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 تگف ديبا را بهار
 

 از نشايا دست و آرد حرب وانيد با نشست، برتخت چون ، انوجهان ، ونگهان بن ديجمش«
 ....شدند های رانيو  و ها ايدر اندر و برانداخت، های آباد از را شانيا  آرد، آوتاه مردمان
 .رديبرگ مردمان از مرگ وی ماريب و سرما و گرما جل و عزی خدا تا آرد دعا و

 ».بساخت نوروز جشن آنرا ، شد مستجاب اوی دعا ،ی وی رتيكوسين از
 یزيگردی عبدالح االخبار، نيز

 
 آه ما، ۀيهمسا زن. یكرديم  احساس رای گريد جنبش و شوق شور،  ، شديم آه زمستانی هاآخر
ی صندل نكهياز كرد،يم صحبتی تكان خانه از گرما، و سرما داشت، فصل دو هم هنوز شيبرا  سال
 تای سور چهارشنبه نكهياز و ، بخورند آفتاب ها خانهی ها فرش و شوند برداشته نوروز تا ديبا ها
 .ديآی م بهار شوازيپ به گريد روز چند
 شيپ چهارشنبه شب ساله همه آه دميديم نقدريهم بودم، دهيشنی زيچ آمتری سور شنبه چهارۀ بار در
ی های سرخ تو، از منی های زرد: گفتنديم بلند و دنديجهيم شيرو از و افروختندی م آتش بهار، از
 !!! بود دهيپر ترس از رنگم آردم، را آار نيا هم من آه نخست بار ديآی م ادمي. من از تو
 خانمان و خانه داريده ب  درگذشتگان ارواح سال رياخی روزها در آه خواندمی ئجا در ها بعد
 .شان نديگويم بدرودی بعد مالقات تا آتش افروختن با بازماندگان و نديآی م شيخو
 :بودم دهيد ابونصر ۀترجم  بخارا خيتار بنامی آتاب در
 تا فرمود  ان،يمولی بجو  پنجاه و صد سه  شوال ماه بنشستند، بملك نوح بن نصورم ريام چون«

 ريام آنگاه ، آردند آن از بهتر بود شده عيضا و هالك چه هر و آردند عمارت بار گريد را های سرا
 تشآ ، است ميقد عادت چنانكه ،ی سور شب چون آه ، بود نشده تمام سال هنوز. بنشستی بسرا
 » ....تندافروخ ميعظ
 از را شهنامه تمام آه مان ۀخان چپ دست ۀيهمسا رمرديپ. بودم دهيشن اديز نوروز و بهار مورد در
 ضحاك با آاوه و دونيفر نبرد دانيم به را مای گاه ، سرما فصل  درازی ها شب در ، داشت بر
) ديجمش (مايی تاجگذار روزی برگزار بای زمان و بردی می كيتار بای روشن جنگ به) دهاكی اژ(
 .كرديم مان شادمان نوروز جشن و
 را خودی نوران ديسپ شير ، چپش دست انگشتان با كهيحال در ، شتنيخوی حماس دلكش آواز با او

  :خواندی م وايش و شمرده ، آهسته ، زدی م شانه
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 روزـــفی تيگ شاه نو  ، نوروز به
  روز روزيپ بنشست تـــتخ آن بر
 اراستنديبی دشا به  زرگانـــــــــب
  خواستند رامشگران و رود وی م
 روزگار آن از رخــف جشن  نيچن
 ادگار يخسروان  آن از  دهـــــبمان

 

  .آوردی م را بهار و
 با توت درختانی ها شاخه. گذشتيم مان آوچه سر از دوباره فروش ماقيق پسر. بود همه مال بهار

ی روشن ؛ ديئروی م پونه د،يتراوی م گندمزار. شدنديم تر پرترانه و نتريرنگ خود صبحدم رامشگران
 آرزوها و بود چمنزار .گشتيمی شاد وی باز آغوش سبزه و گرفتيمی افزون شبی کيتار بر روز
 .لبان تشنه و عاشقانی ها گوش در شديم های خوشحال آور اميپ  خبرکش و کين فال و
 مكتبی آر. افتندی يم بازی  زمستانی رخصت ماه سه از پس  را شده گمی ها چهره انتظار،ی ها دهيد
 آوچه ساله، هفت شش پسران و دختران.  تكلم و تبسم رهرو ها، ابانيخ و شدندی م باز دوباره ها
 سرود وی اگريخن فرش  كردند،يم خود يی زمانه شاد بلندی صدا از پر صبح هر را محله تنگی ها
 .گشتنديبرم شيخوی ها النه به مهاجری ها پرستو و شديم گسترده جا همه
 ه،يهمسا رمرديپ زن. دنديآفری م الهام شاعرانه چهی اآاسی ها درخت عطر. بود آمده بهاری آر
 از او را بهار .بخرد نو لباس جوانش تازه دختر به خود، ديپرسپی های مرغاب فروش از توانستيم

ی رو را بيس و یسبز سرکه، سنجد، سماق، ر،يس سمنو، مای روبرو ۀيهمسا .كرديم لمس بهتر همه
 .ميداديم حيترج نيس هفت به نسبت را وهيم هفت ما گذاشت؛يم شيخوی نوروز ۀسفر
 اآانين از هفت عدد گفتنديم. داشتند دوست همه را زردآلو ۀهست .ميخورديم اديز وهيم هفت از چقدر
  : است مانده راثيم بما

 مورد آسمان ۀاريس هفت برسد، باال مقام به تا بگذرد دروازه هفت از ديبا مرگ از بعد انسان روان
 هفت را فربه گاو هفت آه نديبيم خواب) ع (وسف يحضرت خدا امبريپ است، بوده های ئايآر سيتقد
 هفت عشق، شهر هفت و كننديم نابود را سبز ۀخوش هفت خشك، ۀخوش هفت و خورندی م الغر گاو
 ....و نيزم و آسمان ۀطبق
ی ها گورستان آناری شبدرزارها وسعت به و مان هنيمی ها انهخ رآفتی بلند به بودندی ئها بهار
  . وطن ۀگوش هر
 ....اند آمده ها بهار

ی لحن ها باربد ؛ بزنند خمچه به  مانی ها زادگاهی ها باغبان  را انگوری ها تاك  داشتم دوست
  »دنده و پتو « مسجد واريد پشت دانيم در آوچهی ها پسر زند؛يخ بپا نو ازی ئها رستم ؛ بنوازند

 النه به همه و باشند سرگرم »یزبازُج «به محله توت درختان ريز در هيهمسا دختران آنند،ی باز
 .شندينديب ها پرستوی ها

   :داد سر جا همه  ديبا را خجسته و نهيريد نوروز ینوا. بشنوند ديبا همه را بهار
 

  !!!یئروشنا و سبزه به باور مانيپ است، مانيپ بهار
  

  !!!شدن و بودن  اميپ ، است اميپ بهار
 

 !!!یفرهنگی گرانبها سنت ك ياز بزرگداشت و است سپاس نوروز
  


