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 شاگون بهار مبارک
 نوروز شـــد و الله خوشـــرنگ برآمد        بلبل به تماشــــــای دف و چنگ برآمد

 قفــس تنگ بــــرآمد  یکبار        مــــرغ دل من ازکشند جمله به  مرغان هوا نعره 
 
 

قبل از آن که به مراسم عید نوروز تماس گرفته شود؛ الزم می افتد تا به مفهوم این جشنن مخترنر نهناای انداختنه شنود  
و بنر ننام گنرفتیم « خیرچنزان » و « خیرپچنار » در جریان زمستان دو عید یا خوشی دیهری برپا می گنردد کنه آن انا را 

 مفهوم آن دو تأملی رورت گرفت  حال ببینیم که خدیر ایام چی مفهومی را افاده می نماید  
 

ترکینب یافتنه کنه انر دو کلمنه زبنان شنهنانی کنه ی نی از « ایام » و « خدیر » خدیر ایام کلمه مرکب بوده و از کلمه اای 
عیند ینا » بنه میننی « اینام » بنوده و « ینا کن ن  بنزر » قدیمی ترین زبان اای آریایی است ؛ می باشد  خندیر بنه میننی 

 است  « عید بزر  یا جشن ک ن » می باشد  پس مینی ترکیبی خدیر ایام « خوشی 
 

این به دلیل آن که دو عید دیهری در فرل چلنه و بیند از آن برگن ار منی گردنند ؛ عیند کن ن مسنمی شنده اسنت  ننوروز در 
 ار می گنردد   طنوری کنه ده روز قبنل بنرای آن آمناده گنی گرفتنه منی شنود  بنا پامیر با مراسم خاری در طی سه روز برگ

آغاز آماده گی گرفتن به خدیر ایام ده روز قبل نخستین قدمه اا شنرو  منی گنردد  در زمسنتان کنه امنه زینر بنر  بنوده و 
ان روز انا مشنهول سناعت جای بازی و ساعت تیری برای اطفال بیرون از خانه وجود ندارد ؛ اطفال باالی بام انا در جرین

تیری می شوند  اکثراً ارتباطات اطفال از روزن به درون خانه رورت می گینرد کنه ده روز قبنل از ننوروز دیندن اطفنال از 
می گویند  در روزاای نزدیک به نوروز این « کئښ )کیش( یا پرایز » روزن به داخل خانه قدغن می شود  این قیود را 

 قیود زیاد می باشد 
 

ه گی اایی که برای نوروز رورت می گیرد؛ تهیه لباس اای نو به اعضنای خنانواده منی باشند  در پهلنوی آن مراسنم آماد
خانه پاکی ی ی از آن ضرورت اای مبرم است کنه بنرای اینن کنار جناروب   تناد   آرد   دسنته کن ن چنوبی بنرای جناروب 

قماچ   بناد و بنرش ) بنرښ ( میباشند ؛ آرد  روغنن   تهیه می شود  ام چنین برای چند اغ یه خاص نوروزی که کاچی  
 شیر   چارمهز   گندم   گوشت و مواد سوخت تهیه میهردد  

 
یک روز پیش از نوروز برای استقبال آن مراسمی برگ ار می گردد  ربح بروقتتر کی بانوی خاننه آمناده گنی پخنتن کناچی 

میین می کند که اینن زمنان گناای بنه وقنت پنیش از پخنتن را گرفته و بزر  خانه ساعت بستن جاروب را مطابق فرمایش 
کاچی و گاای ام به وقت طلو  خورشید و گاای ام به ارط ح وداب که خورشنید ینک دو گنز از کنوه بلنند منی رود  کنی 
پختن کاچی را آغاز می نماید  پیش از طلو  خورشید کناچی پختنه شنده و اعضنای خنانواده بنه رنر  منی پردازنند  بنرای 
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چی که از آرد تهیه گردیده ؛ روغن زرد استفاده منی گنردد  روغنن را دام نمنوده   وسنط کناچی را چقنور کنرده و رر  کا
در آن روغن می ریزند  از این که تیدادی روغن زیاد را خورده نمی توانند؛ از شیر استفاده کرده   در آن شنیر را عن وه 

