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 8تا  10شهريور ماه
برگزار مي شود:

مسابقاتسراسری
مانتره

6
گبه بافی

9
سیـمرغستـان

و فرصت هایی
که می رود...

سرمقاله

اندیشیدن و آزادی
یک نیاز دوسویه

دکتر اسفندیار اختیاری

«مزده یسنو اهمی  ،مزده یسنو زره
توشتریش ،فره ورانه آستو تسچا  ،فره وره
تسچا»...
«مزدا پرستم ،برمی گزینم که مزدا پرست
زرتشتی باشم ،با ستایش ها و باورها»...
هر بار که اوستای کشتی را می خوانیم ،تاکید
می کنیم که پیرو دین وه مزدیسنی هستیم .پیرو
بزرگ پیام آور آریایی ،اشوزرتشت اسپنتمان
و آموزه هایی که او به ما آموخته است.
باورهایی که در کتاب مقدس و ارزشمند
«گاتها»آورده شده است .كتابي که هزاران
سال است جهانیان سر تعظیم در برابرآموزه
هاي آن فرود می آورند .یکی از آنها را می
توان در اهنود گات -یسنای  -30بند  2خواند:

سی و سومین اردوی کانون دانشجویان
زرتشتی با حضور  74نفر از دختران و
پسران زرتشتی درگرم ترین ماه سال
برگزار شد.
در اردوی امسال نیز جوانان 14تا18سال
زرتشتی سراسر ایران شرکت داشتند.
به گزارش خبرنگارما،باشندگان در اردو
صبح روز بیست و سوم امرداد ماه در محل
مارکار تهرانپارس حاضر شدند و بعد از
اسکان و استراحت الزم به جلسه معارفه و
تحویل گرفتن لباس فرم این دوره از اردو
رفتند،این اردو متشکل از  6گروه بود که
اعضای هر گروه با راهنمایی سرپرست
هایشان به گفت و گو ،نظرسنجی،بیان

شماره بیست و شش  -امرداد 1390

سی و سومین
اردوی کانون
دانـشجویـان
زرتـشـتـی
برگزار شد

«بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با
اندیشه ای روشن بنگرید .سپس هر مرد و زن
راه نیک و بد را خود برگزینید »...

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

از این آموزه موارد مختلفی را می توان
استخراج کرد که ارتباط بین «اندیشیدن» و
«آزادی» یکی از آنهاست.
در سال های اخیر تمدن ها ،کشورها و مجامع
گوناگون سعی کرده اند تا این دو واژه را
توضیح دهند و یا در قوانین پایه و اصولی
مرتبط ،تفسیرهایش را ارائه کنند .واژه هایی
که انسان ها توسط آن مورد آزار قرار گرفته
و یا خود سبب آزار دیگران شده اند.
چقدر توجه کرده ایم که این دو
واژه به هم ارتباط دارند و بدون
هم ،معنایی نخواهد داشت.
هیچگاه به آموزه های خود
2
بازگشته ایم و با دقت بیشتر
توجه کرده ایم که «اندیشیدن»
و آن نیز از نوع «روشن» باید
مقدمه ای بر «آزادی» باشد.
چرا که «آزادی» بدون «اندیشه
روشن» پیامی به غیر از «بی بند و
باری» و «هنجارشکنی» نخواهد داشت .
آزادی که تعقل در آن نباشد ،توسط هیچ
کسی تایید نمی شود .توسط هیچ گروهی
حمایت نمی شود و صد البته و مهم تر از همه،
با باورها و اعتقادات ما همخوانی ندارد .اینگونه
رفتارها عالوه بر مردود بودن ،باعث در معرض
خطر انداختن جامعه و گروهی خواهد شد که
در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و دارای هدف
و ماوای مشترکی هستند.
در این رابطه می توان قلم ها زد و کتاب ها
نوشت و به آن افتخار کرد چون ما جامعه ای
هستیم که معنای آن را هزاران سال پیش و
توسط بزرگمردی جاودان،آموخته ایم و سعی
در اجرای آن داریم.
بنابراین در یک کالم ،از تمام مدیران،
مسئوالن ،قلم به دستان و تک تک افراد
جامعه می خواهم به «اندیشیدن روشن» پیش
از هر امری ،پایبند باشیم که راهی به غیر از
این «بیراهه» است .می خواهم پایبند باشیم به
آن شاخص هایی که یاد گرفته ایم و بارها آن
را تکرار می کنیم .می خواهم با دقت بیشتر به
اطرافمان نگاه کنیم و از تجربه کردن مواردی
که تجربه شده است و نتیجه آن مشخص
است! ،پرهیز کنیم .می خواهم احترام به شعور
جمعی گذارده و به آن گردن نهیم .می خواهم
از واژه ها ،همانگونه که باید باشد بار معنا
بخواهیم که غیر آن ،صدمات جبران ناپذیری
در بر خواهد داشت.
و فراموش نکنیم که «اندیشیدن روشن» سر آغاز
رسيدن به «آزادی «خواهد بود که این یک نیاز
دوسویه است و مورد تایید همگان .ایدون باد.

اورمزدی،گرشاسپ مهربانی ،رامین کاویانی
وگرشاسپ سروش به جمع بسته کشتیان
پیوستند ،مراسم سدره پوشی هرساله به
نامگانه روانشاد شهید فرهاد خادم از سوی
خانواده ی آن جان باخته بهشتی روان برگزار
می شود و مادر این شهید،سرکار خانم گوهر
تاج خادم جوانان را در برگزاری اردو و این
مراسم یاری گر است.
این مراسم از ساعت 16:30با پخش سرود
ملی و سرایش بندهایی از گاتها توسط دو
تن از شرکت کنندگان اردو شایان رستمی
و ترجمه تینا انوشه آغاز شدو سپس موبدان
دست در دست نو بسته کشتیان وارد شدند.
این نخستین مراسم سدره پوشی بود که بانویی
موبدیار در کنار موبدان مرد به انجام مراسم

است،بخش اول قولی است که یک جوان
زرتشتی نسبت به وظیفه ای که در قبال
خدا و خانواده اش دارد می دهد،بخش
دوم  5صفت یک جوان زرتشتی است
شامل راستی -خوش رویی -یاری -ادب-
پاکیزگی و بخش سوم سوگند نامه ای
است برای پرچم،سوگند نامه ای که برای
پرچم اهورایی و میهن ایران و برقراری این
آب و خاک نوشته شده است.
در ادامه دکتر اسفندیار اختیاری،نماینده
ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسالمی
از عمومی شدن مراسم سدره پوشی و
برگزاری گروهی این مراسم اظهار شادمانی
کرد و از داشتن اندیشه روشن در کنار
آزادی سخن گفت.

ایده ها و استعدادهایشان و انجام وظایفی که از
سوی اعضای کانون تعیین شده بود ،پرداختند.
شرکت کنندگان اردو همچنین در این مدت
به بازدید از آدریان،قصر فیروزه،ساختمان
کانون دانشجویان زرتشتی،کوشک ورجاوند
پرداختند،کالس های مختلفی نیز در این
مدت و در محل اردو برگزار شد که از آن
جمله می توان به کال س های ورزشی اعم
از بسکتبال ،والیبال،فوتبال ،پینگ پنگ،
کالس های آموزش کارهای دستی مانند
ساختن هواپیماهای معروف به گالیدر،
اشاره کرد .کالس های ثابت  5جلسه ای
نیز در طول اردو برگزار شد که عبارت
بود از آموزش رباتیک ،تئاتر،کار با چوب
و ...شرکت کنندگان اردو صبح را از
ساعت  6آغاز کرده و تا 11الی 12شب به
انجام کارهای گروهی می پرداختند.
در پنجمین روز اردو یعنی عصر 27امرداد
ماه 4،تن از زرتشتی زادگان،آقایان شهریار
گردهمايي شاد به همراه تقدير از
دانش آموزان برتر
فرنشین سازمان جوانان زرتشتی (فروهر)
گفت :نخستين گردهمايي خانوادگی در
كوشك ورجاوند پس از پايان ماه رمضان
و در روز پنجشنه  17شهریور ماه برگزار مي
شود.
این گردهمایی شامل برنامه های شاد و
موسیقی است و در آن از دانش آموزان برتر
سال تحصیلی  89-90و آموزگاران دینی
سازمان فروهر تقدیر خواهد شد.ساعت
شروع اين برنامه  6پسين خواهد بود.
نام نويسي كالس هاي ديني يزد
آغاز شد
دانش آموزان يزد بايد براي نام نويسي در
كالس هاي متمركز ديني از پنجم تا هشتم

پرداخت ،موبدان اردشیر مهربانی،اردشیر
منوکچیان ،فرزاد لهراسبی و موبدیار پریا
ماوندی این وظیفه را بر عهده داشتند.
پس از برگزاری مراسم سدره پوشی  ،نخستین
سخنران این برنامه سرکار خانم گوهرتاج
خادم (مادر اردو) بود،وی در ابتدا از موبدان
سپاسگزاری و قدردانی کرد و هدایایی را به
نوبهدینان اهدا نمود،در ادامه به نام آن روز
که اورمزد از ماه خشتره وئیریه(شهریور) است
اشاره نمود و از همه ی باشندگان خواست تمام
سعی خود را در کنترل نفس خودانجام دهند.
سخنران بعدی این مراسم رامین بامسی،دبیر
سی و سومین اردوی کانون دانشجویان
زرتشتی بود،وی ضمن تبریک به باشندگان،
تقویت بعد اجتماعی،فرهنگی و دینی را از
اهداف اردو خواند و از تمرکز اردو بر روی
مسائل دینی و فرهنگی گفت.وی در ادامه
از مرام نامه ای نام برد که نخستین سال
است تنظیم می شود و دارای سه بخش
شهريور ماه اقدام كنند .
موبدیار مهربان آفرین فرنشین کمیسیون دینی
یزد با اعالم این خبر ،گفت  :دانش آموزان
و والدین آنها مي توانند در اين روزها
از ساعت  5تا  8پسين با در دست داشتن
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ،دو قطعه
عکس ،پوشه فنر دار سبز برای دبستانی ها،
قرمز برای راهنمایی و آبی برای دبیرستانی ها
و مبلغ  5هزار تومان به کتابخانه زرتشتیان یزد
واقع در طبقه دوم سالن بزرگچمی مراجعه
نمایند.
وی زمان برگزاری کالس های دینی را
پسین هر جمعه اعالم كرد و افزود :کالس
های ديني پسران در پردیس دانش مارکار و
کالس های ديني دختران در دبستان دخترانه
مارکار برگزار می شود.
به دنبال موافقت انجمن های زرتشتیان یزد با
برگزاری متمرکز کالس های دینی در این

وی افزود :قبل از این مراسم ،این جوانان
زرتشتی زاده بودند که با اندیشیدن اکنون
دین زرتشتی را انتخاب کرده اند.
وی حضور موبدیار خانم را در کنار دیگر
موبدان موجب شکوه این آیین دانست و با
تبریک به نو بسته کشتیان از دست اندرکاران
برگزاری چنین آیین هایی قدردانی کرد.
دکتر رستم خسرویانی فرنشین انجمن
زرتشتیان تهران نیز با تبریک به بسته کشتیان
یاد و خاطره شهید فرهاد خادم را گرامی
داشت.برنامه پایانی این مراسم اجرای
نمایشی توسط یکی از گروه های این دوره
از اردو بود ودر انتها از باشندگان پذیرایی
شد.
روز پایانی اردو با بازدید از پیست اسب
سواری به پایان رسید وصبح یکشنبه 30
امرداد ماه این اردو با تقدیر از شرکت
کنندگان و نگارش خاطرات آنها به پایان
رسید.
شهر ،امسال براي نخستين بار اين كالس
ها به صورت متمركز در سطح شهر يزد به
جز روستاهاي تفت ،شریف آباد و حسن
آباد که از شهر یزد فاصله دارند ،برگزار می
شوند.
برگزاري دهمین کارگروه دینی
انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر
کشور،روز آدینه چهارم شهریور
دستورجلسه اين نشست كه به ميزباني
دبيرخانه اين كارگروه يعني سازمان فروهر
برگزار مي شود عبارت است از  :تهیه
جداولی به منظور یکسان سازی زمان کالس
های دینی ،ارائه فرم ارزیابی آموزگاران
دینی،برنامه ریزی دوره دوم کالس های
بازآموزی که به میزبانی انجمن زرتشتیان

 8تا  10شهريور ماه برگزار مي شود :مسابقات سراسری مانتره
عکس آرشیوی است

همزمان با برگزاری یک آیین دینی
و فرهنگی ،کتاب یسنا و ویسپرد از
کتابخانه شادروان جمشید سروشیان
كه به کوشش دکتر کتایون مزداپور
آماده شده است  ،رونمايي شد.

