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مدتی است که رسانه های گوناگون از الزامات
تحوالت فرهنگی سخن گفته و به آن می
پردازند .دگرگونی هایی که نیاز یک جامعه
مدرن ،پویا و رو به جلو است اما حفظ اصول،
از بایسته هايی است كه بايد با اين نگاه همراه
باشد.
نگاهی گذرا برتحوالت ديني و فرهنگي  3سال
گذشته جامعه زرتشتیان این موضوع را اثبات
می کند که ما نیز شاهد این تحوالت اساسي با
یک برنامه ریزی خوشایند بوده ايم .تحوالتي
که تاثیر غیر قابل انکاری برروی سیستم های
درون سازمانی و حتی برون سازمانی داشته و
مي توان آن را به عنوان یک شاخص مثبت
ارزیابی کرد.
گهنبار دانش آموزی مثال خوبی است .درگیر
ساختن دانش آموزان دبستانی در یک مراسم
دینی به صورت گسترده ،بازتعریف جدیدی
از دین داری و دین مداری است .این برنامه
اثرهای به یادماندني را بر دل و جان آینده
سازان جامعه گذارده است.
سدره پوشی های دسته جمعی که به صورت
گسترده در تمام شهرها ومدارس درحال
برگزاری است نیز بازتعریفی جدید از این
مراسم به یادماندنی است .این شیوه که قبل از
این به صورت دیگری انجام مي گرفت  ،اكنون
شکوه و معنای ديگري يافته است،معنایی که
آزادی و تفکر را در کنار سادگی بر دیدگان
تحمیل می کند.
اوج این تحوالت را در موبدیار شدن
بانوان در بهمن ماه سال گذشته
می توان دید .آرزویی که پس
از قرن ها به واقعیت پیوست .
2
تمام این موارد را باید در
تحوالت فرهنگی دید .پدیده
هایی که در بستر زمان و با
سعی و کوشش افرادی بسیار
سخت کوش و ارزشمند اتفاق
افتاده است .افرادی که از خود نیز
گذشتند تا همگان لذت این فرهنگ
باشکوه را لمس کنند و بیش از پیش به واقع
آن را ببینند .اینها مثال های کوچکی از برنامه
ریزی هایی است که انجام شد  .این موارد را
باید تکرار کرد و با دقت بیشتری نگریست تا
تاثیر آن فراموش نگردد.
و اينها شروع راهی بی بازگشت است
وخواست همگان .پس بیاییم با این نیاز بیش
از گذشته همراه باشیم تا شهد شیرین آن هرچه
زودتر کام همگان را شیرین ساخته و لذت با
هم بودن را نمایان سازد .چنين باد.
نام نویسی انتخابات میان دوره ای
انجمن یزد آغاز شد
هیات نظارت بر انتخابات میان دوره ای
گردش  60انجمن زرتشتیان یزد از آغاز نام
نویسی کاندیداها برای این انتخابات خبر داده
است.
زمان برگزاری اين انتخابات به دنبال هماهنگی
با فرمانداری اعالم خواهند شد ،انتخاباتی که
در آن سه عضو اصلی و سه جانشین گردش
 60انجمن زرتشتیان یزد انتخاب مي شوند.
کنکوری ها بار دیگر به اردو می روند
انجمن یانش وران مانتره اردوی کنکوری ها
را برگزار خواهد کرد.
این برنامه ویژه کنکوری های  90خواهد بود
و همچون دو سال گذشته در باغ وقفی شیراز
برگزار مي شود .تاریخ برگزاری اين اردو 27
تا  29تیر ماه اعالم شده است.

با حضور مرد م در پاي صندوق راي

هیات مدیره گردش  42انجمن زرتشتيان تهران مشخص شد
راي گيري و
آرای انجمن
تهران ،منتخبان
آینده انجمن
تهران مشخص

با پايان
شمارش
زرتشتیان
گردش
زرتشتيان
شدند.
با شمارش  1236رای اخذ شده
در تنها صندوق رای گیری
انجمنزرتشتیانتهران،هموندان
اصلی هيات مديره دوره
جديد انجمن به ترتيب آرا عبارتند از :راشین
جهانگیری ،921رستم خسرویانی ،879جمشید
هوشنگی،728کوروش وفاداری ،624اردشیر
اورمزدی ،503مینو کالنتری  ،468فرشید
نمیرانیان ،459فرخزاد اردشیریان ،451سروش
سرداری ،425فرشاد غیبی، 422خداداد
نمیری  ،392بهروز یزدانی ،390هما پشوتنی
زاده ،377رامین گشتاسبی ،376پرویز فروهر
،370بزرگمهر پرخیده ،360جمشید غریبشاهی
،325رستم بهدین ،338پرویز کشاورزی
،320سیروس آتش بند ،300رستم تیراندازیان
.299

جانشینان گردش  42انجمن زرتشتیان تهران
نیز به ترتیب آرا عبارتند از:سهراب نامداریان
،275داریوش اخترخاوری ،267مهربان باستانی
،248جهانگیرجوانمردیان،223سروشقدردادن
،223مهران سپهری،222شهریار جویبانپور.213
درنخستين نشست پس از برگزاري انتخابات
و مشخص شدن هموندان جديد ،دكتررستم
خسروياني فرنشین فعلي انجمن ،از حضور
آگاهانه مردم در پای صندوق های رای و اينكه
آنها به شایعات توجه نکردند و تنها عملکرد را
در نظر داشتند،سپاسگزاري كرد  .وي همچنین
باتبریکبهراشینجهانگیرینفرنخستمنتخب
گردش  ،42وی را شایسته کسب این آرا دانست.

برگزاري دوره بازآموزي آموزگاران ديني
دوره بازآموزی آموزگاران دینی
روزهای  23تا  26تیر ماه در پردیس
دانش مارکار برگزار مي شود.
آموزگاران فعلی کالس های دینی و عالقه
مندانی که می خواهند به عنوان آموزگار کالس
دینی ،در آموزش آیین زرتشت به نوجوانان
زرتشتی نقش داشته باشند باید در این کالس ها
که برنامه ریزی آن توسط انجمن موبدان تهران
صورت می گیرد ،شرکت كنند.
بنا براين گزارش ،در یزد عالقه مندان بايدبه
کمیسیوندینیمراجعهکنند.درشیرازعالقمندان
تا  10تیر ماه فرصت دارند که آمادگی خود را به
آقای مهربان ماوندادی اعالم کنند.
گفتنی است برگزاری این دوره توسط کارگروه
دینی پیشنهاد شده است و طرح انجمن موبدان
در این مورد روز  3تیر ماه در کارگروه دینی به
تصویب خواهد رسید.
بنابر این اعالم  ،در کرج آموزگاران دینی و
عالقه مندان به تدریس این درس برای شرکت
در دوره بازآموزی دینی تا روز پنجشنبه  2تیر
جشن گرامیداشت نیک اندیشی
جشن نیک اندیشی با هدف تقدیر از نیک
اندیشان جامعه زرتشتی توسط شورای مددکاری
کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می شود.
این برنامه همراه با گاهنبارخوانی توجی
توسط موبدیاران بانو و جشن نیکوکاری روز
 26تیر ماه برگزار خواهد شد.
شرکت در این برنامه که از ساعت  6پسین در
تاالر لعل نوذر جمشیدیان برگزار می شود براي
عموم همکیشان آزاد است.
سومین جشن سدره پوشی همگانی
کمیسیون دینی
کمیسیون دینی یزد ،برای سومین بار جشن
سدره پوشی گروهی را برگزار مي كند.
موبدیار مهربان آفرین فرنشین کمیسیون دینی
یزد  17تیر ماه را به عنوان زمان برگزاری
جشن سدره پوشی اعالم کرد و از نام نویسی

ماه فرصت دارند که آمادگی خود را به انجمن
کرج اعالم کنند.
جمشید هرمزدیاری مسئول کالس های دینی
سازمان فروهر نیز آخرین فرصت اعالم آمادگی
آموزگاران دینی تهران را  3تیر ماه اعالم کرد و
از عالقه مندان خواست تا با سازمان فروهر در
تماسباشند.
همچنین در شیراز ،کرمان و اصفهان نیز داوطلبان
باید برای نام نویسی به انجمن ها مراجعه کنند.
گفتنی است دوره بازآموزی دینی به پیشنهاد
کارگروه دینی و با برنامه ریزی انجمن موبدان
تهران روزهای  23تا  26تیر ماه در پردیس دانش
مارکار برگزار خواهد شد و همه آموزگاران
کالس دینی باید دراین کالس ها شرکت کنند،
همچنین عالقه مندان به آموزگاری دینی نیز
نیازمند شرکت در این دوره هستند.
دکتر اختیاری در كارگروه ديني با تاكيد به لزوم
برقراري چنين دوره هايي گفت :تمایل داریم از
مهر سال جاری تنها کسانی که در کالس های
بازآموزی شرکت کردند در کالس های دینی
تدریسکنند.

 9دانش آموز برای سدره پوش شدن در این
مراسم  ،تا کنون خبر داد .
وي گفت :دیگر عالقه مندان نیز می توانند
برای نام نویسی به یکی از هموندان کمیسیون
دینی مراجعه و یا روزهای یکشنبه و سه شنبه
پسین به کتابخانه بزرگچمی مراجعه کنند.
جشن سدره پوشی های مشابهی نیز در تیر ماه
در شیراز و کرمان برگزار خواهد شد.
چاپ دوم گاتها در قطع جیبی
بهنام مبارکه از دست اندرکاران انتشارات
فروهر با اشاره به پایان چاپ نخست کتاب
گاتها در قطع جیبی ،خبر از چاپ دوم این
کتاب تا پایان خورداد ماه داد.
وی گفت :در حال حاضر این کتاب زیر چاپ
است و پس از طی کردن مراحل صحافی با
قیمتی حدود  5تا  6هزار تومان و در 3000
نسخه با جلد چرمی و بر روی کاغذ گالسه به
بازار عرضه خواهد شد.

فرنشین انجمن زرتشتیان تهران،
همچنین از کارمندان دبیرخانه و
اعضای هیات نظارت بر انتخابات
قدردانی کرد.
گردش کنونی انجمن زرتشتیان
تهران تا آبان ماه پروانه فعالیت
دارد و هموندان جديد با تایید
کمیسیون ماده  10احزاب ،می
توانند کار خود را آغاز کنند.
به گفته خسروياني نشست های
هیات مدیره گردش  41انجمن زرتشتیان تهران،
تا  20آبان ماه برگزار مي شود و گردش  42پس
از تایید کمیسیون ماده  10تشکیل خواهد شد.
همچنين پس از برگزاری نخستین نشست های
گردش جدید ،هیات رییسه جديد مشخص و
درخواست پروانه صورت می گیرد.
چنانچه تا  20آبان تاییدیه منتخبان گردش 42
صادر نشود ،انجمن زرتشتیان تهران به دوران
فترت خواهد رفت.
بنا براين گزارش ،انتخابات انجمن زرتشتيان
تهران روز شش خورداد با باشندگي بیش
از  1200نفر از همكيشان و با حضور نماينده
وزارت كشور برگزار شد.

واریز بودجه وزارت کشور
به حساب  7انجمن

بودجه جامعه زرتشتی به حساب 7
انجمن و نهاد زرتشتی واریز شد.
دکتر اسفندیار اختیاری نماينده زرتشتيان
در مجلس شوراي اسالمي  ،مبلغ بودجه
سال  1389را  307میلیون و  500هزارتومان
عنوان کرد و گفت :در حال حاضر این پول
به صورت امانت نزد انجمن های زرتشتیان
تهران ،یزد ،اصفهان ،کرمان ،شیراز،انجمن
موبدان و سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)
است ،تا با برگزاری گردهمایی انجمن های
زرتشتی سراسر کشور این بودجه بین انجمن ها
تقسیم شود.
نماینده ایرانیان زرتشتی زمان تقریبی برگزاری
گردهمایی انجمن ها را در صورت عدم
تداخل با برنامه های دیگر ،اواخر تيرماه
عنوان کرد و در مورد نحوه تقسیم بودجه
گفت :امسال نیز بودجه با توجه به امتیاز انجمن ها
از شاخص های طرح شده و تصویب آن در
نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی توزیع
خواهد شد .
این کتاب که قطع آن  12در  8سانتیمتر است،
 262صفحه دارد و در هر صفحه یک بند از
گاتها آورده شده است که شامل متن اصلی
به خط دین دبیره ،آوانویسی به زبان فارسی و
ترجمه موبد اردشیر آذرگشسب است.
مجمع عمومی انجمن زرتشتیان
تهران برگزار می شود
مجمع عمومی انجمن زرتشتیان تهران با
دستورجلسه تصویب بیالن و ترازنامه مالی و
انتخاب بازرس برگزار خواهد شد.
هیات مدیره این انجمن ،تاریخ نوبت اول
مجمع را  6تیر اعالم كرد که در صورت به
حد نصاب نرسیدن،مجمع نوبت دوم روز سه
شنبه  21تیرماه از ساعت  7پسین  ،در تاالر
دبیرستان فیروزبهرام برگزار خواهد شد.
اعالم اسامی شرکت کنندگان در
سی و سومین اردوی دانش آموزی

جشن تيرگان ،به ياد دالوري آرش
كمانگير و يادآوري ارزش آب اين
ماده حياتي  ،در روز تير از ماه تير (10
تيرماه ) در كليه شهرهاي زرتشتي نشين
برگزار مي شود .
در تهران بنا بر اعالم
سازمان جوانان زرتشتی
(فروهر) ،جشن تیرگان
در كوشك ورجاوند و
با برگزاري برنامه های
گوناگون جشن گرفته
مي شود .
براساس اعالم سازمان
فروهر ،اين برنامه در
روز آدینه  10تیر ماه
برگزار خواهد شدكه
شامل جشن آبریزان ،
آیین گاهنبارخوانی و

اسامی  74تن از کسانی که برای شرکت در
سی و سومین اردوی دانش آموزی سراسر
کشور انتخاب شدند،اعالم شد.
 142نفر برای شرکت در این اردو نام نویسی
کرده بودند که از این بین  74نفر برای حضور
در اردو انتخاب شدند.
براساس برنامه ريزي صورت گرفته  ،برای این
افراد فرم دیگری ارسال خواهد شد که باید
در زمان معین تکمیل کرده و آن را به کانون
دانشجویانزرتشتیتحویلدهند.عدمتکمیلاین
فرم به معنای انصراف از حضور در اردو است.
سی و سومین اردوی دانش آموزان زرتشتی
روزهای 23تا  30امرداد ماه در مارکار
تهرانپارس برگزار خواهد شد.
برگزاري كالس هاي تقويتي
سازمان فروهر در تابستان کالس های تقویتی
برگزار می کند .این کالس ها برای درس های

پنجمين همايش جهاني جوانان زرتشتي
پنجمین همايش جهانی جوانان
زرتشتی با هدف آشنايي و هماهنگي
بيشتر جوانان زرتشتي سراسر جهان
و بررسي چشم انداز آينده جوانان
زرتشتي از  9تا  14تیر ماه در ونکوور
کانادا برگزار مي شود .
از ايران نيز  143نفر از جوانان دراين همايش
باشنده خواهند بود كه نخستين گروه روز دوم
تيرماه ،كشور را به مقصد كانادا ترك خواهند
كرد .
براساس برنامه اعالم شده از سوي
برگزاركنندگان همايش ،برنامه های آیین
گشايش از ساعت  9 :30بامداد روز آدینه 10
تیر ماه در مرکز چان دانشگاه بریتیش کلمبیا
آغاز خواهد شد.
برنامه های پيش بيني شده براي روز آيين
گشايش عبارتند از :ترانه «ای کانادا» ،خوشامد
گویی و سخنرانی دبیر همايش،معرفی5هسته
ي اصلی همايش ،جشن خوانی تندرستی ،
اجراي سرود و خوش آمدگویی با درام زنی
توسط گروه ماسکوم سازمان ملل.
بعد ازاين مراسم ،سخنراني اصلي صورت
خواهد گرفت و پس از اجراي يك برنامه
هنري آيين گشايش همايش پايان مي يابد.