 نموده و رر  می نمایند  
 

یر را برای پختن قماچ آماده می کنند  چنارمهز قنب ً کوبینده و بنا تلخنان شنیرین شنده را در پس از رر  کاچی کی بانو خم
مابین خمیر می گ ارد که آن را قماچ گویند  قماچ که نانی به ضخامت پنج شش سانتی و قطر بیسنت سنی سنانتی اسنت در 

ن را در بنین آن منی گ ارنند و بین آتش خاموش شده دیهدان طوری جابجنا منی گنردد کنه وسنط آتنش چقنور منی شنود و ننا
سپس باقیمانده آتش را بر رویش قرار می داند   برای پختن قماچ آتش قنوی منی افروزنند کنه تواننایی پخنتن  ننانی را بنه 

 آن ضخامت و وسیت ک ن داشته باشد  
 

کاری آماده می گنردد   زمانی قماچ را جابجا کردند؛ اعضای خانواده امه اثاثیه خانه را بیرون می کشند و خانه برای پاک
یک یا دو نفر جاروب را به دسته درازی بسته نموده   چت خانه را دوده زده و خانه را پاک کناری منی کننند  خاننه انایی 
که در آن اعضای خانواده زنده گی می کردند؛ در گ شته از دود سیاه می بودند  انر چنند تینداد زینادی خاننه انای خنود را 

امروز در دیهدان خانه یا آتنش نمنی افروزنند و ینا اگنر آتشنی منی افروزنند ؛ دودکشنی بنرای خاننه به ش لی ساخته اند که 
ساخته که از سیاه شدن مرئون گردیده است با وجود آن ام در خدیر اینام پناک کناری خاننه رنورت منی گینرد  بنا خن ص 

را از طریق دروازه بیرون منی کننند کنه  شدن پاک کاری خانه تیدادی جاروب را از راه روزن به بام می اندازند و جاروب
در این رورت جاروب با خاک روبه ی جا بیرون انداخته شده ولی تاکید برآن منی شنود کنه کسنی پیشنروی جناروب کنننده 
قرار نهیرد  زیرا احتمال می داند که کدام آفتی یا ب یی را دچار نهردند  خاکروبه را بنه جنای گوشنه بنرده و منی اندازنند  

 وب کننده به چشمه رفته و غسل می کند  سپس جار
 

با دیدن جاروب کی بانو میداند که پاک کاری خانه تمام شده   در کاسه یی آرد و تاد را گرفته و بنرای گنل کناری دیوارانا 
پیش از امه داخل خانه می شنود  دیوارانا را بنا تناد و آرد گنل منی زنند  تناد خمچنه انای بافتنه شنده بنه شن ل سنه حلقنه 

ه خشک شده و آن را کی بانو در بین آرد می زند و سپس بر روی دیوار می کوبد   جنای کوبینده شنده آرد را بنر استند ک
 روی دیوار به ش ل گل نقش می سازد  

 
کی بانو در آغاز گل زدن خانه با ردای بلند می خواند : بسم هللا الرحمن الرحیم  اللهم یا موالننا   بنه روز نینک و سناعت 

 ی و خوبی نریب گرداند  نیک موال خوش
 

وقتی کی بانو دیواراا را گل زد   قماچ را از دیهدان بیرون می سازد  آن را با کارد توته توته می نماید  سنپس بنر بناالی 
را می اندازند  ستی رخم نوعی خوشبویی است که از گل اای خشک شنده بوتنه کنوای بنا روغنن «  ستی رخم » دی دان 

ی شود   بوی مطبوعی از ستی رخم  بر باالی آتش به وجود می آید که فضای خاننه را میطنر منی رزد مالیده شده آماده م
سازد   کی بانو با اتمام رساندن کاراایش اندکی آرد را به روزن می اندازد که خ ری کارش را بنرای خنانواده ابن م منی 

ه می ایستد و کسی که داخنل خاننه منی شنود   دارد  سپس کاسه آرد را گرفته در مدخل خانه پهلوی دو ستون پشت درواز
 کمی آرد را به ع مه برکت بر شانه اش می زند  

 
بزر  خانه که وقت پاک کاری خانه در بیرون بود   خمچه یی را از درخنت بیند گرفتنه بنا چناقو پوسنتش را طنوری تن نیم 

