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گذشت سی سال از شهادت
جهانبخش نمیرانیان
 19شــهریور ماه امسال
سی سال از درگذشت
زنــده روان جهانبخش
نمیرانیان می گذرد .وی
فرزند بهمرد نمیرانیان و
همایوننمیرانیانبود...

گفت و گو با سروش جمشیدی
ازآخریــن بــاری که
فرصت شــد تــا باهم
گپ بزنیم چهارســالی
گذشــته و شــرایطش
نســبت به دیــدار قبلی
خیلی متفاوت تر شده...

انتخاب دکتر اسفندیار اختیاری به عنوان
ریاست کمیته پژوهش و فناوری مجلس

دکتر اسفندیار اختیاری،
نمایندهایرانیانزرتشتیکه
در 8سال مجالس هشتم و
نهمریاستکمیتهپژوهش
و فنــاوری مجلــس را بر
عهدهداشت...

خبــر

جام جان باختگان با معرفی برترین ها
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به کار خود پایان داد

2

جــام  36پایــان یافت .جــام جان
باختگان ،به عنــوان مهترین رویداد
ورزشی جامعه زرتشتی 36 ،دوره است
که برگزار می شــود و در طی این
مدت تغییرات زیادی را به خود دیده
است .تغییراتی که شاید در مقایسه یک
دوره با دوره پیش به چشم نیاید ولی
هنگامی که با سالها پیش مقایسه شود،
می توان آرمان و کار جمعی بزرگی
را پشت آن دید که توانسته است تا به
امروز پایدار و پویا بماند.
مهمترین رویداد ورزشی جامعه زرتشتی ،اما
امکانات فراوانی در مقایسه با این صفت ندارد.
با این حال اولین حضور در مارکار امیدهایی
را برای تغییــر این وضعیت نشــان می دهد.
ساختمان خرابه ای که سالها در گوشه مارکار
تهرانپــارس حضور داشــت و تبدیل به یک
جایگاه نه چندان مطمئن برای بازدید از آیین
گشایش و پایانی و نیز بازیهای فوتبال شده بود،
تغییراتی یافته است .ســالن ورزشی شادروان
بابک خراشــه ،ایــن امید را در دل بســیاری
ایجاد کرده اســت که دیگر آسیب دیدن در
بازی های مارکار در زمین های نامناسب تمام
خواهد شــد .عالوه بر این نقش بزرگی را در
تربیت نسل جدید ورزشــکاران زرتشتی در
کنار دیگر اقداماتی چون ساخت سالن چند
منظوره آدریان بزرگ خواهد داشــت .آیین
گشــایش و پایانی در حالی برگزار شــد که
ساختمان نیمه ساز شــادروان بابک خراشه،
امن ســازی شده بود .استفاده از این ساختمان
سبب شد تا جمعیت بیشتری نسبت به سالهای
گذشــته از آن برای تماشای بازی ها استفاده
کنند .با این حال در زمان های دیگر استفاده
از آن محدود شده بود .احتماال همین موضوع
سبب شده بود که در بخش های دیگر مارکار
جمعیتبیشتریمتمرکزشوند.
سیامک رشیدی ،هماهنگ کننده جام جان
باختگان امسال ،مهمترین تغییرات جام  36به
نسبت  35را شامل تغییر در رشته های ورزشی
و فعالیت های چشمگیرتر کمیسیون فرهنگی
ورزشــی می داند .وی با یادآوری برگزاری
گهنبــار به یاد جان باختگان از ســوی کمیته
فرهنگــی ،آنرا گامی بــزرگ برای فرهنگ
ســازی در جام مــی داند .گهنبــاری که در
آدریــان رســتم باغ با حضور همکیشــان در
کنار برگــزاری بازی های جام جان باختگان
در مارکار تهرانپارس برگزار شــد .ســیاوش
مندگاری ،دبیر کانون دانشــجویان زرتشتی،
در مــورد چرایــی برگزاری ایــن گانبار می
گویــد ":هدف اصلی گهنبار این بود که در
کنار چند دقیقه صحبتی که از جان باختگان
در آیین گشــایش می شود ،بتوانیم در برنامه
ای مختــص ،تنها از آنان بگوییــم .عالوه بر
این که بسیاری از شهدای ما  30سال از زمان
شهادتشــان می گذرد و یاد آنهــا را می توان
در گهنبارهــا گرامی داشــت ".دبیر کانون
برگزاری این گهنبار را موفقیت آمیز می داند
و می گوید ما انتظار حضور  100تا  150نفر را
داشتیم که این اتفاق افتاد و خانواده و دوستان
جان باختگان توانســتند از آنان و خاطراتشان
بگویند.
غرفه کمیته فرهنگی ورزشــی ،که در آغاز
ورودی مارکار قرار گرفته بود ،توانســته بود
اولین برخورد بازدیدکنندگان را با جام 36رقم
بزند.اینکمیتهجداازبرگزاریگهنبارفعالیت
های متنوع و نو دیگــری را نیز برگزار کرد.
تبادل کتاب اقدام جالبی بود که نشان داد می

برترین های این دوره
رشته-رده
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مقام سوم

بسکتبال سه نفره
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آرمان تفت و توابع

فیروز
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جوانان زرتشتی یزد)
پرتاب پنالتی بسکتبال

پدرام مژگانی

پرتاب سه امتیازی بسکتبال

رستم باستانی

فوتسال رده نونهاالن

آرمان تفت و توابع 70

جمشید جم الف

فوتسال رده نوجوانان

آرمان تفت و توابع 70

رستم باغ

فوتسال رده بزرگساالن

نیلوفر رستم باغ

آرمان تفت و توابع

اندیشه رحمت آباد ب

والیبال بانوان

پارسه شیراز

آدریان بزرگ

یاران رامتین(سازمان و باشگاه

والیبال آقایان

اشتاد مریم آباد

یاران رامتین(سازمان و

یاران رامتین(سازمان و باشگاه
جوانان زرتشتی یزد)
یاران رامتین(سازمان و باشگاه
جوانان زرتشتی یزد)

جوانان زرتشتی یزد)
پارسیان

باشگاه جوانان زرتشتی یزد)

توان اینگونه اقدامات را در برنامه های دیگر
انجــام داد و در مورد تبــادل کتاب ،فرهنگ
ســازی کرد .کمیته همچنیــن فعالیت های
دیگری برای سرگرم ساختن بازدیدکنندگان
کوچکتر انجام می داد که می توان به نقاشی
روی صورت اشاره کرد .اما مهمترین فعالیت
های این کمیته برگزاری مسابقات هر روزه"
دارت" بــه صــورت تیمی و نیــز برگزاری
مسابقات داژبال اشاره کرد .این مسابقات که
به مانند سال گذشته با همیاری گروه ورزشی
ورهرام برگزار شــد ،یادآور ظرفیت ورزش
های همگانی و نیاز به فعالیت های ورزشــی
برای تمام سنین بود.
تغییر عمده دیگر جام ،36افزودن رشته کاراته
و البته حذف رشــته دوچرخه ســواری بود.
رشیدی ،هماهنگ کننده جام ،حذف رشته
دوچرخه سواری را به دلیل یکنواخت شدن و
کم انگیزه بودن دیگران برای شرکت در این
رشته می داند .به هر روی قهرمانان این رشته
ورزشی سالها است  5یا  6نام ثابت را به خود
دیده است ..اما افزودن رشته ورزشی کاراته
به رقابت های جام جان باختگان ،توانســت
نماینده حضــور ورزش های رزمی به عنوان
یکی از جذاب ترین رشــته های ورزشــی
به جام باشــد .مندگاری ،دبیــر کانون اضافه
شدن این رشــته را به عنوان یکی از خواسته
های قدیمی دانست و گفت برای برگزاری
بهتر و راحت تر این مســابقات در جام و نیز
حضور بسیار اندک ورزشکاران در دوچرخه
ســواری آن را حــذف کردیــم و کاراته را
افزودیم .کاراته ،ورزشــی در ســال نخست
نه تنها توانســت مورد استقبال  20ورزشکار
از شــهرهای مختلف قرار گیــرد بلکه مورد
اســتقبال بازدیدکنندگان این رشته نیز شود.
فرشــاد سالمتی یکی از داوران این مسابقات
می گوید ":برای ســال نخست بسیار خوب
بود .همه از برگزاری راضی بودند .هم مربیان
این رشته ،هم ورزشکاران و البته تماشاگران
از برگزاری این رشــته تشکر می کردند و از
اجرای این حرکات لذت بردند".
جذابیت جام تنها به کاراته محدود نشده بود.
افزایش حساســیت بازی ها به ویژه در فوتبال
توانسته بود نسبت به سال های پیش جذابیت
این رشته را بیشتر کند .دبیر کانون ،می گوید

