ھالووئين در فرانسه
))ھالووين(( در فرانسه
فراگيری راه و رسم ھای آمريکائی
پرويز عدل
تا چند سال گذشته فرانسوی ھا در اول نوامبر روزی که بافتخار »قديسين« روز »توسن
 «Toussaintخوانده می شود ،با دسته گلھای »گريزانيتم« )داوودی( سر قبر خويشان و
دوستان ميرفتند اما ناگھان اين رسم در برابر ترکتاز »ھالووئين« آمريکائی مانند بسياری از
مظاھر تمدن فرانسوی در روز ھاووئين دور ميدان تروکادرو کدو حلوائی چيد و در سرتاسر
کشور تب »ھالووئين« آنچنان ھمه را فرا گرفت که قيمت کدو حلوائی بطور چشمگيری ترقی
کرد و در بعضی از شھر ھا کمياب و حتا ناياب شد .فردای روز »ھالووئين« مغازه داران
فرانسوی گزارش دادند که در اين فصل کسادی بازار با توسل به دوز و کلک ھای تبليغاتی
آمريکائی و تزيين مغازه ھا بسبک آنھا فروش قابل مالحظه ای داشته اند و بنابراين ھرسال
روز »توسن« بساط »ھالووئين« بسبک آمريکائی ھا را براه خواھند انداخت .در آمريکا
بخاطر »ھالووئين« از ھفته ھا پيش خانه ھا و مغازه
ھا را با کدو حلوائی طبيعی و پالستيکی و ماسک ھا و
آدمک ھای ترسناک تزئيين می کنند و بچه ھا در شب
»ھالووئين« با ماسک و البسه گوناگون و اغلب
وحشتناک بدر خانه ھا می آيند و با گفتن جمله
») «Trick or Treatضربه يا ھديه(  ١شيرينی و
آب نبات ميگيرند.
در شھرکی که من ھستم بتمام تير ھای چراغ برق يک
عجوزه جادوگر سوار برجارو آويزان کرده بودند.
ريشه اينکار از اين اعتقاد خرافی مردم در دوران ھای
پيشين مايه ميگيرد که با اشکال و ماسکھا و اجسان
خوفناک ميتوانند ارواح خبيثه را ترسانيده فراری
دھند.
نبوغ اقتصادی آمريکائی اين روز و نيز ھفته ھای
پيش از آن را به يک شاھکار » «Marketing
)بازاريابی( مبدل کرده است که با تزئين مغازه ھا و چاپ ميليون ھا کارت پستال و اشياء
وابسته به »ھالووئين« ميليون ھا مشتری را به مغازه ھا می کشانند .بفاصله کمتر از يکماه
يعنی در آخرين پنجشنبه ماه نوامبر جشن بزرگ »شکر گزاری  «Thanks Givingاست
)البته پشت سرش کريستمس ،سال نو ،روز عشاق  ١۴-فوريه -و سپس روز مادر ،روز پدر و
قس عليھذا(.
در روز شکر گذاری تمام خانواده ھا خوراک بوقلمون با مخلفات سنتی ميخورند و شکر می
کنند که در اين سرزمين بدنيا آمده اند و زندگانی می کنند .فکر ميکنم بايد ھم شکر کنند ،يکی
 -١اين واژه به چم شوخی ،حقه زدن ،شوخی ترسناک کردن ،کلک زدن است و در کل به چم »شوخی ترسناک يا
پيشکش« ميباشد .اگر صاحبخانه شيرينی يا شکالت يا پيشکشی به بچه ھا ندھد صاحبخانه را می ترسانند– پيراينده= ح-ک
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در کابل بدنيا می آيد ،ديگری در کاليفرنيا يا بوستون و يکی ھم مثل من در تبريز که ھمه اش
يا با حمله ،روسھا سرو کار داشته يا با ماجراھائی نظير قضيه پيشه وری و يا باالخره
زورگوئی پاسدار و دستورات امام جمعه ،تازه .در دوران طالئی رضا شاه ھم استاندار اعزامی
٢
تھران ،روزسرشماری توی سرمان ميزد و ميگفت دارم خرشماری می کنم.
