
 
 
 
 

 

 *افسانة نوروز
 

 *جابر عناصري

 

 نوبهارخواني در سنگسر

كيلومتري شمال سمنان با جماعتي كه  18سنگسر شهركي است در 

مي يا ساكنان دائ« ده خون»يا چادرنشين هستند و گروه ديگر « خونخيل»گروهي 

 روند.شمار ميشهرك مزبور به

شايري به عنان اي دارند و شباهاي سنگسري زندگي عشيره«خونخيل»

ها در كوير يا ييالقات و زمستان« الرها»ها در ييالق و قشالق پرداخته، تابستان

هنگام بهار و تابستان شبانان را همراهي هاي عشايري بهكنند. خانوادهاطراق مي

 برند.سر ميكرده و در ييالقات فيروزكوه و پلور و ... به

اي يعت انس و الفت ويژههاي ساكن شهرك سنگسر با طبجملگي گروه

هاي هايشان، بدرودهاي جاودانيشان و در الوداعهايشان، داستاندارند. در ترانه

كوچ و مهاجرتشان؛ لطافت و ظرافت احساسشان كه برگرفته از نزديكي و 

                                                           

 ؟؟؟؟ * 

 شناسي و فرهنگ عامه.استاديار مردم * 
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 (1)شود.آغوشي با طبيعت است به وضوح ديده ميهم

مدگويي به روز آدر اين شهرك به هنگام فرا رسيدن نوروز و براي خوش

هاي سنگسري رسيدن بهار را بشارت ها يا نوبهارخواننو و فصل نو )بهار(، پيك

 (2)دهند.مي

آورندگان بهاري براي ها، مبشران فرا رسيدن نوروز و پيامنوبهارخوان

  روند.شمار ميها بهسنگسري

گويند و قاصدان نوروزي با و نامزدش را مي« نوروز»ترها افسانة بزرگ

 دهند:نوبهارخواني رسيدن سال نو را نويد مي

« نوروز»هرسال به هنگام تحويل سال نو در انتظار ديدار « نوروز»نامزد 

 ه و آمادةبرازندة اندام نوروز يافت« سبزه قبائي»نشيند درحالي كه چشم به راه مي

ز ا« روزنو»تسليم اين ارمغان است. اما دريغ كه هر سال درست در آن لحظه كه 

قباي زيباي بهاري را در آغوش فشرده رسد نامزدش درحالي كه سبزهراه مي

مزد رود ... و چنين است كه افسانة نوروز و نااست، غفلت كرده و به خواب مي

 رسد:وفادارش در سنگسر گوش به گوش مي

قباي معطر بهاري بر پيكر زمين منتظر طراوت پوشيده آنگاه كه سبزه

سنگسري افسانة نومزة نوروز )نامزد نوروز( را  (3)رزن(هايشود، پيرشكيين )پيمي

گويند و اينكه نومزة باز مي (5)و ككچا )دختربچه(ها (4)(هابراي كته )پسربچه

نوروز كه دخترك وفاداري است از نخستين روزهاي بهار براي يك سال تمام 

پلك برهم ها تا ديرهنگام بافد و شبيا قباي سبزي براي نوروز مي« سبزه قوه»

ماند تا از راه رسد و طراوت و شادماني براي انتظار نوروز ميگذارد و چشمنمي

انتظارش قباي سبز و زيبايش را نومزة خود به ارمغان بياورد و خود از نومزة چشم
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 به رسم هديه برگيرد.

ز، رسد و نورواما در آن لحظه كه راه دور و دراز سال كهنه به پايان مي

رش گذارد و در كولباسازد و قدم در سرآغاز راه نو و سال نو مينفس تازه مي

انتظار ـ را اش ـ اين دخترك چشمآورد ناگهان نومزههدية نوروزي و نوبهاري مي

تواند درنگ كند شتابان اي نميربايد و نوروز كه جز لحظهخواب سنگيني مي

اش را در حسرت رفتهبادهد و نومزة خوكشد و به راه خود ادامه ميكولبار درمي

 گذارد.ديدار مي

ك ه خاحال نومزة نوروز چه بايد بكند؟ اگر در فراق نوروز خويشتن را ب

 وشود تا زمستان ـ سراسر سال ـ سال پر گرد افكند از نوبهاري كه شروع مي

 غباري خواهد بود.