کرمان برگزار می شود.
همچنین در کنار این موارد گزارش فعالیت
گروه تدوین کتاب های دینی دبستان
مطرح می شود و در مورد نحوه تهیه بانک
اطالعاتی دانش آموزان و آموزگاران کالس
های دینی گفت وگو خواهد شد.
از دیگر نکاتی که در این نشست مطرح می
شود ،طراحی کالس هایی برای افزایش
معلومات عمومی دینی است.
موفقيت جوانان زرتشتي در آزمون
سراسری
در آزمون سراسري ورودي دانشگاه هاي
كشور امسال نيز جوانان زرتشتي خوش
درخشيدند و توانستند رتبه هاي تك رقمي
را در رشته هاي مختلف نصيب خود كنند.
هر چند كه هنوز نتايج نهايي آزمون امسال

ارزشمند این دوستان را ارزش نهیم و آن را
حفظ کنیم.
وی گفت :بهتر است برای ارج نهادن به کار
این تالشگران بیشتر کتاب ها را مطالعه کنیم.
دکتر رستم خسرویانی فرنشین انجمن
زرتشتیان تهران نیز با اشاره به اينكه این
مسایل فرهنگی است که ما را پایدار و
جاودان نگه داشته ،از برگزاری چنین
مراسمی تقدیر کرد.
منتشر نشده است اما رتبه هاي بسيار خوب
تعدادي از جوانان زرتشتي نويد بخش قبولي
باالي آنان در رشته هاي برتر و بهترين
دانشگاه هاي كشور است.
آقای منوچهر امانت با رتبه  37منطقه و خانم
شیرین ماوندادی با رتبه  97منطقه از جمله
جوانان یزدی بودند که در کنکور امسال در
رشته علوم تجربی رتبه های عالی را به دست
آوردند.
بنا براين گزارش  ،در كنكور امسال ديگر
جوانان زرتشتي نيز خوش درخشيدند از
جمله خانم ماهور مبارکه دانش آموز
هنرستان دخترانه هنرهای تجسمی منطقه 12
تهران دیگر جوانی بود كه توانست رتبه 15
را در رشته هنر كسب نمايد.
نوید نورآیین ديگر جوان زرتشتي كرماني
است كه توانسته است رتبه  75منطقه  2و
 141کشوری را در رشته علوم تجربی کسب

كند.
همچنین سهراب زریر نجمی رتبه 173
منطقه  1و رتبه  301کل کشور را در رشته
ریاضی فیزیک به دست آورده است .از
ديگر جوانان موفق دركنكور امسال آقايان
آبتین بختیاری با رتبه  490منطقه  2در رشته
ریاضی ،نیما موبد رتبه  529منطقه  2در رشته
ریاضی و جمشید خسروی رتبه  580منطقه 2
رشته ریاضی را مي توان نام برد.
بزرگداشت روز پزشك
رستم خسروياني ،فرنشين انجمن خيريه
درماني زرتشتيان تهران ،گفت :آيين
بزرگداشت روز پزشك ،همچون سالهاي
پيش برپاميشود و در برگيرنده سخنراني،
موسيقي و سپاسداري از پزشكان پيشكسوت
خواهدبود.

با كاهش سهم انجمن در پرداخت
يارانه سرويس مدارس زرتشتي ،
قيمت سرويس مدارس امسال افزايش
يافته است .
به گزارش خبرنگار ما  ،بر اساس مصوبه
كميسيون خدمات ،انجمن زرتشتیان تهران
براي سال تحصيلي جديد ،تنها نیمی از هزینه
های سرویس مدارس را به صورت یارانه
پرداخت می کند و نيمي را خانواده ها بايد
بپردازند.
تا پيش از اين حدود  90درصد هزینه
سرويس هاي رفت وآمد به مدارس زرتشتي
به صورت یارانه از سوي انجمن زرتشتيان
تهران پرداخت مي شد .بنابراین هزینه
سرویس مدارس برای خانواده ها امسال
افزایش های چند برابری دارد .
بنابر اين گزارش انجمن از کمیته مددکاری
خواسته است تا با خانواده هایی که توانایی
مالی کافی ندارند ،در اين زمينه همراهي
كند.
اين افزايش قيمت سرويس ها در حال حاضر
به عنوان يك مشكل براي خانواده هايي
مطرح شده است كه فرزندانشان را از راه
هاي دور به مدارس زرتشتيان مي فرستند
اين درحالي است كه تمام تاكيد
مقامات جامعه به حضور پر رنگ
در مدارس زرتشتي و باال بردن
كيفيت آموزشي دراين مراكز
است .
3
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در مراسم رونمایی از این كتاب ها كه با
آواي خوش اوستاي موبدان در تاالر دبستان
گیو آغاز شد،دکتر كتايون مزداپور اوستا را
سرچشمه ای برای شناخت و شناسنامه جامعه
زرتشتی و ایرانی دانست و آرمان از چاپ
کتاب های کهن و اوستایی را نگهداری
اوستا به دلیل ویژگی های ذکر شده ،بیان
کرد.
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان
زرتشتی در مجلس نيز در اين مراسم گفت:
در طول تاریخ افراد زیادی بودند که کم
کاری افراد دیگر را جبران کرده اند و
تمدن ما را نگهداری کرده اند ،پس باید کار

کتاب یسنا و ویسپرد
کتابخانه شادروان
جمشید سروشیان
رونمایی شد

بابک سالمتی ،سردبیر دوهفته نامه و
تارنمای خبری امرداد ،نیز خبر از برگزاري
نشست هاي ماهانه كتاب داد و گفت :بنا
داريم هر ماه کتابی را به عنوان کتاب
برگزیده آن ماه انتخاب و پس از یک ماه
که فرصت برای مطالعه آن داده شد در
نشستی آن را به بحث بگذاريم تا فرهنگ
کتابخوانی در جامعه پررنگ تر شود .وي
کتاب این ماه را «داستان بهرام چوبین»
معرفی کرد.
موبد اردشیر بهمردی و آقای مهربد خانی
زاده از دیگر کسانی بودند که درباره
تاریخچه کتاب های اوستایی و خط دین
دبیره در این مراسم سخنرانی کردند.
بنا براين گزارش ،مراسم رو نمايي از كتاب
يك مراسم كهن در ايران بوده است و از
زمان هاي گذشته ايرانيان چاپ هر كتاب را
در مراسمي جشن گرفته و نام رونمايي را به
آن مي دادند.

زرتشتي افزايش يافت
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مسابقات مانتره امسال با هدف آشنایی
بيشتر افراد با دين و فرهنگ زرتشتی
و آموزش خط و زبان دین دبیره از
هشتم تا دهم شهريورماه در مجموعه
ماركار تهرانپارس برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما،شعار امسال مانتره
«هماوایی گاتها ،همازوری اندیشه ها است »
و در دو بخش اصلي و جنبي برگزار مي
شود كه در بخش اصلي گاتها شناسي و
اوستا خواني مد نظر است و در بخش جنبی،
بخش ادبی ،نمایشگاه هنری و نمایشگاه
کتاب.
بنا بر اين گزارش  ،امسال حدود  200نفر در

رده سني  4تا  44سال در بخش هاي مختلف
مانتره شركت مي كنند كه كوچكترين
شركت كننده امسال خانم پانته آ دولت زاده
است و بزرگترين آنها آقاي مهران غيبي.
مسابقات مانتره امسال در دو بخش با
مسابقات سال هاي گذشته متفاوت است
نخست اينكه از برخوانی گروهی در مرحله
مقدماتی در تمامی شهرها اضافه شده است
و در همایش پایانی نيز بخشي با عنوان «
بخش سخنران کلیدی» افزوده شده که
افرادی که در زمینه تخصصی خودشان
شاخص اند ،در آن زمینه سخنرانی خواهند
كرد.

همچنين امسال اردوي مانتره پروژه محور
شده است ،به این ترتیب که افراد مختلفی
که می خواهند کارهایی (پروژه هایی) انجام
دهند ،با نام نويسي قبلي  ،این پروژه ها را با
کمک بچه های اردو انجام می دهند.
بر اساس آمارها در مسابقات امسال رده
سنی  14تا  18سال بیشترین تعداد شرکت
کننده را در بخش اصلی گاتهاشناسی و
اوستاخوانی دارند.
بخش مقدماتی مسابقات مانتره در شهرهای
یزد ،شیراز ،کرمان ،تهران به پایان رسیده
و با مشخص شدن نتایج ،برگزیدگان در
رقابت های اصلی شرکت خواهند کرد.

هزينـه سرويس مـدارس

آهنگ جدید بستور بهی زاده
نماهنگ جدید بستور بهی زاده خواننده
جوان زرتشتی منتشر شد این نماهنگ با نام
«به یاد من هستین» توسط آقای بهرام بانکی
سروده شده و آهنگ آن نیز توسط آقای
مهیار کاووسی ساخته شده است.
تقدیر از دانش آموز ،دانشجو و
ورزشکار در همایش همازوربیم
شانزدهمین همایش همازوربیم اله آبادی ها
روزهای  9تا  11شهریور ماه در روستای اله
آباد برگزار خواهد شد.
در این برنامه عالوه بر برگزاری مسابقات
و برنامه تفریحی از  87دانش آموز،
دانشجو و ورزشکار به همراه سه زوج
جوان که قبال نام نویسی کرده اند ،تقدیر
می شود.

تاریخچه کشتی
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در افتخارات ورزشی ایران ،کشتی
جایگاه خاصی دارد .ورزشی پهلوانی
است که بزرگمردان زیادی را به دنیا
شناسانده است  .از حمید محمدپور،
که برای نخستین بار آموزش کشتی
را با مقررات بین المللی آغاز کرد ،تا
منصور رئیسی ،که نفر چهارم کشتی ما
در نخستین حضورش در المپیک بود و
بعد هم بزرگانی نظیر ،عبداله موحد،
که دارنده  6مدال طالی جهان و
المپیک بود و جهان پهلوان تختی ،که
نیازی به وصف ندارد.
در ادامه تاریخچه ورزش در ایران،
به تاریخ رشته پر طرفدار کشتی می
پردازیم که تا حدودی تاثیراتی از
دین زرتشتی نیز گرفته است:
کشتی عبارت است از ،فعالیت طرفین همراه با
رد و بدل شدن فنون که سرانجام به نفع یکی
به پایان میرسد .پارسیان و زرتشتیان هنگام
غروب آفتاب کمربندی به کمر خود می بندند
و در برابر کانونی فروغانی به دعا خواندن می
پردازند .آن کمربند که کشتی نامیده میشود
ی گرفتن هم از این کلمه آمده است
و کشت 
و به معنی کمر یکدیگر را گرفتن است به
عبارت دیگر ،نام کشتی از نام کمربند ویژه
زرتشتیان می آید که اصل آن در زبان پهلوی،
«کستیک»  kostikو در زبان فارسی
دری «گشتی» خوانده میشود.
آنگونه از شواهد برمیآید،
کشتی از گذشته های دور
با زندگی انسان عجین بوده
4
است .اولین نشانه در کشتی
مربوط به کشور پهلوان پرور
ایران و یا تمدن سومریان است
که حدود شش هزار سال پیش
در قسمت جنوبی بینالنهرین می
زیستهاند .در طی سالیان دراز این
ورزش در اثر عوامل مختلف اشکال
متفاوتی به خود گرفته است .در عصر پارسیان
و هخامنشیان ،فنون کشتی تکامل بیشتری پیدا
کرد و پهلوانان در نزد پادشاهان دارای قدر و
منزلت خاص بودند .در دوران سلطنت اردشیر
دوم ،برای نخستین بار جمعی از جوانان دلیر
یونانی برای امر سپاهی گری در ارتش ایران
گماشته شدند و آنان که تجربههایی در
المپیک باستان داشتند ،در ایران نیز به انجام
مسابقات پرداختند که کشتی گرفتن یکی از
آنها بود.
در مصر باستان نیز ،کشتی از احترام خاصی
برخوردار بود .قدیمیترین شرح کشتی در
مصر مربوط به نقشهایی است که در یک
مقبره از سلسله پنجم ( 2320تا  2470پیش
از میالد) با شکلهایی از شش زوج کودک،
نقاشی شده است که در حال کشتی گرفتن
هستند .قدیمیترین مدرکی که به دست
آمده است ،در سال  1938به کوشش دکتر
اسپیر نماینده دانشگاه پنسیلوانیا و همراهانش
بوده که در هنگام کاوش در ویرانههای معبد
گیاناجه نزدیک بغداد ،کشف شده است .این
مدرک که متعلق به سومریان است شامل ،دو
لوح بود که یکی از سنگ و دارای دو شکل
برجسته از انسان در حال مبارزه و دیگری ،از
جنس برنز بود که صورت دو نفر کشتیگیر
را نشان میداد که هر یک کمر دیگری را
گرفته است .کشتی ،یکی از رشتههای ورزشی
المپیک باستان در یونان بود و یونانیان به
قهرمانان خود احترام فراوانی میگذاشتند.
ادامه دارد