بدمینتون بانوان رده نونهاالن

رومینا زره پوش

شقایق بهدینیان

مهرنوش موبد

بدمینتون بانوان رده نوجوانان

شینا سرداری

آتریا زره پوش

ملوینا بهرامی

بدمینتون بانوان رده بزرگساالن

مهسا مهرآیین

چیستا زندخاوری

یاسمن فریدونی

بدمینتون آقایان رده نونهاالن

پیمان گشتاسبی

پارسا دهنوی

بردیا باستانی

بدمینتون آقایان رده نوجوانان

نیما استاد

خشایار کاویانی

بابک نیکدین

بدمینتون آقایان رده بزرگساالن

فرزین رستمی

کیارش شهریاری

شروین کاووسی

بدمینتون دوبل میکس

شروین کاووسی و پریسا زره پوش

شینا سرداری و فرزین

کیارش شهریاری و مهرنوش

رستمی

موبد

تنیس روی میز بانوان

آناهیتا هیربد

میترا نمیرانیان

فرناز آتشبند

تنیس روی میز آقایان رده نونهاالن

ماهان خرمزاد

بردیا کیومرثی

پرهام سالمت

تنیس روی میز آقایان رده نوجوانان

آرشام باوفا

آرش رستمی

کوشا زندیان

تنیس روی میز آقایان رده بزرگساالن

مهرداد کیانشاهی

پیمان جهانگیری

مهرداد پوالدی

تنیس روی میز دوبل رده نوجوانان

پارسامژگانی و پوریا پوروشسب

آرش رستمی و اردشیر

سروش گنجی و پارسا

بهمردی

پاکسرشت

تنیس روی میز دوبل رده بزرگساالن

مهرداد کیانشاهی و رستم سامیا

شهریار کیانشاهی و کامبیز

کالنتری

لریان

فیروزه فرودی و مهرداد پوالدی

میترا نمیرانیان و آرتین

تنیس روی میز دوبل میکس

سهرابی
شطرنج نونهاالن

شروین نمیرانیان

کیوان بختیاری

سروش باستانی

شطرنج نوجوانان

متین مژگانی

سوشیانت پوروشسب

جاوید نریمان

شطرنج بزرگساالن

مازیار بهمردی

آبتین بهمردی

فرشید بختیاری

شطرنج بلیتس

مازیار بهمردی

داریوش کریمدادی

متین مژگانی

شطرنج دوبل

مازیار بهمردی و آبتین بهمردی

مطرنج

مازیار بهمردی

آبتین بهمردی

سپند بلندی

شنای کرال سینه بانوان رده نونهاالن

پریا خادمی

روژین نمیری

پارمین کرمانیان

شنای کرال سینه بانوان رده نوجوانان

پگاه جم ترکی

پانا جم ترکی

رائیتی بهبودی

شنای کرال سینه بانوان رده بزرگساالن

میترا خدادادی

نیلوفر فلفلی

فرانک لر کالنتری

شنای قورباغه بانوان رده نونهاالن

دنیا خادمی

روژین نمیری

پریا خادمی

شنای کرال پشت ،قورباغه رده نوجوانان

پانا جم ترکی

پگاه جم ترکی

رائیتی بهبودی

شنای کرال پشت و قورباغه رده

میترا خدادادی

فرانک لر کالنتری

نیلوفر فلفلی

شنای کرال سینه آقایان رده نونهاالن

تریتا ماوندادی

شایان برومندزاد

آرین دهنوی زاده

بزرگساالن

شنای کرال سینه آقایان رده نوجوانان

شهنام فرهادیان

پارسا گشتاسبیان

پیمان فرهادیه

شنای کرال سینه آقایان رده بزرگساالن

شهاب فرهادیان

خدامراد چهلمرد

خسرو بهمردی

شنای قورباغه آقایان رده نونهاالن

شهنام فرهادیان

پویا فرهی

رادین نمیری

شنای کرال پشت و قورباغه آقایان رده

شهنام فرهادیان

آرین مالی

پارسا گشتاسبیان

نوجوانان

شنای کرال پشت و قورباغه آقایان رده

شهاب فرهادیان

سهراب نجمی

روزبه اورنگی

دومیدانی بانوان رده سرعت

بهار بهزادی

آناهیتا زندیان

موژان فریدونی

دومیدانی آقایان رده سرعت

پویان دمهری

سیاوش مندگاریان

وفا دینیاریان

دومیدانی آقایان رده استقامت

سیاوش مندگاریان

جمشید فالحتی

وفا دینیاریان

دومیدانی امدادی رده میکس

وفا دینیاریان ،مهسا گشوادی،

کیانا غیبی ،شایان خادمی،

سرور هرمززاده ،هومن یزدانی،

پویان مهری ،بهار بهزادی

مهران منوچهری ،آزاده

شایان بهرام شهریاری ،آناهیتا

آذریان

زندیان

بزرگساالن

کاتا درجه (زرد-آبی) رده نونهاالن

نیما کیخسروان

ماهان یزدانی

رامتین قدردان

کاتا درجه (بنفش -مشکی) رده نونهاالن

آرین تیمساری

بهشاد بختیاری

فرید رشیدی

کاراته رده بزرگساالن

آریانوش کشاورزی

کورش فرهی

مهران قندی

بسیاری از بازی های فوتبال به مساوی کشیده
شد و یا با اختالف های اندک پایان یافت.
افــزوده شــدن رشــته کاراته ،توانســت 20
ورزشــکار جدید را به جــام بیافزاید .به طور
کلی جام  ،36حدود  80ورزشــکار بیشــتر
نســبت به جام قبلی داشــت .مندگاری دبیر

کانون دانشــجویان زرتشــتی عمــده دالیل
افزایش را افزوده شدن رشته کاتا و تنیس روی
میز و نیز افزوده شدن تیم های بانوان در والیبال
مــی داند و می افزاید امســال حدود  800تن
شرکت کرده بودند که حداقل در  3سال اخیر
پرورزشکارترین دوره بوده است.

*سی امین دوره جشنواره پیر نارکی برگزار شد
برگزاری ســی امین دوره جشنواره فرهنگی آموزشــی پیر نارکی و همچنین سدره پوشی
گروهی باعث شــد تا شامگاه پنجشنبه  14امرداد و در زمان زیارت همگانی پیر نارکی ،این
زیارتگاه میزبان گروه پرشماری از همکیشان باشد.
بر اســاس اعالم انجمن زرتشتیان تفت و توابع در سی امین دوره جشنواره پیر نارکی از 812
دانش آموز ممتاز و دانشجوی ممتاز یا پذیرفته شده در دانشگاه تقدیر به عمل آمد .هزینه های
جشنوارهامسالبانیکاندیشیمهرداد،میتراومهتابمیزانیان،فرزندانروانشادشاهرخمیزانیان
پرداخت شد.
پیش از برگزاری جشــنواره نیز  6تن از نوجوانان زرتشتی سدره پوش شدند و به جمع بسته
کشتیان پیوستند .در این مراسم دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشتی از فرماندار
مهریز قول آسفالت جاده پیر نارکی را گرفت.
گفتنی اســت دانش آموزان و دانشجویان تهرانی که جایزه خود را دریافت نکرده اند ،برای
دریافت جایزه می توانند به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه کنند.
*دوره بازآموزی آموزگاران دینی برگزار شد
در امرداد ماه سال جاری نیز با هدف هماهنگی آموزگاران کالسهای دینی ،دوره بازآموزی
مربیان برگزار شــد .حدود  90تن از مربیان کالســهای دینی از شــهرهای زرتشتی نشین در
پردیس دانش مارکار گردهم آمدند و در کالسهایی که با هماهنگی کارگروه دینی برگزار
شد ،شرکت نمودند.
میزبانی این دوره نیز همانند سالهای گذشته بر عهده کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد بود
و حضور مهندس رســتم یگانگی نیک اندیشی که برای پیشرفت جامعه زرتشتی تالشهای
فراوانی انجام داده است ،نقطه عطف این کالسها بود.
گفتنی است مربیان کالسهای دینی روزهای  28و  29امرداد ماه در این دوره شرکت کردند و
همچنین در بخشی از زمان کالسها با نحوه برگزاری آموزش مجازی و از راه دور آشنا شدند.
به گفته دکتر اسفندیار اختیاری از اول مهر ماه دوره آموزش مجازی مربیان با ارائه دو درس
روانشناسی رشد و آشنایی با اسطوره ها آغاز خواهد شد.
اهدای کتاب اوستا به خط دین دبیره به تمام معلمان دینی از سوی انجمن موبدان تهران نیز از
دیگر اتفاقات این دوره بود.
*نشست نماینده زرتشتیان با نمایندگان فرهنگیان و کارگران
درروز28امردادماهدکتراسفندیاراختیاریدردونشستجداگانهمهماننمایندگانفرهنگیان
و کارگران استان یزد بود ،تا در جریان مشکالت و خواسته های این دو قشر تاثیرگذار جامعه
قراربگیرد.
در مجموعه خانه معلم ،دکتر اسفندیار اختیاری مهمان گروهی از معلمان ،مدیران و مدیران
آموزش و پرورش اســتان یزد بود که خواســته های خود را در یک نشست دوستانه با دکتر
اسفندیار اختیاری مطرح کردند و از این عضو کمیسیون آموزش مجلس درخواست نمودند
تا همچون همیشه پیگیر خواسته های فرهنگیان استان یزد باشد.
اما در همان روز دکتر اسفندیار اختیاری به خانه کارگر استان یزد نیز دعوت شد و در جمع
فعالین کارگری حضور یافت و در جریان دغدغه ها و مشــکالت جامعه کارگری نیز قرار
گرفت تا بتواند با کمک مجمع نمایندگان استان یزد این خواسته ها را پیگیری کند.
* رتبه های زیر  1000زرتشتیان در کنکور سراسری
با اعالم نتایج کنکور ،بار دیگر جامعه زرتشتیان نیز شاهد رتبه های درخشانی بود که برخی این
رتبه ها را در اینجا می آوریم:
کیومرث توکلی در رشته علوم تجربی رتبه  125منطقه 338 ،کشور
آرزو غریب شاهی در رشته ریاضی فیزیک رتبه  124منطقه 428 ،کشور
سپهر خادمی در رشته ریاضی فیزیک رتبه  446منطقه و  710کشور
مهسا خدادادی در رشته ریاضی فیزیک رتبه  ۶۶۶منطقه و  1082کشور
فرهاد خدادادی در رشته ریاضی فیزیک رتبه  901منطقه  1477کشور
افروز ایرجی در رشته ریاضی فیزیک رتبه  921منطقه و  3100کشور
پرهام افشاری در رشته ریاضی فیزیک رتبه  683سهمیه و رتبه  3234کشور
* دو اردو در امرداد ماه
روزهای  17تا  24امرداد ماه به همت جوانان پرتالش کانون دانشــجویان زرتشــتی ،ســی و
هشتمین دوره اردوی دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور در مارکار تهرانپارس برگزار شد.
 27تن از دانش آموزان  14تا  18سال زرتشتی در این اردو شرکت کردند ،گروه بندی شدند،
با کمک سرپرست و هموندان کانون کارگروهی را تجربه کردند ،در زمینه های مختلف با
یکدیگر به گفتگو نشستند ،بازدید ،کالس آموزشی و ...از جمله برنامه هایی بود که در این 8
روز خاطره انگیز تجربه کردند.
گفتنی است امسال برای نخستین بار به جای برگزاری آیین سدره پوشی گروهی ،مراسم جشن
خوانی برای سالمتی تمام شرکت کنندگان اردو برگزار شد.
از سوی دیگر گروه بهبود کیفیت آموزشی که چند سالی است برای باال بردن کیفیت آموزشی
مدارس زرتشتی تالش می کند .امسال در روزهای  27تا  29امرداد ماه چهارمین اردوی خود
را برای دانش آموزان کالسهای چهارم تا ششم دبستان برگزار نمود .افزایش کارگروهی و
آشنایی با مهارتهای زندگی هدف این اردو بود که در مجموعه مارکار تهرانپارس برگزار شد.
* نایب قهرمانی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی در لیگ بسکتبال یزد
جوانان بسکتبالیست زرتشتی در قالب تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد در مسابقات
قهرمانی بسکتبال بزرگساالن استان یزد (جام شادروان کردی) موفق به کسب مقام دوم شدند.
در مرحله گروهی این مسابقات با کسب  4پیروزی در جایگاه نخست ایستادند ،سپس در دو
دیدار یک چهارم و نیمه نهایی نیز خوش درخشیدند و با اقتدار راهی فینال شدند.
بازی فینال بین دو تیم قدرتمند سازمان و باشگاه و پیتزا نوژ شامگاه  27امرداد ماه در تاالر تختی
یزد برگزار شد ،دکتر اسفندیار اختیاری و شریعتی رئیس سازمان ورزش و جوانان استان یزد
از تماشگران ویژه این بازی بودند.
رقابتی که با وجود تشویقهای همکیشان زرتشتی در نهایت به سود پیتزا نوژ به پایان رسید ،در نهایت
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد با نتیجه  61-72مغلوب شد و از کسب قهرمانی بازماند.