حساب کرده ام که از سن ده سالگی تا به امروز  ۵٣مسکن عوض کرده ام که  ١٩تای آن بعد
از انقالب اسالمی بوده است [!] .ھمه اش در بدری و خانه بدوشی و در واقع تالش برای زنده
مانی بجای زندگانی ،وضع مرا مقايسه بفرمائيد با آنھائی که نسل بعد از نسل در زمين و خانه
آبا و اجدادی خود بسربرده اند و يادگار ھای پدران و مـادران خود را از صــــميم قلب حفظ
کرده اند .يک چنين افرادی البته که بايد شکر گزار باشند.
اگر بخواھيم به توصيه شيخ بزرگوار سعدی گوش بدھيم ھمه بندگان خدا بايد شکر گزار باشند،
از گرسنه بنگالدشی گرفته تا ميلياردر ھاليوودی زيرا طبق فرموده سعدی در آغاز گلستان
»منت خدای را عزوجل – که خوان نعمت ھمه جا گسترده «...اين خوان نعمت در کجای
سومالی و دارفور گسترده بنده بی اطالعم.
بھرحال برگزاری »ھالووئين« آنھم در فرانسه ای که خود را سخت پايبند راه و رسم ھای
سنتی وفرھنگ خود نشان می داد نمونه گويای ديگری ار فروريختن سد ھا در برابر ھجوم راه
و رسم ھا و نحوه زندگی آمريکائی ھا است... .
مطالعه تاريخ نشان ميدھد که جھانگشايان بزرگ پيوسته خواسته اند تا راه و رسم ھای سنتی
و فرھنگ خود را بر ساير ملل بقبوالنند و باور آنھا و يا حداقل بھانه آنھا براين بوده است که
تمدنشان واالست و اشاعه آن موجب رفاه و نيکبختی ساير ملت ھا می شود.
اسکندر کبير تمدن يونان را تمدنی برتر ميدانست و تا آنجائی که می توانست آنرا به ملل زير
دست تحميل کرد .روسھا »پاکس رومانا  «Pax Romannaرا ضامن صلح و آسايش و
تعالی ملت ھا ميدانستند و اين نظم و تمدن چندين قرن از اروپا تا خاور نزديک گسترش يافت.
ناپولئون بناپارت خود را پرچمدار سنت ھا و پرنسيپ ھای واالی انقالب فرانسه می دانست و
گمان می کرد خداوند اورا برگزيده است تا اين پرنسيپ ھا و تمدن عالی را بساير کشور ھا
ببرد .ھمانطوريکه جمھوری اسالمی امروزه ميخواھد اسالم ناب محمدی را بساير نقاط جھان
صادر کند!...
ناپولئون عقيده داشت برتری اروپا بر مشرق زمين )خاور نزديک و خاورميانه( مديون دانش و
تکنولوژی غربي ھا است .باين سبب ھنگام لشکر کشی به مصر گل سرسبد دانشمندان
فرانسوی را از فيزيک و شيمی دان گرفته تا رياضی دان و استادان ادب و فلسفه ھمراه خود به
مصر برد .او ميخواست با کمک اين دانشمندان کمبود ھای شرق را جبران کند و امپراتوری
وسيع و متمدنی ھمسطح اروپا در مصر و خاورنزديک برپا سازد .اين آرزو ھای دور و دراز
ناپولئون با فراخوانده شدنش به پاريس خاتمه يافت.

 -٢کسی که دکتر باشد يا مدعی باشد »دکتر« است و زاده تبريز باشد و خودش اين جمله را نوشته باشد در مدرک دکتری
او بايستی خيلی شک ھا کرد .مگر ميشود انسان بخودش توھين کند؟! ح-ک
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در واقع ھنگامی که قوای ناپولئون سرگرم تسخير خاورنزديک بودند» ،کنوانسيون« اورا به
پاريس احضارکرد تا جلوی تجاوزات و حمالت دشمنان را که دراروپا درحال پيشروی بودند،
بگيرد.
بعد از جنگ بين الملل اول ،راه ورسم کومونيسم درامپراتوری روسيه مستقر شد و آنچنان
روشنفکران و جوانان را در سرتاسر جھان شيفته کرد که گمان خيلی ھا بر اين بود که اين
٣
مرام و راه و رسم بزودی سراسر جھان را فرا خواھد گرفت.