نند ) در زبنان دری مفهنومی بنرای اینن نام« مښنک » می نماید که به ش ل گل در می آید   این خمچنه گنل کناری شنده را 
کلمه موجود نیست ( که کت خندای خاننه آن را بنه دسنت گرفتنه و داخنل خاننه شنده   بسنم هللا النرحمن النرحیم گفتنه و منی 

 گوید: شاگون بهار مبارک  
 کی بانو که در خانه با آرد منت ر می باشد ؛ در جواب می گوید: بر روی شما مبارک  

 
د را به شانه بزر  خانه می زند  سایر اعضای خانواده نیز بالنوبه وارد منی شنوند و تیندادی خمچنه گنل کی بانو اندکی آر

کاری شده را به دست داشته ؛ شاگون بهار مبارک را ت نرار منی نماینند و کنی بنانو بنر روی شنانه انر ینک آرد منی زنند  
نند  خاننه دوبناره فنرش شنده و آمناده پن یرش خمچه اای گل کاری شده را ار یک بر وسط شاه ستون خاننه مح نم منی کن

 مهمانان نوروزی می گردد 
 

یک روز پیش خانه پاکی و رفایی رورت می گیرد تنا ننوروز بنا رنفا و پناکی بیایند و تنا آخنر سنال امنان پناکی و رنفایی 
شان رفته ؛ نوروز  دوام نماید  مراسم پاک کاری در تمام خانه اا اجرا می گردد   اطفال و نوجوانان ار یک به خانه اای
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را مبارک باد می گویند و سپس در بیرون خانه مررو  ساعت تیری می شوند  اگر اطرا  خانه بنر  نباشند؛ پسنران و 
دختران جوان در بام اا و زمین اا به  ساعت تیری می پردازند  پسران به چوگان بازی یا توپ بازی ) توپ دنده ( و در 

کلک (   مرم جنهی   تخم جنهی   قچ جنهی   گناوجنهی   سننپ پرتنافتن   دوش انای برخی جااا به لهش بازی ) دنده 
دور   خیز زدن اا   ریسمان کشی   گوش پرتاوک سرب بازی ) نوعی بازی با سرب که امروز این بازی متروک گردیده 

ان در شنا  درختنان   است ( و امثال آن مررو  می شوند و دختران در بام اا به ولچهک بنازی )گنازخوردن( بنا ریسنم
څیمک بازی ) نوعی بازی است که با سنهچل اا در میان چقوری اای کوچک کننده شنده در زمنین رنورت منی گینرد (   
سنجک بازی ) پنجاق (   پوت بازی ) توپ بازی دختران ( می پردازند  تیدادی دختنران جنوان در بنام انا و ینا بناالی بنام 

 رپا می دارند  اا با د  نواختن خوشی نوروزی را ب
 

ارگاه اطرا  خانه اا و بام اا بر  بوده و بر  یخک زده باشد  پسران در زمین اا باالی یخک بر  چوگان بنازی منی 
نمایند و ام چنان بر باالی بام اا پسران و دختران مررو  ساعت تیری می شوند  بازی بر بام انا را شنلی بنازی ) مثنل 

ه اای بیشتر انجام می یابد (   بوبوگلپ یا نجچیر بوق بوق )ننوعی جزبازی بوده ولی به ش ل مسابقه یی با قیود و قاعد
بازی است که اطفال رحنه اای ش ار را تمثیل می دارند( و نینز پسنران بجنل بنازی و دختنران سننجک بنازی منی نماینند  

اننان بنا آالت جوانان و بزر  ساالن نیز در بناالی بنام قندوم ننوروز را بنا موسنیقی   سناز و سنرود پیشنواز منی گیرنند  جو
موسیقی چنون غیچنک   دنبنوره   د  چننپ و امثنال آن موسنیقی شناد منی نوازنند و آاننپ انای بهناری و ننوروزی منی 

فتنه منی گان با د  و رباب مداح خوانی ) نوعی موسنیقی عرفنانی کنه قرنیده خنوانی ینا منقبنت خنوانی نینز گخوانند و بزر
 شود( می کنند 

 
کنئښ و » اجرا منی گنردد  بنا اجنرای اینن مراسنم قینوداتی کنه وضن؛ شنده بنود؛ ییننی « ک  ُغز ُغز » شام آن روز مراسم 