هفته آخر شهريور ماه بر گزار مي شود:

سي ودومين دوره مسابقات جام راستي
کیفیت مسابقات این بازی ها در دو گروه سنی
متولدین باالی  74/1/1و متولدین زیر 74/1/1
برگزار می شود،تيم ها باید با لباس ویژه خود
در مسابقات شرکت نمایندو هر فرد می تواند
در یک بازی گروهی ویک بازی انفرادی
شرکت كند.
همچنين هر تیم باید از طرف انجمن یا سازمان
وابسته به زرتشتیان معرفی شود.
بنا بر اعالم دست اندركاران هر گونه درگیری
لفظی و فیزیکی با داوران یا بازیکنان محرومیت
تیم یا فرد را به دنبال دارد.

سی و دومین دوره جام راستی روزهای
 21تا  25شهریور ماه در باشگاه مزدیسنا
خرمشاه برگزار خواهد شد.
امسال این مسابقات در سه رشته بسکتبال
(بزرگساالن و نوجوانان) ،شطرنج (بزرگساالن
و نوجوانان) و تنیس روی میز(آقایان و بانوان)
برپا می شود ،و عالقه مندان تا پایان روز 11
شهریور ماه برای نام نویسی فرصت دارند .
آیین قرعه کشی ساعت  7 :30پسین روز 15
شهریور برگزار می شود.
بنا بر اعالم دست اندركاران ،به منظور باال بردن

سی ویکمین دوره مسابقات جام جان
باختگان با باشندگی بیش از  500نفر از
ورزشکاران زرتشتی به مدت  5روز در
مجموعه مارکار تهرانپارس برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها که از سوم
تا هفتم امرداد ماه ادامه داشت،
ورزشکاران در رشته های مختلف
گروهی مثل فوتبال ،بسکتبال و والیبال و
رشته های انفرادی همچون شنا ،شطرنج
و  ...به رقابت پرداختند.
این رقابت ها با تالش شبانه روزی
هموندان کانون برگزار شد و بسیاری از
ورزش دوستان و همکیشان در این روزها
در مجموعه مارکار پیگیر رقابت ها و نتایج
آن بودند.
نتایج و اخبار مربوط به جام جان
باختگان در روزهای برگزاری کامال از
طریق رسانه های دیجیتالی و جام نامه
پوشش داده شد .لذا در این نوشتار از
زاویه ای دیگر ،اجتماعی -فرهنگی به
این رویداد می پردازیم:
نظافت اجتماعی بخشی از فرهنگ
ماست
مطابق تمامی همایش های عمومی متاسفانه در
جام جان باختگان نیز مقوله نظافت اجتماعی
مقوله ای قابل بحث است  .بحثی که به نوعی
نشان دهنده شخصیت و فرهنگ جامعه ماست .
هنوز هم ما نتوانستیم یاد بگیریم که حضور در
محافل اینچنینی وعدم رعایت نظافت عمومی
عالوه بر اینکه زحمات بی شماری را بر دوش
برگزار کنندگان می اندازد ،به نوعی نشان دهنده
فرهنگ جامعه کنونی ماست  .جامعه ای که در
هر تریبونی فرهنگ چندهزار ساله خودرا فریاد
می زند با رعايت نكردن نظافت عمومی که از
ساده ترین نشانه های وجود فرهنگ در یک

نگاهی دیگر به
جام جان باختگان
جامعه است ،خود را تا حد زیادی زیر سوال
می برد.
اين موضوعي است كه در بسیاری از مراسم های
دینی،مذهبیوورزشیشاهدآنهستیم.زبالههایی
که به خاطر مصرف مواد غذایی تولید می شود
بدون توجه به سالمت ونظافت محیط همانگونه
رها مي شود تا کسی پیدا شود وآنها را جمع
کرده و معدوم نماید .در بامداد روزهای جام
جان باختگان اگر به مارکار تهرانپارس مراجعه
می کردید با انبوه این زباله های رها شده در
محیط مواجه می شدید و در گوشه ای دستان
پیر نگهبان مارکار و همت هموندان کانون را
در جمع کردن این زباله ها می توانستید مشاهده
کنید .
خوشبختانه در این زمانه ،بارها از طریق
رسانه های مجازی این رفتار ناپسند به تصویر
کشیده شده است و همیشه نیز با اعتراض
همکیشان در این خصوص مواجه شده ایم ولی
افسوس که به وقت تفکر وعمل خود نیز همانند
و همرنگ دیگران شده وساده ترین آداب
زندگی اجتماعی را فراموش می کنیم.
مسابقات فشرده ،آمادگی بدنی را
می طلبد
برای عده ای از شرکت کنندگان در جام جان
باختگان ،حضور در این جام صرفا برای تفریح
و وقت گذرانی است  .عالوه بر اینکه برخی از
امکانات ورزشی در مارکار تهرانپارس در حد
استاندارد نیست ورزشکاران هم بدون تمرین
های خاص واستاندارد در این هماورد  5روزه
حضور پیدا می کنندكه متاسفانه عدم آمادگی
مناسب ورزشکاران میزان آسیب های بدنی را
افزایش می دهد.فیزیک بدنی نامناسب برخی

از ورزشکاران از لحاظ قد  ،وزن وحضور آنها
در رشته های مختلف نشان از حضور تفریحی
این شرکت کنندگان است  .ورزشکارانی که
حتی تا هفته واپسین قبل از شروع مسابقات هم،
تمرین کمي برای حضور در این هماورد نداشته
اند .کمتر ورزشکاری را می توان دید که برای
مسابقات جام جان باختگان از هفته ها قبل تمرین
های خاصی داشته باشد.
در رده های نونهاالن ونوجوانان نیز که می بایست
این عزیزان دارای فیزیک بدنی مناسب و طراوت
خاص آن سنین باشند متاسفانه اصال شرایط
مناسب نیست وبسیاری از نونهاالن ونوجوانان
با اندامی نامناسب ،در اینگونه مسابقات شركت
مي كنند .واین نقطه ضعفی در ورزش ماست که
ورزش پایه ای را جدی نگرفته و فرزندان سست
و بی انگیزه ای را پرورش می دهیم.
ازدیاد رشته های ورزشی و تاثیر آن
چندین دوره است که در مسابقات جام جان
باختگان شاهد رشته هایی از قبیل دو ومیدانی ،
دوچرخه سواری وشنا بوده ایم که در این بین
تنها می توان تا حدودی کیفیت مسابقات شنا را
قابل تامل دانست  .حال باید دید که افزودن این
رشته ها در این چند ساله چه عملکردی برای
ورزش جامعه ما داشته است  .آیا توانسته ایم
در خصوص این رشته ها استعداد یابی کنیم ؟
آیا شرکت کنندگان این رشته ها جدا از این
مسابقات تالش ویا حضوری دیگر داشته اند؟
به احتمال بسیار زیاد جواب این سواالت منفی
است چون با توجه به برگزاری چند باره این
رشته ها ،پائین بودن کیفیت آنها نشان دهنده
عدم رشد واستقبال شرکت کنندگان است .
مسلما وقتی این رشته ها به جام جان باختگان
اضافه شد هدفی در پی برگزاری آنها بوده
است حال باید پس از چندین سال  ،بازنگری
در خصوص آن اهداف صورت پذیرد و در
صورت کسب نتیجه مناسب این روند ادامه
پیدا کند .

نیم نگاهی به رویداد های ورزشی ماه
انتخاب رییس جدید باشگاه جوانان
زرتشتی یزد
فریدون کشمیری به عنوان رئیس جدید سازمان
و باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد انتخاب شد.
این انتخاب بعد از انتشار اطالعیه ای ازسوی
انجمن زرتشتیان برای حضور افراد واجد شرایط
در این سمت صورت گرفت .پیش از این
مهندس هوشنگ نمیرانیان مسئولیت مدیریت
باشگاه را بر عهده داشت.
برگزاری جام ایراندخت
سومین دوره هماورد ورزشی ایراندخت15 ،
شهریور ماه به مدت  3روز در سالن یگانگی
یزد برگزار می شود.

در این دوره از مسابقات جام ایراندخت 9 ،تیم
شرکت کننده خواهند بود و رقابت ها در دو
گروه برگزار خواهد شد که در گروه اول تیم
های آرش ،آترین ،پوالد کسنویه ،نرسی آباد و
نصرت آباد حضور دارند و در گروه دوم تیم
های آناهید ،آرین ،زرگان گشت و ایران شید.
جام ایراندخت نخستین جامی هست که ویژه
بانوان در جامعه زرتشتیان برگزار می شود ،
جامی که از  3سال پیش شکل گرفته است و
با آماده شدن تاالر یگانگی در دو سال گذشته
شکل جدی تری به خود گرفته است.
دومین دوره این مسابقات به یاد روانشاد رامین
شهرت برگزار شد.

صعود كوهنوردان
تیم بسکتبال منتخب سازمان و باشگاه جوانان
زرتشتی استان یزد که در مسابقات بسکتبال
جام رمضان یزد حضور دارد توانست با سه برد
متوالی وحساس  ،خود را به عنوان اصلی ترین
گزینه قهرمانی این مسابقات معرفي كند.
برگزاری جام اردشیر همتی
جام اردشیر همتی از تاریخ  16شهریور ماه در
باشگاه اردشیر همتی كرمان برگزار مي شود.
دراین جام ورزشی ،ورزشكاران كرماني در
رشته هايي چون بدمينتون ،واليبال ،بسكتبال،
تنيس روي ميز و فوتبال در سه هفته متوالي به
رقابت مي پردازند.