ھيتلر نيز پيام آور يک نظم نوين بود که در ابتدای کارش ،بسياری بــدون توجه به ماھيت
واقعی اش از آن استقبال ميکردند .وی ميگفت نظم نوين ھيتلری ھزار سال ادامه خواھد يافت.
البته اين مدت در برابر ده ھزار سالی که خلخالی برای عمر جمھوری اسالمی پيش بينی کرده
است ناچيز واندک است.
امپراتوری انگليسی نيز با آداب و اصول مربوط به خودش مدتھا بر نيمی از جھان تسلط داشت
ولی اين آداب و اصول بيشتر بين طبقات باال و اشراف و پولدار ھا ريشه ميدوانيد .البته نبايد
نفوذ ايرانيھای زمان ھخامنشی را ھم بر سرزمين ھای تحت سلطه شان فراموش کرد.
خلفای اسالمی و عثمانی ھا نيز در گسترش اسالم نقش مھمی داشتند ولی در امپراتوری ايران
و يا سرزمين ھای پاکس رومانا ويا زير ھالل عثمانی ويا امپراتوری انگليس ملتھای زير دست
خصائص ملی و سنتی خود را حفظ می کردند .بطوريکه در متصرفات عثمانی بين يونان و
بلغارستان تا ليبی و مصر دنيائی تفاوت بود و سالھا تسلط امپراتوری انگليس بر بخش عظيمی
از جھان ھرگز نتوانسته بود نحوه زندگی عرب ھای عدن را به نحوه زندگی چينی ھای
سنگاپور نزديک يا شبيه کند.
يگانه تمدنی که خوب يا بد بطور بی سابقه ای در سرزمين وسيع خودش و سپس در سرتاسر
جھان فراگير شده و موفق گرديده است که ھمه را شبيه ھم کند و تمدن و نحوه زندگی خود را
به ھمه طبقات بقبوالند تمدن آمريکائی است.
درخود آمريکا ازايالت »ورمونت  «Vermontدر شمال شرق ھم مرز کانادا تا ايالت
»نيومکزيکو« ھم مرز مکزيک در جنوب غربی ،باوجودی که ساکنانش از تيره ھای مختلفی
ھستند که درچھارديواری خودشان توی سروکله ھمديگر می زنند ،در اينجا ھمگی خوی
آمريکائی ھا را پذيرفته اند و کمابيش ھم آھنگ و از نظر مظاھر زندگی شبيه يکديگر شده اند.
ھمان ايرلندی و انگليسی که در خاک خودشان چشم ديدن ھمديگر را ندارند و يا ارمنی و ترک
که در سرزمين ھای آبا و اجداديشان بخون يکديگر تشنه اند در اينجا آرام و بی سرو صدا راه
و رسم آمريکائيا راپذيرفته اند و بدنبال کسب و کارشان می باشند.
يگانه تفاوتی که در آمريکا بين  ۵٠ايالت آن باقيمانه تنھا مناظر طبيعی و آب و ھوا است و
گرنه از ھاوائی گرفته تا آالسکا و فلوريدا و کاليفرنيا وضع خوراک و پوشاک )البته در مورد
پوشاک فرق بين مناطق گرم و مناطق سرد يک امر طبيعی است( و سيستم بانکی و مطبوعاتی
 -٢البته ھنوز اين تخيل در ميان به اصطالح "روشنفکران" ايرانی که در قالب حزب توده و چريک اقليت و اکثريت فتنه
خمينی را بغل کرده به کشور ما آوردند ھنوز ادامه دارد .پيراينده ح-ک
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و وضع شھر سازی و حومه ھای مسکونه و مراکز تجاری يکسان و شبيه يکديگرشده است.
در واقع به ھرجای اين کشور برويد بجز مناظر طبيعی ھمان آش و ھمان کاسه است.