به جز سخنراني ،شركت درمراسم روز
ملي كانادا،برنامه پياده روي در طبيعت و
كوهنوردي ،اجراي برنامه هاي شاد وتفريحي
از ديگر برنامه هايي است كه براي باشندگان
تدارك ديده شده است.
بنا براين گزارش در اين همايش  550نفر از
جوانان  15تا  40ساله زرتشتي از سراسر جهان
حضور خواهند داشت.
از ايران با تالش هاي انجام شده  143،نفر
ویزا دریافت كرده اند كه  92نفر می توانند
درهمايش جهانی جوانان شرکت کنند ،یک
گروه نیز می توانند مهمان ایرانیان زرتشتی
کانادا باشند ،این گروه در برنامه گشايش
همايش حضور خواهند داشت و در روزهای
دیگر نیز از سوی ایرانیان زرتشتی ساکن کانادا
مکان خواب ،بازدید و برنامه های متنوعی
برای آنها در نظر گرفته شده است .
پس از پايان كنگره تا  21تيرماه بيشتر شركت
كنندگان ايراني همايش به كشور باز مي
گردند و برخی مدت بيشتري را آنجا سپري
خواهند كرد.
بنا براين گزارش  ،نیوزلند میزبان آینده
همايش جهانی جوانان زرتشتی خواهد بود.
این همايش در سال  2015برگزار خواهد شد.

شیمی  3 ،2 ، 1و پیش دانشگاهی ؛ فیزیک 1
و  2؛ ریاضی  3 ، 2 ، 1؛ عربی  3، 2برگزار مي
شود.نام نویسی کالس ها در سازمان جوانان
زرتشتی(فروهر) ،انجام می شود.
انتخابات کمیسیون بانوان انجمن
زرتشتیان یزد برگزار شد
 7هموند اصلی اين كمسيون عبارتند از:
خانم ها گلچهر فلفلی ،سوسن بختیاری،
،ماندانا مهربانی،رامش امیرانی ،لیدا
شهریاری ،مینا بزرگچمی ،مهناز ماوندادی.
همچنين خانم ها نوشین دینیاریان و دولت
زند نیز به عنوان هموندان جانشین انتخاب
شدند.
هدف کمیسیون بانوان انجمن یزد  ،تالش
برای پرورش درست فرزندان و ایجاد و
حفظ همبستگی میان زنان محله های مختلف
زرتشتی نشین عنوان شده است .

جشنسدرهپوشیگروهیدردبستانگیو
 9نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه گیو
پسین پنجشنبه  12خورداد ماه در تاالر دبستان
گیو سدره پوش شدند تا آخرین خاطره شان
از دبستان گیو ،نخستین گامشان در راه دین
بهی باشد.
تمرکز کالس های دینی یزد
در سال تحصيلي جديد کالس های دینی در
يزد به صورت متمركز برگزار مي شود.
اين تصميم در نشست کمیسیون دینی و در
حضور نمایندگان انجمن های زرتشتیان یزد،
گرفته شد واز مهرماه اجرايي مي شود.
هیات رئیسه انجمن زرتشتیان کوچه
بیوک انتخاب شدند
هموندان گردش  20انجمن زرتشتیان کوچه
بیوک ،اعضای هیات رئیسه را انتخاب
کردند.

با انتخابات جديد انجمن موبدان
و تركيب جديد آن  ،موبد رشيد
خورشيديان به عنوان فرنشين اين
انجمن انتخاب ومعرفي شد .
موبد اردشیر خورشیدیان ،فرنشین کنونی
انجمن موبدان با بیان اينكه درخواست صدور
پروانه گردش جدید به وزارت کشور ارسال
شده است ،گفت :موبد رشید خورشیدیان،
به عنوان فرنشین انجمن موبدان،موبد مهربان
پوالدی به عنوان جانشین فرنشین ،موبد سهراب
هنگامی ،خزانه دار و موبد رامین شهزادی به
عنوان دبیر معرفی شده اند.
موبد اردشیر خورشیدیان در حاشیه نشست
هفتگی انجمن موبدان گفت  :ما پیش از ارسال
این درخواست بنا به فرصت قانونی  10روزه،
منتظر بودیم چنانچه کسی شکایتی نسبت به
برگزاری انتخابات دارد ،به هیات نظارت بر
انتخابات اعالم کند تا پس از آن ،این خبر را
اعالم کنیم .كه پس از این مدت ،هیات نظارت
بر انتخابات روند برگزاری را تایید کرده و
درخواست صدور پروانه به وزارت کشور
فرستاده شده است.
دبیرخانه احوال شخصیه و کارگروه
وقف به انجمن موبدان منتقل شد
دبیرخانه احوال شخصیه زرتشتیان و کارگروه
وقف که زیر نظر انجمن موبدان و در دفتر
نماینده ایرانیان زرتشتی شکل گرفته
بود به انجمن موبدان منتقل شد.
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده
ایرانیان زرتشتی ،با حضور در
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انجمن موبدان ،با نامه هایی
که به انجمن موبدان تحویل
داد ،گفت :این دبیرخانه ها
با نظر گردش کنونی انجمن
موبدان و اینکه مایل بودند تنها در
کار مینوی باشند ،در دفتر نماینده
شکل گرفته بود و با تعیین هیات مدیره
جدید ،با این هدف که گردش آینده انجمن
موبدان می توانند نظر دیگری داشته باشند به
انجمن موبدان بازگشت داده شد.
دکتر اختیاری ،در این نشست با قدردانی
از عملکرد گردش کنونی انجمن موبدان و
اعضای آن ،با بیان آنکه روند گردش کنونی
انجمن و فعالیت های آن مثبت بوده است،
اظهار امیدواری کرد گردش آینده نیز با همان
قدرت و بلکه بیشتر به فعالیت های فرهنگی-
دینی بپردازد.

به دنبال برگزاری نشست گردش  20انجمن
کوچه بیوک ،خدارحم خداپرستی به عنوان
فرنشین جدید  ،بهروز جراح ،نایب رئیس-
کورش بختیاری ،حسابدار -نوذر یزدانی
بیوکی  ،دبير -خدارحم امیرانی  ،بايگاني
انتخاب شدند.رستم پای سروی و بهنوش
اختری از دیگر هموندان گردش جدید
هستند.
سایت های جدید زرتشتیان
زرتشتیان روستای مزرعه کالنتر یزد و انجمن
زرتشتیان کرج دارای سایت اینترنتی شدند.
سروش کرج ،نام تارنمای رسمی انجمن
زرتشتیان کرج است .که به آدرس اینترنتی
 www.zaok.orgدر دسترس است.
تارنمای مزرعه کالنتر نیز با نشانی
www.mazrakalantar.weebly.com
راه اندازی شد.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

روزهاي زيارت پير سبز امسال نيز با
شكوه فراوان و با باشندگي بسياري
از همكيشان كه از راه هاي دور
ونزديك براي زيارت آمده بودند،
سپري شد.
امسال روزهاي زيارت رنگ وبوي ديگري
داشت .باز سازي و نوسازي هاي انجام
شده  ،برگزاري برنامه هاي ديني ،فرهنگي-
مسابقات تفريحي ،برنامه هاي شاد و سرگرم
كننده ،نمايشگاه عكس و كتاب  ،حضور
گروه پزشكي همه و همه جلوه اي ديگر
داشت.همچنين حضور وتالش جوانان
براي برگزاري پربارتراين برنامه ها به شدت
محسوس بود.
امسال نيز تورهايي از تهران ،كرمان و
شيراز به پير سبز رفته بودند تا در كنار ديگر
همكيشان اين روزها را سپري كنند  ،نواي
نيايش ،بوي اسفند و كندرو گاه نواي دايره و
هلهله شادي ،طنين افكن روزها و شب هاي
پايان خورداد ماه پير سبز در دل كوير سخت
و گرم يزد بود.
پيش ازآغاز روزهاي زيارت پير سبز،
همكيشان در پيرسته پير هم گرد هم آمدند
و به دعا و نيايش پرداختند.

درتيرماه و درونكوور كانادا برگزار مي شود:

فرنشین
جدید انجمن موبدان

شماره بیست و چهار  -خورداد 1390

در كنار زيارت ،
جشنواره فرهنگي ديني
پير سبز برگزار شد

« تیرگان»
جشن گرفته می شود

در پایان شب گردهمایی شاد است .
انجمن زرتشتیان تهران نیز گردهمایی
شادی را به همین مناسبت ،شامگاه
پنجشنبه  9تیر ماه در جشنگاه خسروي
برگزار مي كند.
در يزد اين جشن در
محله هاي مختلف
زرتشتي نشين با
برگزاري مراسم
آبريزان  ،جشن
خواني و برنامه هاي
شادوتفريحیبرگزار
مي شود .
در كرمان  ،شيرازو
اصفهاننيزبرنامههاي
ويژه اي به مناسبت
اين جشن بزرگ
برگزار مي شود .

شترنگ و نرد

شماره بیست و چهار  -خورداد 1390
پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

سیاه و سفید ،شاه و وزیر و سرباز ،یکی
اینسوی صفحه و یکی آنسوی صفحه کنار
هم چیده میشود .هر یک قانونی دارند برای
حرکت اما قانونشان برای کیش و مات کردن
رقیب است.
صفحه چوبی باز میشود و مهرههای دایرهای
چیده میشود و شروع به حرکت میکنند تا
برنده شدن.
شطرنج و تخته نرد بازی هایی است که
افزون بر تمرکز و تکنیک ،اسباب سرگرمی
دوست داشتنی است در جمعهای خانوادگی
و دوستانه .اما چقدر از گذشته این بازیهای
قدیمی میدانیم؟
دیباچه شترنگ و نرد
رساله کوچکی به پهلوی موجود است
موسوم به شترنگ نامه «ماتیکان شترنگ
 « Matikan-e Tchatrangکه در حدود
 820کلمه است .به موجب این نامه پهلوی،
بازی شترنگ در زمان خسرو انوشیروان از
سوی شاه هند به ایران زمین فرستاده شد تا
دانایان ایران راز آن را بگشایند .بزرگمهر،
دانشمند و دانای ایران ،راز آن بازی را گشوده
و بازی نرد را به هند می فرستد تا دانایان هند
راز آنرا بگشایند.
چنانکه مالحظه میشود ،به موجب این رساله،
بازی شترنگ در زمان انوشیروان از هند به
ایران آورده شده و بازی نرد از ایران برای
هندوان به ارمغان فرستاده شده است .در اینجا
خالصه ساده شده این رساله پهلوی را
نقل می کنیم.
میگویند در زمان پادشاهی خسرو
انوشیروان ،دوسرم deva-
 ، Sarmشهریار هندوان،
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برای آزمودن و سنجش
هوش ایرانیان و همچنین
برای سود خویش،صفحه
شترنگ با شانزده مهره از
زمرد ناب و شانزده مهره از
یاقوت سرخ به ایران فرستاد و با
آن شترنگ چیزهایی نظیر 1200 :شتر
با باری از زر و سیم و گوهر و مروارید
و جامه و  90فیل و چیزهای گرانبهای دیگر
فرستاد .همراه کاروان ،خردمند دربار خویش
موسوم به تاتلی تس  Tatlitosرا روانه کرد.
در نامه ای به شاه ایران نوشته بود:
« شما شاهنشاه سرزمین پهناوری هستید و
بر همه ما شاه می باشید .از این روی دانایان
شما باید از دانایان ما داناتر باشند.پس بازی
شترنگ فرستاده شد با هدایای شاهانه ،یا راز
آن بگشایید یا دو چندان که هدایا فرستاده
شده خراج بپردازید».
شاه ایران ،چهار روز فرصت خواست تا راز
بازی را بگشاید .اما از همه دانایان کسی
نتوانست آن بازی را ترتیب دهد .روز سوم
بود که بزرگمهر ،برپای ایستاد و گفت:
« من تاکنون راز این بازی را دریافته و در سینه
نگاه داشتهام تا همه دریابند که اندر ایران زمین
داناتر از من کسی نیست،اینک من به آسانی
قواعد این بازی را که دریافتهام ،آشکار
ساخته و هدایا را می ستانم و بازی دیگری
برای شاه هندوان خواهم فرستاد که گشادن
راز آن نخواهد توانست و دگر بار خراج مقرر
شده بر من تعلق خواهد یافت و شما ،ای شاه!
در تشویش نباشید و در شاهنشاهی متمکن
باشید و خاطر آسوده دارید که دانایان ما از
دانایان شاه هندوان داناترند».
شاه ،او را آفرین گفت و فرمود تا دوازده
هزار سکه به وی بخشیدند ،آنگاه روز دیگر
بزرگمهر ،تاتلی تس را به پیش خواند و
برایش به شرح گفت که بازی شترنگ از
پیکار نمایش می دهد و ...
ادامه دارد

در دهمين نشست كارگروه ورزش

مشكالت ورزشي جامعه بررسي شد

انجمن زرتشتیان نصرت آباد ،خورداد
ماه میزبان دهمین نشست کارگروه
ورزش بود.
این نشست که با خوشامدگویی جمشید
منوچهری فرنشین انجمن زرتشتیان نصرت
آباد آغاز شد .وی در ابتدای سخنانش از
باشندگان خواست تا پیرامون همزمانی جام
ایراندخت که مجری آن انجمن نصرت آباد
است و جام بدمینتون شیرازدر سال گذشته
و احتمال همزمانی آن با جام اشا پیشنهادات
خود را ارائه دهند که شهرام پوردهی به عنوان
نماینده شیراز همزمانی دوجام تخصصی تک
رشته ای را مشکلی ندانست و آزادی هر
ورزشکار را در انتخاب هر رشته عنوان کرد.
دومین بحث این نشست پیرامون ایجاد باشگاه
های حرفه ای در جامعه بود که باشندگان
صحبت هایی در خصوص بستن قرارداد
با بازیکنان و آرمانی دانستن باشگاه های
حرفه ای داشتند .در ادامه درمورد جام های
تخصصی تک رشته ای صحبت شد.
باشگاه جان باخته کامران گنجی نیز در
خصوص برگزاری مسابقات والیبال ساحلی

پیشنهادی را ارائه داد که مقرر شد تا در
جلسه بعد درخصوص آن به صورت ویژه
گفت و گو شود .بحث عدم برگزاری
جلسه کمیته انضباطی طی سه ماه گذشته و
گالیه باشندگان ازعملی نشدن کامل آیین
نامه انضباطی در مسابقات جام یگانگی و
توضیحات هموندان سازمان وباشگاه جوانان
زرتشتی در خصوص تست الکل نیز از دیگر
گفت و گوهای مطرح شده در دهمین نشست
کارگروه ورزش بود.
از دیگر موضوعات مطرح شده ،ورزش در
خانواده ها وصحبت پیرامون بودجه ورزشی
بود .در ادامه نیز از کانون دانشجویان خواسته

شد تا در نشست بعدی نحوه اجرای آیین نامه
انضباطی در مسابقات جام جان باختگان را
اعالم نماید.
نخستين نشست کارگروه ورزش در تاریخ
 12اردیبهشت ماه  1388با هدف اخالق
گرایی در ورزش ،آموزش ورزشکار ،مربی
و داور ،بهبود امکانات ورزشی ،استعدادیابی
در میان کودکان ،بازیابی ورزش های سنتی،
بها دادن به ورزش های عمومی ،ارتباط
با خارج از کشور ،برگزاری جام های
تخصصی ،گسترش جام ها در کلیه شهرستان
ها ،ارتباط مناسب بین جام ها و اهمیت دادن
به ورزش بانوان تشکیل شد .
در نشست دوم تا نهم نيز مواردی از جمله
آئین نامه انضباطی  ،تشکیل کمیته انضباطی و
یکپارچه شدن جام های ورزشی مورد بررسی
قرار گرفت كه درنهایت به تدوین آیین
نامه انضباطی جهت کلیه جام های ورزشی
انجامید.
یازدهمین نشست کارگروه ورزش در نیمه
دوم تیرماه به میزبانی انجمن زرتشتیان مریم
آباد برگزار خواهد شد.

