افسانة

نوروز*
جابر عناصري*

نوبهارخواني در سنگسر
سنگسر شهركي است در  18كيلومتري شمال سمنان با جماعتي كه
گروهي «خيلخون» يا چادرنشين هستند و گروه ديگر «ده خون» يا ساكنان دائمي
شهرك مزبور بهشمار ميروند.
«خيلخون»هاي سنگسري زندگي عشيرهاي دارند و شبانان عشايري به
ييالق و قشالق پرداخته ،تابستانها در «الرها» يا ييالقات و زمستانها در كوير
اطراق ميكنند .خانوادههاي عشايري بههنگام بهار و تابستان شبانان را همراهي
كرده و در ييالقات فيروزكوه و پلور و  ...بهسر ميبرند.
جملگي گروههاي ساكن شهرك سنگسر با طبيعت انس و الفت ويژهاي
دارند .در ترانههايشان ،داستانهايشان ،بدرودهاي جاودانيشان و در الوداعهاي
كوچ و مهاجرتشان؛ لطافت و ظرافت احساسشان كه برگرفته از نزديكي و

* ؟؟؟؟
* استاديار مردمشناسي و فرهنگ عامه.
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همآغوشي با طبيعت است به وضوح ديده ميشود.

()1

در اين شهرك به هنگام فرا رسيدن نوروز و براي خوشآمدگويي به روز
نو و فصل نو (بهار) ،پيكها يا نوبهارخوانهاي سنگسري رسيدن بهار را بشارت
ميدهند.

()2

نوبهارخوانها ،مبشران فرا رسيدن نوروز و پيامآورندگان بهاري براي
سنگسريها بهشمار ميروند.
بزرگترها افسانة «نوروز» و نامزدش را ميگويند و قاصدان نوروزي با
نوبهارخواني رسيدن سال نو را نويد ميدهند:
نامزد «نوروز» هرسال به هنگام تحويل سال نو در انتظار ديدار «نوروز»
چشم به راه مينشيند درحالي كه «سبزه قبائي» برازندة اندام نوروز يافته و آمادة
تسليم اين ارمغان است .اما دريغ كه هر سال درست در آن لحظه كه «نوروز» از
راه ميرسد نامزدش درحالي كه سبزهقباي زيباي بهاري را در آغوش فشرده
است ،غفلت كرده و به خواب ميرود  ...و چنين است كه افسانة نوروز و نامزد
وفادارش در سنگسر گوش به گوش ميرسد:
آنگاه كه سبزهقباي معطر بهاري بر پيكر زمين منتظر طراوت پوشيده
ميشود ،پيرشكيين (پيرزن)هاي( )3سنگسري افسانة نومزة نوروز (نامزد نوروز) را
براي كته (پسربچه)ها