سی سال از شهادت جهانبخش نمیرانیان گذشت
 19شهریور ماه امسال سی سال از درگذشت
زنده روان جهانبخش نمیرانیان می گذرد .وی
فرزند بهمرد نمیرانیان و همایون نمیرانیان بود
کــه اول امرداد ماه  1338در نصرت آباد یزد
متولد شد و از شش سالگی به همراه خانواده
بــه تهران آمد و تا دیپلم در تهران به تحصیل
پرداخت و پس از آن در ســال  57در رشــته
اقتصاد دانشگاه اصفهان پذیرفته شد .وی پس
از وقفه انقالب فرهنگی توانســت در ســال
 64مدرک لیســانس خود را از این دانشگاه
دریافت کند ،ســوم بهمن ماه  64به خدمت
ســربازی رفت و پس از طــی دوره آموزش
مقدماتی در پادگان  01تهران و آموزشــگاه
توپخانــه صحرایی اصفهان با درجه ســتوان
دومی و فرمانده گردان در لشــکر  92زرهی
اهواز در امــرداد  1365به منطقه عملیاتی فاو
اعزام شــد .حدود  40روز بعد هنگام عبور از
رودخانه اروند رود در اثر انفجار به شــهادت
رسید.
زنــده روان جهانبخــش نمیرانیــان دارای
یک برادر و دو خواهر اســت .میترا ،خواهر
کوچــک وی در مورد وی می گوید :زمانی
که برادرم شــهید شــد ،من  15ســال بیشــتر
نداشتم با این حال به یاد دارم همیشه از لحاظ
اخالقی مورد تحسین خانواده و آشنایان بود.
وی بسیار خانواده دوست و فعال بود و عالوه
بر این در کلیه مراسم ها و برنامه های مختلف
زرتشتیان شرکت می کرد .در دوران تحصیل
خود در اصفهان نیز در خانه زرتشتیان اصفهان

به همراه دیگر دانشجویان بسیار فعال بود و در
کانون دانشجویان زرتشتی هم در اتاق عکس
فعالیت می کرد.
پدر روانشــاد جهانبخش نمیرانیان که حدود
 2ســال پیش درگذشــت به یاد وی ســالن
جهانبخش نمیرانیان را در نصرت آباد ساخته
است .امســال نیز به مانند ســال های گذشته
آیین ســالگرد درگذشت وی در این سالن و
در نصرت آباد یزد نیز برگزار می شود.

دکتر اسفندیار اختیاری برای نهمین بار به ریاست
کمیته پژوهش و فناوری مجلس انتخاب شد
دکتر اســفندیار اختیــاری ،نماینده
ایرانیان زرتشتی که در  8سال مجالس
هشتم و نهم ریاست کمیته پژوهش و
فناوری مجلس را بر عهده داشت ،در
مجلس دهم و برای نهمین بار به این
سمت انتخاب شد .این در حالی است
که در مجلس دهــم دکتر عارف نیز
در کمیته پژوهــش و فناوری مجلس
حضور دارد.
مسئولیت پژوهشی دانشگاه یزد ،معاونت پارک
علم و فناوری یزد ،عضو هیات امنای کمیسیون
دائمی فناوری کشور ،عضو بنیاد ملی نخبگان
و انجمن نانوفناوری کشور بخشهایی از سابقه
پربار دکتر اســفندیار اختیاری است که باعث
شد تا بار دیگر و به اتفاق آرا به ریاست کمیته
پژوهش و فناوری مجلس انتخاب شود.

بررسی چگونگی حذف نگاره فروهر
چگونگی حذف نگاره فروهر ســالن
شورای شهر یزد در هیات حل اختالف
بررسی می شود.
نگاره “فروهر” بر دیوار ســالن جدید شورای
شهریزد ،در ســکوت اعضای شورا ،چند ماه
گذشــته پاک و با نقــوش دیگری جایگزین
شده اســت ،اما با علنی شدن پاک کردن آن
و پیگیری های انجام شده ،قرار است در هیات
حل اختالف این موضوع بررسی شود.
ماجرا از زمانی آغاز شد که فیلم پاک کردن
نگاره “فروهر” در ســالن جدید این شورا که
توسط رئیس شورای شهر یزد انجام می گیرد،
در شبکه های مجازی پخش شد .با پخش این

فیلم و پیگیری های انجام شــده مشخص شد
که این عمل چند ماه قبل انجام شده و اعضای
شورای شهر یزد نیز در برابر این عمل سکوت
کــرده اند ،ضمن این که نقــوش دیگری نیز
جایگزین آن شده است.
البتــه با توجــه به در پیــش بــودن انتخابات
شوراهای شهر ،قرار است استفاده از این سالن
به دوره بعدی شورا موکول شود.
با پیگیری های انجام شــده و به دنبال دستور
استانداریزد ،معاون سیاسی امنیتی استانداری با
بیان اینکه تغییر نقوش دیوار شورای شهر بدون
هماهنگی بوده است از عدم گشایش این سالن
تا بررسی مشکل پیش آمده خبر داد.
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خــبرهای کوتاه

خبــر

3

گــزارش
ازآخرین باری که فرصت شــد تا باهم گپ بزنیم چهارســالی گذشته و شرایطش نسبت به دیدار قبلی خیلی متفاوت تر شده است  .در روزهایی که
مشغول ضبط برنامه ای برای گروه کودک و نوجوان بود از آرزوهایی صحبت می کرد که امروزه تقریبا به آن دست پیدا کرده است .آرزوهایی که
با سختی و تنهایی و بیکاری همراه شد تا امروزه بتواند به عنوان یکی از کمدین های مطرح تلویزیون شناخته شود .در روزهایی که آنتن صداوسیما
انقدر بیننده ندارد ،روزهای پنجشــنبه تا شنبه مردم عاشقانه پای برنامه دورهمی می نشــینند تا بتوانند در کنار هنرمندان محبوب و دوست داشتنی
کاراکتر "قیمت" را در هنرنمایی این دوســت ببینند .هنرمندی که این روزها حتی به مهران مدیری هم گیر میدهد و آنرا ســوال پیچ میکند .در
گفتگو با "پیله" سال های نه چندان دور استان یزد تا کاراکتر " قیمت" این روزهای آنتن سراسری  ،بارها بغض و لبخند را توامان شاهد بودم.
دوستی که پس از تالش  18ساله به اوج موفقیت وشهرت رسیده و باعث افتخار ماست  .در گفتگو با سروش جمشیدی به اتفاقات پس از شروع کار در
تلویزیون می پردازیم ُ:

* از آخرین بــاری که دیدمت
در حال ضبط برنامه شــادونه در
ســرزمین دونه ها بعنوان صدای
یکی از عروســکها بودی  ،ولی بعد
بعنــوان مجری در همیــن برنامه
دیده شدی  .داستان مجری گری
تو چی بود؟

درآن روزهــا کــه برنامــه خاله شــادونه
ضبط میشــد من بعنوان صــدای یکی از
عروسک ها مشــغول بودم تا اینکه حادثه
ای ناخوشــایند در جشــن خاله شــادونه
شــهرخرمدره اتفــاق افتاد و تعــدادی از
کــودکان دچــار حادثه شــدند .طبیعتا به
خاطــر آن اتفاق حواشــی زیــادی برای
مجری برنامه و دســت انــدرکاران پیش
آمــد .و چون برنامه باید مــی رفت روی
آنتن از طــرف تهیه کننده قرار شــد من
اجرای برنامه رو برعهده بگیرم و به همین
دلیل بطور ناخواســته ،شــدم مجری این
برنامه .
در آن روزها حساســیت ها بخاطر حادثه
پیش آمده زیاد بــود و طبیعتا برای اجرای
چنین برنامه ای که به مدت دوســال خانم
زارعی بــه خوبی از عهده آن برآمده بود ،
کار ســختی پیش روی داشتم و برای بچه
ها ســخت بود که جای خالی خاله شادونه
رو بپذیرنــد وخیلــی برای بچــه هایی که
منتظر دیدن خانم زارعی بودند  ،اون روزها
خوشــایند نبود ومن تنها به خاطر کســب
تجربه این ریســک رو کردم و حدودا 25
روز اجرای این برنامه رو برعهده داشتم.
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* تجربه مجری گری و صداپیشگی
چطور بود ؟

کســب تجربــه را به هر قیمتی دوســت
ندارم .عالقه دارم هــرکاری که میکنم
برایم در حــد معقولی قابل قبول باشــد
و مخاطــب مــن را بپذیرد .هیــچ زمانی
به صداپیشــگی یــا مجری گــری فکر
نمیکــردم و مجری بــودن در آن زمان
برایم بــه نوعی بازیگری بــود و درکار
اجرا بیشــتر بــازی می کــردم و مجری
صــرف نبــودم  .در کل فضــای اجرا و
کارکــودک  ،ایده آل من نبوده و حتی
بعــد از به دنیا آمدن پســرم  ،دیگر کار
مرتبط با کودکان نداشتم .