گشايش بخش هاي
جديد خانه فرهنگ و
هنر زرتشتيان

گبـه بـافی
پریناز باربد

زيادي برخوردار است را با پشم گوسفند
مخلوط میکنند و به عنوان تار يا جهت
دوخت سجاف ها مورد استفاده قرار مي
دهند.
زمينه گبه هاي توليدي مناطق مختلف
ايران اكثرا داراي رنگهاي روشن نظير
سفيد ،كرم يا شيري است و نقوش به
رنگ هاي مشكي ،قهوهاي ،حنايي و..
ديده مي شود.
گبه با كمك دارهاي قاليبافي افقي و به
شيوه قالي بافته مي شود و بافندگان براي
ايجاد نقوش در حين بافت از نقشه استفاده
نمي كنند بلکه به صورت ذهني به اين كار
مي پردازند.
ادامه دارد

عکس آرشیوی است

مربع و مستطیل  ،دو شکل کامل و دارای
قانون مشخص :دوضلع روبه رو ،مساوی و
موازی هستند.
این قانون زیبا و ساده به اين دليل است که
این دو شکل کاربردی بی شمار دارد و
همیشه و همه جا جلوی چشمان ماست.
دیوار روبه روی شما مستطیل است،
قاب روی دیوار ،دریچه کولر،کلید

هنر چیدمان ()1
کوروش وفاداری

برق،کمد ،در ،فرش ،پنجره ،تلویزیون ،
کشو و بسیاری از موارد دیگر که اطراف
شماست همگی به این دو شکل هستند.
وقتی به فضای دیگر وارد می شوید
قفسه ها ،کاشی ،یخچال ،کابینت ،گاز،
لباسشویی و غیره را می بینید و دیدن این
دو شکل ساده و قانونمند تکرار می شوند.
آنها در زندگی روزمره ما نقش بسیاری
دارند و اشاره جالب درمورد این دو ،آن
است که ما نسبت به آنها رفتاری قانونمند

و حساب شده انجام می دهیم .به این
صورت که فرش را طوری پهن می کنیم
که لبه های آن موازی با دیوار و کناره ها
باشد و حتی فاصله از طرفین یک اندازه
باشد .قاب عکس و تابلو را روی دیوار
صاف نصب می کنیم تا خطوط طرفین
آن با خط کنج دیوار و زمین موازی باشد.
این نکته را حتی برای پهن کردن سفره هم
رعایت میکنیم.
این اتفاق ساده و ناخودآگاه  ،حس
زیباشناسی و نور هنر در وجود ماست
که سبب می شود چیدمان خانههایمان و
محیط کارمان زیبا و درست باشد .برگه
های روی میز کارمان را صاف و موازی

با کناره های میز بچینیم .متکا را موازی با
لبه تخت و پتو را موازی با متکا مرتب می
کنیم .میز را وسط فرش و موازی با کناره
آن قرار می دهیم .
این کار زیبا و هنرمندانه که باعث قانونمند
شدن بیشتر محیط زندگیمان می شود را
دنبال کنید .این شکل ها را در محیط هایی
که هستید بیابید .شکل قرار گرفتن آنها
در کنار یکدیگر را بررسی کنید و کمی
بیشتر از اجرا و کارهای تکراری روزانه
و ناخودآگاه به آنها توجه کنید تا بتوانید
نکته ای برای بهتر قرارگرفتن این دو
شکل (مستطیل و مربع) در کنار یکدیگر
بیاموزیم .

نمایشگاه های تخصصی هنری داشته باشند تا براي
ارایه کار های هنری خود به دنبال گالری خارج از
فضای جامعه خود نباشند و با هزینه ای بسیار مناسب
و در مکانی مطلوب و مناسب آثارشان را به عرصه
نمایش و فروش بگذارند.
بنا براين گزارش يكي از اهداف خانه فرهنگ
و هنر فراهم آوردن مکان های مناسب بر اساس
فضا های موجود برای هنرمندان جامعه و فرهنگ
دوستان همکیش است كه در اين زمينه اقدامات
ديگري نيز در دست انجام است.
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گالري و آمفي تئاتر خانه فرهنگ و هنر
زرتشتيان تکمیل و در مراسم خاصي با
حضور مسووالن جامعه زرتشتي گشایش
یافت.
مراسم گشايش با كاشتن دو نهال پيشكشي از
سوي خانواده ي روانشاد مهربان كيخسروان در
باغچه خانه فرهنگ و هنر همچنين پاشيدن گندم
و خواندن سرود اشم وهو آغاز شد و در ادامه
باشندگان از اين بخش هاي جديد بازديد و از
نزديك با فضا آشنا شدند.
به گزارش دست اندركاران خانه فرهنگ وهنر،
براي بازگشایی این دو فضا در خانه فرهنگ و
هنر ،ساخت پلکان برای نشستن افراد  ،اکوستیک
کردن دیوارها و رنگ کردن کف و سقف آمفی
تئاتر  ،جوانان همکیش عالقمند به هنر جامعه به
صورت شبانه روزی كار كرده اند.
آمفی تئاتر اين مجموعه به نام سالن «سپید» با
کمک خير آقایان مهندس یگانگی و کارن
وفاداری و همچنین قسمتی از درآمد کالس ها
و به منظور استفاده گروه های نمایشی و موسیقی
به صورتی که بتوانند مکان مناسبی برای ارایه
کارهای هنری خود داشته باشند و بتوانند با
شرایط مناسب تری از این آمفی تئاتر
استفاده نمایند،تجهیز شده است.
همچنین گالری این خانه ،به نام
روانـشـاد « مـهـربـان کیخسـروان »
5
نيز گشايـش يـافت .كــار تجهيــز
و ساخت اين مكان از دهش
روانشاد مهربان کیخسروان و
توسط خواهر و برادر گرامیشان
فراهم گردیده است.
هدف از مجهز کردن این فضا به
صورت گالری این است که هنرمندان
جامعه مان مکان مناسبی برای برگزاری
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تار و پودش را در هم بافتند چنانکه نقش
جان بر تارک آن نشست ،نقشی که چشم
را می نواخت و دل را می گشایید .سبزه
زارانی که گویی در تار و پود گبه ،طراوت
بازمییافتند ،گل های کوچک و رنگین و
اشکالی که در هندسهشان رنگ ها را به باز
ی میگیرند.
گویی دختران بخت خویش را روی گبه
نقش می زدند و بر شانه هاشان می نهادند
و به خانه بخت می بردند.گاه مادران شبانه
بر آن نقش می نهادند تا مرحمی بر دستان
پینه بسته شوی شان شود.
گبه بافی هنری است ایرانی ،آمیخته با
طبیعت و روح سبز هستی .گبه يا قاليچه،
گونه اي فرش از جنس قالي است كه

معموالً در قطع قاليچه توسط عشاير و
ايالت لر و قشقايي بافته مي شود و داراي
پرزهاي بلند است .هنر و صنعت گبه
بافی در مناطق مختلف ایران رواج دارد،
تقريبا در اكثر نقاط روستايي و حتي در
بسياري از مناطق شهري استان هاي بوشهر
و كهكيلويه و بويراحمد ،چهار محال
بختياري و فارس ،شغل اول يا حرفه دوم
بسياري از خانواده ها محسوب مي شود.
در بافت گبه از تعداد پود بيشتري استفاده مي
شود ،كه اين كار در نرمي گبه تاثير فراوان
دارد .تعداد پود برخي از گبه ها گاهي از سه
تا هشت پود در هر رج و بلندي پرزها گاهي
تا يك سانتیمتر هم مي رسد.گبه را گاه به
اندازه های مختلف گبه پتويي،گبه در اندازه
قاليچه و قالي گبه می بافند.
گبه بافی سبک خاص بافت خود را
داراست .در بافت گبه كه به وسيله پشم
خودرنگ مخلوط با موي بز انجام مي
شود ،تفكيك رنگ از اهميت فوق العاده
زيادي برخوردار است .در واقع اولين
مرحله گبه بافي ،همين کار است كه طي
آن ،گبه بافان و دست اندركاران  ،ابتدا
پشمي را كه از دام هاي خودشان تامين
شده و يا در صورتي كه خانواده ،
دام نداشته باشد از ساير دامداران،
دامپروران و عشاير خريداري
میکنند و به نسبت نوع رنگي
كه دارند آنها را كامال تفكيك
مي كنند .پشم ها پس از شست
وشو ،توسط زنان و دختران و به
وسيله ي دوك هاي كوچك و
قابل حمل ريسيده و تابيده مي
شود .گاهي نيز موي بزهاي عدني و
پاكستاني را كه از تنوع رنگ فوق العاده

بسیاری نگاشته اند سیمر ِغ شاهنامه النه در البرز
کوه دارد که فردوسی از آن کوه َهند که به
گفته ی دکتر محمد معین همان ِهند آشنایمان
است ،نیز یاد می کند .اما البر ِز اسطوره های
شاهنامه و ایران باستان کجاست که نزدیک
هند می نماید؟
در فصل  13بندهش چنین آمده است:
دریای فراخکرت از طرف دامنه ی جنوبیِ
البرز ثلث زمین را فرا گرفته از این جهت
است که فراخکرت نامیده شد...
و در کرده ی  6تیریشت:
آنگاه تشتر درخشان از اقیانوس فراخکرت
برخاست بعد از آن مه از آن طرف هند از
کوهی که در میان اقیانوس فراخکرت واقع
است بلند گردید.
با توجه به این نشانه ها چنین برمی آید که

فرو ریخته گردآوری نموده به آب اندازد که
از آنجا تشتر ،آب برمی گیرد .انواع تخم ها به
واسطه ی وی با باران فرومی ریزد (و گیاهان
گوناگون) می روید( .مینو خرد فصل 62
بندهای )42-37
نمودی از ارتباط مکان زندگی سیمرغ و دریا
در نسخه ای از شاهنامه که استاد پورداوود
خود آن را دیده اند نیز به چشم می آید:
از آن جایگه بازگشتن نمود
که نزدیک دریای سیرنگ بود
در برخی از سروده ها در ادبیات پارسی
سیرنگ به جای سیمرغ به کار برده می شود.
هر چند النه ی سیمرغ شاهنامه را در البرز
کوه دانسته اند باری بیتی در ادامه این دیدگاه ها
را کمی دگرگون می سازد:
چو سیمرغ را بچه شد گر َسنِه
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سیمرغستان
(بخش دوم)
موبدیار پریا ماوندی
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ِ
اساطیری ترسیم
جغرافیای
گشته توسط پژوهشگر گرامی
مهرداد بهار همچنان استوارترین
ترسیم از زمین اساطیر است .در
تصویر او البرز کوهی است که گرداگرد
کره ی زبرین زمین کشیده شده و بخش
دیگری از رشته های آن قطر مورب زمین
است و دریای فراخکرت در دامنه ای از آن
دسته از رشته کوه هاست که سمت جنوب
کره ی زمین قرار دارند یعنی به تقریب می
توان گفت اقیانوس هند کنونی بخشی از
فراخکرت فراخ اساطیر می باشد و این گونه
جایگاه آن بخش از البر ِز شاهنامه که النه ی
سیمرغ است به گفته ی فردوسی با کوهی
در هند برابر می گردد .هر چند سیمرغ اوستا
بر درخت ویسپوبیش ( )vispobishدر
دریای فراخکرت النه دارد:
اگر هم تو ای رشن پاک در باالی آن
درخت سیمرغ که در وسط دریای
فراخکرت برپاست آن (درختی که) دارای
داروهای نیک و داروهای موثر است و آن را
که ویسپوبیش (همه را درمان بخش) خوانند
و در آن تخم های کلیه ی گیاه ها نهاده شده
است( ...رشن یشت بند )17
در مورد چگونگی ارتباط این درخت
و سیمرغ در نامه ی پهلوی مینو خرد می
خوانیم:
آشیانه ی سین مرو (سیمرغ) در باالی
درخت هرویسپ تخمه که جد بیش (ضد
گزند) خوانندش می باشد هر وقت که
سیمرغ از روی آن برمی خیزد هزار شاخه
از آن می روید و هر وقت که به روی آن
فرود می آید هزار شاخه از آن شکسته تخم
های آن بر زمین ریزد مرغ دیگری به نام
چمروش تخم هایی که از هرویسپ تخمه