رف؛ می شود  طوری که پیش از شام ی ی از اعضنای خنانواده بنر روزن خاننه رفتنه و دسنتمالی را از روزن بنه « پرایز 
 درون خانه آویزان کرده و می گوید: ک غزغز ؛ شاگون بهار مبارک 

 داند که بر روی شما مبارک  او دوام داده می خواند:از داخل خانه جواب می 
 

 نوروز شـــد و الله خوشـــرنپ برآمد        بلبل به تماشــــــای د  و چنپ برآمد
 مرغان اوا نیره کشند جمله به ی بار        مــــرم دل من از قفــس تنپ بــــرآمد

 ا مـــــی برد بــــاد  بهـــــارروز نـــــوروز است و فرل نوبهــــار        زنپ دل ر
 ای پـــدر برخیــــز نــــوروزی بیـــــار        تــــــا تـــــــرا رحمت کند پـــــروردگار

 باجک بیـــار کرکر ب ن        روغن بیار شرشر ب ن
 جامه بیـــــار برتن ب ن        تاقین بیـــار بر سر ب ن

 پیزار بیـــــار بر پا ب ن
 
 داخل خانه می پرسند که چی می خواای ؟ او چیزی را که خوشش می آید ؛ نام می برد  از 

در گ شته میمول برآن بود که در جریان آن شام تیدادی برای دریافت مقردی به روزن خاننه خنویش و اقنارب منی رفتنند 
د  مهر امروز اینن گوننه رواد انا و برای مالداری خویش گوسفند یا بز و یا ام گوساله یی را برای نههداری می خواستن

رنپ باخته ولی ک غزعز اجرا می شود که نوید از ورود سنال ننو را منی داند  پنس از خنتم گفتنه انای شنخص ینک توتنه 
 برش یا قماچ را به ع مت برکت در دستمال آویزان شده بسته می کنند   

 
اسنت کنه در ننوروز و دیهنر روزانای خناص چنون با اجرای ک غزغز آماده گنی بناد گرفتنه منی شنود  بناد ننام اغ ینه ینی 

خیرچزان   چرام روشن ) این مراسم به نام دعوت پیرنارر خسرو گویند  محفل رلوات خوانی و قریده سرایی با ربناب 
می باشد (   خدایی اا ) خیرات اا که به رورت خانواده گی یا به رورت اجتماعی ادا می شوند ( پختنه منی شنود  منواد 

 شامل گندم کوبیده شده   گوشت   نمک و مواد سوختی می باشد این اغ یه 
 

شام آن روز امه اعضای خانواده به خانه می باشنند کنه غن ا را رنر  نمنوده و پنس از رنر  غن ا آمناده گنی پخنتن بناد 
اد شرو  می شود  طوری که ی ی از اعضای مسن خانواده مواد سوختی را به خانه داخل می نماید کنه بیند از آوردن منو

سوخت به داخل خانه کئښ و پرایز یینی درآمد و برآمد به خانه قدغن می شود   تا زمانی که باد در دیپ به جنوش منی 
 آید  
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برای پختن بناد دینپ کن ن چندنی کنه امنه خاننه انا آن را دارنند ؛ بنر دیهندان گ اشنته   آب را در آن انداختنه و بیند گنندم 
ده چوبی است که با آن خمیر را برای آش اموار و تنک منی سنازند ( کنه دو نفنر دن« ) غلتک » کوبیده شده را بر باالی 

آن را بر باالی دیپ گرفته ؛ می اندازند و می گویند: به برکتی زیباک ش اشم افت چاه و ژی  ) محل نههداری حار ت 
د ( پر شنیر برنجنک   سنپس در داخل گنجور یا  خیره گاه است که به رورت تقریبی یک و نیم متر در یک متر خوااد بو

باد مزه کن ( و نمک را به آن ع وه منی کننند  زینر دینپ آتنش روشنن منی شنود تنا بناد بنه « ) باد خیږکن » گوشت یا 
جوش آید   در جوش آمدن باد پیش بینی اایی رورت می گیرد  در گ شته اا باورانا بنرآن بنود کنه اگنر بناد در آغناز از 