* ولی بخاطر دارم که کار با کودک
را دوست داشتی  .درست میگم ؟

بله ،هنوز کار با کودکان را دوست دارم.
من نزدیک چهارســال در برنامه شــادونه
حضور داشتم و دلیل اصلی حضور من در
این برنامه صداپیشگی عروسک می دونه
بود  .و در این مدت  ،برنامه بازیگر مهمان
داشت که خود ما هم هرازگاهی بازی می
کردیم  .من هم دغدغه اصلی ام همیشــه
بازیگری و آن هم در ژانر کمدی بوده و
انجام کارهای دیگر همچون صداپیشگی
یا مجری گری تنها بخاطر کســب تجربه
بود .

* برنامه خاله شادونه بعنوان اولین
کار تو برای صدا وسیما در تهران
بود ؟

4

نه ،پیش از برنامه خاله شــادونه  ،در سال
 88برنامه  75قسمتی برای شبکه جام جم
کارکردم به اســم "قشنگتر از ستاره ها "
و بعد از این مجموعه هم دو تله فیلم برای
تلویزیون کارکردم.

* فیلــم کفش هــم در همان
دوران ضبط شد ؟

کفش را من در همین دوران خاله شادونه
بازی کردم .فضای فیلم بیشتر همان فضای
کودک بود و شخصیت اصلی فیلم پسر و
دختر کودکی بود و در چند سکانس هم
من حضور داشتم.
و بعــد از خالــه شــادونه و کفــش  ،فیلم
تعطیــات دوســت داشــتنی بــود  ،که
توانســت جایــزه بهترین فیلم جشــنواره
کــودکان را بگیــرد ولــی اجــازه اکران
عمومی پیدا نکرد:
تعطیالت دوســت داشــتنی از تولیدات
سیما فیلم بود که از یک سریال ده قسمتی
که در شبکه تهران پخش شده بود  ،فیلمی
سینمایی ساخته شد که در بخش فیلم های

پیشنهاد دادند .البته خیلی روی من حساب
بازنکرده بودند  .اتفاقا اولین ســکانس من
در فضای بیــرون اتفاق می افتــاد .بعد از
این سکانس بود که به مصطفی کیایی که
بعنوان فیلمنامه نویس بود گفتند که ادامه
این نقش نیز نوشته شود و پررنگ تر نشان
داده شود.

* حس خودت پس از اینکه برای
این نقش انتخاب شدی چی بود؟

حالــم کــه خیلی خــوب بود ولــی اگر
ســعید آقاخانی از من شــناخت داشــت
هیچوقــت ایــن نقش رو به من پیشــنهاد
نمیداد .مطابق معمول مــن تجربه کردن
را دوست داشتم ولی بازهم چون دغدغه
مــن کمدی بود  ،کمی ایــن نقش منفی
برایم عــذاب آور بود.فکر می کنم اگر
سعید شناخت بیشتری از من داشت نقشی
که به حال هوای کمدی می خورد را به
من پیشــنهاد میداد .ولی چیزی که بیشتر
مورد توجهش بود شــخصیتی با فیزیک
بدنی کوچک بود که بدنبال کار خالف

گفتگو با سروش جمشیدی

کاراکتر قیمت " دورهمی " مهران مدیری
ویدیویــی جشــنواره کــودکان اصفهان
نمایش داده شــد که هم بهترین فیلم شد
و هم توانســت جایزه بهترین بازیگری را
تصاحب کند.

* بعد از ژانــر کودک وارد یک
نقش منفــی وجدی درســریال
خــروس به کارگردانی ســعید
آقاخانی شــدی  .چطور وارد این
سریال شدی؟

بــه همراه یکی از بچه های همان ســریال
ســری به پیــش تولیــد برنامــه زدیم .من
آشنایی قبلی با سعید آقاخانی نداشتم ولی
در همان بازدید ایشان هم حضور داشت و
کمی بایکدیگر گپ زدیم وهمان دوست
من  ،بنــده را بعنوان بازیگر بــه آقاخانی
معرفی کرد و از او خواست که اگر نقشی
در ســریال دارد به من بدهد و ســعید هم
گفت اگر کاری بود خبر میدهم.
مــن از این اتفاقات برایم زیــاد افتاده بود
و تقریبا اینگونه صحبت هــا برایم عادی
شــده بود .در هر فیلمی که بازی میکردم
کارگردان طوری بامن برمی خورد میکرد
که فکر میکردم همیشــه نقش یک  ،فیلم
بعدی برای مــن خواهد بــود در حالیکه
همیشــه منتظر بودم و اتفاقی نمــی افتاد.
بــرای همین هــم صحبت هــای آن روز
خیلی خوشحال کننده نبود.
چند روز بعد تماســی گرفته شد که سعید
آقاخانی دوست دارد تا دیداری دیگر بامن
داشته باشد که خیلی باعث خوشحالی من
شــد .ســریال خروس برای نوروز نوشته
شده بود و روزی که من به پیش آقاخانی
رفتم کار سریال شروع شده بود و فیلمنامه
همزمان داشت نوشته میشد و همانجا نقش
منفی سریال را درکنار حمید لوالیی به من

و شر می گشت.
متاسفانه سریال خروس به نوروز نرسید و
در ماه رمضان کار  15قسمتی چهل دقیقه
ای نصف شد و اصال کار دیده نشد و منی
که خیلی امیدوارم بودم پس از پخش این
ســریال اتفاقی خوب برایم رقم بخورد ،
هیچ اتفاقی برایم نیفتاد.

* حتی دوست داشتی یک نقش
جدی هم بهت پیشنهاد می شد؟

آره چــرا که نه  .یــک زمانی دغدغه ات
این می شــود که فقط باشــی هرچند که
به دغدغه اصلیت نمی رســی .باید باشی
که خودت را جا بیندازی و دیده شــوی.
همانند همین امروز که در دورهمی دیده
شدم و منو بیشتر شناختند.

* در زمانهایــی کــه مدت زمان
طوالنــی بیــکار بــودی  ،مجبور
بودی تا دوباره به تاترهای کمدی
برگردی  .آیــا این رفتن به عقب
برایت بحساب نمی آمد؟

از ایــن جهــت که مجبــور بــودم برای

گذران زندگیم دوباره به تئاتر برگردم از
جهاتی سخت بود وگرنه بازی کردن در
نمایش را عاشــقانه دوست دارم .سختی
کار تئاتــر این بود کــه کارهای کمدی
امروزه متاسفانه نه میزانسن خوبی دارند
و نه کارگردانی و داســتان خوبی .همین
باعث می شــد که حضور من در نمایش
های طنز با سختی همراه باشد.

* ولی حضور در سریال خروس
باعث شــد که دیده شوی و بعدها
کارهای بهتری ازتو ببینیم؟

مــن خروس رو در ســال  91کار کردم و
بــه پخش امرداد  92رســید .بعد از پخش
خروس هیچ اتفاقی برایم نیفتاد تا مهر 93
برای درحاشیه(. )1
خروس تاثیری در رســیدن من به مهران
مدیری نداشت .یکســال بعد از خروس
تلــه فیلــم " زیرنیم کاســه" رو با وحید
حســینی کارکــردم  .در ایــن بین وحید
حســینی چندین تلــه فیلــم کارکرد که
بابت هرکــدام هم با مــن تماس گرفت
کــه یکــی از آنها مصادف شــد با فوت
پدرم که انجام نشــد و مابقی هم وقتی به
قرارداد میرســیدم تهیه کنندگان میگفتند
که ما برای این فیلم  ،چهره های شناخته
شــده میخواهیم و واسه همین من سهمی
از ایــن کارها نبردم .زیر نیم کاســه را
برای عید غدیر ســال  93بعنوان دســتیار
کارگردان کتایون درخشــان کارکردم.
در حال پیش تولید همان کار  ،درخشان
به من گفت که مهران مدیری دارد برای
کار جدیــدش  ،بازیگر میگیرد که من به
ایشــون گفتم که مهران مدیری همیشــه
آدمهــای خودش رو دارد و قرار نیســت
آدم جدیدی بگیرد.
درخشــان گفت که من با پوپک مظفری
دســتیار برنامه ریز مهران مدیری صحبت
می کنم و بــرو ،هم یک بازی کوچکی
مــی کنــی و فرمــی هــم پر میکنــی که
من گفتم بســه هرچی فرم پــر کردم که
درخشان به من گفت که این فرم فرق می
کند .تو داری واســه مهران مدیری فرم را
پر می کنی و ضرری نداره.
خالصه با مظفری صحبتی شــد و دوبار با
ایشون قرارگذاشتیم که خود مظفری بامن
تماس گرفتند و بدالیلی قرار رو کنســل
کردنــد .آخرین بــاری که بامــن تماس
گرفتند گفتند که آخرین روزی است که
فرم و ویدیومی گیریــم و بعد از آن قرار
است کار تولید شروع شود.
خالصه من رفتم آنجا و فرمی رو پرکردم
و قرار شد ویدیویی هم از من گرفته شود.
بــا توجه به اینکه من چندین ســال فرم پر
کرده بودم وخیلی اهمیت داده نشــده بود
بی اعتقاد شــده بــودم و عمال برایم دیگر
اهمیتی نداشــت .در این ویدیو من گفتم
کــه از ســال  77دارم کار می کنم و همه
اش منتظرم تا اتفاقی برایم بیفتد .
بعــد از ضبط ویدیو به منزل مــادرم رفتم و
بهش گفتم که مادر من امروز جایی رفتم ،
می خواهم برایم دعا کنی  .دو روز بعد به من
زنگ زدند که مهران مدیری خواسته است

گـزارش

که گذشته ام را فراموش نکنم .همان طور
کــه لطف و مهر آدمهــا رو فراموش نمی
کنم و یادم نمیرود که از کجا آمده ام  ،بی
مهری های آدمها رو هم فراموش نخواهم
کرد.

*به یاد دارم کــه قبال گفته بودی
اولین نقشــی رو که بازی کردی از
طرف پدرت به تو داده شــده بود.
امروز که پدرت در این دنیا نیست
چه حسی داری؟

واقعیت این است که فوت پدرم در بدترین
روزهــای کاری من اتفاق افتاد .من بیشــتر
ناراحت این هستم که اگرپدرم این روزها
بــود مطمئنم خیلی خوشــحال بــود و من
دوســت داشــتم تا عزیزی که من را به این
مسیر راهنمایی کرد امروز حضور داشت و
من را می دیــد .هرچند که میدانم روحش
امروز شاد هست.