باراني و نومزة نوروز اگر خود را در آتش بيفكند، سال نو ـ سال كم

شود كه خود را در آب غرق كند. اما به الي خواهد شد. پس مصمّم ميسخشك

ا رروز هرحال مرگ او غم و اندوه فراوان به همراه خواهد داشت. پس نومزة نو

گر قباي نوي براي نوروز ببافد و يك سال ديسبزهبار ديگر كنند كه يكقانع مي

شم چل ديگر و براي سا كنددر انتظار وصل او بنشيند. پس نومزة نوروز چنين مي

شود. قاصدان دوزد ... و چنين است كه نوروز در سنگسر آغاز ميبه راه نوروز مي

هاي هايي هستند كه دست در دست يكديگر داده و در كوچهنوروزي پسربچه

كوبند و رسيدن نوروز را بشارت ها ميافتند و به درِ خانهسنگسر به راه مي

پرسند: ت نوروزي بخونيم؟ يعني براي شما ه ميخاندهند. نخست از صاحبمي

پس  نوروزي بخوانيم؟ و هنوز منتظر جواب نشده، طنين صدايشان را در كوچه

 شنويم:هاي سنگسر ميكوچه
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 زار موارك بولل  

 نوبهار موارك بو

 زار مبارك باشد ـ نوبهار مبارك باشد()الله  

هاي رهبافزايش گله و رمه، از ال نو ـ از هايشان از رسيدن سآنان در ترانه

نير و هاي پر از پپيشاني سفيد، از ييالقات پرعلف، از جويبارهاي پرآب، از خيك

عمت نراههاي هميشه سبز و باألخره از افزون بودن و فراوان شدن  كره، از ايل

دست در كيسة پول برند و  خواهند كهها ميخانهگويند و از صاحبسخن مي

صدا ها را تحويل دهند و آنگاه كه هدية خودرا گرفتند يكانخوهدية نوروزي

 گويند: گوسفندان شما افزونتر شود و مسافران شما به سالمت برگردند.مي

 ستانآن دسته از قاصدان نوروزي كه سن و سالي دارند به زبان ساده دا

 ا درنوروز و آيين نوروزي را به شعر درآورده و باورها و معتقدات خويش ر

 ريزند.الب الفاظ و كالم ميق

 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  

 همان باشد.ادنيا و آخرت يار و همر  

 نوروز ـ روز شادماني است.  

 وز از روز الست به يادگار مانده استنور  

 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.  

 زگار باشد.نوروز است و سال نو بر همة ما سا  

 الزمان است كه ظهور خواهد كردنوروز روز صاحب  

 را بر كمر خواهد بست )ع(و ذوالفقار علي  

 به هنگام خجسته نوروز است كه اصحاب كهف  

 بايد همراه امام زمان باشند.  

 نوروز است و سال نو بر همة ما سازگار باشد.

 مانند.نتظار نوروز مياهاي سنگسري در زن

 ار روز به نوروز ماندهو سه چه

 كنند و با شادمانيخمير درست مي

 كنند.پخت مي (6)«پيازي»و « فتير»و « چپوتيم»

 پزند.مي (7)«گالچو»و شب عيد 

 نوروز است و سال نو بر همة ما سازگار باشد.

 روند وروز عيد مردم سنگسر به رسم ديرين به ديد و بازديد همديگر مي

 ويند:گبه محض ديدن آشنائي مي

 شنوند:سال نو به شما سازگار باشد و در جواب مي

 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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ها سبز شوند، (8)مانند و چند روز پس از نوروز آن زمان كه اغرجكوير مي

