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 . . .نوروز را بايد 
 

بيش نبودم، چند روز پيش از آغاز سال نو با  زماني كه نوجواني ،سال ها پيش از اين 
غروب بود و خورشيد مي رفت تا آرام آرام از چشم ها . قطار از تهران به خرمشهر مي رفتم

بودم كه موقعيت ه شدپيش رويم نان محو تماشاي چشم انداز زيباي  من آن چ.پنهان شود
 لحظاتي ديگرآفتاب غروب كرد و از خورشيد با آن همه .از ياد بردمزماني و مكاني را 

تابندگي و درخشش اثري باقي نماند و تا چشم كار مي كرد آسمان كبود مايل به 
ناگهان دراين سوي و آن سوي صحراي گسترده، . خاكستري از افق تا به افق گسترده بود

يادم آمد كه امشب، شب چهارشنبه سوري . وچك و بزرگي به چشمم خوردروشنائي هاي ك
همين طور كه قطار پيش مي رفت و هوا تاريك و تاريك تر مي شد، بر شمارة اين . است

 براي ساعت ها من تماشاگر شعله هاي آتشي بودم كه مردم .آتش ها افزوده مي گرديد
نيد كه نمي توانم احساسي را كه در آن باور ك. روستاهاي دور و نزديك برافروخته بودند

تعلق، يك حس پيوستگي و . لحظات به من دست داده بود به درستي برايتان توصيف كنم
من . يك حس يگانگي با يك كليت بزرگ تر و شايد بي انتها، سراسر وجودم را فراگرفته بود

 اند يكي درآن لحظات حس مي كردم كه با يكايك كساني كه آن آتش ها را افروخته
 .هستم

 
بسياري از آن ها راشنيده و يا خوانده ايم، با . ما با بسياري از مفاهيم آشنا هستيم  

شماري از آن ها نيز در زندگي روزانه مان سروكار داريم، ولي به ندرت پيش مي آيد كه در 
كه با مورد يك مقوله يا يك موضوع خاص، درك ذهني مان آن قدر روشن وشفاف شود 

اين موارد در زندگي همة ما شايد از شمار انگشتان دست . وجودمان آن را لمس كنيمهمة 
تجاوز نكند، ولي زماني كه آن تجربة خاص و منحصر به فرد براي ما پيش مي آيد، در مي 

ظة پيش حيابيم كه چيزي در درون مان دگرگون شده است و ما ديگر آن انسان چند ل
در طي چند لحظه حس كردم كه . ن تجربه اي بودم آن شب نيز من شاهد چني.نيستيم
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من در آن شب نه تنها خود را با همة آن آتش افروزان همدل و . تماشاگر تمام تاريخ هستم
ر و نزديك مي زيسته اند و آن همراه يافتم بلكه با همة ايرانياني كه در گذشته هاي دو

كه تمام تاريخ  مثل اين بود .ديگر در ميان ما نبودند، همدل و همراه حس مي كردمروز
 .چندين هزارسالة ايران را در چند دقيقه خالصه كنند و من از نزديك شاهد آن باشم

 
 تاريخي گرفته تا دربارة نوروز بسيار گفته اند و مي گويند، از واقعيت ها و مستندات 

در . تافسانه ها و داستان هائي كه از ذهن خيال پرداز آدميزادگان سرچشمه گرفته اس
درازناي تاريخ پرفراز و نشيب ايران، چه بسيار كسان و گروه ها كوشيده اند تا از نوروز به 

 ولي همة آن ها در .سود خويش بهره گيرند و يا آن كه سرسختانه در نابودي اش بكوشند
مانند كمونيست ها كه كوشش مي كردند همه چيز .  كوشش هاي خويش ناكام مانده اند

 خشك و در يك چارچوب نرمش را از هالة ابهام و افسانه تهي سازند و به مسائل به صورت
اينان بسيار تالش كردند تا نوروز را فقط به عنوان يك جشن . ناپذيرمحدود نگاه كنند

 و مي كوشيدند نيز در ستيز بودند» نوروز« و آغاز بهار تلقي كنند و حتي با نام كشاورزي
ولي ديديم كه كوشش هاي  آن ها   در جمهوري هاي . فقط از بهار نام ببرند و نه نوروز

آذربايجان و تاجيكستان و ازبكستان و تركمنستان و چند جمهوري ديگر شوروي پيشين 
 .ي ها ساكنند تا چه اندازه بي ثمر و بي حاصل بوده استكه اقوام ايراني در آن جمهور

اگرچه اين واقعيتي است كه نوروز در آغاز يك جشن كشاورزي بوده كه به مناسبت 
، ولي با گذشت زمان بر آن بنياد استوار و منطقي، فرارسيدن بهار برگزار مي شده است

ست كه هزاران سال در شادي بناي پرشكوهي برپا گرديد كه در بردارندة تاريخ مردماني ا
عرب ها و متعصبان ديني، نوروز و جشن هاي . ها و تلخكامي ها همراه و همدل بوده اند

كار بدان جا رسيد كه حتي فقيه . وابسته به آن را نشانة شرك و آتش پرستي دانستند
ايد نوروز ب«:  خود بيگانه شد كه فرياد مي زد دانشمندي چون امام محمد غزالي، چنان از

 از زبان بسياري شنيديم و  شبيه اين فرياد ها را».نابود شود و اين رسم ها مندرس گردد
 .ت نداشته و ندارندهي جز پذيرفتن شكسرا» نوروز پيروز«ديديم كه آن ها هم در برابر 

 
پادشاهان و فرمان روايان نيز در طول تاريخ كوشيدند تا نوروز را از آن خود بدانند و   

راستي همواره خويش را آشكار «ولي . نمود كنند كه نوروز از آن فرمان روايان استچنين وا
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نوروز نه .  زيرا نوروز چيزي نيست كه به فرد يا گروه خاصي متعلق باشد».مي سازد
است و هم » سلطاني«و در همين حال هم » جمشيدي«است و نه » سلطاني«
 . »جمشيدي«
 

نوروز . نوروز نفس زندگي و رستاخيز است. ي باشدنوروز چيزي نيست كه نابود كردن  
 . نوروز شناسنامة اقوام ايراني است. پيروزي روشني است در دل تاريكي

نوروز بهاري است كه با تاريخ . نوروز اگرچه آغاز بهار است ولي تنها بهار نيست
.  بوئيدنوروز را بايد. نوروز را بايد شنيد. نوروز را بايد ديد. ايران به هم آميخته
 . نوروز را بايد حس كرد. نوروز را بايد لمس كرد. نوروز را بايد چشيد

بگذاريد تا قلب تپندة نوروز، خون زندگي را در رگ هاي تان به گردش آورد و جوانه هاي 
 .نوروز را با قلبتان و با همة روح تان حس كنيد. اميد را بر شاخه هاي خشك بروياند

 . نوروزتان پيروز باد

Persian Poetry and Literature by Dr. Bozorgmehr Vaziri @ www.farsinet.com/vaziri 