* در فضــای مجازی هم تا حدی
فعال هســتی  .نظرت در این مورد
چیست :

فعالیــت مــن در فضای مجازی بیشــتر در
جهت شناســاندن خودم به مردم هســت و
تــاش دارم تا آیتمهایی که کارکرده ام را
برای مردم به نمایش بگذارم تا باعث شادی
آنها شــوم و از طرفی تالش نویسندگان و
کارگردانــان هــم از طریق این اشــتراک
گذاری بیشــتر دیده شــود .البته مشکالت
فضای مجازی و سوتفاهمات آن گریبانگیر
من هم می شــود و در حــال مجادله با آنها
هم هستم.

*آیا تــا بحال شــده مابین اینهمه
سختی هایی که کشیدی به این فکر
کنی که کاش همان رشته دانشگاهی
برق را خوانده بودی و وارد مشکالت
این چنینی نمی شدی ؟

من اگــر بازهم برگردم بــه همان روزها
همیــن راه و مســیر رو انتخــاب میکنم .
هیچوقت پیشمان نشــدم و بشدت اعتقاد
دارم که اگر قرار اســت یکبــار زندگی
کنیــم  ،چه بهتر همان راهــی را در پیش
بگیریم کــه در آن مســیر حالمان خوب
اســت .با اینکه در این بین خیلی ســختی
کشــیدم ولی راهی که در پیــش گرفتم
برایم راضی کننده بوده است.

*در این مســیری کــه آمدی آیا
احساس دین به کسی داری ؟

حــال امروزم را بعد از خدا ،مدیون مهران
مدیری عزیز هستم که به من اعتماد کرد و
تا زنده ام لطفش را فراموش نخواهم کرد.
از طرفی مدیون آن دوســتانی هم هســتم
کــه در حقم بــی مهری کردنــد و باعث
شــدند راهم را عوض کنــم و در این راه
قرار بگیرم .ممنون دوستان زیادی از جمله
خانم درخشــان هســتم که محبــت آنها،
امروزه من را رقم زد.
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تا من را ببیند .به خودم گفتم که چقدر دعای
مادرم زود جواب داد.
لحظــه اول مالقاتــم را با مهــران مدیری
هیچوقت فراموش نمی کنم .به دفتر مدیری
رفتــم و وقتــی وارد اتاقــش شــدم به من
گفت:بیا جلو قند و اینجا بشــین .بعد کمی
از کارهایم برایش گفتم و گفت انشااهلل در
ایــن کار اتفاق خوبی مــی افتد .بعد از این
ماجرا روی پای خودم بند نبودم .بعد برای
یک قســمت از " درحاشیه ( " )1بعنوان
یکی از دوســتان مهــران غفوریــان با من
تماسی گرفتند.
درست در روز اول کار " درحاشیه " و در
شلوغی روز اول که من پر از استرس بودم ،
بعد از انجام کار به من گفته شــد که خوب
بــودی  .آن لحظه خیلی حالــم خوب بود .
در یــزد تا به امروزکه بر روی آنتن
برای کسی که آرزوی دیدن مهران مدیری
شبکه نسیم و در کنار یکی از شناخته
رو داشت این اتفاق خیلی خوشایند بود .بعد
شده ترین کارگردانان طنز هستی ،
از این ســکانس حتی اگر اتفاقی نمی افتاد
همین تحسین و بوسه مهران مدیری برگونه با رفتن جواد رضویان همراه شــد .خیلی روزهای سختی رو گذروندی
 .در این مورد چه حرفی داری و با
ام بسیار ارزشمند بود .با اتمام این قسمت من ماجرا چی بود؟
با گروه و مهران مدیری خداحافظی کردم و من وقتی به ســه شــو اضافه شدم که جواد این تناقض اجتماعی چطوری کنار
در حالیکه در آن لحظه داشتم به خاطره بودن رضویان و تهیه کننــده رفته بودند و اضافه میای؟
درکنــار مهران مدیری فکر میکردم،ســوار شــدن منهم بدلیل اتمام درحاشــیه و آزاد در دورانی که مشغول فعالیت هنری در یزد
ســرویس شــدم تا به منزل برگردم  ،همین شــدنم بود .ســه شــو کاری بود که تا آن بودم کم لطفیهایی که به من شد باعث شد
لحظه خانم پوپک مظفری صدایم زد و بهم زمان خیلی دیده نشــده بــود و منهم خیلی تنهایــی به تهران بیایم و در شــرایط خیلی
گفت  :سروش آقای مدیری بهم گفتند که دودل بــودم کــه آیا وارد شــوم یــا خیر؟ سخت در حالیکه منزل مادربزرگ زندگی
نود قسمت را باهات قرارداد ببندم اتفاقی که نزدیــک نوروز بود که بچه های نویســنده میکــردم  ،بدنبال کار در تهــران بودم .کم
باعث بهت من شد و بغض در نگاهم نشست .بامن تماس گرفتند و بــا اینکه نگران بودم لطفی دوستان یزدی که امروزه مدام به من
متاســفانه بدلیل مشــکالتی که بــرای در که بعد از درحاشیه کار ضعیف نکنم وارد میگویند پرچم یزد را باال برده ام باعث شد
حاشــیه پیش اومد طرح عوض شد و عمال کار شــدم و اون آیتم گــزارش مردمی را به تهران بیایم .
درحاشــیه نصفه نیمه ماند و قسمت نشد در کار کــردم که خیلی مورد قبول واقع شــد در آن دوران دوســت نداشــتم در جا بزنم
البته ســاعت بد پخش باعث شد آنقدر که تــا حداقل در مملکت خــودم جز بهترینها
این کار حضور داشته باشم.
باشــم و بهمین دلیل یــزد را رها کردم .در
* وقتی تولید درحاشیه متوقف شد انتظارم بود  ،مورد توجه قرار نگیرد.
و فرصت نشد تا حضور بیشتری داشته * دورهمی هم با حاشیه روبرو شد شــرایطی که زندگی برایم بســیار سخت
 .چرا برنامه هایی که تو کارمیکنی بــود و در حالیکه درآمد آنچنانی نداشــتم
باشی  ،چه احساسی پیدا کردی؟
خیلی حالم بد شــده بود ولــی با ما تماس تماما با حاشــیه بــوده و آیا از این در تهران ماندگار شــدم .بــه تمامی دفاتر
فیلمســازی سرمیزدم و چشم بسته فرمها رو
گرفتنــد که طرح عوض شــده ولی شــما اتفاق خوشحال هستی ؟
هستید .عمال قرار تست گریم هم گذاشتند .بعد از اتفاقاتی که برای محراب قاسم خانی پر میکردم.نزدیک به سه سال در مدرسه ها
برایم محرز شــد که میتوانــم در ادامه کار افتاد و بطور خیلی عجیبی کنار گذاشته شد برای کودکان کار میکردم  .کار با کسانی
حضور داشته باشم اما در حاشیه ( )2هم که تصمیمــی بر اجرای مهــران مدیری گرفته که وقتی میدیدند به آنها احتیاج دارید همه
پیش کشیده شــد هنوز حضور من با ابهام شــد که کار را بعنوان مجری و کارگردان جوره ازت اســتفاده میکردند و این شکل
ادامــه بدهــد و بعد از اینکه کار را دســت کار تنها برای سه چهار هزارتومان دستمزد
همراه بود.
*در این بین یکدفعه با " عطســه " گرفــت تصمیم گرفت تــا تغییراتی ایجاد بود.
وارد کارهای مهران مدیری شدی شــود که اضافه شــدن من یکی از انها بود .از تمامی اون فرم نویسیها فقط انتظار نصیبم
نقشی که در این برنامه اضافه شد طبق گفته بود و خیلی از وقتها برای اینکه مادر بزرگم
که باعث شد شناخته شوی:
عطســه یک مجموعه آیتمی ده قســمتی دوســتان بخاطر اینکه مــن وارد این برنامه ناراحت نشــود می رفتم گوشه ای و گریه
بود که بین در حاشــیه یــک و دو اتفاق شــوم نوشته شــده بود واز این بابت ممنون می کــردم .در همان روزهــا هیچکدام از
افتــاد  .از طــرف مدیــری با مــن تماس مهران مدیری هســتم .نقش قیمت براساس بچــه های همکار در یــزد حالی ازمن نمی
گرفتند کــه برای این مجموعــه انتخاب همان آیتم کارواش عطسه نوشته شده بود پرسیدند در حالیکه من برای آنها سریال و
شــدی  .در ایــن مجموعه تنهــا دو عضو ونشان دهنده آدمی است که اصرار به انجام نقشــهای خوبی بازی کرده بودم .و امروزه
جدید حضور داشتند که یکی از آنها من کارهــای خودش دارد و بــه هرچیزی پیله می بینید که من برای همان ها باعث افتخار
شــده ام ومدام حالم را میپرســند و تالش
بودم .مابقــی بازیگران از هنرپیشــه های میکند.
قدیمی و شــناخته شــده ای بودند که در * مثــل اینکه نقش پیله از یزد تا به دارند تا خودشان را با من آشنا نشان دهند.
کارهای مهران مدیری بارها درخشــیده حاال همواره همراهت بوده و قرار همان افرادی کــه در آن روزها معلوم نبود
کجا هستند .
بودند .ایــن اتفاق برای من بســیار باعث نیست دست از سرت بردارد:
خوشــحالی بــود .و اتفاق بهتــر اینکه در دقیقا این شخصیت پیله که من با ان در یزد ولی در مورد تناقــض امروزه  ،باید بگویم
ایــن مجموعــه آیتمی رو بــازی میکردم معروف شدم تا حدودی شبیه خودم هست .که خیلی روزهای سختی را دارم سپری می
کــه تنها خودم حضور داشــتم  .آیتمی با من خودمم هم در کارهایم وقتی به چیزی کنــم .تغییر و تحوالتی از لحاظ سیســتمی
عنــوان اســتعدادیابی که عمال روبروی گیــر میدهم بــه راحتی آنرا رهــا نمیکنم .برایم بوجود آمده که هنوز برایم قابل هضم
مهران مدیــری و ســیامک انصاری قرار شخصیت قیمت هم از ان دست آدمهاست نشــده است .این تغییر نگاه اجتماعی باعث
شده با خودم فکر کنم که چکار باید کرد
داشــتم وفقط صدای آنها پخش میشد و که مدام در حال گیر دادن است.
منهم باید پاســخگوی ســواالت آنها می *شخصیت قیمت خیلی شبیه همان تا کار درستی باشد و چطور باید رفتار کرد
که باعث سواســتفاده نشود .خیلی دوست
بــودم .این آیتمها بهمــراه آیتم کارواش شخصیت سه شو است :
بسیار صدا کرد و باعث شد شناخته شوم .تا حدودی اینطور هســت کــه میگی .البته دارم مثل گذشــته ام باشم ولی شرایط فرق
*می رســیم به در حاشــیه ( )2و کاراکتری که در سه شو داشتم آدم بدبختی کرده و من دوست دارم تا برخوردم درست
حضور تو از اواسط این سریال که با بود که خیلی اتفاقات را ساده نگاه میکرد و باشد و عالقمندم تا دیگران هم شرایطم را
رفتن تعدادی از هنرپیشه ها همراه مثبــت و راضی بود ولی قیمت شــخصیتی درک کنند.
است همراه با خورده شیشه و شیطنت .البته * ظاهراً خیلی عالقه ای به فراموش
شد :
نزدیــک به یکســال من منتظر در حاشــیه میمیک صورت و شکل و فرم هردو تقریبا کردن بی مهری ها نداری؟
من که فرد خاصی نیستم و خودم را بزرگ
( )2بودم و بازهم شــرایط ســخت شــروع شبیه هم هست.
شــد .هیچ قطعیتی در کار وجود نداشت و *از سریال عاروس و کاراکتر پیله نمی بینم ولی همیشه اخالقم اینگونه بوده
از طرفی من حتی نمی توانســتم وارد کار
دیگری شــوم  .این بالتکلیفی خیلی به من
فشــار آورده بــود و بدون هیــچ درامدی
زندگیم داشــت میگذشــت .ولــی اعتقاد
داشتم که آن اتفاق خوب قرار است بیفتد.
از قســمت دوازدهم من وارد کار شــدم و
در ســه قسمت کارکردم که نصراله رادش
به دلیل مشــکالت شخصی رفت وبعد هم
بدلیل اتمام قرارداد مهران غفوریان و جواد
رضویان و شــروع قرارداد کار دیگری که
بســته بودند ،آنها جدا شدند .ادامه کار من
ماندم و ســیامک انصاری  .البته دوســتان
دیگــری هم بودند ولی نقش من به ســبب
نبود این دوســتان پررنگ تر شــد .کاری
که بســیار با اســترس همراه بود چون نبود
بازیگران اصلی و ســتون های این ســریال
کارمن را سخت تر می کرد وخداروشکر
که موفق بودم و سریال خیلی دیده شد.
* اضافه شدن تو به " سه شو " هم
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فـرهنـگ
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 -1اخالق چیست؟
اخــاق از کلمــه ی خلق اســت و معنای آن
ویژگی هــای ثابت ودائمی درونی هرکســی
اســت ،اصطالحاً در زبان عامیانــه می گویند
فالنی اینجوری است مهربان و بخشنده یا اینکه
حسود وبخیل .هر دوی اینها جز صفات درونی
انسان است به آن خلق انسان هم میگویند ،وقتی
که کلمه اخالق را بکار می بریم منظورمان تمام
ویژگی های دورنی است که باعث بروز گفتار
و رفتاری از انسان می شــود ،این ویژگی های
درونی انسان می توانند خوب باشند یا بد ،مثل
حســادت و دروغگویی ،اسم هر دو این موارد
خلق اســت یا اخالق ،بنابرایــن اخالق اعم از
صفات خوب وبدی اســت که در درون انسان
ریشــه دوانده اســت .این تعریف اخالق رابطه
بین اخالق با گفتار و كردار انســان را نشان می
دهد .ما انسانها بیشتر کارهایی که انجام میدهیم
یا حرفهایی که می زنیم یا رفتاری که از ما ســر
می زند به صورت خودكار اســت و ما درباره
آنها فکر نمی کنیم ،و آنر ا انجام می دهیم.
علت آن چیســت؟ علتش این اســت که هر
آدمــی در درون خودش ویژگی های دارد که
بــه آن خصلت هــای اخالقی مــی گویند این
خصلت هــای اخالقی موتور محــرک كردار
وگفتار انســانها اســت .يعني کسی که حسود
هســت به محــض دیــدن متوجه می شــود و
حسادت می کند برای مثل به محض اینکه ببیند
دوســت و همکارش یاهم کالسی او در کاری
جلوتر از اوســت ناخودآگاه حرفی می زند یا
کاری انجــام میدهد که بیانگــر روحیه درونی
اوســت پس می توانیم بگوییم رفتــار و گفتار
مابخش عمده اش بر می گردد به اخالق ما و ما
به راحتی می بینیم که بخش زیادی از گفتار ما
کلمات یا جمالتی که به کار می بریم دارای ۲
ویژگی هستند
 -1قســمي از آن طبيعي و به اصل مزاج آدمي
بستگي دارد مانند كســي كه از كوچك ترين
ناماليماتی خشمگين مي شود و يا مي خندد و
يا افسرده مي شود.
 -2قسم ديگر ناشــي از عادت و تمرين است
و چه بســا در آغاز از روي فكر ناشي مي شده
ولي بر اثر تكرار رفته رفته به شكل ملكه و خُ لق
و خــوي ثابت در مي آيد ،آن گاه بدون فكر و
محاسبه عمل مي كند.
بنابرايــن حاالت نفســاني تا به شــكل خلق و
خوي ثابت در نيامده ،به عنوان اخالق شــناخته
ال اگر كسي يك يا چند بار بذل و
نمي شود مث ً
بخشش كند نمي شود گفت سخي است.
 -2اخالق حرفه ای چیست؟
اخالق حرفــه اي مجموعــه ای از کنش ها و
واکنشــهای اخالقی پذیرفته شــده است که از
سوی سازمانها و مجامع حرفه ای مقرر می شود
تا مطلوب ترین روابط اجتماعی ممکن را برای
اعضای خود در اجرای وظایف حرفه ای فراهم
آورد.
مبانــي اخالق حرفــه اي و انتظارات اجتماعي
عبارتند از:
 -1صداقت و راستگويي
 -2انصاف و برابري
 -3امانت داري
 -4وفاداري و احساس مسؤليت اجتماعي
اخــاق حرفــه ای نوعی تعهد اخالقی و
وجدان کاری نســبت به هر نوع کار ،وظیفه و