پس از فرو ريختن اتحاد جماھير شوروی در سفری که به بعضی از جمھوری ھای ترک زبان
از قبيل ترکمنستان و آذربايجان بعمل آوردم ،با شگفتی مالحظه کردم که  ٧٠سال رژيم
کومونيستی و سالھا تسلط روسيه نتوانسته عادات و آداب اين ملت ھا را يکسان کند ويا اينکه
آنھا را به تقليد از نحوه زندگی روسھا راغب سازد؛ اين در حالی است که اھالی ھاوائی که
زمين تا آسمان با ساکنان قاره آمريکا فرق دارند يکپارچه آمريکائی شده اند و اگر ھم از
عادات و آداب سنتی شان چيزی باقيمانده است حالت ادا و اطوارھا وکلک ھای تبليغاتی برای
جلب توريست را پيدا کرده است.
تمدن فراگير آمريکا خصوصا بين طبقه جوان از روسيه گرفته تا آرژانتين و ساحل عاج چنان
رواج يافته که اگر يک جوان  ١۶و  ١٧ساله ژاپنی ويا مجارستانی را چشم بسته يک شب
بياورند و در سانتياگوی شيلی اورا توی يک ديسکوتک بياندارند ابدا احساس غربت نمی کند.
او ھمان موزيک ھای تند آمريکائی را خواھد شنيد که در شھر خودش می شنيد و در اطرافش
جوانانی را می بيند که ھمگی بلوجين پوشيده وکاله بيس بال را وارونه بسر گذاشته اند ،سيگار
»مارلبرو« می کشند و کوکاکوال مينوشند و طالب آبجوی »پارادايز« آمريکائی ھستند و
يواشکی بين بعضی ھايشان مواد مخدر رد و بدل می شود و اگــر اسپانيائی بداند ســـوژه
صحبت ھا برايش آشنا خواھد بود .گواينکه او می تواند با خيلی ھا انگليسی حرف بزند و در
باره آخرين تحوالت نرم افزارھای کامپيوتر اطالعات تازه بدست بياورد .زيرا که امروزه
کامپيوتر و اينترنت جوالنگاه جوانان و حتا نوجوانان شده است.
در مجله ای خواندم که در آمريکا بيش از  ٢۵،٠٠٠نو جوان بين  ١٣تا  ١٧ساله با تسلط به
نرم افزار ھای کامپيوتر و اينترنت ميليونر شده اند و اين رقم ھرسال دارد بيشتر می شود .اگر
فرانسه ای که سخت پايبند راه و رسم ھای سنتی خود بود نتوانسته است در برابر ترکتازی راه
و رسم آمريکائی مقاومت کند ،تکليف ساير ملت ھای ديگر معلوم و مشخص است .مسافری که
بتازگی از تھران آمده است ميگفت »تی شرت« با تصوير »مايکل جکسون« بين نوجوانان
تھرانی بمراتب بيشتر از نوار و کتاب ھای فقه اسالمی مشتری دارد.
ايرانيائی که سالھا در فرانسه يا انگليس بسربرده اند ،بندرت ادا و اطوار ھای فرانسوی يا
انگليسی را در ميآورند .اما ھموطنان آنھا در آمريکا از ھر آمريکائی ھم آمريکائی تر شده اند.
من در باره علل و جھات فراگيری تمدن آمريکائی زياد فکر کرده ام و آنچه بطور خالصه بنظرم
رسيده اين است که اوال آمريکائيا در خوراک و پوشاک آنچه را که ساده تر ونزديک به خوی
بشر وھمآھنگ تر با پيشرفت تکنولوژی است انتخاب کرده اند .کافی است مقايسه ای بفرمائيد
به راحتی بلوجين با البسه ای که در فرانسه يا انگليس معمول است.