به پرواز برشد بلند از بَنِه
شاید بسیاری که خانه ی سیمرغ را غیر
درخت دانسته اند قافیه های بیت را به تلفظ
امروزی خوانده و یا درختی به نام بَنِه را نمی
شناختند.
در فرهنگ معین واژه ی گرسنه با آوانگار
 gorsaneبه کار رفته است که با وزن بیت و
واژه ی بَنِه هماهنگی دارد نه بُنِه که اتفاقا یکی
از معنی های آن خانه است و به راستی تلفظ
ُگ ُرسنه از وز ِن بیت می اندازد .با توجه به این
که درخت بَنِه یا پسته ی وحشی درختی بلند
قامت است که در ارتفاعات کوهستان های
نیمه خشک می روید این حدس را که النه ی
سیمر ِغ شاهنامه بر درختی در البرز کوه در هند
بوده به یقین نزدیک و نزدیک تر می سازد.
از سوی دیگر افزون بر میوه های آن که در
درمان سرفه و بیماری های معده سودمند است
شیره ی این درخت که سقز است کاربردهای
دارویی و غذایی دارد .برخی نیز روش تکثیر
و انتشار بذر آن در طبیعت را توسط پرندگان
می دانند .همه ی این ویژگی ها ،درخت
ویسپوبیش اوستا و هرویسپ تخمه اسطوره
های زرتشتی را به یادمان می آورد.
چهره ی سیمرغ
ِ
غن در اوستا
ر
وا
مانند
شاهنامه
سیمر ِغ پاک دی ِد
َ
منقاری نیرومند و چنگ هایی قوی و شکارگر
دارد (چراکه زال تنومند را برای رفتن به خانه
از باالی کوه ناگذ ِر البرز برگرفته و نزد پدر
می آورد) و فرزندان خود را با خون و مردار
تغذیه می کند او زال را نیز چنین می پروراند
و در بیتی نیز از او به مرغ گردن فراز یاد می
گردد؛ او در داستان زال نیوشایی سروش پذیر
دارد و این شنیدن پیام غیبی است که او را به
نگه داشتن زال تشویق می کند .باری سیمر ِغ
اساطیر زرتشتی پستاندار است و دهان و دندان

دارد (زادسپرم) .تصاویر بسیاری برای سیمرغ
ساخته و پرداخته شده اما آنچه از شاهنامه برمی
آید در گستره ی همان است که آمد.
در اوستا و نوشته های پهلوی تنها یک شخصیت
از سیمرغ نمود می آید اما در شاهنامه ،سیمر ِغ
یاریگ ِر زال ،جدای از سیمرغی است که
اسفندیار در خوان پنجم از هفت خوان خود
او را می کشد .سیمر ِغ خوان پنجم در سروده
ی فردوسی چو پرنده کوهیست پیکارجوی.
هر چند به مانند سیمر ِغ دایه ی زال النه اش
در کوهی بلند است و مر ِغ فرمانروا لقب دارد.
گرچه این روحیه ی پیکارجویی برای سیمر ِغ
خوا ِن پنجم پر رنگ می گردد ،باری سیمر ِغ
چاره گ ِر زال هم ابزار جنگی چون ژوبین (تیری
با دو سر) را خوب می شناسد و رستم را در
ساخت آن و پروردنش با آب رز (یکی از معانی
آب رز زهر هالهل می باشد که در اینجا منظور
است) رهنمون می گردد .به هر روی سیمر ِغ
پیکارجوی ،در خوان پنجم با تدبیر اسفندیار می
میرد و زمانش به زمانه ی رزم رستم و اسفندیار
نمی رسد تا بتوان گونه ای یکسانی به جز نام،
میان این دو سیمر ِغ شاهنامه قائل شد.
و در انجام
سیمر ِغ اوستا ،پس از شاهنامه در ادبیات
عرفانی جلوه گر می گردد و نمود کمال و
جاودانی و حتی ذات خداوندی می گردد.
ِ
نوآوری
و این عرفان گویی از اوی ،با
شگرف و نازک بینی عطار آغاز می گردد.
در داستان عرفانی منطق الطیر ،مرغان عاشق و
بی پروایی که برای رسیدن به سیمرغ در کوه
قاف رنج ها می برند و بسیار می پویند ،پس
از گذشتن از مراحل بسیار سی مرغ از آنان به
هدف می رسند:
هم زعکس روی سیمرغ جهان
چهره ی سیمرغ دیدند از جهان
چون نگه کردند آن سی مرغ زود
بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود
خویش را دیدند سیمرغ تمام
بود خود سیمرغ ،سی مرغ مدام
باری در ادبیات عرفانی جایگاه او کوه قاف
است .کوهی زمردگون و دور افتاده که بنابر
نوشته های اسالمی بر گرداگرد زمین روییده
است .از این رو بسیاری از پژوهشگران از جمله
پژوهشگر برجسته ای چون هنری ُکرب ِن ،آن را
همان البرز یا َهرائیتی ( )hara ̅ itiاوستا دانسته
اند .در حالی که در زادسپرم از قله ای به نام
کاف نام برده می شود که از البرز می روید.
زرتشتی اندیش ایرانی ،شیخ شهاب الدین
سهروردی در برخی از نوشته های خود چون
عقل سرخ و صفیر سیمرغ از او که در این
سال های پس از اسالم شهپر سرزمین عرفان
سرخ
گشته است نام می برد .در کتاب عقل ِ
رستم شاهنامه با هم
اوی ،سیمرغ و زال و
ِ
حضور دارند و در کتاب صفیر سیمرغش،
برخی ویژگی های سیمرغ و وارغن ورهرام
یشت در بی کرانگی ،نمودهایی خدایی را در
چهره ی سیمرغ جلوه گر می سازند و این هم
پاره ای اندیشه برانگیز از صفیر سیمرغ شیخ
اشراق:
و این سیمرغ پرواز کند بی جنبش و بپرد بی پر
و نزدیک شود بی قطع اماکن .اما بدان که همه
ی نقش ها از اوست و او خود رنگ ندارد و
در مشرق است آشیان او و مغرب از او خالی
نیست .همه به او مشغولند و او از همه فارغ.
همه از او پُر و او از همه تهی ،همه ی علوم از
صفیر این سیمرغ است و از او استخراج کرده
اند و سازهای عجیب مثل اَر َغنون و غیر آن از
صدای او بیرون آورده اند و غذای او آتش
است و هر که پری از آ ِن او بر پهلوی راست
بندد و بر آتش گذرد از حریق امین باشد و
نسیم صبا از نفس اوست از آن عاشقان راز دل
و اسرار ضمایر با او گویند.
منابع در دفتر نشریه موجود است

راه
آیین نیک منشی
موبدیارمیترا مرادپور

« ای خداوند هستیبخش! راهی را که به من نشان
دادی راه نیک منشی است ،راهی است که بر
مبنای آموزش سوشیانتها (سودرسانندگان و
نجاتدهندگان بشر) قرار گرفته است .آموزشی
که توصیه میکند هر کار نیکی که به منظور
انجام کار و در پرتو راستی انجام شود شادمانی به
بار خواهد آورد .آموزشی که انسان را به خرد و
دانش واقعی رهبری میکند و پاداش آن رسیدن
به تو است ای خداوند خرد» .هات  ٣٤بند ١٣
در بند پيشین ،اشوزرتشت در پي راه (پَثو)
رستگاريهستندوميفرمايند«:پروردگارادرپرتو
راستي راه پاكمنشي و خودشناسي را به ما بياموز».
و در اين بند راه و آيين (اَد َون) نيكمنشي
را آييني بيان ميکند كه اهورا به پيامبر نشان
داده است ،راهي كه نتيجه آن رستگاري و
خوشبختي و رسيدن به مزداست ،كه بهوسيله
آموزشها و دريافتهاي (دئنا) سوشيانتها به
مردم نشان داده ميشود.
در اين راه خوب ساخته شده َ
(هوكرِتا) بر اساس
قانون اشا براي دانايان مزدي (ميژدم) مقرر شده
است كه شادماني (اورواخشَ ت) به بار ميآورد و
هدف نهايي آن ( َدثرِم) رسيدن به تو است اي مزدا.
موبد فيروز آذرگشسب ،راه منش پاك را راهي
ميدانند كه انسان را به خرد و دانش واقعي
رهبري مينمايد و استاد ابراهيم پورداوود ،آن را
راهي ميدانند كه انسا ن نيكانديش و خردمند
آن را برميگزيند.
اكنون ببينيم كه منظور از سوشيانت چيست و چه
كساني را ميتوان سوشيانت ناميد؟
سوشيانت ،به معني سودرساننده يا نجاتبخش
و از ريشه اوستايي «سو» به معني سود رساندن
يا نجات بخشيدن گرفته شده است .بسياري
از پژوهشگران بر اين باورند كه اين واژه را
اشوزرتشت براي نخستين بار به كار برده است.
سوشيانت در گاهان ،انسان كاملي است كه با
تكيه بر امشاسپندان به جايگاهي دست يافته كه
تمام وجودش سودبخش و پيشرفتدهند ه جهان
است .چنين انساني روانش با راستي (اشه) همگام
بوده ،با تكيه بر پرتو انديش ه پاك (بهمن) براي
رسيدن به جهاني نو و آرماني حركت ميكند،
از توانايي و نيروي شهرياري (شهريور) برخوردار
است و با مهرورزي ،عشق و ايمان (سپندارمذ)
و تكيه بر دو بخشش اهورامزدا يعني رسايي
(خورداد) و جاوداني (امرداد) انسانها را به
سوي باالترين جايگاه مينوي (سپندمينو) و فروغ
اهورايي هدايتميكند.
سوشيانت ،نماد انساني است كه از هفت پله
عرفان دين زرتشتي و امشاسپندان گذشته و تمام
صفات بد را از وجود خود زدوده است تا بتواند
نجاتدهن د ه راستين هم ه انسانها از ويژگي و
صفات بد باشد .بديها كه همان نيروهاي ضد
امشاسپندان هستند و انگرهمينو در راس آنها قرار
گرفتهاست.
در گاهان ،مهمترين ابزار سوشيانتها براي
پيشرفت جهان نور و راستي ،آگاه كردن
انسانها و گسترش آموزش هايي است كه با پيام
اهورامزدا هماهنگاست.
درگاهان،ششبارواژهسوشيانتبهكاررفتهاست.
سوشيانتدرگاهان،همبهخوداشوزرتشتوهمبه
ياران و دوستان پيامبر اشاره دارد .خود اشوزرتشت
در حقيقت بزرگترين سوشيانت است ،زيرا پس از
درك اهورامزدا و الهام از سوي او ،تمام وجودش را
درراهآموزشراستيوآگاهكردنانسانهاقرارداد.
اين راه سپندينه ،راهي است كه بايد در طول
تاريخ ادامه پيدا كند و سوشيانتهاي راستين در
ادام ه راه پيامبر خود ،مردمان را به سوي جهاني پر
از راستي و نيكي كه همان جهان نو و آرماني يا
فرشگرد است ،پيش برند.