؛ کوچران می شود  یینی نشانه از جنپ اا را دارد که احتمال اجنوم پنیش بیننی منی  طر  جنوب در دیپ به جوش بیاید
گردید و اگر باد از شرق به جوش بیاید ؛ سال پربرکت نوید بخش می بود که حار ت خنوب کشنت و زراعنت پنیش بیننی 

 می شد 
 

وار عقبنی دیهندان بنه نقاشنی کنردن امزمان با انداختن باد به دیپ کنی بنانوی خاننه ینک انندازه آرد را منی گینرد و در دین
آغیل گوسفندان با آرد می پردازد  دایره یی را با آرد به قطر سی یا چهل سنانتی ترسنیم نمنوده و در منابین آن نقطنه انایی 
را از آرد به ع مت گوسفند و بز می گ ارد  در میان ع مات گوسفند کی بانو ترویر دو نخچیر ) بز کوای بنا شنا  انای 

می کشد  این امه اش ال و ع مات برای برکت مالداری ترسیم می شود که در خدیر ایام آن را انجام می داند   ک ن ( را
ترویر نخچیر در میان کوسفندان از آن سبب است کنه بنه اینن حینوان در اینن منناطق اننوز بنه دینده احتنرام منی نهرنند و 

 بودن آن در آغیل نیز برکت رامی نمایاند   
 

دن باد آن عضو خانواده که مواد سوختی را آورده بنود ؛ از مینان چهلنک ) مرتبنه بناالتر از پایهنه خاننه و با به جوش آم
پایین تر از دی دان خانه که از آن جا آتش را در دیهندان منی افروزنند ( در کاسنه ینی خاکروبنه ینی برداشنته و بنه ع منت 

روی بر  می پاشد که رسم خاک زدن بر بر  را اعن ن منی  یا پرایز دوباره می برآید  خاکروبه را بر« پچرامچ » ختم 
کند  اجرای این رسم نشان می داد که روزاای سال به حالت گرمی آمنده و بایند بنر   خناک زده شنود زینرا کنه خناک بنر 
روی بر  آن را زودتر خشک می کند  شخص مورو  با کاسه از میان جوی آب روان سنهریزه اا را منی بنردارد و بنا 

شنده و منی گویند کنه برکنت شنهراا «چهلنک » به خانه می آورد  در برگشت او شاگون بهار مبارک گفته و به داخل خود 
 را آوردیم  

 
پس از جوشاندن باد آن را در بین کنوزه بزرگنی انداختنه ؛ دینپ را از بناالی دیهندان منی بردارنند  کنوزه را در بنین آتنش 

ی باشند  فنردایش سننهریزه انا را در آغینل حیواننات منی اندازنند کنه دیهدان منی گ ارنند کنه شنب تنا بنه رنبح در جنوش من
سنهریزه اای ک ن تر را در آغیل گاواا و سنهریزه اای کوچک تر را در آغیل گوسنفندان منی گ ارنند کنه ع منت برکنت 

 می باشند تا مالداری و گله داری زیاد شود   
 

دمیندن شنفق کنی بنانو کنوزه را از بناد در تبنق انای ) کاسنه انای ربح نوروز با باد پیشواز گرفته می شود  امزمنان بنا 
چوبی ( خورد و ک ن   کاسه اای سفالی و چینی تخلیه می نماید  چند نان را نیز برښ ) برښ یا برش توته اای نان کنه 

نمایند کنه بنرای در س می رفتن نوروز با خود می برند ( می کند  باد را در تبق اا و کاسه اا کی بانو طوری تقسنیم منی 
رر  خانواده در تبق اای بزر  و برای مهماننان و سن می رفنتن انا در تبنق انای خنورد و کاسنه انای خنورد جندا جندا 
باشد  اعضای خانواده دور دسترخوان جم؛ می شوند  کت خدای خانه پیش از دیهران آغاز می نماید که بسنم النه گفتنه و 

 نهشت دست راست را بر باد تماس می داد و آن را به طر  قبله ت ان دادهبید دعایه مخترری را زمزمه می کند  او ا
 و می گوید: بیامرزش ارواح ک ن اا   

 
دعایه سه بار ت رار می شود و سپس دیهر اعضای خانواده به رر  باد می پردازند  پنس از رنر  بناد سن می رفنتن 