نیم نگاهی به رویداد های ورزشی ماه

پس از قهرمانی تیم بسکتبال سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی در مسابقات امیدهای یزد  ،جامعه ورزشی زرتشتیان در ابتدای خوردادماه تحت
الشعاع این افتخار ورزشی بود .جامعه ای که در این ماه بیشتر درگیر امتحانات دانشگاهی و مدارس بود وگويا بيشترين فعاليت ورزشي را در اين
ماه گروه های کوهنوردی داشتند.
كسب مدرك داوري توسط بانوان
سه تن از بانوان زرتشتی با نام های شهنازمهربانی  ،میترا نمیرانیان و ارمغان زندیان موفق شدند
ازهیات والیبال بانوان استان تهران مدرك درجه سه داوري واليبال را كسب كنند .
مقام نخست مسابقات استاني ماراتن ايروبيك
نوشین آبیاری از جوانان زرتشتی اهواز توانست در مسابقات استانی ماراتن ایروبیک خوزستان
به مقام نخست دست يابد.در این مسابقات كه به مناسبت يادبود آزاد سازی خرمشهر برگزار
شد نوشین آبیاری با کسب مقام نخست  ،جواز حضور در مسابقات کشوری را گرفت.
نصب چمن مصنوعي مجموعه ماركار تهرانپارس
عملیات نصب چمن مصنوعي زمین فوتبال مارکار با همت کانون دانشجویان زرتشتی توسط
شهرداری منطقه  4پايان يافت تا مسابقات جام جانباختگان امسال در فضاي بهتري برگزار
شود.

صعود كوهنوردان
درخوردادماه ،گروه کوهنوردی آالن یزد از روستای منشاد تا بنادک سادات به کوه پیمایی
پرداختند.
گروه کوهنوردی پارسه نیز به ارتفاعات شهرستان سپیدان رفت و صعودی به قله 3200متری
برم فیروز داشت.
کوهنوردان زرتشتی یزدی جهت آماده سازی خودبرای صعود به شیرکوه به برفخانه طزرجان
رفته و کوه پیمایی نیمه سنگین را تجربه کردند.
گروه کوهنوردان زرتشتی تهران در راستاي ترویج ورزش همگانی  ،اقدام به برپایی برنامه پیاده روی در محیط سرسبز آدریان تهران كرده
است .این برنامه سه شنبه هر هفته از ساعت  18الی  20و با هدف آموزش درست راه رفتن ودویدن برای تمامی سنین برگزار می شود.
امسال نیز همانند سال گذشته گروه کوهنوردی پارسه شیراز صعود مشترکی را به همراه گروه کوهنوردان زرتشتی به قله کل قدویس دنا داشتند
گروه کوهنوردان زرتشتی نيز در دومین برنامه فنی خود به ارتفاعات دارآباد رفتند.

كسب كارت داوري بدمينتون
اسفندیار پرجیش ور ،انوش دینی ،مهرزاد شهریاری سه تن از هموندان کانون دانشجویان
زرتشتی و از برگزار کنندگان جام جانباختگان ،توانستند کارت داوری درجه 3رشته بدمینتون
را دريافت كنند.

عدم برگزاري جام اشا
جام اشا که هر دوسال یک بار در کرمان برگزار مي شد ،امسال برگزار نخواهد شد .کاوه
آذرگشاسبی فرنشین باشگاه اردشیر همتی دالیل این تصمیم را فرا رسیدن ماه رمضان و
تعمیرات باشگاه همتی عنوان کرد .جام اشا تنها مسابقات ورزشی زرتشتیان کرمان است که
امسال قرار بود دهمین دوره آن برگزار شود.

كسب مقام در مسابقات فوتسال
دوتیم فروهر و گاتا توانستند در مسابقات فوتسال بانوان منطقه  6شهرداری تهران مقام های
دوم وسوم را کسب کنند.

تا کِ ی عقب نشینی کنیم؟

پیکرسازی و برجسته سازی در دوران ساسانی

میترا نمیرانیان

ادامه دارد

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

پید ایش و آغاز هنر پیکر تراشی که رشته ای از آموزش
هنر است ،دنباله ی صنعت و هنر کوزه گری و سفال سازی
آریاییهاست که از زمان بسیار دور با آن آشنایی داشته اند.
در زمان هخامنشیان هنر مجسمه سازی و
پیکرتراشی نیز همچون سایر هنرها،
بهتر و مترقی تر شده است .آنچه
به عنوان تزیینات قصرهای
پاسارگاد ،تخت جمشید،
شوش ،نقش رستم و
صخره های بیستون به
دست آمده ،از نظر
هنری و موزون بودن
اجزا و سبک ،همگام
با پیشرفت صنعت
و هنر معماری بوده
و استادی هنرمندان
این عصر را آشکار می
سازد ،به طوری که برخی
از نویسندگان و خاورشناسان
گفته اند:
هنر مجسمه سازی در دوره ی هخامنشیان
از نظر یکپارچگی و جزئیات و ریزه کاری ها ،جنبه
ناتورالیستی داشته است .از بررسی و تجزیه و تحلیل آثار
مختلف این دوره چنان بر می آید که هنرمندان در ساخت
و خلق حجاری ها و پیکرهای مختلف از فنون هنری،
کامال آگاهی داشته و مدت ها وقت خود را صرف فرا
گرفتن و تکمیل دانستهها در این زمینه ها کرده اند
دکتر ارنست هرتسفلد که حجاری های مهم را تشریح
کرده است می نویسد « :میزان استادی و مهارت صنعتی و
همچنین وضع لباس و اسلحه ساکنان قدیم ایران را می توان
از سه حجاری که در صخره های نزدیک سرپل (محلی در

نزدیک قصر شیرین) ساخته شده تعیین نمود» .
مشاهده و دقت در حجاری های نیمه تمام نواحی مختلف
دوره هخامنشی نشانگر آن است که کارگزاران و حجاران
در مواقعی که شاهنشاه در آن محل نبوده به تکمیل تزیینات
و حجاری های ساختمان مبادرت ورزیده اند و
در سایر موارد به طور موقت کار را تعطیل
کرده اند .حجاری های ظریف و
زیبای ناحیه ی (تچر) معلوم می
کند که استادان فن در این
حجاری ها نهایت هنر نمایی
را در طراحی و استحکام و
زیبایی کاخ ها به کار برده اند
دکتر کریستی ویلسن (Dr.
 )Ch.Wilsonدر کتاب
صنایع ایران ،مینویسد «
حجاری ها و نقوش برجسته
زمان هخامنشی عالقه ایرانیان
را به حیوانات و مهارت و استادی
صنعتگران را در فاصله دادن و تعیین
مقیاس و اندازه ها و هماهنگی و تجسم
حرکت در تصاویر جمعی به خوبی نشان می
دهد » .هنر ساسانی به عقیده بسیاری از دانشمندان ،آخرین
جلوه گاه هنر مشرق زمین بوده و قدمت این هنر را به
چهارهزار سال می رسانند.
هنر مجسمه سازی و سنگ تراشی در این دوره با هنر و
صنعت معماری که پیشرفت قابل توجهی کرده بود ،ارتباط
کامل داشته است.
مجسمه ی شاپور اول ،در ورودی غار شاپور در نزدیکی
کازرون و همچنین مجسمه ی خسرو پرویز در طاق بستان
موید و گویای پیشرفت و توسعه هنر مجسمه سازی در
دوران ساسانیان است.

اثر عکاس زرتشتی در بین آثار برگزیده « نخستين
جشنوارة عكس ايرانشناسي»
عکس کامبیز استادمهری با عنوان«جشن سده در محله یزد»به عنوان
یکی از آثار برگزيده در نخستين جشنواره عكس ايران شناسي اعالم
شد.
در نخستين جشنوارة عكس ايرانشناسی كه به همت بنیاد ایران شناسی
برگزار شد ،عكس«جشن سده در محله يزد» به عنوان يكي از  180اثر
برتر ايران شناسي از بين  10هزار عكس رسيده ،انتخاب شد.
درخت خوابالو داستان برتر شناخته شد
خشایار ولی دانش آموز دبستان جمشید جم رتبه نخست داستان
نویسی منطقه  12تهران را کسب کرد.
داستان  10صفحه اي درخت خوابالو در مورد روستایی خوش آب
و هوا است كه شهری ها تصمیم مي گيرند در آنجا یک کارخانه
بسازندو اين آغاز يكسري مشكالت مي شود .
اعالم كالس هاي آموزشي هنر در تابستان
برنامه هاي هنري – فرهنگي تابستان ارگان هاي مختلف زرتشتي
اعالم شد.
بنا براين گزارش خانه فرهنگ وهنر برنامه تابستانی خودرا در شاخه های
مختلف هنری به اين شرح اعالم كرد:
موسیقی:
شنبه:آموزش ریتمیک موزون سنتی و نمایش صحنه ای -آواز،
فراگیری آواز با هدف تشکیل گروه آواز و همنوازی با گروه موسیقی
خانه فرهنگ و هنر-سه شنبه:همنوازی نوازندگان آشنا با سازهای
سنتی و آموزش(تار ،سه تار ،سنتور ،ارف و - )...همنوازی نوازندگان
سازهای کوبه ای -همنوازی نوازندگان آشنا با سازهای کالسیک و
موسیقی پاپ -پنج شنبه:ریتمیک موزون پاپ
هنرهایسنتی:
یک شنبه:کشتی بافی ،قالب بافی ،خلق هنرهای نو با تلفیق
هنرهای سنتی جهت رسیدن به آرامش و خودکفایی  ،زنان
پیشرو ،گردهمایی خالقیت ،حمایت -.دوشنبه:طراحی
لباس و پارچه ،ترم اول ،چاپ ترافارت(چاپ روی
پارچه با شابلون)  -آشنایی با الگوی لباس های سنتی
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زرتشتی ( گروه سنی  18سال به باال)  -دوخت و
طراحی لباس های سنتی زرتشتی -آموزش دوخت
زرتشتی دوزی(گروه سنی  18سال به باال) -سه
شنبه:معرق -پنجشنبه:سرمه دوزی،
کارگاه فکر(طراحی صنعتی و معماری)
سه شنبه :کارگاه طراحی نور -طراحی داخلی ،چیدمان اتاق
پذیرایی ( گروه سنی  15سال به باال)
هنرهایتجسمی
شنبه:خالقیت تصویری -یکشنبه و چهارشنبه:کارگاه طراحی
پیشکسوتان و آشنا به طراحی  -دوشنبه :نقاشی کودک  -سه
شنبه:طراحی نوجوانان و جوانان -طراحی جوانان و بزرگساالن
نمایش:
یکشنبه و سه شنبه:کارگاه خالق بازیگری و مقدماتی بازیگری ،بیان،
بدن ،حس با بازی و اتود تشخیص استعدادها و عالیق
دوشنبه :کارگاه نمایش کودک و كارگاه دو روزه ساخت عروسک
فک زن(ماپت)
عکاسی:
چهارشنبه:جلسه اتاق عکس خانه فرهنگ و هنر
همچنين برنامه هاي ديگري همچون قصه گويي ،بازارچه هنرهاي
سنتي و ...نيز ديگر برنامه هاي تدارك ديده شده است .
سازمان زنان زرتشتی نیز برنامه تابستانی خود در
بخش هاي هنري را به اين شرح اعالم كرد :
شنبه ها  :بافت دستبند دوستی -يكشنبه ها :ساخت فوم و رژلب
گیاهی -دوشنبه ها :خیاطی مبتدی( دامن و شلوار)  -سه شنبه ها:
ساخت زيور آالت  -چهارشنبه ها :حرکات موزون کودکان –
بزرگساالن ( كالس ها در ساعت هاي مختلف برگزار مي شود)-
آموزش آشپزی هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها.
بنا براين گزارش ،مهد کودک هاي پرورش،سپندو كوروش نيز
كالس هاي هنري را براي گروه سني كودكان پيش بيني كرده اند
كه كالس هاي آموزشي ارگ ،ضرب ،ارف ،نقاشی و طراحی،
سفال گری و مجسمه سازی از آن جمله اند.
مسابقات حرکات موزون برگزار مي شود
تارنمای همازور برای نخستین بار در جامعه زرتشتی مسابقه حرکات
موزون و ایروبیک را برگزار می کند .این مسابقه روز شنبه  25تیر ماه
در یزد برگزار خواهد شد .سه رده سنی  12تا  18سال 19 ،تا  25سال
و  25سال به باال در دو گروه دختران و پسران و بخش های انفرادی و
گروهی( 2تا  7نفر) برای این مسابقات تعریف شده است.

شماره بیست و چهار  -خورداد 1390

در کتاب ها که
بگردیم ،هنوز
«یزد» را نخستین
شهر خشت خام
جهان می نامند؛ شهر
بادگیرها و دیوارهای بلند
و کوچه های طوالنی پیچ
در پیچ و باریک . ...
به گمانم در همان کتاب ها
خوانده بودم نخستین بار
ساختن خیابان های عریض
را در پاریس شروع کردهاند،
دلیلش هم کامال بی ربط به
مصالح شهرسازی بود؛ فقط
برای آن که حکومتی ها بتوانند
شورشیان انقالب فرانسه را
در خیابان هایی عریض دنبال
کنند و آنها نتوانند از کوچه پس کوچه ها فرار کنند! البته این
اقدام با آب و هوایشان هم سازگار آمد ،چون از آن به بعد،
کم آفتابی
پاریسی ها و بعد هم کل اروپایی ها ،از روزهای ِ
شاندرفضاهایبازتریاستفادهکردند.
اما همین قانون به کشور و شهرهای ما هم آمد .گیریم تا
جایی قابل قبول؛ امکان ورود ماشین های آتش نشانی و
آمبوالنس به قلب محله ها الزامی بود .اما به نظر می رسد
ادامه این موضوع از حد گذشته باشد و انگار مسئوالن
فراموش کرده اند که بعضی قوانین باید تاریخ مصرف
داشته باشند و نیاز به بازنگری است.
مدت هاست که این موضوع در شهری مثل پاریس رفع
شده است .محله های قدیمی به ثبت میراث فرهنگی
رسیده اند ،حفظ و پاسبانی می شوند ،چه به لحاظ فرهنگی
و تاریخی و چه به لحاظ مادی ،ارزشمندترند.اگر کسی،
برای مثال ،بخواهد ملکی در شهر بخرد ،می تواند بین
خانه ای در مرکز شهر ،با فضای باارزش قدیمی ،شرایط
خاص و کوچه های باریک ،و یا خانه ای در حومه شهر
با خیابان های عریض و امکان داشتن اتومبیل و پارکینگ

شخصی،
انتخاب کند.
اما بر سر «یز ِد» ما
چه آمده است؟
هرچند محله های
قدیمی اینجا نیز چند
سالی است که ثبت
میراث فرهنگی شده اند،
اما نشانی از نظارت و حفاظت
به چشم نمی خورد و در مقابل،
گویا مطابق قانونی که از سوی
شهرداری اعمال می شود ،هر
دیواری که خراب شود ،برای
بازسازی باید عقب نشینی کند،
حال برای هر چندمین بار که
نسرین خنجری
باشد!
دیگر خبری از دیوارهای بلند
و کوچه های پیچ در پیچ باریک نیست و دیگر کسی
نمی اندیشد که دلیل ساختن آنها در این جا و با این آب
و هوا ،به این شکل به دست پیشینیان مان چه بوده است و
دیگر خبری از آن یزدی که در کتاب ها می خواندیمش
نیست.
در یزد ،این جا ،در محله ما ،به جای کوچه ،حفره های
بزرگی پدید آمده اند که گاهی می توان در آن حتی
بیش از چهار اتومبیل کنار هم پارک کرد! محله ای که
روزگاری از محلههای قدیمی شهر یزد بود ،امروز چیزی
جز کنار هم قرار گرفتن بی نظم و اصو ِل چند خانه نوساز
از آجر و سنگ و چند دیوار و خانه کاهگلی و خشتی در
حال خراب شدن در اطراف حفره های باز و بی شکل با
نام جعلی «کوچه» نیست.
 ...و من می ترسم از آن که به همین سادگی ،با همین
ساده گرفتن هایمان ،از فهرست های جهانی هم عقب
نشینی کنیم ،و سادهتر بگویم ،من غمگینم از آن که
زمانی بیش باقی نیست تا فاش شود این جا دیگر «یزد»
نیست!...