مسئولیت اســت .اخالقی بودن درحرفه حاصل
دانستن ،خواستن ،توانستن و نگرش است
-3اخالق حرفه ای در سازمان
مراحل کاربردي نمودن اخالق در كردار افراد
و گروه ها به قرار ذيل مي باشد:
 -1موفقيــت از اخالق حرفه اي سرچشــمه
مي گيرد.
 -2اخــاق حرفه اي از اعتماد آفريني ايجاد
مي شود.
 -3اعتماد آفريني از پيــش بيني رفتار ايجاد
مي شود.
ش بيني رفتار از مســتمر بودن و قانونمند
 -4پي 
ي گيرد
بودن رفتار سرچشمه م 
 -5مستمر بودن و قانونمندي از مسئوليت ناشي
ميشود
 -6مسئوليت از قانون و باورهاي فرد شکل مي
گيرد.
در واقع مي توان گفت اين باورها و اعتقادات
شــخصي اســت که فــرد را مســؤليت پذير و
قانونمند مي نمايــد و نتيجه قانونمند بودن فرد،
اين اســت که مي توان رفتــار وي را پيش بيني
نمود .پيش بيني پذيري رفتار نيز منجر به اعتماد
آفريني خواهد شد و اين همان اخالق حرفه اي
است که بر پايه باورها و اعتقادات فردي شکل
گرفته است.
-4نسبت اخالق و قانون
قانون ناظر به حقوق قراردادي است اما اخالق
ناظر به حقوق طبيعي مانند حق داشــتن امنيت،
آزادي ،آگاهي است ،پس دايره اخالق شمول
بيشــتري دارد .اخالق ،قانون غيرمدون است و
قانون ،اخــاق مدون .اخالق از جائي شــروع
ميشــود که قانون پايان ميپذيرد .نسبت قانون
و اخالق عموم و خصوص من وجه است يعني
ممکن اســت رفتاري قانوني باشــد اما اخالقي
نباشــد .رانندگــي از ســمت راســت قانوني و
الزامــي و قراردادي اســت اما اخالقي نيســت.
دروغ گفتن اما ،غيراخالقي است و معموال منع
قانوني ندارد .بسياري از رفتارهاي غيراخالقي به
سادگي به تور قانون صيد نميشوند مانند تطميع
و رشوهخواري ،گمراه کردن نگهبان انبارهاي
دولتي ،بخش خصوصــي و دولتي در خريد و
فروش و ...
-5نتیجه گیری
نــکات مورد توجــه درایجاد اصــول اخالقی
عبارتند از:
الف) اصول اخالقی پیش شرط مدیریت است.
ب) اخــاق حرفه ای ،یک دانش اســت که
بر مبنای یک ســیر منطقی وعقالنی باید ایجاد
شود.
ج) مدیــران باید بــه اصول اخــاق حرفه ای
اعتقاد داشته باشند( .از شعار به شعور در آیند)
د) شــاخصه های اخالقی حرفه ای ،باید دقیقاً
توسط مدیران روشن شود.
و) شــاخصه هــای اخالقــی ،نباید بــا هم در
تعارض باشند.
ه) مدیــران بایــد خود بــه این اصــول احترام
گذارند ودر رفتار خود ،آنها را تجلی دهند.
ی) نقایص اخالقی می تواند در سطح زیربنایی
وعملیاتی ظاهر گردد .عدم ارتباط مدیران ارشد
ومدیران عمیاتی می تواند نقایص اخالقی را در
سازمان افزایش دهد.
که رعایت مــوارد باال و پیاده ســازی اخالق
حرفه ای ،باعث موفقیت سازمان می گردد.