وند  مردان نینز بنرای سن می اعضنای خنانواده ) آن انایی شرو  می شود  میموال زنان به خانه پدر یا برادر بزر  می ر
که زنده گی جدا داشته باشند ( و دیهر خویش و اقارب شان می روند  ارکسی که برای سن می منی رود ینک تبنق بناد و 

 دو سه برش را در دستمالی گ اشته ؛ با خود می برند  س می رفتن در نوروز با باد و برش رورت می گیرد 
ن روز برای اطفال   نوجوانان و جوانان امان بازی اا و ساعت تیری اا است کنه روز قبنل داشنتند  ولنی بنرای مراسم ای

بزرگساالن رفتن به خانه اای امدیهر و اجنرای ننوروز مبنارکی اسنت  گناای انم پسنران جنوان و نوجنوان بنه بنازی انای 
کشی در سطح یک قریه ینا چنند قرینه بنوده و گناای انم دیهری در این روز می پردازند؛ از جمله بزکشی می کنند   این بز

در سطح ولسوالی بزکشی را به راه می اندازند  پهلوانی و زورآزمایی نیز در این روز تن یم می گردد  جوانان کشتی گیر 
 تییین منی کننند کنه عمومناً اشنخاص مسنن تنری بنه چننین کنار« میر » بر اساس قریه تن یم شده و ی ی را از میان شان 

 عهده دار می گردند  
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منراد از آن « ینک تبنق » روز دوم سال حوالی قریب به شام مردمان یک قش ق یا به ارط ح مردم یک تبق ) ارنط ح 

عده خانواده اا می باشد کنه آن انا در خوشنی انا و غنم انای ی ندیهر شنریک اسنتند ( در ینک بنام جمن؛ منی شنوند  انر 
را آورده و امه به طور دسته جمیی رر  می نمایند  اگر در بام انا بنر  بنود    خانواده ار آن چه در توان دارد اغ یه

 در آن رورت به ی ی از بام اا که عموماً بام اا پیوسته به ی دیهر استند؛ جم؛ می شوند  
 

ین در گ شته اا تبق عمده در این جم؛ آمد گوشت و یا نان روغن می بود   ولی امروز بیشنتر خوراکنه انای بنرنج جنایهز
آن گردیده است   گوشت غن ای میمنولی در اکثنر خنانواده انا منی باشند  وینژه تناً در فرنل زمسنتان خنانواده انا از گوشنت 
بیشتر استفاده می نمایند  ار خانواده در زمستان ن ر به استطاعت مالی خویش حیوانات را  بنح منی کننند و گناای انم بنا 

می نمایند  در روزاای خوشنی چنون خیرچنزان و خندیر اینام نینز حیواننات آمدن مهمان اای گرامیتر گوسفند یا بز را  بح 
را  بح می شود  برای خانواده اای بی بضاعت از جانب اقنارب و خویشناوندان در اینام خوشنی مسناعدت گوشنت رنورت 

 می گیرد  
 

طنوری منی چیننند کنه در جم؛ آمد نوروزی اغ یه گوشت طوری ترتیب می گردد که در مابین تبق اای بزر  پننج ننان را 
چهار دانه آن را در چهار پهلوی تبق قرار می داند و یک نان را در وسط گ اشته و بر باالی آن گوشت منی اندازنند  ننان 
روغن نیز طوری تهیه می شود که شیر را در دیپ بزر  جوشانده و بید نان را در مابین آن میده می نماینند کنه ننان در 

ا چمچمه می زنند تا خوب حل گردد  سپس آن را میان تبق بزر  سفالی می اندازنند   وسنط بین شیر نرم می شود و آن ر
 آن را به اندازه گنجایش یک لیتر روغن چقور کرده ؛ روغن دام شده را در آن می اندازند 

 
ی ننان مینده برع وه دو غ ای یادشده  خانواده اا شیرروغن کنه نینز غن ایی آمناده شنده از شنیر بنا روغنن بنوده و بنر بناال

ناشده انداخته می شود قروتی و امثال آن را در جم؛ آمد می آورند که غ ااا را به رورت دسته جمینی رنر  منی کننند  
پایان جم؛ آمد آخوند قش ق برای برکت   رلح و آرامی دعا می نماید که در حقیقت رسوم خدیر اینام ینا ننوروز بنه پاینان 

 می رسد   