نیم نگاهی به رویداد های هنری

روز اورمزد از ماه تیر را زرتشتیان به نام
نخستین پرسه همگانی سال میشناسند که
یادآور و پاسداشت ایرانیانی است که در راه
آزادی و آزادگی ایران و ایرانی در جنگ
با توران کشته شدند .سرآمد ایشان آرش
کمانگیر است ،اسطوره ای که جان و زندگی
خود را در تیر نهاد و آزادی را برای ایرانیان به
ارمغان آورد.
فردوسی ایران زمین را به نام شهر آزادگان
می نامد و رستم دستان در شاهنامه او نماد
جاودانه آزادگی ایرانیان است .یلی بود پاسدار
آزادگی ملتی در مقابل پادشاهان .اگر به اعتبار
ملت به شاه قدرت میبخشید زمانی هم که
اسفندیار به دستور شاه و به نام دین کوشید تا
او را در بند کشد و دست بسته نزد گشتاسب
برد ،به نام ملت ایران فریاد برمیآورد که « :
نبندد مرا دست چرخ بلند »

شماره بیست و چهار  -خورداد 1390

از دیدگاه اهورامزدا همه انسان
ها به یک اندازه ارزشمندند پس
تکتک انسان ها باید به این
توانایی برسند که دین خود را با
تکیه بر خرد خود انتخاب کنند.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

ولی شاید اوج تبلور آزاداندیشی و ارج نهادن
به اندیشه انسانها را باید در منشور کوروش
هخامنشی دانست ،بزرگ مردی که به نام دوران
شکوه فرهنگ ایرانی ،پیام برابری انسان ها،
آزاداندیشی و آزادی در انتخاب کیش و راه و
در نهایت حذف برده داری را برای جهانیان به
یادگارگذاشت.
بیشک ریشه ارج و جایگاه آزاداندیشی
در فرهنگ ایرانی را باید در پیام
اشوزرتشت ،پیامبر بزرگ
آریایی جستجو کرد .مجموعه
6
سرودهای اهورایی که امروزه
به نام گاتها میشناسند و در نزد
پژوهشگران به عنوان حکمت
نخستین شناخته میشود.
نخستین حکمت یا اندیشهای که
راه به یکتایی آفریدگار هستی برد.
اشوزرتشت در گاتها ،دادار یکتا را
اهورامزدامینامد.اهورابهمعنی«هستیبخش»
و مزدا از ریشه کلمه «دا» به معنی دانایی یا دانایی
کل میباشد .خداوندگاری که حکمت نخستین
برای جهانیان تعریف میکند دانایی کل است که
به واسطه داناییش هستی بخش بوده و آفریننده
جهان هستی است.
اهورمزدا ذرهای از دانایی خود یعنی اندیشه
را در وجود انسان نهاده که اگر این اندیشه
خشم و نفرت را از خود دور كنيد
و اجازه ندهيد انديشه هايتان به
خشونت و ستم گرايش پيدا كند .
به منش پاك و مهر و محبت دلبستگي
نشان دهيد  .رادمردان پاك سرشت
براي گسترش راستي و درستي پيوند
استوار خواهند ساخت و هواخواهان
حقيقت را به سوي بهشت ؛ جايگاه تو
اي اهورامزدا كه منزلگاه راستان و
پاكان است رهبري خواهند كرد .
هات  48بند 7
اشوزرتشت ما را به دوري از خشم راهنمايي
مي فرمايد تا به دنبال آن كينه و نفرت نسبت
به مردم پيدا نكنيم  .خشم احساسي است كه
انسان را به فنا و نيستي می كشاند  .هر فردي
بايد بر احساسات خويش تسلط داشته باشد
تا گرفتار خشم نگردد  .بايد خود رانيرومند
ساخته و انديشه خود را كنترل كنيم تا
هيچگاه خشمگين نشويم و به اعمال خشونت

آزادگی و آزاداندیشی

با ارزشترین ره آورد اشوزرتشت
همگام با وجدان فرد به سوی پیشرفت خود
و جهان آفرینش گام بردارد به جایگاه وهومن
خواهد رسید.

«ای مزدا کسی که با خواست درون بین
وجدان و منش خود پیوستگی پدید آورد
چنین کسی از عشق و ایمان به خداوند
برخوردار و در پرتو راستی و درستی به
زیور وهومن آراسته خواهد گردید» هات
-49بند5
به عبارتی از دیدگاه زرتشت تنها مالک ارزش
نهادن به انسان همین اندیشه نیک و پیشرو
میباشد .جدای از این معیار تمامی انسانها از
هر دین ،مسلک ،قوم یا جنسیتی که باشند با
هم برابرند .از طرفی تنها در بستر آزادی است
که اندیشه رشد میکند و میتواند پیشرو باشد.
این همان موهبتی است که انسان به واسطه
برخوردار بودن از اندیشه از آن بهرهمند
گردیده است یعنی آزادی و اختیار.

«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل
جسم و جان آفریدی و از منش خویش
نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی ،زمانی که
به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی
کارکردن و سخن گفتن و رهبری کردن
عنایت فرمودی خواستی تا هرکس به دلخواه
خود و با کمال آزادی راه خویش را برگزیند»
هات  -31بند 11

از طرفی برابری انسان ها که یکی از پایهایترین
دیدگاه های اشوزرتشت در گاتهاست بیانگر
این واقعیت است که از دیدگاه اهورامزدا
همه انسان ها به یک اندازه ارزشمندند پس
تکتک انسان ها باید به این توانایی برسند که
دین خود را با تکیه بر خرد خود انتخاب کنند.
اگر بهدینی صرفا به گفته پیامبر ،موبد یا هر
کس دیگری حتی راستی را که مهمترین اصل
دین زرتشتی است پیشه کند ارزشی ندارد چرا
که هر فرد باید با تکیه بر خرد خود و پس از
درک و شناخت ارزش های راستی ،این خوی
و روش را پیشه زندگی خویش سازد.

«ای مردم بهترین سخنان را به گوش هوش
بشنوید و با اندیشه روشن و ژرفبینی آنها را
بررسی کنید ،هر مرد و زن راه نیک و بد را
شخصاً برگزینید ».هات  30بند 2
اشوزرتشت پس از ده سال اندیشیدن به

موبد پدرام سروش پور

جایگاهی دست مییابد که اهورامزدا را با
اندیشه خود درک کرده و با دیده دل درمییابد.
و بدینوسیله او یگانه کسی است که آموزههای
مزدا را درک میکند .ولی همین پیامبری که به
حقیقت پیام الهی دست یافته است ،زمانی که
برای پیروانش سخن میگوید در نخستین گام
ارج می نهد به اندیشه تکتک انسان ها و اختیار
ایشان در انتخاب راه .چنین دیدگاهی است که
زیربنای شکلگیری آزاداندیشی در فرهنگ
ایرانی میگردد و مهمتر از همه اینگونه است که
پایههای جامعه بر پایه آگاهی تکتک انسان ها
شکل میگیرد این یعنی به وجود آمدن یک
جامعه آگاه دینی.
به همین دلیل ارج نهادن اشوزرتشت به
آزاداندیشی و آموزش او در زمینه آزادگی
را باید یکی از باارزشترین آموزههای این
پیامآور دانست .آموزهای که نه تنها در شعار
بلکه در عملکرد اشوزرتشت به روشنی
مشاهده میشود.
اگر بخواهیم این ارزش مهم فرهنگی را بار
دیگر در جامعه زرتشتی نهادینه کنیم.
نخست :یاد بگیریم که تاریخمان نه صرفا از
دریچه فخر و تایید عملکرد نیاکانمان ،بلکه از
نگاهی راست و ژرفبینانه بنگریم .تا هم خود
را در گذشته محبوس ننماییم هم اینکه بتوانیم
با درس هایی از تجربیات نیاکانمان راهی
درست ،فراراه آینده فراهم آوریم.
دوم  :ارج نهیم به استادان و پژوهشگرانی
است که زندگی علمی شان را به رشتههای
مرتبط با فرهنگ ایرانی و زرتشتی در دانشگاه
های معتبر تخصیص دادهاند .ایشان باید بتوانند
در نهایت آزادی اندیشه ،پژوهش های خود را
به خصوص در جامعه زرتشتی در اختیار مردم
قرار دهند.
سوم :این طبیعی است که نظرات افراد به
خصوص متخصصین حوزه علوم اجتماعی و
دینی در بسیاری از موارد متفاوت است .شاید
زنده کردن سنت پیکار ،که در اصل نوعی
مناظرههای دینی بین افراد مطلع و موبدان بوده
راهگشای باارزشی باشد البته به شرط آنکه
این مناظرهها در حضور مردم باشد نه پشت
درهای بسته .چرا که از یکسو باعث باالرفتن
آگاهی جامعه شده که یکی از اهداف پایهای

دوري از خشم
موبدیار سرور تاراپورواال

و زور مجبور نگرديم  .ازطرفی خشمگين
شدن باعث ستم كردن ميشود  .پس اگر
خشمگين شويم و نتوانيم خشم را از خود
دور كنيم ؛ ستمكار مي شويم و با این کار
به خودمان هم ستم كرده ايم .
در اساطير ايران ديو خشم ايشمه ( ) Aeshma
ناميده ميشود  .ايشمه ديو خشم و غضب و
خشونت بي حد است كه هميشه ميخواهد
جنگ و ستيز ايجاد كند و حتي وقتي ديگر
نميتواند براي« آفرينش خوب « شري به
وجود آورد توجهاش را به سوي « آفرينش
بد « معطوف ميدارد و در بين ديوان جنگ
بر پا ميكند  .زبان بدكاران ديو خشم را
ياري مي دهد زيرا اينان خشم و غضب را
برميانگيزند .سروش كه تجسم فرمانبرداري
و اخالص ديني است از اعمال مخرب او در

جهان جلوگيري ميكند و همين نيروست
كه سرانجام جهان را از دست خشم رهايي
ميبخشد .
در كتاب «مينوي خرد »-كه از كتابهاي
پهلوي است  -درباره خشم ميخوانيم :
كسي كه كينه و دشمني را از انديشه دور
دارد و كسي كه دشمني با كسي نكند و
كسي كه خشم را به تن راه ندهد ؛ كار نيك
كرده است .
به نيرو كسي شايسته تر است كه چون او را
خشم گيرد بتواند خشم را بنشاند و گناه نكند
و خويشتن را آرام كند  .نيكي در انديشه مرد
خشمگين كم است .
آنچه در مورد هيچ كس نبايد به كار برده
شود كينه و دشمني است .
در قسمت دوم اين بند اشوزرتشت ميفرمايد

فرهنگ زرتشتی است دیگر اینکه امروزه با
افزایش نسبی آگاهی اقشار مختلف جامعه به
نوعی تکیه تصمیمگیری های جوامع پیشرو
خردجمعی گردیده است و ما نیز که بر پایه
آموزههای اشوزرتشت از پیشگامان این
دیدگاه بودهایم نباید از پیشرفت زمانه عقب
بمانیم.
چهارم  :شاید مهمترین مشکلی که میتواند
جلوی آزاداندیشی دینی را بگیرد نگاه های
متعصبانه و البته همراه با دلسوزی از جانب
ما موبدان است که گاهی فکر میکنیم تنها
پاسداران فرهنگ زرتشتی هستیم و وظیفه
داریم تا با جلوگیری از بیان دیدگاه های
مختلف دینی از کجفهمی و گیجی بهدینان
و در نهایت ناهمازوری جامعه زرتشتی
جلوگیری نماییم .با یک نگاه ژرف متوجه
میشویم که این دیدگاه از این ذهنیت برگرفته
تنها جامعهای که بر پایههای
آزاداندیشیحرکتنمایدمیتوانددر
نهایت در مسیر راستی که تنها راه در
جهان است قرار بگیرد
شده که افراد جامعه را ناآگاه فرض میکنیم
عامهای که امکان تشخیص را ندارند و این
درست بر خالف اندیشه اشوزرتشت است.
این اندیشه در نهایت منجر به شکلگیری
تفکری می شود که افراد جامعه را در حوزه
دین به دو گروه خاص و عام تعریف می کند
و اتفاقا در دورهای تاریخی از دین زرتشتی
در زمان ساسانیان که چنین اندیشههایی حاکم
بود ما شاهد شکلگیری چاشتههای(فرقههای
فقهی) مختلفی بودیم که حداقل نام سه گروه
از ایشان در معدود کتاب های باقیمانده از آن
دوران ،باقی است .چاشتههایی که موبدان هر
گروه از ایشان به احتمال زیاد در یکی از سه
آتشکده بزرگ ایران مستقر بودند .هر چاشته
از ایشان احکام خاص خود را برای پیروانشان
تعریف میکردند .حتی در کتاب های احکام
باقیمانده از آن دوران نظیر «شایست ناشایست»
به روشنی این جدایی و ناهمازوری دیده
میشود.
نهایت سخن اینکه از آموزههای اشوزرتشت
در گاتها این چنین برمی آید که تنها جامعهای
که بر پایههای آزاداندیشی حرکت نماید
میتواند در نهایت در مسیر راستی که تنها راه
در جهان است قرار گرفته و به پیش رود و تنها
اینگونه است که میتوانیم به همازوری واقعی
در جامعه زرتشتی دست یابیم.
به منش پاك و مهر و محبت دلبستگي نشان
دهيد ؛ به ديگران مهر و محبت كنيد و قلب
خود را پاك نگه داريد و به همه مهر ورزيد .
به راستي كه اگر بتوانيم خشم را كنترل كنيم
و به جاي آن مهر بورزيم ؛ از محبت خارها
گل مي شود .
در قسمت سوم اين بند اندرز بسيار جالب
و آموزندهاي داده شده است و آن اينكه
پارسايان و پاك دالن كساني هستند كه با
راستي و درستي پيوندي استوار دارند و در راه
گسترش راستي و درستي كوشش ميكنند .
رادمردان پاك سرشت هميشه طرفدار نيكان و
پاكان بوده و مردم را به سوي راستي و پاكي
راهنمايي ميكنند  .هواخواهان راستي و پاكي
سرانجام به بهشت ؛ جايگاه اهورامزدا راه
خواهند يافت .
منابع  -1 :احمد تفضلي ؛ مينوي خرد ؛ انتشارات توس ؛1380
 -2جان هيلنز ؛ شناخت اساطير ايران ؛ترجمه احمد تفضلي -
ژاله آموزگار ؛ نشر چشمه 1386
 -3فيروز آذرگشسب ؛ گاتها سرودهاي زرتشت

به بهانه برگزاری روز آدریان

می ستاییم و می خواهیم همه خوبی ها را

چند اصطالح (به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

.šāv e šāvtǝr na - bute -1
 -1شاو ِ شاوتِر نبوتِه.
یعنی :شب شبتر نمیشود ( و از این دیرتر
نمیشود؛ اگر دیرت شده است ،با اینحال
کمی صبر کن و عجله نکن).
.gol e te kā
-2
ُ -2گل ِ تِه کا.

یعنی :گل به دهان کن (و دیگر سخن نگو،
سخن گفتن بس است).
.rāv-e gā̊v o garjin e mini -3
 -3راو ِ گاو ُ َگرجین ا ِ مینی.

یعنی :مثل گاو و گاوآهن میماند (و مدام
در حال جنب و جوش است؛ برای بچههای
پرتحرک و شلوغ به کار میرود که یک
جابندنمیشوند).