پیش گرفتیم.
حدود ساعت پنج پسین از مینیبوس پیاده
شدیم و از تفت راهی نارکی شدیم .همه
گروه جوان بودند ،چه به سن و چه به دل ،پس
از طی کردن حدود دو ساعتی از مسیر ،پیر را
در میانه دشت نزدیک میدیدیم ،اما هنوز چند
ساعتی فراز و فرود سست و سخت راه را در
پیش داشتیم.
خورشید در مسیر غروب با ما همراه بود و
چه زیبا بود .چند جایی را دقایقی نشستیم و
با نوشیدن آب و گفت و شنود و شادمانی
توانمان را افزودیم و باز قدم در راه گذاشتیم.
ساعات پایانی راه را در تاریکی پر ستاره
کویر در زاویه باریک چراغ قوهها مسیر را
ادامه دادیم و سرانجام در ساعات آغازین
شب به مقصد رسیدیم .هر چه روشنای پیر را
نزدیکتر می یافتیم شوقمان بر خستگیمان پیشی
میگرفت.
از راه که رسیدیم ،غبار راه را از تن شستیم و
آبی نوشیدیم و به زیارت رفتیم.
اینجا پیر نارکی است ،مکانی که همچون
دیگر زیارتگاه هایمان بر دامن کوهی به نام
تجنک در نزدیکی تفت ،در روزگار تاراج
بیگانگان ،مامنی گشته برای بانویی پاکدامن
که در گریز از تاخت ددمنشان ،در پناه آن،
هراسش آرام یافته.
از سالهای دور به روز مهر از ماه امرداد تا

تاب عطر عود و بوی اسپند بر آتش ریخته،
عطر پراکنده در هوای هر زیارتی است که
مشامت را پر می کرد .کتابهای اوستا که
از این دست به آن دست گشوده میشدند
و به سروش واجی نیایشی آغاز میشد و به
هزار خواست با سرود برسادی به درگاه او
که ،یگانه مهربان هستیبخش ،است ،سپرده
میشد.
آجیلهای مشکلگشایی که کیسه کیسه ،هر
یک به آرزوی گرهگشایی آورده شده بود ،بر
هم ریخته می شد و مشتها از آن پر میشد.
شیرینیها و نقلهایی که هر یک حکایت از
بهانههای شادیآوری دارد برای قسمت کردن
با دیگران.
هر از چند گاهی ولوله شادی و شاباشی
برمیخاست که خبر از آمدن تازه عروس و
دامادی به زیارت می داد .به آوای نیایشی و
نجوای دعایی تسالی روان و آرامش خویش
را باز یافتیم.
خارج از فضای زیارتگاه ،در محوطه،
همکیشان گروه گروه در هر گوشهای بساطی
مختصر برای چند ساعتی ماندن و تازه کردن
دیدارها چیده بودند .عده ای نیز آمده بودند
تا شبی را در این حریم آرام بگذرانند.
زیراندازهای رنگین و بقچههای کوچک و
بزرگ اسبابی بود برای زمانی را با هم بودن
و شاد بودن و آرامش یافتن .اهالی خیلهها هر

ادبیات شفاهی ()10

2- rāv-e kark-e krot vā̊z še
xā ha.
 -2یعنی :مثل مرغ کرچ باد کرده (و حالت
حمله به خود گرفته است ،اگر به او نزدیک
شوی حتما به تو میپرد .در لهجه محلة
یزد این مضمون را به شکل دیگری بیان
میکنند« ،را ِو سیخور ُود ِشه خَ ه َهه» یعنی
مثل جوجهتیغی باد کرده است)
3- dāvāž-e luli oma ri kā̊r.
داواژ لولی اُ َمه ری ُکر.
-3
ِ
یعنی :لحاف کولی آمد روی کار (هوا بسیار

دم کرده است و گرم و غیرفابل تحمل است).
4- rāv-e div o daž e mini.
 -4را ِو دی ُو َدژ ا ِ مینی.

یعنی :مثل دیو و َدژ (=دروج) میماند (هم
هیکل و هیبتی ترسناک دارد و هم قیافهای
خشن ونخراشیده).

نارکی ؛ هنگامه ای دیگر برای زیارت

سیما دینیاریان

چند اصطالح (به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

1- rāv-e kark-e krot e mini.
ِ
کرت ا ِ مینی.
 -1را ِو
کارک ُ
یعنی :مثل مرغ کرچ میماند( ،باد کرده و
خودش را گرفته است)

چند ضربالمثل و اصطالح جدید

شماره بیست و شش  -امرداد 1390

و سرانجام آخرین مجال پنج روزه زیارت در
این سال و آن هم در میانه تابستان و زیارت
نارکی .همانند دیگر زمانها این زیارت نیز
مجالی بود برای نیایش و تسلی روان و تجدید
دیدارها .پیر و جوان ،زن و مرد ،پیاده و سواره،
از راه دور و نزدیک ،گروه گروه راهی زیارت
پیر نارکی بودند و ما نیز در دومین روز زیارت،
پسین پنجشنبه گرم گرم امردادماه با گروهی
هفتاد نفره با هماهنگی انجمن یانشوران مانتره
یزد از تفت به سوی پیر نارکی مسیر پیاده را در

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

پنج روز پس از آن به روز ورهرام ،پدران و
مادران ما توشه را برمیبستند و ناهمواری راه
را به شوق و ایمانشان هموار می کردند و در
زمانه ما این مجال پنج روزه زمانی است که نه
چندان سخت و طوالنی با شتاب ماشینهای
امروز در انتهای مسیری هموار و اسفالته ،در
حریم امن زیارتگاه نارکی به ستایش و سرور
مهمان میشویم.
ازدحام پلهها را پشت سر گذاشتیم و وارد
فضای زیارتگاه شدیم.رقص شعله شمعها،

یک به شکلی شاد بودند و از ولوله شادیشان،
چند دقیقهای از قدم زدن میایستادی و با
شادیشان سهیم می شدی.
روز دوم زیارت پنجشنبه آخر هفته بود و از
بعدازظهر مراسم با گهنبار خوانی در تاالر
روانشاد شیرین و شاهرخ میزانیان آغاز شده
بود و  3تن از نوجوانان نیز با برپایی آیین
سدرهپوشی به جمع بستهکشتیان پیوستند .با
وجود گرمای تابستانی ساعت چهار ،همکیشان
بلند همت همراه کم نبودند.
برای بیست و پنجمین سال متوالی مراسم
سپاس از دانشآموختگان فرزانه زرتشتی از
دبستان تا مقطع دکتری برگزار شد.
این مراسم که در آغاز از دهش روانشاد
شاهرخ میزانیان با هدف انگیختن فرزندانمان
به پیشی گرفتن در آموختن علم ،برپا شده بود،
همچنان ساالنه با اهدای جوایزی از دهش
خیراندیشان جامعه ادامه دارد .و امسال نیز در
این مراسم از  872نفر از فرزانگان زرتشتی
قدردانی شد.
نماینده فرماندار و بخشدار مهریز با همراهی
مسئولین جامعه زرتشتی از جمله نماینده
زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی و
فرنشینان انجمن های زرتشتی ،در پیر نارکی
حضور یافتند و از نزدیک شاهد مراسم توزیع
جوایز بودند.
تاالر تازه بنیاد روانشاد شیرین و شاهرخ
میزانیان پس از چند سال و با وجود نظرات

موافق و مخالف بسیار ،از سال گذشته در
هنگامه زیارت پیر نارکی که در میانه گرمای
تابستان است ،فضای مناسبی را برای برپایی
مراسم گهنبارخوانی ،معرفی دانشاموختگان
و ....فراهم آورده است.
اینجا نیز کتیبه ها مانند همه زیارتگاهها بسیار
است.کتیبههایی که حکایت از همت بزرگانی
دارد که در گذر زمان هر یک به کوششی،
جایی از فضای زیارتگاه و یا محوطه آن را
سامانی تازه بخشیدهاند که البته این امر با ایجاد
کمیته فنی بازسازی زیارتگاهها بر این آرمان
است که با مدیریتی یکپارچه و با برنامه به
این امور بپردازد که امیدواریم در این راستا
تدبیری برای بهبود وضعیت تهویه فضای
زیارتگاه نارکی نیز اندیشیده شود.
هرچند ناگفته نماند که امسال در پنج
شب زیارت ،همه خیلهها ،محوطه و
فضای زیارتگاه به واسطه پیوستن
به شبکه سراسری برق ،روشنایی
کافی را داشت.
7
مانند هر سال و هر مجال
زیارتی گروهی از همکیشان
واال همت بی هیچ چشمداشتی
عهدهدار حفظ نظم و آرامش
ورودی و محوطه پیر نارکی
بودند و این مهم را تنها به پشتوانه
همشتشان به انجام رساندند.
و سرانجام ،پایانی دیگر و بازگشت.

بشنو از نی چون حکایت میکند
از جداییها شکایت میکند
از نیستان تا مرا ببریدهاند
از نفیرم مرد و زن نالیدهاند
ني ،از سازهاي بادي موسيقي ايراني است
که از گياه ني تهيه ميشود .ني ،از ساده ترين و
طبيعي ترين سازهاي موسيقي بادي است که
با رویيدن از زمين ،پيوسته در دسترس بوده و
انسان با مختصر تصرفي از آن استفاده کرده
است .ملل کهن ،ني را سرمشق قرار داده و از
روي آن سازهاي مختلف بادي ساختهاند و
در صلح و جنگ به کار بردهاند.
نی ،را شاید باید قدیمی ترین ساز و در عین
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توریا

اشکانیان ،اقوامی بودند از نژاد آریایی ،زبان
آنها پهلوی و خطشان آرامی و مذهبشان
زرتشتی بود .این قوم سربلند ،از شرق ایران
زمین پرچم قیام بر افراشتند و چون ایران در
دست بیگانه بود ،بر سلوکیان تاختند و با
رشادت ،کشور از بیگانه باز ستاندند.
در این دوره تاریخ ،بیشتر به تحوالت
سیاسی و جنگ آوری اشکانیان پرداخته
شده است که چگونه بر رومیان تاختهاند
و کمتر از فرهنگ و رواج موسیقی در این
دوران می خوانیم .بسیاری از مورخان می
پنداشتندکه موسیقی اشکانیان آمیخته به
فرهنگ و موسیقی دوران سلوکی بوده،
آن هم به دلیل نوع بیان موسیقی در دوران
نخست حکومت اشکانیان که به خاطر
جنگها و رزم ها ،آنان از موسیقی رزمی
در جنگ ها بهره می بردند .اما اگر ژرف
بیندیشیم چنین نیست و موسیقی اشکانیان،
بیان خاص خود را داشته است.
نیک که بنگریم ،اندکی پس از آنکه آتش
جنگ فروکش کرد ،موسیقی اشکانیان
رونق بیشتری یافت ،رونقی که در عین
ناباوری هنوز آثار و تفکر موسیقایی آن
دوران را در عصر حاضر نیز می یابیم.
در دوران اشکانیان به کسانى که خواننده و
نوازنده بودند «گوسان» ،می گفتند .بقاى آنها
در فرهنگ امروز ايران ،همان عاشيق هاى
آذربايجان ،مطرب هاى لرستان و بخش هایى
از خراسان ،هستند.
نگاره ای زیبا از این دوران به چشم می
خورد که گویای فرهنگ باال و اندیشه
خاص آن دوران است .مردی که گویی
حیوانی خانگی را با خود همراه کرده و در
کنارش دو مرد که گویی از نوازندگان آن
دوران هستند مشغول به نواختن سازهایی
همچون نی و لیر هستند.
در آن دوران ،وزنهای شعری در موسیقی

او که فخر آواز و موسیقی ایران است به سال
 1270در « طا» كه يكي از دهات تفرش در
استان مركزي است ،دیده به جهان گشود.
پدرش تعزیه می خاند و از همان دوران
کودکی با نوای موسیقی آشنا شد .در همان
ده ،نزد تنی از مالهای آن دیار ،دوران
دبستان را گذراند.
وي ،پس از چندي به تهران آمد و در مدرسه
تربيت ،نام نويسي كرد و در آنجا با ركن
الدين خان مختاري ،همكالس شد .وي،
شبي در منزل شخصي به نام مجدالممالك،
كه از دوستانش بود ،با علي خان نايب
السلطنه ،خواننده كامران ميرزا نايب السلطنه،
كه از خوانندگان بزرگ آن زمان بود ،آشنا

به کار برده شده است که ،بیشتر به شکل
دوبیتی های موزون است که تا امروز نیز
جاودان ماندهاند.
اشعار محلی کنونی و یا همان ترانه ،بقایای
نمونه های اصیل و قدیمی از آن دوران
است و ما می توانیم ،تبلور یادگارهای
باستانی شعرهای پارتی آهنگین ،را در آنها
مشاهده کنیم.
در موسیقی کردی امروز ،نیز اشعاری
هستند معموال10هجایی ،که هنوز باقی مانده
اند که ریشه در همین سبک موسیقی دارند.
اورامان و یا اورمن ،که اکنون ما شهری
را در نزدیکی شهر سنندج به این نام می
شناسیم ،دارای سبک موسیقی به این شکل
است که گویی از دوران اشکانیان حفظ
کرده اند و سینه به سینه به ما رسیده است.
ترانه های پهلوی ،معموال از  3پاره با  8هجا و
گاه اندکی بیشتر ،تا  10هجا تشکیل می شده
و به علت سادگی الفاظ و زیبایی وزن ،در
بین همه مردم رواج داشته و به تعبیری ،عامیانه
بوده است.
به همین دلیل ،ترانه ها یا شعرهای محلی
نیز در حال حاضر از همان سادگی لفظ ها
و مضمون ها و به طور کلی ،ویژگی های
اصیل خود برخوردارند و از همین رو ،در
گستره سده های متمادی همچنان زنده باقی
مانده اند.
چنانکه در شمال خراسان و از جمله قوچان،
هنوز ترانه های 8هجایی و به عبارت دیگر
خاطره فهلویات پارتی ،وجود دارد که نمونه
اش ترانه «رشید خان» است که هنوز در آن
دیار خوانده می شود.
اخیرا معلوم شده است که ،در نیایشگاه های
مانوی که حدود سال  584میالدی در چین
ساخته شده بودند ،آهنگ های تک نغمه ای
زیبایی با برگردان«جان ِجان ِمانی» خوانده
می شده است.