()4

و ككچا (دختربچه)ها

()5

باز ميگويند و اينكه نومزة

نوروز كه دخترك وفاداري است از نخستين روزهاي بهار براي يك سال تمام
«سبزه قوه» يا قباي سبزي براي نوروز ميبافد و شبها تا ديرهنگام پلك برهم
نميگذارد و چشمانتظار نوروز ميماند تا از راه رسد و طراوت و شادماني براي
نومزة خود به ارمغان بياورد و خود از نومزة چشمانتظارش قباي سبز و زيبايش را
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به رسم هديه برگيرد.
اما در آن لحظه كه راه دور و دراز سال كهنه به پايان ميرسد و نوروز،
نفس تازه ميسازد و قدم در سرآغاز راه نو و سال نو ميگذارد و در كولبارش
هدية نوروزي و نوبهاري ميآورد ناگهان نومزهاش ـ اين دخترك چشمانتظار ـ را
خواب سنگيني ميربايد و نوروز كه جز لحظهاي نميتواند درنگ كند شتابان
كولبار درميكشد و به راه خود ادامه ميدهد و نومزة خوابرفتهاش را در حسرت
ديدار ميگذارد.
حال نومزة نوروز چه بايد بكند؟ اگر در فراق نوروز خويشتن را به خاك
افكند از نوبهاري كه شروع ميشود تا زمستان ـ سراسر سال ـ سال پر گرد و
غباري خواهد بود.
نومزة نوروز اگر خود را در آتش بيفكند ،سال نو ـ سال كمباراني و
خشكسالي خواهد شد .پس مصمّم ميشود كه خود را در آب غرق كند .اما به
هرحال مرگ او غم و اندوه فراوان به همراه خواهد داشت .پس نومزة نوروز را
قانع ميكنند كه يكبار ديگر سبزهقباي نوي براي نوروز ببافد و يك سال ديگر
در انتظار وصل او بنشيند .پس نومزة نوروز چنين ميكند و براي سال ديگر چشم
به راه نوروز ميدوزد  ...و چنين است كه نوروز در سنگسر آغاز ميشود .قاصدان
نوروزي پسربچههايي هستند كه دست در دست يكديگر داده و در كوچههاي
سنگسر به راه ميافتند و به درِ خانهها ميكوبند و رسيدن نوروز را بشارت
ميدهند .نخست از صاحبخانه ميپرسند :ت نوروزي بخونيم؟ يعني براي شما
نوروزي بخوانيم؟ و هنوز منتظر جواب نشده ،طنين صدايشان را در كوچه پس
كوچههاي سنگسر ميشنويم:
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للزار موارك بو
نوبهار موارك بو
(اللهزار مبارك باشد ـ نوبهار مبارك باشد)
آنان در ترانههايشان از رسيدن سال نو ـ از افزايش گله و رمه ،از برههاي
پيشاني سفيد ،از ييالقات پرعلف ،از جويبارهاي پرآب ،از خيكهاي پر از پنير و
كره ،از ايل راههاي هميشه سبز و باألخره از افزون بودن و فراوان شدن نعمت
سخن ميگويند و از صاحبخانهها ميخواهند كه دست در كيسة پول برند و
هدية نوروزيخوانها را تحويل دهند و آنگاه كه هدية خودرا گرفتند يكصدا
ميگويند :گوسفندان شما افزونتر شود و مسافران شما به سالمت برگردند.
آن دسته از قاصدان نوروزي كه سن و سالي دارند به زبان ساده داستان
نوروز و آيين نوروزي را به شعر درآورده و باورها و معتقدات خويش را در
قالب الفاظ و كالم ميريزند.
برگردان برخي از اشعار آنان چنين است:
نوروز است و سال نو به شما سازگار باشد
و پيغمبران ما كه يكصد و بيست و چهار هزار تن هستند
و امامان ما كه دوازده تن هستند
دنيا و آخرت يار و همراهمان باشد.
نوروز ـ روز شادماني است.
نوروز از روز الست به يادگار مانده است
و خداي ما شريك ندارد و يكي است
و خداي ما به طوفان دستور داد كه دنيا را به زير آب برد
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و ياران نوح را با او سوار بر كشتي سالمت كرد
و نوروز
روزي بود كه كشتي حضرت نوح نجات پيدا كرد.
نوروز است و سال نو بر همة ما سازگار باشد.
نوروز روز صاحبالزمان است كه ظهور خواهد كرد
و ذوالفقار علي(ع) را بر كمر خواهد بست
به هنگام خجسته نوروز است كه اصحاب كهف
بايد همراه امام زمان باشند.
نوروز است و سال نو بر همة ما سازگار باشد.
زنهاي سنگسري در انتظار نوروز ميمانند.
و سه چهار روز به نوروز مانده
خمير درست ميكنند و با شادماني
«چپوتيم» و «فتير» و «پيازي»( )6پخت ميكنند.
و شب عيد «گالچو»( )7ميپزند.
نوروز است و سال نو بر همة ما سازگار باشد.
روز عيد مردم سنگسر به رسم ديرين به ديد و بازديد همديگر ميروند و
به محض ديدن آشنائي ميگويند:
سال نو به شما سازگار باشد و در جواب ميشنوند:
سال نو به شما هم سازگار باشد.
از سوي ديگر نوروز مبشر سپري شدن روزهاي سخت براي شبانان
سنگسري در كوير است كه چند ماهي از سال را به حالت زندگي قشالقي در
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كوير ميمانند و چند روز پس از نوروز آن زمان كه اغرج()8ها سبز شوند،
پلومال()9ها را ترك ميگويند و از «ميتكه»()10ها به ايلراهها ميافتند و كوچ بهاري
خود را از كوير به ييالقات فيروزكوه و پلور آغاز ميكنند .زنان و كودكان شبانان
سنگسري به هنگامي كه نوروز آغاز ميشود چشمانتظار بازگشت شبانان از كوير
ميمانند و به همراه ترنّم ترانههاي نوروزي و نوبهاري ،آرزوي بازگشت شبانان را
كرده و از برههاي دومار