اختصاص داده و باشندگان با آش و نان ،گاه
با پشمك و ....پذيرايي مي شوند.
دوري مي زنم در حياط ،سنگفرش هاي
جارو شده و آب پاشيده ؛ بوي نم و عود
وكندر و..
پيرمردي عصا در دست و بشقاب آش در
كنار مي گويد :فرصتي است براي گذراندن
يك پسين متفاوت با ديگر پسين هاي ماه
و ديگري مي گويد هم نيايش است هم
فرصتي براي ديدن دوستان و آشنايان .
نگاهيبهساختمانآدريانمیاندازم.قدمتش
را مي توان دريافت از ستون هاي بلندش  ،از
فروهر حك شده بر باالي در  ،از فرش هاي
فرسوده ورنگ ورو رفته اش و صندلي هاي
چوبي كه گاه ناله كنان پذيراي باشندگان
هستند  ،مي توان گمان زد .
چندسالياستكهخيرانلوازمنووجديدي
را هم وقف كرده اند اما حكايت گذر زمان
و سنت و بنا و ...حكايت ديگري است.
اما چرا روز آدريان؟
موبديار ميترا مرادپور نماينده انجمن موبدان
در آدريان ،در مورد چرايي انتخاب
ارديبهشت روز به عنوان روز آدريان مي
گويد  « :از مهر ماه  1387اداره آدريان
تهران به انجمن موبدان واگذار و از طرف
انجمن موبدان ،موبد پدرام سروشپور به

چند ضربالمثل و اصطالح جدید

ماه آب و روشنی در راه است .به روز تیر از ماه تیر
جشن تیرگان است ،شادمانی که ارمغانش زالل و
روشنای آب است.
تیرگان جشنی است در آغاز روزهای گرم گرم تابستان.
به روز تیر ابریشم هفت رنگ بر هم تابیده را بر دستانمان
به آرزویی گره میزنیم و از تیر روز میشماریم تا
رسیدن به روز باد و سپردن دستبند تیروباد به دستان باد
به امید برآمدن آرزویمان.
تیرگان که میرسد باز مجالی دیگر است تا بنابر آیین
دیرین سرزمینمان سپاس گوییم یگانه هستیبخش
مهربانی که ما را آفرید و داده های نیک فراوانی را از
برای ما آفرید .سپاس گوییم خداوندی را که آب را این
زالل زندگیبخش را در نهاد ما و در دنیای ما جاری
نمود تا سیراب شویم تا پاکیزه شویم تا برویانیم تا ...
تیرگان سروری است که از پس سالیان خشکسالی
مردمان این سرزمین از سر شوق و به شکر باران برپا
داشتند .تیرگان یادمان آن روزگاری است که :
« روزگار تلخ و تاری بود /بخت ما چون روی
بدخواهان ما تیره /دشمنان بر جان ما چیره/
 ...روز بدنامی .روزگار ننگ ... /مرزهای
ملک  /همچون سرحدات دامنگستر اندیشه
بیسامان»
آری همان روزگاری که تورانیان بر ایرانیان
تاختند تا از خاک ایران اهورایی به یغما
ببرند و به خاک توران بیفزایند .غافل از
آن که ایران را آرشی است کمانگیر.
7
آرشی است که تیری اگر از کمانش
رهاند جز بر هدف فرو نخواهد نشست و
اگر هدف پاسداشت خاک وطن باشد
که دیگر بدا به حال دشمنان تنگ نظر!
« ...آخرین فرمان .آخرین تحقیر/
مرز را پرواز تیری میدهد سامان»
آری ،مردی از مردان ایران زمین چنین تدبیر
دشمن را پاسخ گفت که :
«منم آرش سپاهی مرد آزاده /به تنها تیر
ترکش ،آزمون تلختان را اینک آماده... /
در این کار /دل خلقی است در مشتم /امید
مردمی خاموش همپشتم /کمان کهکشان در
دستم /کمانداری کمانگیرم»
آرش ،چنین آغاز کرد و به روز موعود راه البرز کوه
را در پیش گرفت تا از فراز دماوند پر غرور ،تیر را
چنان از کمان بجهاند که دشمن اندیشه یغماگری را
از یاد ببرد .آرش راهی شد به ایمانش و مردمان ایران
نیکترین خواستهها را برایش از خداوند خواستند و به
بدرقهاش نشستند.
« ...آری ،آری ،جان خود در تیر کرد آرش/
کار صدها صدهزاران شمشیر کرد آرش»
تیرگان در راه است .مهیا میشویم تا در مجالی دیگر
مهر بی کران خداوند را از برای آفریدههای نیکش
سپاس گوییم.
تیرگان می رسد ،آب بر چهره می افشانیم و به شوق
می آییم و به پاس این سرور همچون دیگر آموزههای
نیاکان این سرزمین می آموزیم که آب را نیز نیاالییم و
نیکو داریمش.
تیرگان میرسد و باز به آرزویی دستبند تیروباد را به
دست میبندیم.
تیرگانی دیگر میرسد و به خود می بالیم که ایران
همچنان به تیر غرور و غیرت و ایمان و توان آرش ها
هرچند زخم خورده ،.از تاراجگران تاریخ رسته است
اما افسوس که در این روزگار فرزندان ایران زمین ،از
نام و نشان تیرگان فقط آب افشاندنش را میدانند.
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سرافرازهایمیهنمرا»..
وسرانجامهمهبهپاميخيزندوبرسادخوانده
مي شود  .روز ارديبهشت از ماه  ..........به
دوشارمي و تندرستي تنِ همه باشندگان در
اينمجلسوهمهبهدينانبرساد.
نگاه ها به آسمان است و دل ها به راز و نياز .
نيايش كه تمام مي شود ،همه براي هم
بهترين ها را آرزو مي كنند و به اميد بر آورده
شدن همه حاجات و دعاها ،آناني كه داخل
هستند به حياط مي آيند و آناني كه درحياط
هستند به گفت وگو با هم مي پردازند.
داخل حياط به مقتضاي زمان و شرايط
معموال صاحب خيري بودجه اي را

عنوان مدير آدريان انتخاب شد .در گفت و
گوهايي كه انجام شد ،به دنبال آن بوديم كه
كاري انجام شود كه به رونق آدريان بينجامد
و مردم بيشتر در اين مكان مقدس گردهم
آيند همچنين فلسفه كشتي بستن در بين
بهدينان رايج شود .بنابر اين به انتخاب روزي
براي نيايش همگاني در آدريان انديشيديم
و اين پيشنهاد در انجمن موبدان مطرح و
روز ارديبهشت انتخاب شد چون امشاسپند
ارديبهشت يا اشه وهيشته اوستايي به معني
بهترين راستي ،درستي و پاكي است و نماد
مادي آن آتش است.
در اندرزنامه موبد آذرباد ماراسپند آمده
است :ارديبهشت روز به آتشگاه رو».
موبديار مراد پور در مورد برنامه هاي اين روز
مي گويد :از روز نخست موبد فيروزگري
اوستا خواني ايم مراسم را عهده دار
شدند وموبدان ديگر ايشان را همراهي
مي كنند .مراسم نيز هر ماه ارديبهشت
روز از ساعت 5پسين با آواي نيايش و
اوستا خواني آغاز مي شود و پس از
آناگرمناسبتيباشدسخنرانيكوتاهي
خواهيم داشت و بعد هم پذيرايي.
وي استقبال مردم از اين مراسم را خوب
توصيف مي كند ولي مي گويد  :اگر اطالع
رساني بهتري صورت گيرد و در كنار اين
نيايش ها برنامه هاي جانبي هم تدارك ديده
شوداحتماالميزاناستقبالافزايشمييابد.
موبديارمرادپورهمچنينبهباشندگيدانش
آموزان به ويژه دانش آموزان جمشيد جم و
رستمآبادياندرسالتحصيليدراينمراسم
اشاره مي كند و مي گويد آنها رونق و رنگ
وبوي ديگري به اين مراسم مي دهند .
موبد پدرام سروش پور نيز يكي از داليل
برگزاري روزی به نام روز آدريان را توجه
بيشتر به سدره وكشتي و نو كردن آن عنوان
مي كند و مي افزايد  :اين مراسم بسيار تاثير
گذار بوده به ويژه براي بچه ها به طوري
كه خيلي از آنها در روزهاي ديگر هم در
آدريان حضور مي يابند و با موبد كشتي نو
ميكنند.
روز ارديبهشت و خوردادماه  ،ساعت حدود
 5پسين است  .آدريان هر لحظه شلوغ تر مي
شود  .خيلي ها هستند  .نيايش آغاز مي شود
و طنين اوستا در فضاي آدريان مي پيچد.
سكوت همراه با راز ونياز همه جا را فرا گرفته
است  .همه گردا گرد آتش هميشه فروزان
ورهرامايستادهاندوميخوانند«همازوربيم»
و.....
بيرون آدريان ،اما آدم ها همچنان
سرگردانند،درپي......

سیما دینیاریان
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در وانفساي زندگي شهري  ،جايي در
ميانه شهر  ،پر از ازدحام و شلوغي  ،آنجا كه
يكي براي خريدن گوشي همراه مي آيد و
ديگري براي يافتن سازي و البته كمي آن
طرف تر دالر و پوند و هر چه كه بخواهي
مي فروشند و مي خرند  ،وقتي خسته از
ترافيك و شلوغي و دغدغه هاي ذهني
ماوايي مي جويي ،جايي هست كه هنوز
بتوان به آن پناه برد  .درست در ميانه ازدحام
وشلوغي.
در چوبي و سنگينش را كه مي گشايي،
دنيايديگرياست.
بوي عود وكندر،
زمزمه دعا ونيايش ،
جامه هاي سپيد،كشتي هايي در دست ،
خيلي ها آمده اند و خيلي ها مي آيند.
آنان كه اندكي زود تر آمده اند داخلند
و آناني كه ديرتر مي رسند روي
صندلي هاي داخل حياط مي نشينند ويا
گوشه اي را براي ايستادن برمي گزينند.
همهسنوقشريهستند،باهزاراندعا،با
هزارانحاجت
از قبولي در امتحان تا شفا و....
امروز روز ديگري است  .امروز آواي دعا و
نيايش غروب را به شب پيوند مي دهد.
موبد مهربان فيروزگري موبد اصلي
است و آواي خوشش طنين انداز اين
آيين ،موبدان ديگر همراهي اش مي
كنند  .همه همازور مي شوند اوستاي
بايسته خوانده مي شود و كشتي ها نو
مي شود  .زمزمه ها اوج مي گيرد .
خيلي ها با موبدان هم آوا مي شوند و
خيلي ها در دل زمزمه مي كنند .اوستاي
آتش نيايش خوانده مي شود .
«فروزان باش در این خانه ،فروزان
باش در این خانه تا دیر زمان تا
رستاخیز بزرگ تا رستاخیز بزرگ
و نیک ،بده به من ای آتش آفریده
اهورا مزدا ،رامش بسیار ،روزی
بسیار ،زندگی بسیار ،رامش فراوان،
روزی فراوان ،زندگی فراوان ،
پارسایی کامل ،خوش زبانی و دین
آگاهی و پس از آن خردی بزرگ
و پاینده وپس از آن دلیری مردانه،
استواری ،هوشیاری ،وظیفه شناسی
و بیداری و فرزندان برومند ،زیرک،
نگهبان کشور ،انجمن آرا ،بالیده،
نیک کردار ،رهاننده از سختی ها
و هوشیار که پیشرفت دهد خانه
مرا ،ده مرا ،شهر مرا ،کشور مرا ،و

فرحناز یزدانی

تیرگان
جشن آب و روشنی

برای پی بردن به موسیقی دوران هخامنشی
باید بسنده کرد به تاریخ نویسی مورخان
یونانی نظیر هرودوت و گزنوفون ،که در
کتابهایی مانند «سیرو پیدیا» به شرح احوال
هنر موسیقی پرداختهاند.
در این دوران ،هنر و ساز بیشتر وابسته به
تحوالت مذهبی و جنگها بود چرا که ،در
آن زمان کشورگشایی و ترویج مذهب ،گاه
حتی بیشتر از پیش بر ایران سایه افکنده بود.
کوروش بزرگ ،چنان از موسیقی آگاه بود
که برای چیرگی روان و اندیشه در رزمها از
آن بهره میبردند .او دستور داده بود تا همه
نظامیان سرودی را با نوایی رسا بخوانند و
هماهنگ با وزن سرود ،پای بر زمین بکوبند.
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نغمه جاودانش چنان از هزاره های دور ایران
به گوش می رسد که گویی باربد هنوز بر
سیمش زخمه می زند .تا آنجا که تاریخ را
یارای اندیشیدن است قدمتش را تا دو هزاره
پیش از میالد مسیح می دانند و گویی قدیمی
ترین ساز زهی پارسیان و تاریخ موسیقی
است.
شکم این ساز بسیار بزرگ و گالبی شکل
و دسته آن بسیار کوتاه است .به طوری که
قسمت اعظم طول سیم ها در امتداد شکم
قرار گرفته است .سطح رویی شکم از جنس
چوب است که روی آن پنجره هایی مشبک
ایجاد شده است .بربط فاقد دستان است و
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خرک ساز کوتاه و تا اندازه ای کشیده است.
بربط دارای ده سیم یا  ۵سیم جفتی است ،البته
در برخی مواقع استادان قالب شکنی کردهاند
و دو یا یک سیم در قسمت پایین قبل از سیم
دو ،به ساز اضافه می کنند که این سیم ها فا
زیر کوک می شود سیم های جفت با هم
همصدا کوک می شوند و هر یک از سیم
های ده گانه ،یک گوشی مخصوص دارند،
گویی از همان روز نخست که او چشم بر
این جهان گشود ،ایران در غیالن و شور
و شر بود .در همان سال نخست تولدش،
در سال  1259قمری،غائله بابیه در شیراز
بر سر زبانها بود .در زمان زندگیاش،
محمد شاه درگذشت،ناصرالدین شاه
بر تخت نشست ،امیرکبیر را کشتند و
مشروطه به اوج رسید و در همان سال
فرمان مشروطه نیز امضا شد.
او درگذشت .نه به شهرت تن داد نه به
مقام .در روزگار پایان عمرش عزلتنشین
شد و صد افسوس که حاضر به ضبط
صدایش روی صفحه نشد.
در سیر تحوالت موسیقی ایرانیان،

گذری بر موسیقی دوران
هخامنشی

توریا

اینچنین سپاه با هماهنگی خاص به نبرد دشمن
می تاختند و شوری خاص بر آوردگاه پیکار
پدیدار می شد .حرکت سپاه با نواخت شیپور
بود و شیپور با هر طنین خاصش بیانگر یک
فرمان بود ،گاه فرمان حمله و گاهی عقب
نشینی.
بدینسان ،ساز و موسیقی در سپاه
ایران رسوخ کرده بود و
آنگاه که سپاه

نغمه بربط
گوشی ها در دو طرف جعبه گوشی سر ساز
قرار گرفته اند.
بربط ،سازی است با صدای بم و نت نویسی آن
با نت سل و فاست که بنا به وسعت صدا تغییر
می کند .مضرابش از پر مرغ یا پر طاووس و
شاه پر عقاب و حتي پر الشخور تهیه می شود
و گاه نیز نوازنده با مضراب دیگری ساز را می
نوازد .نوازنده های امروزی از مضراب های
پالستیکی استفاده می کنند.
این ساز اصیل پارسی را عرب در صد و پنجاه
سال اخیر قبضه کرده بود و آن را عود می
خواند.
با تشکیل هنرستان عالی موسیقی در پنجاه
سال پیش ،استادانی چون اکبر محسنی،
كاموسی و منصور نریمان که اکثرشان
سه تار می نواختند ،سعی کردند با تهیه
عود و همنوایی آهنگ های پخش شده از
رادیوهای عربی ،شیوه درست نواختن عود
را یاد بگیرند و به این ترتیب بربط در عصر
معاصر دوباره احیا شد .از جمله بربط نوازان
معروف می توان به منصور نریمان ،حسن
منوچهری ،محمود رحمانی پور ،اکبر
محسنی و عبدالوهاب شهیدی اشاره
کرد .در سال های اخیر نیز اساتیدی
چون ارسالن کامکار ،حسین
بهروزی نیا ،محمد فیروزی
و جمال جهانشاد و ...از
نوآوران این ساز پر
طنین بودند.
هنگامی
که تاج و
تخت به صفویان
رسید بر خنیاگر و
نوازنده سخت گرفتند
و چون جای هنر تنگ آمد،
خنیاگران خسته،راهی خانقاه و دیر
شدند و گوشه نشین پیر شدند.
مرشد علی ،پدرعلی اکبر ،نیز مریدی بود
عارف پیشه ،که به خاکساری خانقاه نشسته
بود و پسرش را در دامنش پروراند و گوش
و هوش فرزندش را با نوای خوشش و سازی
که می نواخت آرام نمود و خط خوش به او
آموخت.
در زمان جوانی شیدا ،مجالس طرب و
نوازندگی بیشتر نزد گروهی بود که گویی
یهودی بودند .عالقه شدید این جوان به ساز،
او را به این سو کشید .هیچ کس به درستی
نمی داند که داستان عشق آتشین شیدا به
دختری یهودی به نام مرضیه از کی و کجا

ایرانی با سربازان طالشی و مازنی ،شکست
سخت و نابرابری از دشمن خورد ،کوروش
بزرگ ،بسیار اندوهگین شد و سرودی بر
سوگ سربازان مازنی و طالشی خواند و همه
به سوگ آنان نشستند ،این سرود سووشون،
یا همان سوگ سیاوشان ،سالهای سال
بر تارک این سرزمین ماند و هنوز بر این
سوگ ،پارسیان نغمه سر می دهند.
در این دوره ،سازهایی همچون نی و کوس
و کرنا ،همراه با درای و سنج ،کشف شده و
گویاترین کشف این دوران ،شیپوری فلزی
است به طول  120سانتی متر و از جنس برنج
که در کنار آرامگاه اردشیر سوم بوده است.
در این دوران ،موسیقی در میان مردم نیز
رواج داشت و این نوع موسیقی که مرسوم
به موسیقی رزمی بود را پارسیان در شادمانی
و سرور و در زمان آسودن از
جنگ می نواختند و
به پایکوبی می
پرداختند.
گاهی
که

این بزم ها نشانی رسمی تر به خود می
گرفت ،درباریان نیز همراه مردم به پایکوبی
می پرداختند .جشنهایی همچون جشن
مهرگان که با حضور شاهان پارسی رونق
داشت و نوازندگان و خنیاگران بر سر مجلس
بودند و می نواختند.
بدیهی است که در آن دوران دختران و بانوان
خنیاگر کم نبودند ،چنانکه فیثاغورث در
سفرنامه اش در وصف و شکوه تاج گذاری
داریوش بزرگ ،از دختران خنیاگری نام می
برد که آواز فخر و شادی سر می دادند.
گویی ،در این دوران بنابر اندیشه هایی
آمیخته به مذهب ،موسیقی مذهبی شکلی
دیگر یافت و بیشتر شکل آوازی به خود
گرفت و این بار امانت به موبدان خوش
صدا سپرده شد ،تا با نغمه های بدون ساز
سرودهای مذهبی را بخوانند .این مناجات ها
با نوایی مخصوص به خود اجرا می شد.
به نظر می رسد که حذف ساز از مراسم
مذهبی در این دوران صورت گرفته و پیش از
آن سازها نیز در مراسم و معابد ،گاه به کار می
رفته است و پس از این دوره این نوع نیایش
باقی ماند به گونه ای که هنوز
بازمانده هایی از این
نغمه های بی ساز،
برجای مانده
است.