اهمیت نهادینه شدن اخالق در انجمن ها
و نهادهای زرتشتی
ماندانا طهمورسی زاده

فریاد اشوزرتشــت را از پس هزاره
ها میشنویم که بدکاران  ،زندگانی
را فاســد وتباه می کنند(.اشــاره به
هات  32بند )11
اندیشــمندان دنیای امروزمان هم ،
فراوان فریاد ســرداده انــد که نبود
اخــاق ،لیاقت زندگی را از نســل
انســان خواهد گرفت .ونه گات در
ِ
کتاب مردی بدون
مرثیه گونه پایان
وطن می گوید:
سیاره ی مصلوب زمین را اگر توان
گفتن بــود وزبان طنز،از بی حرمتی
هامان نسبت به خویشتن
اکنــون چنین می گفــت ":پدر  ،بر
ایشان ببخشــای،خود نمی دانند چه
می کنند".
پایبنــ ِد اخالق نبــودن  ،بدترین بی
حرمتی اســت ودر نبــودن اخالق،
امنیت  ،روابط انســانی زیبا ولذت
بخش وامید همــه رخت برخواهند
بست.
در راستای نهادینه شدن اخالق در
انجمن ها ونهادهای زرتشــتی باید
گفت این نهادها وانجمن ها بســیار
در پیشــرفت جامعه مــا موفق بوده
اند.با گذر زمان مشکالت تازه رخ
می نمایند و اندیشــه های پیشرو در
ایــن نهادها ،بدنبــال راه می گردند
وبــا همــت واالی همه همکیشــان
نیک اندیش عملیش می کنند.
وامــا نقش اخــاق دراین حضور؟
اخالق خــوب  ،اخالق بــد؟ توان
گزینش ؟
بحــث داغــی کــه موراکامــی
مطرحــش مــی کند.تصــور میزی
اســت که بر ســر آن منطق  ،اراده
ومیل باهــم بحــث کنند.داغی این
بحث به حدیســت که تصورش هم
تــن آدم را داغ می کند واما شــاید
اخــاق تنهــا پدیده ای اســت که
بحث این ســه موجــود را می تواند
جهت دهد..
اشوزرتشــت ما را دعــوت می کند
تا پیــش از فرارســیدن روز بزرگ
برگزینیم ومــی گوید مرد خردمند
راســتی را برمی گزیند.یعنی اولین
تاکید بر خرد اســت ودانایی .براین
اساس تنها راه برای پیش رفتن یک
جامعه بــر مبنای اخالق ،پیشــرفت
خرد جمعی اســت .فلســفه تشکیل
انجمــن هــا نیــز احتــرام بــه خرد
جمعی اســت اندیشــیدن  ،استفاده
از گفته های اندیشــمندان ،تشکیل
گروههای هم اندیشــی وبهره بردن
از مشورت می تواند قدم به قدم راه
بگشــاید تا پا به پــای بقیه دانش ها
 ،علم اخالق انسانی هم رشد کند.
یکــی از بهترین راههــای افزایش
خــرد  ،خــوب شــنیدن اســت
.موراکامی مــی گوید ":اکثر مردم
جهــان واقعا از مغزشــان برای فکر
کردن اســتفاده نمی کنند و کسانی
که فکر نمی کنند کســانی هســتند

که به دیگران گوش نمی کنند".
شــاید یکی از بهتریــن اخالق های
حضور در انجمن ،درســت شنیدن
باشد.فارغ از پیش داوری  ،فارغ از
احساســات شخصی،شنیدن با دقت
فراوان وتحلیل با نهایت توان.شاید
تــوان وقــدرت تحلیل  ،بــا تجربه
افزون شــود امــا حداقل مــی توان
تــوان خویش را درشــنیدن نظرات
دیگران چــه مخالف  ،چــه موافق
بــاال برد.شــنیدن  ،خوب شــنیدن
یک مهارت اســت کــه اگر در آن
ضعیفیم بایــد با تمرین ،این مهارت
را دروجود خویش قدرت بخشیم.
خود برتــر بینی آفت وحشــتناکی
برای احترام به خرد جمعی وکمک
بــه پیشــرفت آن اســت.از موضــع
خــود برتربینی ســخن گفتن آفت
بزرگیست که حتی خود شخص یا
نهاد را هم تهدید می کند.شــخص
یــا انجمنی کــه خود را برتــر ببیند
عمال گوشهای شنوایش را به روی
ســخن دیگران می بندد وخواسته یا
ناخواســته از جریان پیشــرفت خرد
جمعــی باز مــی ماند ودیــر یازود
روزی مــی رســد کــه بــه کناری
گذاشته می شــود والبته تا آن روز
هرچه عنوانش خطیرتر آســیبش به
جامعه و پیشــرفت خرد جمعی آن
بیشتر .
کمرنگ بودن اخالق ،متاسفانه جا
بــرای پدیده هایی بســیار نکوهیده
به نام خشــم ونفرت بــاز می کند.
اشوزرتشــت درهــات  48بند 7می
فرماید:
"خشم ونفرت را از خود دور کنید
و اجــازه ندهیــد اندیشــه هایتان به
خشــونت وســتم گرایش پیدا کنند
.بــه منــش پــاک ومهــر ومحبت ،
دلبستگی نشان دهید"...
.خویشــتنداری صفتــی اســت که
بایســته اســت اعضای انجمن ها به
خوبی بدان آراســته باشند.کدورت
 ،نفــرت وکینه از خشــم پدید می
آیند ونباید هیچ جایی در نهادهای
اجتماعی ما داشته باشند.
بــه موارد زیــر به عنــوان چند قدم
عملی در راه نهادینه شــدن اخالق
نیکو می توان اشاره کرد:
مالیــم صحبــت کردن-ابــراز
قدرشناســی-عدم تکرار اشتباهات
خوش بینی ودیــدن نیمه پرلیوان و
ایجاد محیط عاطفی مناسب.
موردی کــه توجه بــه اخالق مدار
بــودن آن این روزهــا اهمیت ویژه
ای دارد ،فضــای مجــازی ونحــوه
استفاده از آن است .باید دراین فضا
خودمان باشیم تا دیگران را فریب
ندهیــم ،آگاهانه برخــورد کنیم تا
فریب نخوریــم ودر حد توان خود
تالش کنیم تا اخــاق حاکم براین
فضا باشد وبتوان از ظرفیت های بی
حصر آن نهایت استفاده را برد.

کــودکــان

ماجراهای نقلی

قسمت سوم
حرف که تمام بشود ،کارها به کام می شود
مــادر خرگوش ها در آشــپزخانه غذا می پخت که
پدر از اداره رسید و گفت:
درود خانم خرگوشه ،من برای فردا در اداره جلسهء

مهمی دارم .لطفاً آن قلم و دفتر اداره را!...
هنوز صحبت پدر تمام نشــده بود که برفی با عجله

آمد و گفت :بابا و مامان درود .مامان خرگوشه فردا
در آزمایشــگاه مدرســه ،باید آزمایــش مهمی را با
لیموترش انجام دهیم .لطفــاً یک لیموترش تازه در
کیف مدرسه ام!!...
باز هم صحبت برفی تمام نشده بود که نقلی با عجله
از راه رســید و فریاد زد :بابــا و مامان و برفی درود.
فردا مــا به پیک نیک می رویم .مامان لطفاً برای من
چند تا کیک هویجی خوشمزه درست کن و در کیف
مدرســه ام بگذار تا فردا با همکالسی هایم در پیک
نیک بخوریم.
آن روز گذشــت .ظهــر روز بعد پدر بــا عصبانیت
بــه خانه آمد .برفی و نقلی هم با چشــمان گریان به
خانه رســیدند .مادر با تعجب به آنها نگاه کرد .پدر
گفت :امروز در جلســه وقتی در کیفم را باز کردم به
جای قلم یک هویج بزرگ درآوردم و خیلی خجالت
کشیدم.
برفــی هم با تعجب گفت :امروز در آزمایشــگاه به
جای لیموترش ،قلم و دفتر ادارهء بابا خرگوشــه در

کیفم بــود! نقلی هم گفت :عجیب اســت که امروز
کیک هــا آنقدر ترش بود که هیچ کدام نتوانســتیم
آنها را بخوریم و همه در پیک نیک گرسنه بودیم.
مادر بــا ناراحتی گفت :وقتی حرف ها ناتمام شــد،
کارها اینطوری خراب شــد .این نتیجهء قطع شــدن
صحبت پدر توســط برفی و ناتمــام ماندن حرفهای
برفی بــه خاطر عجله کردن نقلی بــود .برای همین
دیروز حسابی گیج شدم و این اشتباه ها پیش آمده
اســت .پس از این به بعد ،هر کســی دوســت دارد
کارهایش خراب نشــود ،باید صبــر کند تا صحبت
قبلی تمام شود.

داستان های شاهنامه :زال و سیمرغ

که گریه میکرد .کودک را برداشــت و به
طرف قله رفت .زمانی که ســیمرغ کودک

را پیش بچههایش گذاشت ،آنها از کودک
خوششــان می آید و شــروع به بازی با او
کردند .همین مسئله باعث شد که سیمرغ
نیز از کودک خوشــش بیایــد و او را مانند

زال یکــی از قهرمانــان اســطورهای در ایران اســت که در شــاهنامه معرفی شــده
اســت .فردوسی داســتان تولد زال را در شاهنامه روایت کرده اســت و آن را یکی از
شــگفتانگیزترین داســتانهای کتابش خوانده اســت .این داســتان زیبا را در ادامه
بخوانید:
ســام ،پدر زال و یکی از پهلوانان ایران بود .ســام از همســر زیبایش صاحب کودکی
میشود که موهای بدنش مثل برف سفید بود .به دلیل اینکه تا آن روز کسی کودکی با
موهای سفید ندیده بود ،کسی جرات نمیکرد که این خبر را به سام بگوید.
پس از یک هفته ،ســام از تولد زال باخبر شد و به دیدن پسرش رفت .سام نیز مانند
دیگران ،هنگامی که کودک را دید بســیار تعجب کرده و ناراحت شــد .سام فکر کرد
با دیدن موهای ســفید کودک ،بزرگان کشور و مردم او را سرزنش میکنند ،بنابراین
دستور داد که زال را به کوهی که محل زندگی سیمرغ بود ببرند و در آنجا رها کنند.
در همان روز ،هنگامی که بچههای ســیمرغ گرسنه شدند ،ســیمرغ برای یافتن غذا
شروع به پرواز بر باالی کوه کرد؛ در پایین کوه چشمش به کودک شیرخوارهای افتاد

چندین ســال پس از این ماجرا ،شــبی سام خواب دید که سواری میآید و به او مژده
میدهد که فرزندش زنده اســت .ســام خوابش را برای دانایان تعریف کرد تا تعبیر
کنند ،آنها گفتند زال زنده است و سام باید او را پیدا کرده و عذرخواهی کند .سام که
از کارش پشــیمان شده بود ،از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و پس از ستایش
خداوند با گروهی برای یافتن زال به سوی کوه البرز راهی شد.
زمانی که ســیمرغ ،ســام و گروه همراه او را دید و فهمید که بــه دنبال زال آمدهاند،
ی زال را برایش تعریف کرد .سیمرغ به زال گفت« :اکنون پدرت ،سام
داســتان کودک 
پهلوان ،برای یافتن تو به اینجا آمده است و تو باید همراه آنها بروی .بدان که من هنوز
هم تو را مانند فرزندانم دوست دارم و هیچگاه تنهایت نمیگذارم» .سپس سیمرغ چند
پرش را به زال داد و گفت «هر زمانی برای تو مسئلۀ دشواری پیش آمد ،یکی از پرهای
من را در آتش بینداز ،تا من نزد تو بیایم و در حل آن به تو کمک کنم».
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فرزندان خود بزرگ کند.