()11

صحبت ميكنند كه در آغوش شبانان به سنگسر

ميآيند.
*
برخي از مراسم و باورهاي مربوط به «سيزدهبهدر» در گوشه و كنار ايران

روح لطيف انسان در گذرگاه زمان چشمانتظار مينشيند و به شايست و
ناشايست ميانديشد و به سات ناسات( )12و خير و شرّ ره ميگشايد.
روزهايي از سال را به سعدي و ميمنت و شگون ميپيوندد و برخي از ايام
را به نحسي و تيرهبختي تعبير مينمايد .بخصوص اگر به طبيعت دلسپردگي يابد
و ميان مقتضيات فلكي و تقدير و سرنوشت بشري انس و الفتي برقرار نمايد
آنگاه فلسفة حيات را به ظرافت و لطافت بازگو ميكند و بر كجاوة زمان
مينشيند و هر لحظهاي و لمحهاي را مييابد تا از معبر روزگار بيدغدغه بگذرد
و نقاب از تيرهروزيها برگيرد و سبكباري و آرامش خاطر يابد و فتنة فلك و
دهر و روزگار را نقش بر آب سازد و به تمنّاي باروري و بركت انسان و حيوان و
طبيعت به رقص و پايكوبي و دستافشاني بپردازد و قامت سبزه را خميده سازد
و گره زند تا قول برگيرد كه گره از مشكالت انسان برگشايد چرا كه زمين «الهة
مادر» است و باروري خصلت او است و سبزهها ،زايش و بركت آشكار او.
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و اين انسان خاكي ،سبزههائي را كه براي نوروز و براي خوشآمد و
خيرمقدم بدو پرورانده بود به آب جويباران بهاري ميسپارد و سيزده نوروز را به
در ميرود تا گريبان از جنگ و نيرنگ تقدير رها كند و نحوست سيزده را بدر
سازد و بدينسان است كه سيزده را جزو ايام نحس ميشمارد زيرا به زعم
ستارهشناسان قديم روز «استقبال» كه آفتاب و ماه روبهروي هم واقع ميشوند
نحس است و بايد دست از كار كشيد .در پندار آنان سيزده بر سرشان نيفتد و
سقف خانه بر سرشان نريزد و اين باورها از روزگاران گذشته به يادگار مانده
است.
در خراسان دختران دم بخت گنابادي به روز سيزدهم فروردين ماه در
گلگشت و تماشائي كه ترتيب ميدهند سر به سبزهزارها ميگذارند و دختركي
زيبا از بين خويش به سروري برميگزينند و تمام آن روز را سر به فرمان او
ميسپارند و اگر غريبهاي از راه رسد در حضور دخترك برگزيدة دختران ملزم به
رقص و پايكوبي ميگردد و چنين ميكنند تا نحسي و نگونبختي سيزدهمين روز
سال نو را با شادي و سرور به سفيدي و بختگشايي بسپارند بهخصوص كه در
سراسر سرزمين خراسان در چنين روزي آوازخوانها و نوازندگان محلّي با تار و
كمانچه و سرنا نغمههاي شاديبخش محلّي سر داده و حاضران در سبزهزارها را
سرگرم ميكنند .دختران رو به قبله نشسته و سبزه گره ميزنند و سيزده را بهدر
ساخته و چهارده را انتظار ميكشند و به خانة شوهر ميانديشند و نخستين فرزند،
سپس مقداري شيريني در پاي سبزهاي كه گره زدهاند ميگذارند و از آنجا دور
ميشوند .زنهاي عقيم و بياوالد براي بارور شدنشان بر لب آب روان مينشينند
و كلوخ در آب مياندازند و آب روان را به حق نيكان و پاكان قسم ميدهند تا
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مدد كند و زنان را از نعمت فرزند بهرهور سازد.
زنهاي سنگسري به روز سيزده نوروز به دو گروه مساوي تقسيم ميشوند
و در اطراف جوي آبي مينشينند و پاهاي خود را به دور از چشم غريبهها و
مردان در آب ميگذارند و هفت برگ بيد را به تفاوت به آب مياندازند و
ميگويند:
برگ بيد سرسراني
دود دل ما به عرش رساني
يا محمد(ص) يا علي

(ع)