علی اکبر شیدا

شروع شد.
این عشق هرچه بود چنان این عاشق خسته دل
را برآشفت که همه زندگیش را فروگذاشت
و در غم عشقش شعر گفت و آهنگ ساخت.
شیدا ،از نخستین و چه بسا برجسته ترین
تصنیف سراهای ایران است که از قواعد
شعری خاصی پیروی نکرده و به همان
سادگی و آرامی ساز می زد .شعرش گویی
شعر نوی نیمایی است و او از نخستین سهتار
نوازانی است که بعد از تکامل سه تار ،به
همین شکلی که در دست ماست ،این ساز را
نواخت و نغمه های عاشقی سر دادکه:
از غم عشقت دل شیدا دل شیدا شکست
شیشه می در شب یلدا شب یلدا شکست...
تصنیف هایی همچون بت چین ،ای تیر
غمت ،خسرو خوبان ،چهره به چهره و
بسیاری دیگر از معروف ترین ساخته های
شیدا هستند.
از سر نوشت عشقش کسی خبر ندارد .گویا
چون عشقش به سرانجام نرسید به همان
خانقاه پناه برد و گوشه نشین و خاکسار شد

و لقب ،مسرور علی ،را برای خود برگزید .از
آن پس ،شیدا ،در خانقاه نعمتاللهی صفی
علیشاه ،به نان خشک و آبی بسنده کرد
و در همان حال و هوا سر کرد .زمانی که
خروش آزادی خواهی و آزادگی در ایران
فریاد شد و مشروطه روز به روز پیشتر
میرفت ،شیدا نیز همراه مردم کوچه و
بازارتصنیف ساخت و این بار از وطن سرود
و از جور صیاد حکایت کرد.
تا قبل از شیدا تصنیف خوانان بیشتر به
بداهه خوانی مشغول بودند و با ظهور شیدا
بسیاری از ساختار ها از نظر وزن شعری که به
صورت عروضی و پر قید و بند بود ،بر اساس
هجاهای موجود در کالم شعر بنا نهاده شد و
بر دل مردم کوچه و بازار نشست.
به گواه بزرگانی نظیر عارف قزوینی ،شیدا
سبکی در تصنیف سرایی از خود به جا
گذاشت که گویی رنسانسی در موسیقی
ایرانزمین پدید آورد و با وجود حذف و
سانسور گسترده این تصنیفها به علت آواز
خوانی زنان هنوز این معجزات موسیقیایی بر
سر زبانهاست و نیکو می خوانندش.

ک

ارگ
ر
د
ا
نم

ست

ع
ش
ق
وا

آقای
امیدوار و صانعی ساخته شد .بعد از آن
دوکارکوتاهساختمکهدرکانونسینماگرانجوان
نمایشدادهشد .قبل از «چکچک»دو کار مستند
دیگرهمساختهام.
هزینه کردن بودجه جامعه برای
ساختنفیلمهاضرورتیدارد؟
بگذارید چند آمار موثق را خدمتتان عرض کنم و
جواب سوال را به عهده خواننده فرهیخته بگذاریم.
درجامعهایکهسرانهمطالعهروزانهسهدقیقهوسرانه
استفاده از رسانه های شنیداری و دیداری حدود54
دقیقه (یعنی 18برابر) است .در جامعه ای که بیشینه
تیراژ نشر یک کتاب حوزه عمومی ده هزار نسخه
وکمینهبینندهیکمجموعهدیداریسیصدهزارنفر
(یعنیسیبرابر)استآیاهزینهکردنبودجهجامعه
برای ساخت فیلم ضرورتی دارد؟ آیا جامعه ای که
در اقلیت کمی قرار دارد ،نباید از رسانه های مدرن
تربامخاطببیشترومطلوبیتباالتربهرهمندشود؟
چرا موضوع پیرسبز را انتخاب کردید؟
انتخاب این موضوع برای من هم دالیل درونی و
هم بیرونی و خارجی داشت .درونی ،از این بابت

چک :
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منوچهر باستکانند
گوشه ای
ازاعتقاداتجامعهمان(امشاسپندان)درقالبپختن
خوراکی سنتی به صورت اجمالی آشنا سازم و به
نظرم این گوشه از کار خوب در آمد ،یعنی بیننده
عامبدوناینکهمتوجهزمینهسازیمنشودبهداخل
تفکرات دینی مان کشیده می شود و پالن های
داخلیبهپالنهایخارجی.
بیننده هر لحظه در این چالش خواهد بود که
هرچه خواهد دید تجلی نمادی است و هر نماد
در بردارنده فلسفه ای .این کار را در دیگر پالنها
هم تکرار کرده ام .مثال در قسمت عروسی یا سدره
پوشی و در نهایت کوشیده ام که تمام این رسوم
معناداررادرمحیطیکهخودالقاگراندیشهایناب
و سنگین است جلوه ای درخشان ببخشم .برای
کسانیکهازنظراعتقادیوابستگیبهچکچک
ندارند دیدن نمادها ،رسوم و این پیچیدگی آنها در
همبهنظرمنجذابیتیصدچنداننسبتبهصحبت
درباره ابعاد صرفا مذهبی آن خواهد داشت .نکته
دیگر در این است که نکوشیده ایم سفره ای آماده
برای مخاطبمان فراهم کنیم بلکه تمام تالش ما،

ی

حتی
به قیمت اسطوره سازی ،خرافه نمایی و حتی شانتاژ
استفاده نماید و هنگامی که کار به اکران میرسد،
فیلمشهرتیبرایفیلمساز،سرخوردگیبرایجامعه
ونکوهشیبرایهمراهانبرجایمیگذاردوبدتراز
همهایناستکهکارگرداندرمقابلهیچفردمرجع
یاارگانزرتشتینهتنهاپاسخگونیستبلکهطلبکار
هم هست .روی دیگر داستان آنجاست که فردی
زرتشتیفیلممیسازد.نهتنهاکمکیبهاونمیشود
بلکه عده ای به دنبال کارشکنی و مایوس کردن او
نیز بر می آیند .شاید چون تجربه قبلی بسیار سخت
بودهاستهمهبهخوداینحقرامیدهندکهدرکار
تصمیمبگیرندوجهتدهیکنند.
شایدایننکتهبهذهنشانبرسدکهباالخرهبایدنظارتی
باشد ،من از طرف انجمن های زرتشتیان و شخص
نماینده ،مجوزهای قانونی داشتم امّا این دخالتها
غالبا از طرف افرادی صورت میگیردکه اصال
وظیفهیاجایگاهیبراینظارتندارند.درجمعبندی
گفتههایم،تجربیاتبدقبلیکهآنهاراناشیازندانم
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سرانجام جامعه زرتشتی می تواند به
خود ببالد که گروهی زرتشتی با سرمایه
گذاری انجمنهای زرتشتی ،فیلمی را
در مورد خودشان ساختند ،کاری که در
سالهای گذشته دیگران برای ما انجام
می دادند و از طرف ما سخن می گفتند،
دشواری ساخت نخستین فیلم بر دوش
جوانی سخت کوش بود ،جوانی که با
همراهی گروهی هنرمند و هنردوست
زرتشتیتوانست،کاریبزرگانجامدهد
و با وجود تمام مشکالت مستند «چک
چک» را به سرانجام برساند ،مشکالتی که
بزرگترینشان از دست دادن همراهانی
همچون روانشاد بهناز ماوندادی بود و
شاید کوچکترینشان کمبود بودجه .اما با
تمام این سختی ها سرانجام کار به پایان
رسید ،تا فیلم «چک چک» برای نخستین
بار در زاد روز روانشاد رامین شهرت به
نمایش در آید .برای آشنایی بیشتر با این
فیلم و چگونگی ساخت آن با سروش
قندی پارسی ،کارگردان این فیلم به
گفتگونشستیم:
از سابقه فیلم سازی تان بگویید:
من تحصیالت آکادمیک هنری ندارم و از دید
هنرمندان،تنهایکعالقهمندبهسینماهستم.کارم
را از بازی در نمایش آغاز کردم و بر حسب اتفاق
درچندکاربهصورتبازیگردانحضورداشتم.در
مسابقاتآموزشگاهیچندکارنمایشیانجامدادمو
بعد در دوران تحصیالت دانشگاهی در چند دوره
کالسهای آزاد حوزه هنری شرکت کردم.چند
کار کوتاه به صورت تجربی ساختم و همین باعث
حضورمندرکنارکارگردانانحرفهایشد
که توانستم تجربیات بسیار خوبی
کسب کنم .چند اپیزود
نوشتمکهبعضیاز
آنهاتوسط

که خانواده من ارادتی خاص به پیرسبز دارند و
همین ارادت ،دلبستگی را در من از کودکی به این
مکان مقدس به وجود آورده است.
و بیرونی ،از این جهت که چک چک در باور
زرتشتیانیکنماداست،نمادایستادگیوپایداری
دربرابرپلیدیهاوتبلورتمامخصایصپاکانسانی.
چک چک را می توان در ژانرهای مختلف و از
دیدگاه های گوناگون مورد مطالعه قرار داد ،مثال
از بعد اساطیری و اسطوره ای ،از بعد اکولوژیک،
به عنوان یک نمونه عجیب و منحصر به فرد در دل
کویر .همین طور می توان از بعد مذهبی صرف به
آن نگریست ،جایی در پهنه کویر ،دور از هیاهو
برای عبادت .ولی آنچه ما به آن پرداختیم گونه ای
فرهنگشناسیدرحوزهمذهبیبود.یعنیکوشیدیم
تاسنتهاییراکهزرتشتیانبهآنهاعملمیکننددر
محیطیمقدسمانندچکچکبنگریم.
کمی در مورد ساختار فیلم توضیح
دهید؟
در نگاه اول فیلم مستند چک چک بیشتر به رسوم
زرتشتیانپرداختهتالوکیشنچکچکواینخود
جای سوال دارد .بخش اول فیلم در یزد و در خانه
ایقدیمیرخمیدهدوشایدربطآنبهفیلمکمی
غیر منطقی به نظر برسد .شاید شما هم با افرادی در
همینکشورمانبرخوردکردهباشیدکهتنهانامیاز
اشوزرتشت و زرتشتیان شنیده اند و حتی از اساسی
تریناعتقاداتماهمبیخبرهستند.بنابراین
ابتدا کوشیده ام تا بیننده
عام را با

آشنا کردن او با گوشه ای از فرهنگ و سپس به
چالشکشاندنشبرایواکاویمعانیبودهاست.
این فیلم با بودجه انجمنها ساخته
شده است ،آیا همه بودجه تامین شده
است؟
بله،بودجهاینفیلمکهدرهمایشسراسریانجمنها
در بهمن ماه سال 88در کسنویه یزد تصویب شد و
در اختیار انجمن شریف آباد به عنوان متولی چک
چک قرار گرفت و این بودجه به طور کامل در دو
نوبتپرداختشد.البتههمیشههزینههایپیشبینی
نشدهوگاهیغیرقابلاجتنابوجودداردوماچون
متعهدبهتهیهکنندهبودیمازهیچپشتیبانمالیکمکی
قبول نکردیم و بقیه خرج اضافی انجام شده توسط
عوامل فیلم انجام گرفت .که امیدوارم تهیه کننده
محترم (انجمن های سراسر ایران) در این زمینه نیز
مانندگذشتهیاریگرماباشند.
آیا برای ساخت این فیلم صرفه جویی
هم انجام دادید؟
تمام تالش من و گروه بر این بود که کار به ثمر
برسد و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکردیم.
تمام عوامل زرتشتی این کار کامال رایگان
همکاری نمودند و اصال دید مالی در این کار
تعریف نشد و تنها محرک ما عشق فردی بود.
عوامل غیرزرتشتی دستمزد گرفتند و بقیه هزینه ها
صرفا صرف تدارکات کار ،مثل کرایه دوربین و
نور و صدا و تراولینگ و  ...شد.
خالصه اگر کسی در طی این کار از نظر مادی
متضرر نشده باشد ،نفع مالی نداشته است .البته الزم
به ذکر است که این فیلم کوله باری از اندوخته های
معنویدربرداشت.
تا آنجایی که شنیده ایم فیلم سازی
در جامعه زرتشتی چندان راحت نیست و
شاید یکی از دالیلش فیلمهای نه چندان
جالبیاستکهبرخیکارگردانانساخته
اند ،آیا شما نیز در این راه با مشکالتی
مواجهشدید؟
بله.شایداینبهترینپرسشاینگفتگوباشدومنهم
بی پرده به این سوال می پردازم .اگر فیلمسازی غیر
زرتشتی برای ساخت فیلمی در مورد زرتشتیان
اقدام کند دوستان زرتشتی که درگیر کار میشوند
بدون هیچ پرسشی تمام امکانات را برای او فراهم
میکنند .مثل جای خواب  ،غذا و حتی دوربین و
دیگر امکانات .حال یا با هدف شهرت یا با اهداف
خداپسندانه که من از دل آنها بی خبرم و در
چنین شرایطی به آن فیلمساز حق
میدهم که برای رسیدن
به اهدافش از هیچ
تالشی

کاریهایبرخیافرادجامعهخودمانمیدانم،عرصه
را برای دست زدن به تجربیات جدید بسیار تنگ
نمودهاستواگرپشتوانهمحکمینبود،اینکارهرگز
بهسرانجامنمیرسید.
کمی از سختی ها و شیرینی های کار
برایمانبگویید؟
اگربخواهمازسختیبگویمتنهاچیزیکهبهخاطر
میآورمهمانچانهزنیهاوهمراهکردنافرادبرای
ساختفیلماست.وشیرینترینقسمتکاراینکه
در چک چک می نشینی و دلت از این خشنودی
لبریز است که برای خودت ،برای اعتقادت و
تمامیچیزهاییکهبهآناعتقادقلبیداریدرکنار
آدمهاییکهازنوعوجنسوخونتوهستند،کاری
هرچندکوچکمیسازی.
از کدام بخش فیلم بیش از همه
خوشتان می آید؟
برای من که در تمام پالنها بودهام همه قسمتها
خوشاینداست،حتیپالنهاییکهدرفیلمنیامدهاست
ولیاگربخواهمقسمتیراانتخابکنم.پالنهایاول
فیلم که به پختن کماچ درخانه قدیمی میپردازد را
بسیاردوستدارم.دراینقسمتمخاطبکامالمی
بیندکهآنچهمیاندیشمباآنچهانجاممیدهمهمسو
است.ایننمودازاندیشهبهگفتار،ازگفتاربهکردار،
همانپیامجهانیاشوزرتشتاستکهماسعیکرده
ایم درگوشه کوچکی از سنت،تبلور آن را تجربه
کنیم و همین هم اتفاقا دلیل تامل من در قسمت اول
فیلم برای القای هرچه بیشتر بزرگترین پیام راستین
اشوزرتشتبودهاست.
یکی از اتفاقات تلخی که در زمان
ساخت فیلم روی داد از دست دادن
روانشاد بهناز ماوندادی بود ،با این
حادثهچگونهکنارآمدید؟
فقداناینشخصیتدوستداشتنی
نه تنها به روند تولید فیلم ضربه زد
9
بلکهقالبهایتماماعضایگروه
را نیز متاثر نمود.ولی خدایار
(همسر بهناز) با وجود شرایط
روحی بسیار بدی که داشت با
از خودگذشتگی مثالزدنی پیگیر
کارهای ادامه تولید شد و نگذاشت
فیلمازپابیفتد.
آیا باز هم برای جامعه تان فیلم
میسازید؟
بله چرا که نه.درست است که کارهای اینچنین
سختی های زیادی دارد ولی شیرینی هایش بیشتر
ن هم عضوی از این
و دوست داشتنی است .م 
جامعه هستم و خود را تا ابد مدیون آن میدانم .اگر
فرصتیبرایخدمتصادقانهپیشآیدباجانودل
وبیهیچمنتیحاضر
خواهمبود.

