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  بيلبی النيــــــــــــج
  ٢٠١٠ آگست ١٨برلين ــ  

  

 
  

  رمضانی
  

به دهكده های زيبای در يكی از رخصتی های تابستانی دوران مكتب، طی سفری . درست يادم هست

های درختان ر، ميان مردمی طبيعی و دوست داشتنی با تبسمی همچون انجي زادگاهم زندگی بخِش

های جارِی ميان آوچه و پس آوچه های قريه بآهای  مثل گو و های شان شيرين و گفت باغلب جوی

له چكامه ها، های خويشتن زالل، برای بار نخست هواخواه جمع آوری فرهنگ و ادب مردم از جم

   .ها و چيستانهای مرز و بوم واليت هرات گرديدمنيآئها، رب المثلها، باورسروده ها، دوبيتيها، ض

با گذشت دوران،  .  بودشافالِن هریۀ منطقۀ ی را آه گردهم آوردم از  چند دهكدئبيتی هادواولين 

اميدوارم آنچه . پيدا شده اند،  بيجا و نا در مدت سه سال فراهم نموده بودمنچه من  آبخش زيادی از

اقبال چاپ را  فرهنگيان ميهن ۀلنده ام باقی مانده است و تا اآنون بوسيگ اوراق پراهنوز در البالی

 . و تكراری نيستند، بتواند به مرور زمان در دسترس دوستداران قرار بگيردنيافته اند

ی بود ا، فرصت ويژه ...و یئانصار، جامی، موفق، نواۀ خواج ماه مبارك رمضان، در هراِت

.  نفس و ماهی سراپا شور و شوق زندگیۀ جهان اسالم برای نيايش، رياضت، تزآيجایهمچون همه 

 در ماه روزه  خنياگران پس از ادای نماز تراويح، مثل بيشتر شهرهای ميهن ما،  نوای عبادت و

های  و آواها نطني. می دادندی ديگری سر اها به گونه ها و محفليئها، بزم آرا را در خانقاهزندگی

ی ئهنرمنداِن محبوِب  ترانه سرا  با چكامه های بيدل دهلوی، حافظ شيرازی، هاللی هروی، سنا

ها و از از زميني .هاگفتند، از اوجها و موج از خرابات مي... غزنوی، مولوی بلخی، بيتاب آابلی و

 .هافراسو
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، دور هم جمع ميشدند، يكی را آه ماه روزهۀ اول بچه های محله و منطقه پس از سپری شدن نيم

 خانه ها و بعد سوی  خويش تعيين می نمودند  وۀصدای خوشتر و دلنشين تری داشت سردست

ی، آهنگی را به آواز بلند ميخواندند ئآنها پس از آوبيدن درب سرا. نددهای اهالی روان می گرديمنزل

نی ويژه سر ميداد و ديگران با يكصدا همواره سر دسته، اين شعر را با لح. نام داشت” رمضانی“آه 

 .پس از هر بند، تنها  بيت اول را تكرار می آردند

بازی را بيشتر به هم پيوند ميداد و موجب ميگرديد تا  مردم های همبچه ” رمضانی” اين سرگرمی

 خويش فرامی ۀواده ها بچه ها  را در  درون خانبعضی خان. منطقه نيز از حال هم بهتر باخبر شوند

دادن  ،  بای از سرگذشت مردم و اقوام و خويشاونداناهر باره   صحبت ها، درخواندند و پس از

ی از شهر ئدر بخش ها .پول  به  شور و شوق زندگی تشويق می نمودندۀ  هدي گاهیشيرينی و

  .  هرات، دختران  محله هم يكجا می شدند و به رمضانی می رفتند

 ”رمضانی“کودکان سليقه و استعداد . است” رمضانی“ آهنگ تنها بخشی ازآنچه درينجا می آيد 

 : را مرز و طرزی تعيين نگرديده استخوان

 رمضان يارب، يارب رمضان
 السالم عليك، ماه رمضان

 ) ١(ِای سرا از آينه، رو بر آبه 
 ما پنداريم سرای اربابه

 ِای سرا از آينه رو بر چاهه
 می پنداريم سرای پادشاهه

 ی سرا از آينه ، رازينه دارهِا
 زير رازينه، خزينه داره

  )٢(اال بی بی، ُگمُگم می آنی 
 طبق چينی، گندم ميكنی

 اال بی بی، ِخش ِخش می آنی
 طبق چينی، ِآشِمش می آنی
 اال بی بی، تاج بر سر تو

 صد و بيست ساله شوه پسر تو
 اال  بی بی ، تو مادرِِ مه

 )٣ (َجَمه آو بردار، ِده بر سر مه
 رمضان آمد رمضانی آنيم

 شتر بغداد قربانی آنيم
 شتر بغداد چيزی نميشه

 بچه های محله ، مهمانی آنيم
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  بچه ها ميگن، ما مونده شديم
 داالن شما پوده شديم زير

 بلبلك خواند بر شاخ انار
 بچه ها ميَگن، صد روپيه بيار

 يا ثواب ، يا جواب
  )۴(يا سنگ پنج من ، يا آوزه آب 

 
اول در آتاب آسمانی   برای بار دينیۀبعنوان ادای يك قاعد  گرفتن روزه يادآوری نمود آه ازبايد

 چنينزدهم ۀ ن  آي)ع( در فصل هشتم بخش زآريای نبی . ميشود نام برده)ع(تورات حضرت موسی 

ودا  ماه دهم برای خاندان يهۀ ماه هفتم و روزۀ ماه پنجم و روزۀ ماه چهارم و روزۀروز”: ميخوانيم 

  ” .پس راستی و سالمتی را دوست بداريد. های خوش مبدل خواهد شددشادمانی و سرور و عيه ب

  پس از غسل تعميد چهل شبانه روز، )ع( دوم باب چهارم  انجيل متی، حضرت عيسی ۀ آيبنا بر

رد  زدهِم باب ششِم انجيل متی هم در مو شانزدهم تا نآيه های. روزه داشت  و فريب شيطان را نخورد

ای برگزاری روزه عالوه بر زمان آمادگی بر ين هندويسم نيزئدر آ. چگونگی گرفتن روزه ميباشد

برای گرفتن روزه اختصاص داده شده  بدر، هایت ماه و روزهای اول رؤيمراسم مذهبی ويژه، روز

دهم ، قربانی کردن حيوانات و استفاده از گوشت را در روزهای دوم، دوازن زرتشت کشتاريئآ .است

  .، چهاردهم و بيست و يکم هر ماه  ممنوع می شمارد

  
  آيست              :   کينه -١

 نوعی صدا هنگام آوبيدن چيزی:   ُگمُگم-٢
  خانهۀ گذاشتن در پشت دروازچوبی  برای:  َجَمه آو-٣
  مقياس وزن  در هرات ، معادل  تقريبی هفت آيلو گرام :  َمن-۴

  
  )پايان( 

  