در انگلستان تا قبل از نفوذ روش ھای آمريکائی امکان نداشت خارج از ساعات معينی غذا
»سرو« کنند .مسافری که با ھواپيما به لندن ميرسيد و برای او ساعت  ١٢ظھر بود و در لندن
سه بعد از ظھر ،امکان نداشت بتواند رستورانی پيدا کند که به او غذا بدھد! و اين آمريکائيھا
بودند که  ٢۴ساعت سرويس غذا را معمول کردند .از نظر سيستم مديريت آمريکائھا راحت
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ترين و ساده ترين راه را در پيش گرفته اند .بعنوان مثال در سيستم ھتلداری فرانسه تاچندی
پيش دربان ھتل کليد اتاق را حفظ ميکرد و اگر با ميھمان تازه ای ميخواستيد به اتاقتان برويد،
ناچار بوديد که نه فقط مشخصات کامل ميھمان را به دربان بدھيد بلکه بايد سبيل دربان را ھم
چرب کنيد تا به اينکار رضايت بدھد .اما در سيستم ھتلداری آمريکائی که امروزه »ھيلتون«
و»شرايتون« و »ماريوت« و »ھاليدی اين« و »ھايت« و ديگر ھتل ھايشان ھمه جا سبز شده
است و حتا ھتل پالزای شانزه ليزه و پرنس دوگال خيابان ژرژ پنچم و بسياری ديگر ھمه
آمريکائی شده اند ،کليد اتاقتان را بدستتان ميدھند و ھروقت با ھرکس که دلتان خواست
ميتوانيد به اتاقتان برويد و ھيچکس ديگر مزاحمتان نمی شود .آمريکائی عقده ھای اجتماتی را
کنار گذاشته است .فرزندان متموالن ايام تعطيل را در مزارع ويا رستورانھا کار ميکنند و حتا
در ايستگاه ھای ترن و اتوبوس به باربری می پردازند تا شھريه دانشگاه يا کالج خود را پس
انداز کنند .در واقع کار عار نيست و اگر در شرق اين ضرب المثل فقط بحالت يک شعار بی
معنی باقيمانده در آمريکا واقعيت دارد .گيرم پدر تو بود فاضل /از فضل پدر تورا چه حاصل ھم
در ايران بيشتر کشور ھا يک شعار است .زيرا ھنوز بعنوان مثال سادات و آقازاده ھا ھرقدر ھم
بيعار و بيکار بگردند از احترام خاصی برخوردارند .درحاليکه اگر پدر يک فرد موفق؛ حمال
بوده ،مرتب مورد طعن و کنايه قرار می گيرد .از نظر کاربرد سرويس ھای دولتی و خصوصی
)خصوصی مانند تلفن( و برتری قوه قضائيه آمريکا که به ھمه امکان ميدھد که از کاال و يا
سرويس بد شکايت داشته باشد و ادعای خسارت بکنند ،بخودی خود کليه سرويس ھا و توليد
کنندگان کاال ھا را واداشته است که سخت مراقب کارشان باشند.
کاری که در بسياری از ممالک بخصوص در آمريکای جنوبی و خاورميانه مستلزم ھفته ھا
دوندگی و مراجعه به ادارات متعدداست ،در آمريکا بايک تلفن يا ارسال يک نامه حل می شود.
بھترين نمونه آن گرفتن پاسپورت است ،چطور ميخواھيد تمدنی عالمگير شود که برای پوشاک
صد جور مقررات وضع می کند ويا درافغانستان ،تصوير انسان ھای زنده و حيوانات بر روی
البسه ممنوع است و زن بايد آھسته قدم بردارد تا صدای پايش شنيده نشود و البته حق آموزش
و کار بجز کلفتی در خانه ندارد و اگر محتاج عمل جراحی شد بھتر است بميرد تا به جراح مرد
مراجعه کند.
آينده نگری يکی ديگر از موجبات فراگير نحوه زندگی آمريکائی است .امروزه در اغلب
کتابخانه ھای عمومی آمريکا کالسھای رايگان آموزش کامپيوتر داير شده است که خود من در
اين سن و سال از آن استفاده می کنم .بايد دانست گذشته از شھر ھا بيشتر شھرک ھا و حتا
حومه ھای شھر ھای آمريکائی کتابخانه ھای عمومی مجھز دارند .در اين کتاب خانه ھا که با
کمک ھای مالی و عطايای مردم و با خدمت رايگان داوطلب ھا راه افتاده و اداره می شوند؛
کتاب ھای ظبط شده روی نوار و فيلم ھای ويدئو و نيز کتب و مجالت و روزنامه ھای داخلی و
خارجی بطور رايگان در اختيار مردم قرار دارد .ھرکتابخانه دارای ده ھا کامپيوتر است که
مراجعه کنندگان از آن ھا استفاده می کنند .البته فراگيری تمدن آمريکائيھا مديون عوامل
ديگری ھم می باشد که شرح آن از حوصله اين نوشتار خارج است.