شماره بیست و چهار  -خورداد 1390
پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

خواندیم:
امروز سالگرد فوت شوهردولت خانم
بود و همه اهالی ده در خانه کس
دیگری که قوم وخویش بیشتری
داشت ،جمع بودند و دولت بیچاره را
تنها و بی همدم رها کرده بودند،تازه
لطف میکردند که برای انجام مراسم
و گرفتن لرک و خوردن عصرانه می
آمدند.
بعدازظهر،گاه اوزیرن دولت دینیار
فقط منتظر بود که دستور بیاید،
همانطور که به دیوار تکیه داده بود
آهی کشید و به یاد همسرش افتاد،
عمرش به سختی گذشته بود،بیشتر
تلخ و گاهی هم شیرین.
دولت دینیار ،از اول یک عروس تنها
بود و از روستای دیگری آمده بود
 ،دلباختگی او به شوهرش ،داستانی
کهنه و نخنما بود .فقط یک بار آن هم
با اصرار خورشیدبانو آن را تعریف
کرده بود.قوم و خویش شوهرش
و اهالی ده به سختی او را جزو
خودشان پذیرفته بودند.
نگاهی به سفره«ورون» انداخت،همه
چیز سر سفره بود .به تنهایی همه
کارها را انجام داده بود.آخرخورشید
بانو به شهر رفته بود .فکر رفتن به
شهر به خاطر حرفهای سهراب پسر
ارغوان در سر خورشید بانو افتاده
بود و حاال یک ماهی میشد
که خورشید بانو رفته بود..
از گاه رپیتون هم
گذشت ولی کسی
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نیامد.دولت دینیار
یک آفتابه مسی را
پرآب کرد ،وسط
حیاط و «کیچه»
راهرو و جلو در را دایره
وار آب پاشی کرد.بعد هم به
داخل آمد و کنار «پسکم» هشتی
نشست ...خواهر شوهرش هم نیامد.
اوه ،بله صدایش آمد همراه گل
همسایه بود تنها نیامده بود تا جلوی
گل همسایه نتواند چیزی بگوید...
مراسم انجام شد.گل همسایه در یک ظرف
مسی از همه غذاها برداشت و روی هم ریخت
و برای سگ کنار گذاشت .بعد هم کمی نان
برشته داخل ظرف سیر و سداب ریخت ،به
هم زد و پذیرایی کرد .بعد هم لرک دادند.
دهموبد مشت مشت داخل دستمال مردها
و مکنای خانم ها ریخت .اکثرا رفتند ،فقط
فامیل و همسایه های نزدیک ماندند و از
سفره ،میوه های بریده ،کماج های خرد شده
 ،کلیّه پیاز با نان  ،سیرگ و حلوا خوردند...
انگار یک سال نگذشته بود ...اما خورشیدبانو
امسال همه کار کرد و کنار مادرش بود ...قبل
از رفتن،فامیل ،سر تخت دولت را گرفتند و
در سایه گذاشتند.دولت با نگاه سرد و
غمگین در حالیکه سعی می کرد لبخند
بزند بدرقهشان کرد.سینه اش فشرده شد و
قلبش به شدت درد گرفت.اما میدانست
درمانی نیست جز یک کاسه گل گاوزبان
و نبات یا یک لیوان عرق بهار نارنج و
یک ظرف آبگوشت اما او بهتر نشده بود،
تسکیندهنده بود ولی اثربخش نبود ،سعی
می کرد ناله نکند ،آخر خورشیدبانوی نازنین
او چه گناهی داشت.بغضش را فرو خورد و
با تحکم از خورشیدبانو خواست خودش را

خسته نکند اما نای حرکت نداشت به سختی
به پهلوی دیگر چرخید.آسمان الجوردی و
عطر خوش اسپند و کندر هوای دلنشینی بود
پر از احساس و مجالی داد برای فکر کردن...
فکر به یک عمر زندگی و چراهایی که
جوابی برای آنها نداشت ،زندگی از اول به
آخر چرا اینگونه گذشته بود؟آیا می توانست
آن را تغییر دهد؟...آیا فقط خودش در شکل
گرفتن آن اثر گذاشته بود یا چیزهای دیگر
هم دخیل بود؟...
زندگیاش خوب گذشته بود یا
بد؟چه چیز خوب بود؟دارا
بودن احساس برتری
میداد؟خوبی کردن
چطور؟اگر بیشتر
پول داشت و
خیرات می کرد.
در یکی از پیرون
ها خیله می
ساخت یا زمین
وقف می کرد
و هر سال بنای
گهنبار آنرا میگذاشت زندگی
اش خوب بود؟
اگر مردم آنجا او را غریبه نمی
پنداشتند و تمام مدت از
او توقع نداشتند
پایین تر بنشیند
و بیشتر به
آنها
احترام

چارقد مادرش را از گوشه بند برداشت و
به سر انداخت ،با سرعت از داخل کیچه
گذشت ،در خانه را باز کرد و بیرون رفت.
گوشه دیوار خانهشان ،نزدیک در ،یک
سکو بود که برای نشستن ساخته بودند.
همیشه نزدیک غروب وقتی موقع آمدن
شب و دلتنگی میشد ،اهالی روستا ،هرکس
که دیگر کاری نداشت میآمد جلوی در
خانه آب میپاشید و همانجا روی سکو
مینشست .
خورشید بانو نشست .با دست هایش
لبه چارقد را محکم فشار داد و
با خودش حرفزد.
 چ ه کار کنم ،کجابرم؟!
چند نفر به او گفته
بودند که اگر
()7
تنهاست برود خانه
آنها  ...ولی خانه
فرانک مهربانی آنها چه کار کند .آیا
آنها جای مادرش را
می گرفتند؟کاش
مادر ،یک خواهر داشت یا الاقل
برادرش فامیل دوست بود.شاید
اگر مهربان بودند ،اگر در
کنارش بودند میتوانست
به آنها دل خوش
کند...
خورشیدبانو
سرش
پایین
بود و
چارقد

داستان

خورشیدبانو

بگذارد،
بهتر نمی
شد؟سعادت او
در چه بود؟ دلش
چه می خواست؟....
خورشید بانو صدایش زد،
در حالت بین گریه و خنده
چشمهایش تر شد.
 می،چرا گریه میکنی ،ببینچقدر غصه خوردی؟ولی همه
کارها انجام شد،من اینجام...
دلش می خواست کمی دارایی بیشتری
داشت و شوهرش داراتر بود ،شاید این قوم
و طایفه او را به خود راه می دادند.امّا نیکی
و مهربانی به دل آنها اثری نداشت و آن را به
پای وظیفه میگذاشتند.
خورشیدبانو سرش روی دیوار کاهگلی بود،
باد مالیمی اشکهای روی صورتش را سرد
میکرد اشک هایش را با مکنا پاک کرد.پنج
سال  ...با خودش گفت:
پنج سال طول کشید و حاال خوابم تعبیرشد ...
پرندهای از سر بام پرید ...خورشیدبانو
دست بر زانویش گذاشت و بلند شد،
آهی کشید و نیم نگاهی به عکس مادر
روی سفره انداخت.انگار همه به جانش
فشار میآوردند ،سکوت و دلتنگی قلبش
را فشرد و  ...دیگر نتوانست تحمل کند؛

مادر
را فشار
میداد؛
انگار دیروز
بود و صدایش
میشنید
را
خورشیدبانو،
که
دخترم،اینجا و این آدمها
فقط به فامیل و قبیله خود
اهمیت میدادند ،ما اینجا غریب
هستیم ،قوم شوهر قوم ما نیست .آنها
مطابق یک رسم هزار ساله از عروس
فقط بچههایش را میبینند .بعد هم صدایش
را آرامتر کرد ،ولی خورشیدبانو می شنید
که:کاش بعد از این همه بچه به دنیا آوردن
تو پسر بودی بعد هم آه میکشید و میگفت
:من ناشکر نیستم ،دختر عزیز است اما،
خودش سختی میکشد.
آیا عشق ،دوست داشتن و ازدواج در بین
کسانی که با آنها زندگی میکرد مفهومی
داشت؟ انگار خیلی زود داشت جوابش را
می گرفت.
هوا گرفته بود ،نزدیک پسین ،روز اول سال
نو و شاید دلگیرترین سالی که به یاد داشت.
ابرهای سپید و سیاه آسمان را پر کرده بودند.
چارهای نبود ،خورشیدبانو چارقد مادر که
بوی او را هنوز به همراه داشت بر سر کرد
و از جایش بلند شد ،به داخل کیچه رفت،
از حیاط و از کوچه،بوی خاک باران زده
میآمد و باران همهجا را خیس کرده

بود .پرسه روز اول سال نو تمام شده بود،
همانطور که در خواب دیده بود .خورشید
بانو داخل کیچه ایستاد ،یارای برگشتن
به داخل خانه را نداشت ،اما با ادامه باران
برگشت به اتاق و روی صندوقچه مادرش
نشست .صندوقچهای ،یادگاری از خوشیها
و ناخوشیها!!!
سکوت و دلتنگی ،خورشیدبانو را با خود
به سال های دور و نزدیک میبرد .در این
سالها ،سالی رنگ قرمز داشت ،رنگی
دوست داشتنی در میان آلبو م رنگین
خاطرات که آن را برداری و ببینی ،آلبومی
که بوی عالقه و دوست داشتن میداد.
دوست داشتنی که برای دختر شانزده سالهای
که روز اول سال نو با اتفاقی کوچک مرد
جوانی را همه زندگی خودش دید .دخترک
لبخند تلخی زد و بار دیگر یادش آمد که
برای دیدن سهراب چگونه پایش پیچ خورد
و یک هفته در رختخواب مانده بود و مادر
را به خاطر آورد که با فریاد او سراسیمه روی
بام رفته بود و با دیدن دخترش که از درد به
خود میپیچد داد و شیون به راه انداخته بود
و سهراب جوان هم با صدای خورشیدبانو و
مادرش از کوچه به داخل و پشت بام آمده
بود و اولین نفری بود که بعد از مادرش برای
کمک رسیده بود...
خورشیدبانو دست هایش را که داغ داغ
بود ،به صورتش برد و اگر در آینه سرخی
گونههایش را می دید ،درست مانند زمانی
بود که سهراب دست دراز کرده بود تا او را
از زمین بام بلند کند و پایین بیاورد ،و همان
روز بود که زندگیش تغییر کرد.
فکر رفتن به شهر ،درس خواندن و ادامه
تحصیل در رشته پرستاری که بسیار سخت
و طاقت فرسا و در عین حال نهایت آرزوی
دخترک جوان بود.
فکر نبودن مادر ،قلب خورشیدبانو را به
شدت میآزرد اما در عین تنهایی فکری
دیگر به افکارش اضافه میشد که جوابی
برای آن نداشت؟!
سهراب کجا بود؟ ...مدتها از او بی خبر بود
و این بیخبری حتی به سال هم می کشید..
و این بیخبری درهای امید را یکی یکی
میبست.
از وقتی مادر مریض و بدحال شد و حتی
قبل از آن وقتی سهراب درسش را تمام کرد
و برای کار در بیمارستان به شهر دیگری
رفت ،این اتفاق افتاده بود.حتی همان موقعی
که پس از ساعتی انتظار خورشیدبانو در
بیمارستان ،صحبت او و سهراب با یک
احوالپرسی شروع و تمام میشد...
پس سهراب کجا بود؛ آیا هیجانی که
خورشیدبانو در پیدا کردنش داشت در مورد
سهراب هم صادق بود؟حتی مادر هم با کنایه
طوری که او ناراحت نشود بارها گفته بود.
تعریف دوست داشتن برای جوانهای روستا
فقط بر اساس یک سری سوال و بعد جواب
های متنوع بود .اول وضع مالی پدر دختر،
بعد تعداد افراد خانواده که حتما برادر داشته
باشد ،اینکه مادر و پدر پسر حتما خودشان
پیش قدم شوند یا واسطه ای که با زبان چرب
و نرم آنها را رام و کار عروسی را درست
کند و موارد دیگری مثل وضع مالی خوب.
آه ،کاش یک خواهر یا یک برادر و یا
یک فامیل خوب داشت.آیا تنهاتر از او هم
بودند؟شاید!!!
خورشیدبانو دلش نمیخواست گرفتار
غم و اندوه شود ،پس ،از جایش بلند شد.
میبایست کاری میکرد اما چه کاری؟
مکنایش را به «کالچه» محکم کرد و چارقد
مادرش را سرش کرد .آمد داخل حیاط کنار
چهارگوش کوچک ایستاد ،چشم هایش
دیوارهای خانه را بی حوصله کاویدند...