افتند و كوچ بهاري راهها ميها به ايل(10)«ميتكه»و از  گويندها را ترك مي(9)پلومال

كنند. زنان و كودكان شبانان خود را از كوير به ييالقات فيروزكوه و پلور آغاز مي

انتظار بازگشت شبانان از كوير شود چشمسنگسري به هنگامي كه نوروز آغاز مي

هاي نوروزي و نوبهاري، آرزوي بازگشت شبانان را همراه ترنّم ترانهمانند و به مي

وش شبانان به سنگسر غكنند كه در آصحبت مي (11)هاي دوماركرده و از بره

 آيند.مي

* 
 

 در گوشه و كنار ايران« دربهسيزده»برخي از مراسم و باورهاي مربوط به 

شيند و به شايست و نانتظار ميروح لطيف انسان در گذرگاه زمان چشم

 گشايد.رّ ره ميشو خير و  (12)انديشد و به سات ناساتناشايست مي

ام پيوندد و برخي از ايروزهايي از سال را به سعدي و ميمنت و شگون مي

سپردگي يابد نمايد. بخصوص اگر به طبيعت دلبختي تعبير ميرا به نحسي و تيره

ايد بشري انس و الفتي برقرار نمو ميان مقتضيات فلكي و تقدير و سرنوشت 

كند و بر كجاوة زمان آنگاه فلسفة حيات را به ظرافت و لطافت بازگو مي

دغدغه بگذرد يابد تا از معبر روزگار بياي را مياي و لمحهنشيند و هر لحظهمي

و  رامش خاطر يابد و فتنة فلكآها برگيرد و سبكباري و روزيو نقاب از تيره

ن و حيوا ورا نقش بر آب سازد و به تمنّاي باروري و بركت انسان دهر و روزگار 

زد افشاني بپردازد و قامت سبزه را خميده ساطبيعت به رقص و پايكوبي و دست

الهة »مين و گره زند تا قول برگيرد كه گره از مشكالت انسان برگشايد چرا كه ز

 آشكار او. ها، زايش و بركتاست و باروري خصلت او است و سبزه« مادر
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آمد و هائي را كه براي نوروز و براي خوشو اين انسان خاكي، سبزه

 ز را بهسپارد و سيزده نوروخيرمقدم بدو پرورانده بود به آب جويباران بهاري مي

در رود تا گريبان از جنگ و نيرنگ تقدير رها كند و نحوست سيزده را بدر مي

شمارد زيرا به زعم ام نحس مييسان است كه سيزده را جزو اسازد و بدين

شوند روي هم واقع ميكه آفتاب و ماه روبه« استقبال»شناسان قديم روز ستاره

 وفتد نحس است و بايد دست از كار كشيد. در پندار آنان سيزده بر سرشان ني

نده ر ماسقف خانه بر سرشان نريزد و اين باورها از روزگاران گذشته به يادگا

 است.

ختران دم بخت گنابادي به روز سيزدهم فروردين ماه در در خراسان د

گذارند و دختركي زارها ميدهند سر به سبزهگلگشت و تماشائي كه ترتيب مي

گزينند و تمام آن روز را سر به فرمان او زيبا از بين خويش به سروري برمي

زم به اي از راه رسد در حضور دخترك برگزيدة دختران ملسپارند و اگر غريبهمي

بختي سيزدهمين روز كنند تا نحسي و نگونو چنين ميگردد رقص و پايكوبي مي

خصوص كه در گشايي بسپارند بهسال نو را با شادي و سرور به سفيدي و بخت

ها و نوازندگان محلّي با تار و سراسر سرزمين خراسان در چنين روزي آوازخوان

زارها را داده و حاضران در سبزه بخش محلّي سرهاي شاديكمانچه و سرنا نغمه

در زنند و سيزده را بهكنند. دختران رو به قبله نشسته و سبزه گره ميسرگرم مي

انديشند و نخستين فرزند، كشند و به خانة شوهر ميساخته و چهارده را انتظار مي

گذارند و از آنجا دور اند مياي كه گره زدهسپس مقداري شيريني در پاي سبزه

نشينند اوالد براي بارور شدنشان بر لب آب روان ميهاي عقيم و بيشوند. زنمي

دهند تا اندازند و آب روان را به حق نيكان و پاكان قسم ميو كلوخ در آب مي
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 ور سازد.مدد كند و زنان را از نعمت فرزند بهره