حاجت ما را برآري
شبانان سنگسري هرگز كوچ بهاري خود را از كوير به ييالقات ـ در روز
سيزده عيد آغاز نميكنند .و نحوست سيزده را در كوير بهدر كرده و راهي ييالق
ميشوند.
شيرازيهاي خوشذوق روز سيزده عيد درحالي كه باقي ميوه و شيريني
عيد را به همراه كاهو و سركه و آجيل با خود آوردهاند در سبزهزارها فرش
ميگسترانند و از پگاه تا شامگاه در حافظيه و سعديه و دلگشا و زير دروازة قرآن
و تنگ اهللاكبر و باغهاي قصرالدشت به بذلهگويي و شعرخواني و شادماني روز را
ميگذرانند و كودكان و نوجوانان سوار ابرك (تاب) ميشوند و به نظارة گرهزدن
سبزهها توسط دختران دم بخت ميپردازند.
جوانان در شهر اردبيل به روز سيزده عيد راهي صحرا ميشوند و
آوازخوانان سبزههاي نوروزي و كوزههاي پر از ماهيهاي سفرة هفتسين
نوروزي را به همراه ميبرند .سبزهها را در آب روان و ماهيها را در جويبارها
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ميريزند و به نواي ني شبانان حلقه ميزنند و به رقص و پايكوبي ميپردازند و
غالباً زير باران بهاري كه توأم با غرّش مهيب آسمان و رعد و برق است نحوست
سيزده را بهدر ميسازند و غروبهنگام دسته دسته به شهر برميگردند.
دختران همداني به هنگام سيزده عيد به نيّت يافتن شوهر سوار شير سنگي
معروف همدان ميشوند و به سر و گوش شير ،شيره ميمالند.
در املش گيالن و اكثر نقاط كردستان و در برخي ديگر از گوشه و كنار
ايران مردم به نشانة در كردن نحوست سيزده ـ  13عدد سنگريزه در آب رودخانه
مياندازند.
مازندرانيها نيز سيزده عيد را در گوشه و كنار شهر و روستا ميگذرانند و
به تماشاي كشتي جوانان و ورزو جنگي (گاوبازي) دلمشغول ميسازند.
مشابه مراسم ياد شده در اكثر نقاط ايران ديده ميشود و نحوست سيزده
قفس خانهها را به خلوتي ميكشاند و دشت گسترده را به زير پاي مردم مينهد.
طبيعت يكبار ديگر جلوهاي مييابد .و وصلت انسان و طبيعت ميمنت زندگي به
همراه ميآورد و باروري و بركت را وعده ميدهد و ماندگاري براي سال ديگر.
تا سالي ديگر و بهاري ديگر از راه رسد و سبزهزارها مقدم انسان را پذيرا شوند و
سرور و نشاط به همراه آورند.
يادداشت:
 .1خوانندگان محترم براي آشنايي با ترانههاي زيباي سنگسري ميتوانند به مجلة نامة نور،
شمارة ششم و هفتم ،بهمنماه سال  1358از انتشارات فرهنگسراي نياوران ،صص -104
( 122ترانههايي از خيلخونها ـ دو ترانة :كوچ و پائيز ،ترجمة جابر عناصري) مراجعه
فرمايند.
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 .2درمورد نوبهارخواني در برخي ديگر از نقاط ايران بنگريد به :مجلة هنر و مردم ،شمارة پنجاه
و سه و پنجاه و چهار ،اسفندماه  1345و فروردين  ،1346از انتشارات وزارت فرهنگ و
هنر ،صص ( 30-26پيكهاي نوروز ،نوشتة جابر عناصري).
.3

Pir shekein

.4

Koteh

.5

Kakacha

 6و  .7نام چهار نوع نان كه به مناسبت نوروز و عيد توسط زنان سنگسري پخته ميشود.
 Aghraj .8نوعي درختچة كويري.
 = Palou Mal .9محوطهاي در كوير كه سنگسريها آغل گوسفندان را در آن محل داير ميكنند
و به نگهداري دامها به هنگام پائيز و زمستان ميپردازند.
 = Mitkeh .10اطاق محل زيست شبانان در كوير.
 .11برة دومار به برههايي اطالق ميشود كه از دو گوسفند شير خورده و پروار شده باشند.
 .12سات ناسات اصطالح سنگسريهاست و براي آمد و نيامد بهكار برده ميشود.