شد .او در حضور وي قطعه هايي را بنا به
درخواست مجدالممالك ،خواند كه مورد
قبول علي خان نايب السلطنه ،قرار گرفت.
علی خان نایبالسلطنه ،دوامي ،را تشويق
کرد كه نزد وي آواز را فرا بگیرد .دوامی
نخستین مشق خود را كه دستگاه «شور» بود
نزد علي خان آغاز کرد كه نخستین استاد وي
نیز ،ایشان بود و مدت ها از محضرش فيض
برد و در پایان کار ،دستگاه «راست پنجگاه»
را كه در آن زمان فقط علي خان ،ان را مي
دانست ،فرا گرفت.
اندکی بعد ،دوامي ،برای يادگيري تصنيف
ها ،نزد سماع حضور ،كه بهترين شاگرد آقا
محمد صادق خان ملقب به «سرورالملك»
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حال کامل ترین ساز سخت بشر دانست که
هنوز در دست آدمی است .نغمه اش خاص
و دلنشین است و در اقوام و ملیت های
گوناگون این ساز به شیوه ها و سبک های
مختلف نواخته می شود اما ساز نی ایرانی،
کامل ترین نوع از نظر گام نوازی و ردیف
نوازی است.
نوازندگي به شيوه لبي دارای  13الگو است
که از الگوي کوک  DOيعني بلندترين
ني ،شروع و به صورت فواصل کروماتيک
تا اکتاو بعد يعني کوک  DOکوچک که
کوتاهترين ني است ،ساخته مي شود .البته
اين بدان معنا نيست که ني هايي بلندتر يا
کوتاهتر از فواصل فوق نتوان ساخت.

نغمه نی

تنوع طولي ني به دليل نبود امکان کوک
کردن است ،از این رو ني را در اندازه هاي
مختلفي مي سازند که اين خال برطرف شود.
در واقع کوتاهي و بلندي ني مانند شل کردن
و سفت کردن سيم سازهاي زهي و مضرابي
است ،يعني چقدر ني بلندتر باشد ،صداي
بم تري توليد و هر چه کوتاهتر شود صداي
زيرتري توليد مي کند.
نی ،ساز جالبی است که با تکنیکهای
مختلفی نواخته می شود .و با دمش باید نت
مورد نظر را در آن به صدا در آورد .مثال
وقتی تمام سوراخ های نی را با انگشت بسته
نگه می داریم و در آن می دمیم ،صدای نت
«دو » از آن خارج می شود و...
در گذر زمان در برهه ای این ساز جایگاهش
را از دست داد و بیشتر به وسیله چوپانان در
دشت ها نواخته می شد .بازگشت دوباره نی
را می توان مدیون استاد حسن کسایی دانست
وی که از استادی مهدی نوایی و ابوالحسن
صبا بهره می گرفت با سبکی که مختص
نبوغ و تفکر خاص او بود ،این ساز کهن را
به جایگاه باالیی در موسیقی ما رساند.
شاید حتی بتوان تاثیر استاد کسایی را در
ارتقاء این ساز چنین بیان کرد« :ساز نی دو
برهه تاریخی دارد قبل از کسایی و بعد از
کسایی».
نوازندگان نامدار نی در ایران عبارتند از:
حسن کسایی ،محسن نهانی ،بهزاد فروهری،
علیرضا دست بست ،حسن کیانی نژاد،
محمدعلی کیانی نژاد ،حسن ناهید ،حسین
عمومی ،حسین سرکوب ،حسین یاوری،
جالل تقوی ،جمشید عندلیبی ،منوچهر
غیوری ،مسعود جاهد و محمد موسوی.

در زمينه سنتور ،تنبك و آواز بود ،رفت .او
بسياري از تصنيف های قديمی را آموخت و
اینجاست که برای یادگیری بهتر تصنیفها،
تنبک را نیز آموخت .دوامي ،همچنين از
اطالعات خواهر آقا محمد صادق خان،
حاجي خان و آقا جان ،نیز بهره ها برد.
او شاگردانی به موسیقی ما معرفی کرد که
هریک به تنهایی درفش موسیقی ایران
زمین را در دست داشته و دارند .شاگردانی
همچون :استاد ابوالحسن صبا ،استاد فرامرز
پايور ،استاد محمود کريمي ،استاد نصراهلل
ناصح پور ،استاد محمدرضا شجريان ،استاد
محمدرضا لطفي ،استاد ناصر فرهنگ فر،
استاد حسين عليزاده ،استاد پرويز مشکاتيان،
استاد داريوش طالئي ،مجيد کياني ،محمد
حيدري ،فاطمه واعظي(پريسا) ،فاخره صبا،
تورج كيارس ،شاپور حاتمي ،نورعلي
خان برومند ،شهرام ناظري ،سيما بينا ،رامبد
صديف و ...