آنچه می نويسم بر اساس عالقمندی به تمدن آمريکائی نيست .بيان يک واقعيت است .اين
واقعيت را اگر ھم برايمان تلخ و ناگوار است بايد مورد توجه قرار دھيم و از شعار ھائی از اين
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دست که» :ھنر نزد ايرانيان است و بس« دست برداريم شايد روزی ھنز نزد ايرانيھا بوده ولی
٤
متاسفانه ديگر اينطور نيست.

***
به بھانه نوشته باال الزم است از ريشه ھالووين آگاه باشيم:
آخرين روز ماه اکتبر )نھم آبان ماه( زمان برگزاری يکی از جشنھای مذھبی ست و به ھمين
سبب در کشورھای انگليسی زبان است که به نام ھالووين ) ،(Halloweenيعنی روز ھمه
مقدسين ،معروف است.
به روايت قومی که در ايرلند و اسکاتلند زندگی ميکرده اند آغاز سال ميالدی اول نوامبر است و
با اين اعتقاد آخرين شب سال يعنی سی و يکم اکتبر را زمان يادآوری از ارواح درگذشتگان
قرار دادند و به اين ترتيب جشنی برپا میکردند ،ھمگی دور ھم جمع میشدند ،آتش
میافروختند ،قربانی میکردند و ھر کس ھر خوردنی داشت با ديگران قسمت میکرد و ھمگی
بر سر يک سفره مینشستند چراکه بر اين باور بودند که در اين شب راه ميان دو جھان باز
میشود و ارواح درگذشتگانشان نيز در اين جمع حاضر میشوند و در خورد و خوراک آنان
شريک می شوند .پس کسانی که با سخاوت بيشتری در اين جشن شرکت میکردند مورد
شفاعت درگذشتگان نزد خداوند قرار گرفته و تا پايان آن سال از گزند بدیھا و بالھا در امان
میماندند .نام اين جشن سوون بود.
به روايتی ديگر ھالويين مراسم مذھبی کشور ھايی بوده است که زبان سلتيک گويش می کردند
و مسيحی ھای متعصبی بودند که پيشتر پايه وريشه بت پرستی داشته اند .از اينرو باور ھای
مذھبی جدا شده از مسيحيت ريشه ھايی ھستند که می توانند بنيانگذار ھالويين بوده باشند .اين
کار از شمال ايرلند و اسکاتلند آغاز شده است .صلحی ناپايدار که بين قبيله ھای مذھبی مسيحی
در سرتاسر ايرلند وجود داشته است موجب شده برخی شياطين را به باور ھای خود پيوند کنند
و بنيان ھالويين بشود.
تاريخ نگار انگليسی زبان نيکوالس راجر ريشه ھالويين را به مراسم فولکلوری مربوط ميکند
که به نوعی جشن رومی ھا بنام پومونا بوده است .پومونا الھه خورد وخوراک طبيعی »ميوه
ھا« بوده است که در افسانه ھای رومی به ريشه مذھبی وصل بوده است .نام او التين و از
واژه پوموم  pomumکه به چم ميوه است به ويژه ميوه ای که در باغ رشد ميکند گرفته شده
است.
برخی داستان ھای افسانه ای مربوط به ايرلندی ھا و ريشه ھای بريتان ھا با تاريخ ومراسم
ھالويين مربوط می شود و اين مراسم تا آغاز قرن  ١٩رواج داشته است .در نگاره نقاشی
شده از سوی دانيل ماکليز که در سال  ١٨٣٣کشيده شده است جشن بازی دورکردن شياطين که
بنام شکستن سيب خوانده ميشد را ميبينيد.