سیمرغ ،زال را نزد سام برد .سام با اظهار پشیمانی از کارش ،از سیمرغ برای مراقبت
از فرزندش قدردانی کرد .زال نیز پدر را بخشــید و با او به شــهر برگشــت تا زندگی
جدیدی را شروع کند.
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آخــــر

پوالد

بهرام دمهری
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وقتــي قدم به ســالن چندمنظــوره پوالد
کسنویه مي گذاريد ،روان پوالد به همراه
عطر و نســيم گلهاي سرخ آتشين كه در
باغچه خانه اش كاشــته شــده به استقبال
شما مي آيد و با عشق به شما خوش آمد
مي گويد .او از گذشته هاي دور مي آيد
ولي زائيده عشــق است .عشق به سرزمين
و ميهن جاودانــه اش ،اگرچه غريبانه در
غربت جــان باخت ولي همه وجودش را
تقديم نمود تا ما به ياد او خانه اي بسازيم
كه گل و خشت اش از عشق باشد و چون
پوالد محكم و استوار.
در آن زمانهــاي دور ،زمان هــای ناآرام،
در محله ما هركــدام جداگانه براي خود
خانه اي ســاخته بودنــد و زندگي را مي
گذراندند به اميد روزهاي بهتر  .شــهريار،
خانه و زمينهاي كشاورزي خود را به برادر
كوچكترش ،ت ُرك سپرد و راهي سفر شد.
او و همسرش به همراه گروهي از زرتشتيان
كه در یکی از زیارتگاه ها هم وعده شده
بودند ،قــرار و مدار را براي شــهريورماه
گذاشــته بودند .مي گفتند :تا بوشــهر دو
ماهي طول مي كشــد ســواره و پياده مي
رويم .از آن جا هم اگر خدا بخواهد و باد
موافق بوزد راهي هندوستان مي شويم ،اگر
نه شايد به سرزمين ناشناخته ديگری چون
يمن و كشورهاي آفريقايي برسيم!
چه كســي مي خواهد از خانه و كاشــانه
و خاطرات خود دســت بكشــد و مهاجر
شود .شايد پرستوها ،آنها هم اگر سردي
و گرمــي هوا نبود در ســرزمين خود مي
ماندند و رنج ســفر و هجــرت را به جان
نمي خريدند.
دو ســالي طــول كشــيد تا شــهريار ،در
هندوســتان مســتقر شــود .اولين نامه را
براي بــرادرش ت ُرك نوشــته بود كه من

و همســرم در اينجــا به كمك پارســيان
زندگي را شــروع كرده ايــم .در مزرعه
اي بزرگ كــه ابتدا و انتهايــش نامعلوم
است ،اتاق و سرپناهي داريم .ارباب آدم
خوبيســت .باغی بزرگ پر از ميوه هايي
كه تاكنــون هيچ كدام از آنهــا را نديده
بوديم .گاو ،گوســفند و مرغ كه آزادانه
براي خود مي چرند .خالصه ،زندگي پر
از نعمت .شــهريار نوشته بود ،در صورت
تمايل ت ُرك و همســرش ترنــج و فرزند
كوچكش پوالد مي توانند به آنجا بروند.
وقتي ت ُرك نامه برادرش را خواند ،گفت:
با كاروان آينده به هندوستان سفر خواهد
كرد .همسرش حرفي نداشت ولي پسرش
پــوالد مخالفت مــي كــرد و مي گفت
در ايــن جا دوســتاني دارد كه در آن جا
نيستند .زبان آنها را نمي فهمد.
آن ســال بــراي كشــاورزان ســال بدي
بــود .عــاوه بــر خشكســالي ،آفت هم
بــه كشــتزارهاي گندم حمله کــرده بود
و گندمــي در كار نبــود .ت ُــرك هــم با
همكيشــان ديگر تصميم نهايــي خود را
گرفت و به همراه همســر و تنها فرزندش
عازم شد .او هم زمينهاي خود و برادرش
و دو خانه اي كه داشــت را به يک گروه
سه نفره سپرد تا از آنها نگهداري کنند.
رفت و برگشــت بــه هنــد ،در آن روزها
حداقل  5ســال طول ميكشــيد .آنها مسير
ديگري را براي ســفر انتخــاب کردند .از
طريق زاهدان .اگرچــه راه ناامن بود ولي
مشــكل دريا در پيش نداشتند .مي گفتند
كساني كه دريا نديده اند درطول سفر بيمار
مي شــوند و فوت می کنند و جسدشان را
به دريا مي اندازند .آن گروه گفتند :اگر ما
بتوانيم از مرز ايران رد شويم و به كراچي
برسيم ،اميد زيادي هست تا به بمبئي برسيم.

سفر پر مخاطره آغاز شد .بعد از رسيدن به
كرمان و ســپری کردن چند روزي ،راه را
ادامه دادند .تازه راه دشــوار و سخت سفر
در پيش بود .آنها وقتي از دشتها و تنگه ها
مي گذشتند ،شــاهد قبرهايي بودند كه با
سنگ چين عالمت گذاري شده بود .آن
قبرها حكايت از ناامني جاده ها و بيماري
هاي مختلف داشــت ولي آنها كه از فقر
و بيماري و ســتم فرار كرده بودند و در به
در ،به دنبال پناهگاهي مي گشتند ترس از
مردن نداشتند.
آن كاروان رفــت و بعد از ماهها به بمبئي
رسيد .شهريار كه مي دانست برادرش در
راه است هميشــه به پذيرشگاه مي رفت
و ســراغ آنها را از مســافران مي گرفت.
همه آنها كه مي آمدند تا يك ســال مي
توانســتند مجاني در پذيرشــگاه زندگی
کنند .در اين زمان ،كاري براي آنها پيدا
مي شــد .شــهريار با ارباب پارسي خود
گفته بود كه برادرش با همسر و فرزندش
در راه انــد .او هم گفته بود كه كار براي
ايشــان مهيا اســت ،اگر مــي خواهند در
مزرعه مشغول به كار شوند يا در كارخانه
پنبه پاك كني يا رســتوران (قهوه خانه)
كار كننــد .شــهريار گفته بــود كه آنها
خودشان تصميم مي گيرند.
روزي كه ت ُرك به همراه همسر و فرزندش
پوالد به بمبئي رســيدند ،ســه ماه از تاريخ
حركتشان از يزد گذشته بود .همه چيز براي
آنها تازگي داشت .شهريار و اربابش آمده
بودند .بعد از احوالپرسي ،مرد پارسي گفت:
چند روزي استراحت كنيد تا با هم صحبت
كنيم .شــهريار كمي زبــان اردو ياد گرفته
بود .ســاعتها با برادرش صحبت مي كرد و
وضعيــت آن جا را براي او شــرح می داد.
ت ُرك هم از ايران و همســايه ها و اقوام می
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گفت .شهريار در بین حرفهایش گفت :من
و همسرم در يكي از باغهاي ارباب كار مي
كنيم ،زندگي خوبي داريم .تو هم اگر مايل
باشي با همســر و فرزندت در شهر و اینجا
زندگي كن تا پوالد درس بخواند و آينده
خوبي داشــته باشد .آنها هم قبول كردند و
در قهوه خانه ارباب مشــغول به كار شدند.
سالها گذشت .پوالد بزرگ شد .به مدرسه
مي رفت .كم كــم از مهاجرت و آنچه بر
خانواده اش گذشــته بود ،مطلع شد .يك
روز در جمع خانواده گفت :من بزرگ شده
ام همه چيز را مي دانــم .ميخواهم به ايران
برگردم .در ميان بهت و نگراني همه ،تاکید
کرد ،آنجا سرزمين و زادگاه من است و در
اينجا احســاس خوبي ندارم .همه مرا غريبه
ميبينند.
پوالد از زحمات پدر و مادرش تشكر كرد
و گفت :مي خواهم بــا يك دختر ايراني
ازدواج كنم .روزها اين بحث ادامه داشت
تاپدر و مادرش راضي شدند كه او با اولين
گروه به ايران ســفر كند .ســفر راحت تر
شده بود ولي هنوز جاده ها ناامن بود .پوالد
قصد ســفر کرد تا به خانه و زمينها ســر و
سامان بدهد و پدر و مادرش را به سرزمين
خود بازگرداند ولــي در راه و در غربت،
چون هزاران مســافريني كه به مقصد نمي
رســند ،به مقصد نرســید و در راه براي او
يادبودي از سنگ و كلوخ برجاي نهادند.
از آن روز كســي دیگــر از پدر و مادر و
عمو و خانواده اش اطالعي ندارد .همين
قدر كه آن ســه نفر زمينها و خانه ها را به
نفرات بعدي ســپردند تا به نامگانه پوالد،
يادبودي بســازند كه بوي عشق مي دهد.
بوی عشــق به میهن .بوی دوســتی ایران
زمین .خدایــش بیامرزد و بهشــت برین
جایگاهش.

پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :

پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست.