شوند گروه مساوي تقسيم مي ده نوروز به دوهاي سنگسري به روز سيززن

ها و نشينند و پاهاي خود را به دور از چشم غريبهدر اطراف جوي آبي ميو 

اندازند و گذارند و هفت برگ بيد را به تفاوت به آب ميمردان در آب مي

 گويند:مي

 برگ بيد سرسراني  

 دود دل ما به عرش رساني  

 )ع(يا علي )ص(يا محمد

 حاجت ما را برآري

 روز د را از كوير به ييالقات ـ درشبانان سنگسري هرگز كوچ بهاري خو

در كرده و راهي ييالق كنند. و نحوست سيزده را در كوير بهسيزده عيد آغاز نمي

 شوند.مي

ذوق روز سيزده عيد درحالي كه باقي ميوه و شيريني هاي خوششيرازي

زارها فرش اند در سبزهعيد را به همراه كاهو و سركه و آجيل با خود آورده

 ة قرآنزير درواز ونند و از پگاه تا شامگاه در حافظيه و سعديه و دلگشا گسترامي

 گويي و شعرخواني و شادماني روز رااكبر و باغهاي قصرالدشت به بذلهو تنگ اهلل

زدن شوند و به نظارة گرهگذرانند و كودكان و نوجوانان سوار ابرك )تاب( ميمي

 پردازند.ها توسط دختران دم بخت ميسبزه

شوند و جوانان در شهر اردبيل به روز سيزده عيد راهي صحرا مي

سين هاي سفرة هفتهاي پر از ماهيهاي نوروزي و كوزهآوازخوانان سبزه

ها را در جويبارها ها را در آب روان و ماهيبرند. سبزهنوروزي را به همراه مي
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پردازند و وبي ميزنند و به رقص و پايكريزند و به نواي ني شبانان حلقه ميمي

غالباً زير باران بهاري كه توأم با غرّش مهيب آسمان و رعد و برق است نحوست 

 گردند.هنگام دسته دسته به شهر برميسازند و غروبدر ميسيزده را به

گي ر سندختران همداني به هنگام سيزده عيد به نيّت يافتن شوهر سوار شي

 مالند.يمير، شيره شوند و به سر و گوش شمعروف همدان مي

نار كدر املش گيالن و اكثر نقاط كردستان و در برخي ديگر از گوشه و 

ودخانه رعدد سنگريزه در آب  13ايران مردم به نشانة در كردن نحوست سيزده ـ 

 اندازند. مي

گذرانند و ها نيز سيزده عيد را در گوشه و كنار شهر و روستا ميمازندراني

 سازند.مشغول ميورزو جنگي )گاوبازي( دل و انبه تماشاي كشتي جوان

ه شود و نحوست سيزدمشابه مراسم ياد شده در اكثر نقاط ايران ديده مي

نهد. كشاند و دشت گسترده را به زير پاي مردم ميها را به خلوتي ميقفس خانه

يابد. و وصلت انسان و طبيعت ميمنت زندگي به اي ميبار ديگر جلوهطبيعت يك

دهد و ماندگاري براي سال ديگر. آورد و باروري و بركت را وعده مياه ميهمر

و  را شوندزارها مقدم انسان را پذيتا سالي ديگر و بهاري ديگر از راه رسد و سبزه

 سرور و نشاط به همراه آورند.

 
 يادداشت:

ة نامة نور، توانند به مجلهاي زيباي سنگسري ميبا ترانه . خوانندگان محترم براي آشنايي1

-104از انتشارات فرهنگسراي نياوران، صص  1358ماه سال شمارة ششم و هفتم، بهمن

ها ـ دو ترانة: كوچ و پائيز، ترجمة جابر عناصري( مراجعه خونهايي از خيل)ترانه 122

 فرمايند.
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4 .Koteh 

5 .Kakacha 

 شود.ي. نام چهار نوع نان كه به مناسبت نوروز و عيد توسط زنان سنگسري پخته م7و  6

8 .Aghraj .نوعي درختچة كويري 

9 .Palou Mal كنند ها آغل گوسفندان را در آن محل داير مياي در كوير كه سنگسري= محوطه

 پردازند.ئيز و زمستان ميها به هنگام پاو به نگهداري دام

10 .Mitkeh .اطاق محل زيست شبانان در كوير = 

 اشند.سفند شير خورده و پروار شده بشود كه از دو گوهايي اطالق مي. برة دومار به بره11

 شود.كار برده ميهاست و براي آمد و نيامد به. سات ناسات اصطالح سنگسري12

   
 

  

 


