يكي از پاهاا خاند را
هااه ااانر

لاايلااي هااات

ماايآوراااا و هااا دساات از
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پشت اگه مي دارد و در همان حال دو افر هه يكايگر تنه ميزانا تا يكاي از آن
مثل مساهقا

كشتي وروهي اور اعضا هتناانا اعضا تم مقاهال را هاه همامن

شكل از مماان هه در كننا هراا محسنب ميشناا اين هاز منجب چااتكي
افزايش ار

هااي استقامت و افزايش ر اهت ميشند

 .01زال زالکا ()zâl zâlakâ

در اين هاز يارومر وجند ااارد و هر كا هرا خند هاز مايكناا و از
سن هر دو جنا پسر و دختر اا ام ميشند هرا اا اام ايان هااز

هاه دو

تنااايي اماز است :سرعت و تمزهنشي هازيكنان هه اف در كنار يكايگر هماه
هه يک جتت ميايستنا و در هممن حال دستان خند را هه پشت هه انر

هاز

اگه ميداراا يک افر كه در ااطهح «اوستا» اامماا مايشاند ضامن زمزماه
زالكاا زالكاا آدوئاه كاا مشالكا ورمالتاا ( zâl zâlaka aduakâ, mošallakâ,

 )garmalatâتكه سنگي كنچک يا هار شايا ديگار را هاه دلتانا خاند در
دست يكي از هازيكنان در اف ايستاد ميوذارد و هاا كاف دسات هاه پشات
كمرش ميزاا هه اين معني كه فرار كن هازيكنان دو طرف هايا هنشمار هاشانا
و هفتمنا كه چه كسي در حال فرار اسات و اوار هتنااناا ضامن تشاتمش هاا
دست يا پاا ضارهها هاه او هزاناا و او را از فارار هااز دارااا جاا اوساتا را
ميومراا
افزايش هنشمار

افازايش تمزهمناي افازايش چااهكي و چااتكي تمركاز

حناس و افزايش حا ر اهت از كاركردها اين هاز است

شماره  / 33تابستان 9312

دو تعادل خند را از دست هاها و پا خند را رها كناا و هار زمامن هگاذارد