 -٣به ويژه پس از آنکه فتنه خمينی ايران را غصب و اشغال کرد ديگر آثار باستانی و تاثير فرھنگ ايران بر تمدن ھای
غربی تحت الشعاع قرار گرفته و در ھمه جا به "تمدن اسالمی" که نمونه آن "حکومت اسالمی ناب محمدی" است اشاره
می شود ...پيراينده .ح-ک
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در اصل آخر اکتبر برابر با نھم آبان که پايان برداشت محصول در زمين ھای کشاورزی بود و
آغاز زمستان از آن پس خودنمايی ميکند و نيمه تاريک سال کم کم از راه ميرسد زمانی بوده
که مردم ايرلند و اسکاتلند گرد می آمدند و به ھر بھانه ای در دفع شياطين خبيثه جشن ھا
وبازی ھا راه می انداختند.
پوشيدن لباسھايی از پوست
سر حيوانات ،پيشگويی توسط
کشيشان ،خوردن سيب که
سمبل پومانا )الھه ميوه و
درخت( بود و بردن باقی
ماندهھای آتش و خاکستر به
خانهھا با اين نيت که آنھا را
از بدیھا و از سرمای
زمستانی که در پيش بود در
امان بدارد .در انتھا کشيشھا
با شب زندهداری ،دعا و نماز
آخرين شب سال را به پايان
برده و ارواح مقدس را از
برزخ به بھشت رھاھنمايی
میکردند.
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پس از گذشت ساليان دراز و با حمله رومیھا به اين منطقه آيين ھالووين دچار تغييراتی شد که
ورود مسيحيان کريستين به اين سرزمين و اختالط عقايد آنھا به يکديگر در اين تغييرات
بیتأثير نبود تا آنجا که کمکم »شب ھمه مقدسين« ديگر تنھا متعلق به ارواح پاک نبود بلکه
شياطين و ارواح خبيثه را نيز در اين جشن حاضر میدانستند .از اين رو برخی از مردم در
جشن ھالووين لباسھای عجيب و ترسناک میپوشيدند تا در برابر ارواح گناھکار ايستادگی
کنند و به شکلی نمادين آنھا را ترسانده و از ميان خود برانند.
رفته رفته با شکل گيری زندگی شھری ،کشاورزان تنھا قشری شدند که مصرانه اين جشن را
برگزار میکردند و برای آن به در خانهھا میرفتند و طلب خوراکی و شيرنی برای پذيرايی در
جشن میکردند .در ھمين دوران موضوع تريت )رفتار نيک ): treatو تريک ( حيله و نيرنگ
) (trickپيش آمد ،به اين صورت که اگر کسی سخاوت به خرج میداد و چيزھای بيشتری به
ھالووين اھدا میکرد برای او يک کار نيک انجام میدادند و ھر کس کاال يا خوراک قابل توجھی
نمیداد او را به سخره و بازی میگرفتند .اوايل سده  ١٩بسياری از ايرلندیھا به آمريکا
مھاجرت کردند و به اين ترتيب بسياری از آيينھا و اعتقاداتشان بار ديگر دچار تغيير و تحول
شد به عنوان مثال آمريکايیھا حضور شياطين و ارواح گناھکار در ھالووين را بيشتر مورد
استقبال قرار دادند و بيشتر سمبلھايی که برای آن در نظر گرفتند ترسناک و خشن بود تا آنجا
که شرارت و شيطنت در اين شب کامالً عادی و معمولی به نظر میرسيد.
گاه پيش میآمد که راه مردم را میبستند ،به در خانهھا سبزی و ميوه پرتاب میکردند ،با سنگ
و کلوخ دودکش خانهھا را مسدود میکردند و ديگران را مورد آزار و اذيت قرار میدادند با اين
عنوان که اين اتفاقات ناشی از حضور ارواح موذی و شياطين است و آنھا ھستند که مرم را
»تحريک« میکنند .اين اعمال باعث شد برگزاری ھالووين در آمريکا برای مدتی متوقف و
مسکوت بماند و پس از آن برای اولين بار به طور رسمی در سال  ١٩٢٠به شکلی متعادل در
آمريکا ،ھالووين جشن گرفته و به عنوان يک روز مذھبی شناخته شد .ھر چند که باز ھم اين
مراسم با آنچه در ذھن و نيت پديدآورندگان قديمی آن بود بسيار متفاوت برگزار شد.
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