میزگرد تلویزیونی جامعه ما

افقی

عمودی

 -1کتابی نوشته استاد ابراهیم پور داوود
 -2سردار ایرانی که مرز ایران و توران را
مشخص کرد
 -3کلمه ی در مقام شگفتی – رودخانه آلمان
– پایتخت سویس – عادت
 -4خرما رسیده – فلز تمدن – شب گذشته –
مزه ای است
 -5دوست داشتن – میوه ای بهشتی – برادر دارا
 -6یار فرهاد – درخت زبان گنجشک –
گیاهی دارویی
 -7میوه ای پر آب – مانور
 -8رخسار ،چهره – فرمان – کسی که
می¬خواند
 -9شنا کردن – دوست داشتن – بله روسی –
لبریز
 -10بار درخت – خرگوش عرب – پیدا کردن
ولی وارونه
 -11پرستار – بارش آسمانی و سفید – حرف
انگلیسی – مرزبان
 -12مخفف شاه – بیکربنات دو سود – اسم
صوت
 -13لقب قدیم شهر یزد
 -14پادشاهی که در دین مزدیسنی به آمدن او
در هند نوید داده شده است

 -1بنیان گذار سلسله هخامنشی
 -2خطی که زرتشتیان باید بیآموزند
2
 -3باز – سرد – موطن فردوسی – وتر
 -4تکرار حرف – مجنون – کاشف آبله
3
 -5نوشیدن – مشهور – پیامبر شرق
نام
–
نیست
 -6نوازنده دوره ساسانی – ماده
4
ایرانی
باید
بچه
–
فرزند
فرزند
–
دامن
مخفف
-7
5
چنین باشد
 -8دوش ،کتف – پسوند مکان – کوتاه کردن 6
جامه – آسان
 -9سازی ایرانی – زیر نیست – هرگز به منزل 7
نمی رسد
8
 -10نگریستن – رها – پزشک ایرانی
 -11اشاره به نزدیک – بتکده ای در هند – فعل 9
امر ندویدن
 -12تلخ – شایسته – حیوان دریایی – رود 10
اروپایی
11
 -13سومین طبقه بهشت
 -14شاعره همکیش خودمان
12
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میزگرد امروز به راه راست هدایت کردن بابایم
وآوردن او در مسیر پیشرفت جامعه می باشد.
دایی کامی به عنوان با سابقه ترین چترباز
خانواده ما از بابایم می خواهد تا شروع کند به
حرف زدن .بابایم می گوید :بابا این چه جامعه
ای می باشد .همش دلمون رو خوش کردیم به
چهار تا اتفاق خوشایند بعدش از طرف دیگه
همه چیز داره از پایه خراب میشه .دایی کامی
می گوید :الکی حرف نزن.چشه این جامعه
ما.خیلی هم خوب می باشد .مامانم هم می
گوید :آره چشه .مگه بده هرجایی میری هی
آش وسیروگ می خوری .تو هرجشنی تمام
مهد کودک ها میان وحرکات موزون می
کنند .این بده که این هنر باستانی رو از پایه به
بچه ها یاد میدن و اونهارو با کار اجتماعی آشنا
می کنند .سوسن جون میگه  :همش حسودی
کن  .چیه نمیتونی ببینی از پارسال تا امسال
نصف زمین های ما چمن مصنوعی شده .خدا
عمرشون بده.با این سرعت که ما داریم پیش
میریم فردا قصر فیروزه رو هم چمن مصنوعی
می کنیم .فکر کن بمیری بعد تو یک زمین پر
از چمن مصنوعی خاکت کنند.
من از بابایم می پرسم چمن مصنوعی چه چیزی
می باشد .بابایم می گوید :در بعضی جوامع به
خاطر وفور فرهنگ و شعور  ،منابع طبیعی رو
از آدم می گیرند به جای اون مصنوعیش را
می دهند .بعد رو به بقیه می کند ومی گوید:
کسی که نمی گوید این کارها بد می باشد.
ولی خودمون رو پشت این کارها قایم کردیم
و بدی ها رو حاضر نیستیم ببینیم .یکی هم که
پیدا می شود حرف می زند اون رو متهم به غر
زدن وحرف مفت زدن می کنیم .مثال همین
چمن مصنوعی مارکار،کار خوب و قشنگی
است ولی آیا فقط همین کافی می باشد .اون
زمین مارکار اصال ایمنی نمی دارد .ما شانس
آوردیم تو این همه سال سر کسی به اون
بلوک های سیمانی گوشه زمین و صورتش
به اون فنس ها ودرخت ها نخورده و آسیب
جدی ندیده.اگر یک روزی این اتفاق می
افتاد چه کسی باید جواب اون ورزشکار رو

کودک نفهم

می داد .حاال هم بعد از سال ها دلمون خوشه
اون زمین چمن شده.چرا فقط دوست داریم
نمای یک کار رو خوشگل نشون بدیم  .آیا
به یک اتفاق تو اون زمین فکر کردیم.آیا
انجمنی ها نباید به فکر ایمنی اونجا باشند .هیچ
میدونی اتفاقی بیفته جام جان باختگان که هیچ
،کل مارکار تعطیل میشه .
سوسن جون حرف بابایم رو قطع میکنه ومیگه:
وقتی میگم چشم نداری واسه همینه.تواین همه
سال مسئول هیچ جایی نشدی حاال حسودی
میکنی که فالنی که جوون تر از تو هست شده
مسئول یک جایی .بابایم می گوید  :خوب اون
هیچی .این آدریان بزرگ روچی میگی .یک
انسان بزرگی اومده و بدون توقعی یک قسمتی
از اون رو آباد کرده ولی ما دلمون رو خوش
کردیم به همون جا وحاضر نیستیم مابقی رو
آباد کنیم .کل آدریان پر شده از علف های
هرز .تمام وسايل ورزشی اونجا داغون شده
و دارد لق می زند .هیچ کس نیست بیاید پیچ
های اونها رو سفت کنه .فقط بلدیم بریم تو
زمین چمن بازی کنیم .کسی نیست به اون
چمن ها بعد از  4ماه رسیدگی کند .یک
نفر شده مسئول افتخاری اونجا ولی کسی از
مسئولین کمکش نمیکند بنده خدا دست تنها
مونده چکار بکنه.حاال از ایمنی زمین های
اونجا هم نمیخوام حرفی بزنم .فقط کافیه یک
نفر موقع فوتبال بیفته تو اون گودال های نیم
متری دور زمین اونوقت ببینم کی جواب میده.
یهویی مامانم جوش میاره ومیگه  :به به چشم
ودلم روشن .از کی تا حاال تو شدی وکیل
مدافع خانم های جامعه .حواست جای دیگه
است .خجالت بکش مرد گنده امروز فردا باید
رو پل چینود جواب خیلی کارهات رو بدی
دست بردار از این کارها .بابایم که چشمهایش
یهویی به توان چهار رسیده مونده به مامانم
چی بگه.
دایی کامی که اوضاع رو خراب شده می بیند
می گوید :من نمی فهمم چرا همش تو نیمه
خالی لیوان رو می بینی .یک کم اونوری هم
نگاه کن  .مثال ببین قراره جام والیبال ساحلی
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آخ جون تعطیالت تابستون می باشد .آخ جون
مدرسه تموم شده می باشد.آخ جون معدلم
بیست می باشد.آخ جون از صبح تا شب پلی
استیشن بازی می کنم .آخ جون مامانم از
دستم دیوانه خواهد شد .آخ جون بابایم مارو
به لب دریا می برد.آخ جون بازهم تعطیالت
تابستون می باشد.آخ جون من چقدر خر
کیف خواهم شد.
باالخره از شر این کالس اول با معدل بیست
راحت شدم .من خیلی درسم خوب می باشد
طی سال همش نمرات کج وکوله گرفتم ولی
آخرش تو کارنامه نمره ام بیست شد .بابایم
می گوید کارنامه های شما از اول سال چاپ
شده آماده می باشد .این بابایم خیلی حسود
می باشد در عوض مامانم می گوید نخیرم
این پسرم با اینکه خنگول می باشد ولی تمام
نمراتش رو خودش بدون ارفاق گرفته می
باشد .من نمیدونم ارفاق چه چیزی می باشد
بابایم می گوید ارفاق یعنی تبلیغات بدون
هزینه  .یعنی هی به تو بیست بدن بعد مابقی
همکیش ها ببینند سطح نمرات و درس مدرسه
تون چقدر باال وخوب هستش بعدش اون ها
هم بچه هاشون رو بیارن اونجا اسم بنویسند
واستقبال از مدرسه تون خوب بشه .اینها که به
فکر این نیستند که سطح آموزشی رو باال ببرند
فکر می کنند ما یادمون میره که طی سال چه
گلی به سر ما و نمرات امتحانتون زدید  .اصال
این بابایم چشم ندارد موفقیت من را در علم
وتحصیل ببیند.
امروز یهویی دایی کامی با سوسن جون
چترشون رو باز کردند تو خونه مون .بابایم می
گوید دایی کامی جزو یگان ویژه آمریکائی ها
توی جنگ ویتنام بوده است .او خیلی تو چتر
باز کردن حرفه ای می باشد .قرار است امروز
میزگرد تلویزیونی در خانه ما برگزار شود.
از بابایم می پرسم که میزگرد به چه دردی
می خورد .می گوید تو زندگی هر زرتشتی
میزگرد الزم می باشدو یکی از جاهایی
که میشه حرف پشت سر اینو اون زد همین
میزگرد است  .از او می پرسم خوب تلویزیون
چکاره می باشد .او می گوید در هر میز گردی
یک تلویزیون باید موجود باشد تا همینجوری
واسه خودش حرف بزند .تلویزیون به میزگرد
کالس می دهد .دایی کامی می گوید موضوع

بزارن .همین خودش یک حرکت رو به جلو
هست .بابایم میگه  :بیا همین هم آخه یک کار
بیخودیه .کلی کار نصفه ونیمه وکار نکرده
داریم که مهمه بعدش مي ريم سراغ والیبال
ساحلی .خوب این کاربه چه دردی میخوره این
بودجه رو میتونیم خرج کارهای بهتر بکنیم .
من میگم وقتی ما مسئولیت یک کاری رو
قبول می کنیم باید اون کار رو درست انجام
بدیم .اینکه نمیشه مسئول بشیم و کاری رو
شروع کنیم ولی تا یکی پیدا میشه انتقاد
میکنه بهش میگیم خودت بیا انجام بده .
نشستی یک گوشه وفقط غر میزنی و از
اینجور حرف ها .اگه قرار بود ما بریم کاری
رو انجام بدیم پس چرا یکی رو به عنوان
مسئول انتخاب کردیم .اینکه نمیشه کاری رو
درست انجام ندیم بعدهم یکی حرف میزنه
واسه اینکه در دهنش رو ببندیم بهش بگیم
غر میزنی و کار دیگرون رو بی ارزش میکن.
وقتی یک کار خوب می کنیم هی میایم تو
بوق وکرنا می کنیم و تو سایت ها وروزنامه ها
اعالم می کنیم ولی وقتی یکی پیدا میشه ازمون
ایراد میگیره بهش میگیم حرف بیخود نزن،
مردی خودت بیا انجام بده.
دایی کامی می گوید  :مرد حسابی کال تو
چشم نداری موفقیت آدمای دیگه رو ببینی.
فقط بلدی غر الکی بزنی .اصال آبجی این
شوهر تو آدم بشو نیست .بهتره میزگرد رو
تموم کنیم بریم ناهار بخوریم .مامانم هم یک
میز به چه گندگی پر جوجه کباب و برنج
کرده می باشدو از حضار می خواهد برای
صرف ناهار بروند .به بابایم هم می گوید:
توهم کوفت بخور تا یاد بگیری الکی
از مسئولین ایراد نگیری و ....
من هم با مامانم موافق می
باشم .اصال این بابایم فقط بلد
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است ایراد بگیرد .وقتی اون
باور نمی دارد پسر باهوشش
که طی سال نمره های کج
وکوله گرفته یهویی آخر سال
بدون تقلب همه نمراتش بیست
شده واصال بهش انگیزه نمی دهد
چطور میشه ازش توقع داشت که
به اون آقا مدیرها انگیزه بدهد که کار
بیشتری کنند.

شماره بیست و چهار  -خورداد 1390
پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

دوستی می گفت :درباره مسائلی مانند کار،
جامعه زنان ،گرسنگی و تحصیل نوشتهای ولی
درباره عشق و عاشقی ،تاکنون از تو نوشته ای
نخوانده ایم .گفتم  :هنوز اولش است ،به آنجا
هم می رسیم .گفت :وقتی خاطرات خود را از
دهه سی می نویسی هنوز نوجوان بودی!! حتما
وقتی به دهه چهل رسیدی شاید به قول سعدی
بزرگ (چنانکه افتد و دانی) اسرار دلت
را بگشایی .گفتم  :بهتر است اسرار
دیگران را نقل کنم چون گیراتر
است.
آن روزها ،در محله ما جوانی
زندگی می کرد به نام سروش
(نام مستعار است) که متفاوت
از جوانان دیگر بود ،به این معنی
که همیشه لباس مرتب می پوشید،
شلوار و پیراهنش را با اتوی ذغالی ،که
من در خانه شان دیده بودم ،صاف و خط
دار می کرد .به موهایش روغن می زد ،روغن
نارگیلی که از هندوستان برایش آورده بودند.
موهای سیاه و پر پشتش را به سبک آن روز
ها ،برق و فرق می انداخت .سبیل نازک و
خط کشی شده ای پشت لبانش ،از آراستگی
او حکایت می کرد.
همیشه وقتی با دوچرخه اش رد میشد ،بوی
عطرش تا دقایقی فضای ساکت وگاه خاک
آلود محله ما را معطر میکرد .کمتر با جوانان
سر کوچه می نشست .اکثرا با خودش دو
بیتی ها را زمزمه می کرد.
اکثر جوانان و حتی نوجوانان ،وقتی دور هم
جمع می شدند ،پکی به سیگار می زدند
ولی او با این مسائل بیگانه بود .
سروش ،جمعه ها غیبش میزد.
به پدرش می گفت میرود
خانه عمه که در یکی از
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دهات یزد ساکن بود و تا
خانه اش بیست کیلو متر راه
بود.
بعدا معلوم شد که سروش چند
دقیقه ای را به دیدن عمه خانم
می رفته و بعد هم رکاب زنان،
چهل کیلومتر دیگر را میرفته به دیدن
آنکه دوستش داشته.

عاشق

بهرام دمهری

در

دیگر
بار
یک
بفرمایید:
ذهنتان محاسبه
شخصی صبح جمعه شصت کیلومتر را
در جاده خاکی و پر از دست انداز،سوار
دوچرخه ،پنهان از نظر ها ،می رود تا او را
ببیند .شب نشده دوباره شصت کیلو متر را
بر می گردد تا کسی از رازش آگاه نشود.
این کار را دو سال زمستان و تابستان ادامه
می داد.
سالها بعد ،یک بار از او پرسیدم :بعد از این
همه زحمت و طی مسافت او را می دیدی؟
گفت :نه همیشه او را نمی دیدم .ولی شوق
دیدار مرا چون پرنده ای سبکبال به آن جا
می برد .وقتی می رسیدم شاید دیداری،
نگاهی یا لبخندی مرا تا هفته بعد سرمست و
شادمان میکرد.
آن روزها گذشت ،پدر و اقوامش با ازدواج
او مخالفت کردند و دو سالی نگذاشتند او
را ببیند بعد از دو سال مقاومت وکشمکش
باالخره با دختر دیگری ازدواج کرد.
صبح یک روز تابستان که مدرسه ها تعطیل
بودند و ما بچه ها مشغول بازی بودیم ،سروش
مرا صدا زد و گفت :برو اول کوچه ی  ....سر
قبر ....ببین دختری آنجا ایستاده یا نه؟

شرق محله ما ،که ورودی آن بود ،قبرستان
مسلمانان قرار داشت ،گورهای نا منظم و
بدون سنگ و آجر .هر کس برای خرید به
شهر می رفت یا برای کار به محله مجاور،
سعی می کرد پیش از غروب به خانه
برگردد ،چون مجبور بود از قبرستان رد شود.
می گفتند بعد از غروب وقت سئوال و پرس
از مردگان است ،ممکن است ارواح
دامن کسی که از آن جا رد می شود
را بگیرد!
دو کوچه که در طرفین
قبرستان قرار داشتند به
محله ما وصل می شد .در
یکی از کوچه ها اتاقکی
ساخته بودند که تابوتی در
آن قرار داشت .در این کوچه،
روز روشن هم می ترسیدیم رد
شویم .ولی کوچه دوم که در سمت
چپ قبرستان قرار داشت امن تر بود .ابتدای
آن کوچه ،اتاق و تاالری به یاد جوانی ناکام
ساخته شده بود (هم اکنون هم هست) و با
بقیه فرق داشت.
با سرعت به آنجا رفتم و دیدم دختری
ابتدای ورودی تاالر ایستاده و ریگزار پیش
رویش را نگاه می کند .با سرعت برگشتم
و به سروش گفتم که دختری را دیده ام
که سر قبر ایستاده .سروش چون برق و باد
از جا کنده شد و به طرف کوچه ی منتهی
به قبرستان دوید .من از سر کنجکاوی دنبال
او دویدم .وقتی رسیدم منظره ای دیدم که
هیچ وقت فراموش نمی کنم ،آن دو نفر رو
به روی هم ایستاده بودند و هق هق گریه
می کردند .نمی دانم چه بود؟! هر چه بود
دقایقی که گذشت ،دختر گفت :من فردا
به هندوستان میروم و سروش گفت :تقدیر
چنین بود .به هم دست ندادند و هر دو از دو
مسیر مخالف به راه افتادند.
از آن روز سالها می گذرد .صدای گریه آن
دو و اشکی که بر گونه هایشان دیدم آزارم
می دهد.
بعد از آن ،زندگی هر دو را دیدم .اندوهبار و
عبرتآموز است .ولی چه فایده ،اگر بنویسم
شما هم غمگین می شوید.
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دورنگار 0351 - 8210879 :
پیام نگار 09356238532 :
صندوق پستی 89195/154 :
پست الکترونیکی :
info@parsnameh.ir
پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد
است و همه ی نوشته ها دیدگاه پارس
نامه نیست.

آموزش دف (بهاج)
شماره تماس:

09122768815
موسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت
آبا تراز ارقام ( آتا )

با مدیریت بیژن افشاری علی آباد
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
انجام کلیه خدمات مالی

حسابرسی مالی ومالیاتی

شماره تماس 09123895618 :