و

فر ص
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شما
و
جوانان
کودکان جامعه زرتشتی
دارای این قابلیت هستند ؟
بله  .فکر می کنم قابلیت های جامعه ما از همه
لحاظ خیلی باالتر از شرایط کنونی است .
متاسفانه جامعه ما گذشته نگر و بیشتر مفتخر به
گذشته است .درست است که این افتخارات
دارای اهمیت بسیاری برای ماست ولی همه چیز
ما نمی تواند باشد .ما باید عالوه بر اینکه افتخارات
گذشته را برای بچه هایمان روشن می کنیم ،به
آنها نشان دهیم که امروز در کجای این راه قرار
دارند و دورنمای قابل پیش بینی شان چیست و
چگونه به آینده ای روشن تر از امروز خواهند
رسید .جامعه ما نیازمند یک حرکت با برنامه
برای آینده ای روشن است .این روزمرگی در
جامعه به ضرر همه ی ماست و این زمان است
که به سرعت از دست می رود و ما چه ساده،
تنها به نظاره نشسته ایم و در پی اوج گیری
جامعه زرتشتی نیستیم .وقتی خواستی پرواز کنی
و اوج بگیری اگر کمی دچار تردید شوی و یا
دیر شروع به بال زدن کنی و یا دورنمایی برای
پروازت نداشته باشی محکوم به سقوط خواهی
بود.
این همان زمانی است که به نظر شما
دارد از دست می رود ؟
دقیقا .ما خیلی ساده فرصت ها را از دست
می دهیم در حالی که بیشتر جوامع از
این فرصت ها به نحو بهتری استفاده
می کنند .االن بچه های ما همان
اشتیاقی را که برای حضور
9
در زنگ ورزش دارند برای
حضور در کالس های دینی
ندارند .تقریبا بیشترشان با فشار
نمره و نیاز به داشتن درصد باالتر
در درس دینی آزمون کنکور ،در
کالس ها حاضر می شوند.
سیستم آموزش دینی ما صرفا به مقوله
آموزش می پردازد در صورتی که پرورش
دارای اهمیت بسیار باالتری است  .البته مدت
زمان کوتاهی است که متولیان امر آموزش دینی،
متوجه نقصان این موضوع شده اند و کم کم
حس کرده ایم که بچه ها نمره دینی را بیست می
گیرند ولی در خصوص موارد اخالقی وفرهنگی
چندان به سطح قابل قبولی نرسیده اند و آموزه
های دینی را به صورت تئوری به خوبی می دانند
اما هنگام به کارگیری در زندگی دچار مشکل
می شوند .امیدوارم این بچه ها چنین خالهای
دینی -اخالقی -فرهنگی را که ما در گذشته
حس کرده ایم ،چند سال دیگر حس نکنند.
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موبديار دكتر راشين جهانگيري  ،چهره
آشنايي است  .اورا در بسياري از مراسم ها به عنوان
موبديار،سخنران،داور مانتره و ...ديده ايم .
وي در انتخابات انجمن زرتشتيان تهران نيز موفق شد بيشترين ميزان آرا
را كسب كند كه البته اين موضوع براي بسياري جالب توجه بود.
با او گفت وگوي كوتاهي داشتيم پيرامون برنامه هاي آتي انجمن و
چگونگي آموزش هاي ديني ؛ با اين توضیح كه در فرصتی ديگر با او در
فرهنگ
مورد ديگر جنبه هاي زندگي به گفت وگو خواهیم نشست.
تغییر یافت و
حساسیتم به مسائل دینی بیشتر
شد و کم کم وارد دنیایی شدم که خود به
گاتها آن رسیده ام و این حرکت خودجوش ،نگرش
ستانی
آگاه کردن و من را کامال تحت تاثیر قرار داده است.
چهر با
منو
تلنگر زدن است .گوشه ای االن حساسیت من آنقدر زیاد شده که دوست
از مسیر را روشن کردن است .وقتی به این دارم زودتر از زمانی که خودم در این مسیر افتاده
باور درونی می رسید ،تالش در ایجاد تغییرات ام ،کودکان و نوجوانان (آینده سازان درنسل های
آگاهانه و سازنده و برابر با راستی خواهید داشت .بعد) در این مسیر قرار بگیرند و رشد پیدا کنند.
مطمئنا بسياري از اعضاي پيشين انجمن دوران کودکی و نوجوانی یک زمان طالئی
تصور می کردید در
انتخابات بیشترین رای را بیاورید نيز با چنين نگاه ها و آرمان هايي وارد است که بچه ها باید در آن زمان ،به سرعت و
انجمن شده اندو تالش هايي نيز برای به درستی در بستری دینی -فرهنگی -اخالقی
؟به عبارت ديگر بعد از شنیدن نتایج چه
ایجاد نگاه جديد داشته اند ولی متاسفانه که جامعه برای آنها فراهم می کند قرار بگیرند
احساسیداشتید؟
همیشه یک نیرویی مخالف این راه بود و رشد پیدا کنند .وقتی دین با همان حقیقت
نبوده
مهم
برایم
آرا
تعداد
انتخاباتی
در واقع در هر
و افرادی بوده اند که كه به نوعي با آنها خویش و بدون هیچ فشارو اجبار ناخوشایند ،به
آرای
تعداد
اینکه
از
بیشتر
،
انتخابات
است  .در
گونه ای خوشایند و با بهره وری از ابزارهای روز،
من مهم باشد حضور مردم در انتخابات برایم مهم مقابله يا كارشكني مي كرده اند به گونه
قابل لمس برای بچه ها شود مطمئنا آنها را گریزان
بود چون این نشان دهنده اهمیت انجمن برای اي كه خيلي زود آنها را مايوس كرده و نمی کند .در جامعه امروزی که فضای ارتباطات
مردم است .در هر موقعیتی ،اگر رای باال همراه از ميدان به در كرده اند  .شما در مقابل کامال باز شده و فرزندانمان با دنیاهای متفاوت
با آگاهی باشد ،با یک نیروی بالقوه ی زیادی اين نيروها چه خواهيد كرد؟
بیرونی بیشتر در ارتباط هستند به سادگی ممکن
وارد کار خواهم شد و از پشتوانه اعتماد انسانی ممکن است این نیروی بازدارنده ای که شما از است به آن سمت بروند در صورتی که چه بهتر
و همیاری و همدلی شان کمک خواهم گرفت.
آن حرف می زنید ناآگاهانه اقدام به چنین کاری بود ،سال ها پیش ،در یک حرکت پیش گیرانه،
اصال چه شد که تصميم گرفتيد براي بکند .اگر این نیروها عمدی بوده باشد کامال خودمان این امکان را برای شناخت درست و
انتخابات انجمن زرتشتيان نامزد شويد؟
قابل تفکیک است .اول باید این دوگروه را از منطقی او ایجاد می کردیم و از گنجینه طالیی
در
من از دوران کانون همیشه دوست داشتم
افتاده
گاتها
در
دقیقا
اتفاق
این
.
کنیم
جدا
هم
دین خودمان نگاهی زیبا را به او می دادیم .
از
اگر
انجمن حضور داشته باشم  .در آن دوران
در
.
است
کرده
بیان
را
آن
واشوزرتشت
است
پس می توان گفت که به خاطر
یا
شدن
من مي پرسيدند که بين نماینده مجلس
راستی
جهت
در
آگاهانه
گروهی
ای،
جامعه
هر
آموزش نادرست در گذشته ،جوانان
عضو انجمن كدام را انتخاب مي كنم ،به شخصه در حرکت هستند و گروهی در جهت خالف
امروزی و یا دیروزی دین گریز شده
انجمن را انتخاب می کردم چون حس می کنم آن و عده زیادی هم ناآگاه نسبت به موضوع
محیط انجمن مکانی است با فرصت های بیشتر همواره در شک و تردید انتخاب درست از اند .در واقع نقش آموزش موثر بدون
برای اینکه بتوانی برای جامعه خودت کاری نادرست اند .موضوع اصلی همین گروه سوم هیچ فشاری را با اهمیت می دانید؟
انجام بدهی .به نظر من وظایف نماینده بیشتر هستند که می توان با دادن آگاهی های برابر با حدود  40-30سال پیش ،در مقاطع مختلف
درخصوص مدیریت ارتباطات با جامعه بیرونی راستی و حقیقت ،این ظرفیت را از موقعیت پاشنه آموزشی،یک سیستم آموزش دینی نداشته ایم
است ومن به این موضوع عالقه زیادی نداشته و آشیل به قلب تپنده جامعه ،تغییر موثر داد  .وظیفه اما به تدریج در سال های پس از انقالب اسالمی،
ندارم البته امروزه حس می کنم که می شود در ما این است که این گروه را شناخته و آگاه کنیم با تاکید آموزش و پرورش برای افزودن واحد
و اجازه انتخاب درست را به آنها بدهیم .به نظرم درسی دینی – آموزش قرآن در سطح مدارس
جایگاه نماینده مجلس نیز کارهای بزرگی کرد.
کشور ،کم کم این حساسیت هم برای ما
همیشه تصور من در خصوص انجمن این بوده این یکی از بزرگترین خال های جامعه ما است.
خانم جهانگیری شما قبل از هر ایجاد شد .آموزش در ابتدا به صورت پراکنده
که مکانی همانند کانون دانشجویان زرتشتی
و ناهماهنگ و تنها در سطح یک اموزش اولیه
است و باور دارم خارج از هر سیاستی اگر فضای چيزي يك پزشك هستيد و در كنارش
روخوانی اوستا و برخی آموزش های مقدماتی
انجمن همانند فضای کانون دوستانه و سرشار از
انرژی و همدلی و احترام باشد می تواند بسيار موبديار و حاال عضو انجمن در خصوص دینی برقرار شد و این روش ناهماهنگ تا مدتها
موفق باشد .یعنی افرادی در یک طیف و در یک ورودتان به عرصه دینی و مسائل دینی بر سیستم اموزش دینی ما برقرار بود و متاسفانه
توضیحدهید؟
خیلی هم روی کیفیت آموزش حساس نبودیم
حدوده سنی خاص حضور داشته باشند و همه
روزمره
مسائل
به
ارتباطی
چندان
به نظر من ،دین
تنها حساسیت های نمره ای باعث شد تا ما به
باهم قدم به قدم ،جلو بروند.
اما مطمئنا انجمن ساختار كانون را افراد ندارد .فرد در هر شغل و تحصیالتی که باشد دنبال آموزش دینی باشیم .ماصرفا به مقوله نمره
دین در درون اوست  .خود واژه دئنا یا وجدان پرداخته ایم و کودکان ما نیز این نگاه را پیدا کرده
ندارد ودر ضمن نگاه و انتظار جامعه به
یک مقوله درونی است  .دین در وجود هر آدمی اند .در صورتی که چه بهتر است از ابتدا کودکان
انجمن نيز با كانون بسيار متفاوت است است وفقط کافی است به آن اجازه بروز داده را در بستر مناسب تری از دین – فرهنگ و
.آیا دلواپس تفاوت این ساختار و یا نگاه شود .من هم مانند بسیاری از نوجوانان و جوانان ،اخالق قرار داده واجازه بدهیم آنها گاتها ،اوستا و
مردم نیستید ؟
همان احساس معمولی را در رابطه با دین داشتم .خط و زبان دینی خود را ببینند وبشنوندو
ساختار
تفاوت
این
از
آگاهی
من در نهایت با
در
خواهرم
حضور
واسطه
به
دبیرستان
پایان
در
لمسکنند.
تا
ام
آماده
و
دارم
دوست
شدم.
وارد این سیستم
با
همزمان
و
شدم
کانون
وارد
دانشجویان،
کانون
به نظر
این تغییرات اعمال شود .من در دوران انتخابات شكل گیری مسابقات اوستاخوانی و گاتاشناسی
به خیلی از دوستان پیشنهاد حضور را دادم و مانتره ،عضو شورای دینی و از برگزارکنندگان
گفتم که اجازه انتخاب را به جامعه مان بدهیم این مسابقات شدم واز همان زمان
شاید بتوانیم حتی اگر شده یک سنگ کوچکی بود که نگرشم نسبت به
را در این راه جابه جا کنیم  .من آمده ام کمک مقوله دین و
کنم تا تغییراتی درست در فضای انجمن ایجاد
شود ،نیامده ام با نگاه مردم مبارزه کنم.
مبارزه فقط جنگیدن نیست
در
مبارزه
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خورشیدبانو با خودش گفت:
 پنج سال طول کشید و حاال خوابم تعبیر شد ...هوا گرفته بود ،نزدیک پسین ،روز اول سال نو و شاید دلگیرترین سالی که به
یاد داشت .پرسه روز اول سال نو تمام شده بود ،همانطور که در خواب دیده
بود.
خورشیدبانو سرش پایین بود و چارقد مادر را فشار میداد؛ آیا عشق ،دوست
داشتن و ازدواج در بین کسانی که با آنها زندگی میکرد مفهومی داشت؟ انگار
خیلی زود داشت جوابش را می گرفت.
اشک هایش را با مکنا پاک کرد ،آهی کشید و نیم نگاهی به عکس مادر روی سفره
انداخت .سکوت و دلتنگی ،خورشیدبانو را با خود به سال های دور و نزدیک
میبرد ،آن سالی که روز اول سال نو با اتفاقی کوچک ،دختر شانزده ساله ،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 .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 که به سال هم می
کشید ،درهای امید را یکی یکی میبست.آیا هیجانی که خورشیدبانو در پیدا
کردنش داشت در مورد سهراب هم صادق بود؟
خورشیدبانو آهی عمیق کشید ،مکنایش را باز کرد تا باد خنک موهایش را از نم
باران خشک کند ،هنوز تا مردم به گهنبار بروند مانده بود اما آیا کسی دنبالش
میآمد؟
موهای قهوهای و باران زدهاش از روی شانههایش لغزیدند خورشید بانو زیلو را
سر «پسکم» آجری کشید و روی آن نشست .چشمها و مژههای بلندش از اشک
خیس بودند ،انگار در و دیوار خانه او را و قلبش را میفشرد .می دانست که
باید از آنجا برود ،حداقل برای مدتی که زمان ،روی دلتنگیهایش را بپوشاند.
خورشیدبانو همان جا روی پسکم تا پسین نشست .برای از خانه بیرون رفتن
بی قرار بود .بوی اسپند و کندر و عود  ،در هوا پخش بود و با بوی خاک
باران زده همه را به وجد میآورد .صدای همهمه سر جوی آب توجه
خورشیدبانو را از داخل به خارج خانه جلب کرد؛ با عجله مکنا و
چارقدش را سر کرد،گوشه در را باز کرد و به دیوار تکیه داد طوری

که تا نزدیک نشوند او بتواند آنها را ببیند و او در سایه در ،پنهان باشد .کمی
که نزدیک تر شدند خوب شناختشان ،بله در جلو دو خانم مسن می آمدند که
مادر می گفت یکی مادر سهراب و دیگری خواهرش است ،جوری که خواهر
به احترام مادر پشت سرش گام برمی داشت و پشت سر دخترخاله سهراب و یک
قدم عقب تر خود سهراب بود که میآمد...
خورشیدبانو دلش لرزید او دختر کم هوشی نبود ،مراسم را میدانست وقتی
خانواده ای پسری را به عنوان داماد می پذیرد ،اجازه آمدن با دخترشان را به
او می دهند.خورشیدبانو به در تکیه داد شاید او را نبینند و از کنارش بگذرند
اما خاله سهراب با افتخار گردن خود را راست گرفته بود و انگار که فتح الفتوح
کرده ،سری از تفاخر برایش تکان داد ...شاید از همه بدتر اینکه از احساس
خورشیدبانو به سهراب خبر داشت...
وقت رفتن شده .سه روز از بیمارستان اجازه گرفته بود به امید دیدار سهراب و
حاال او را دیده بود...

وقتی کار به اینجا می رسید خانواده اش
از بقیه مهم تر می شد و تنهایی و بی کسی
خورشیدبانو هیچ فرقی نمی کرد .خویش او
که نبود!
خورشیدبانو رویش را برگرداند و همانطور که
به آتشدان و دودی که از آن به هر سو تاب
میخورد ،نگاه می کرد ،از کار دیروز پشیمان
بود ،آخر او از کجا می دانست پسین روز اول
عید در دربمهر نامزدی«طلبون» می گیرند.
و اینطور بود که اتفاق دیروز را در میان پیچ و
تاب دود اسفند و عود ،به یاد آورد که:
وقتی گل همسایه و دخترش رفتند و از جلوی
او رد شدند ،نا خودآگاه احساس کرد پناه
بردن به جای مقدس به او آرامش می دهد.
پس چارقدش را سر کرد و در حالیکه کوچه
را تا انتها رفت به سمت راست پیچید و در
میانه کوچه نگاهش که به ساختمان دربمهر
افتاد در دلش گفت:
 خدایا در مهر تو بر همه کس باز است،در انتهای مسیر به ساختمان قدیمی دربمهر با
در ورودی طاقی شکل  ،داخل شد.
خادم پیر آنجا که همیشه نزدیک در
می نشست ،با دهان باز او را نگاه کرد و
خورشیدبانو هم که دلیل حیرت او را نمی
دانست ،ناچار شانه هایش را باال انداخت
و دسته ای عود از کیسه چرم مادر بیرون
آورد و در حالیکه بی اختیار اشکهایش
سرازیر شد ،آنها را در خاکستر اطراف آتش
فرو کرد و کمی بوی خوش بر هیزمهای
افروخته ریخت .سپس احترام کرد و رفت
روبروی آتش نشست .چشمهایش را بست
و همه انرژی اش را جمع کرد که بتواند آرام
بگیرد...
آرامش او واقعی نبود ،چشمهایش بر هم
گذاشته بود ولی دلتنگ از اتفاقی که چند
ساعت پیش دیده بود...

مکناهای حریر و ابریشم که از صندوق بیرون
آورده بودند .زمان برای خورشیدبانو ایستاده
بود ،مانند یک ستون وسط دربمهر ماتش
برده بود.
مروارید را نگاه کرد ،مرتب سرش را تکان
می داد و این و آن را می دید .یک صورت
پر از مو با ابروهای پهن بدون هیچ زیبایی...
مادرش هی دورش می گشت و در جاهای
مناسب به جایش جواب می داد تا کم نیاورد.
خورشیدبانو مبهوت به همه نگاه می کرد،
تنهای تنها بود .چشمش به گل همسایه و
دخترش افتاد.گل رویش را به طرف دیگر
چرخاند ،انگار خجالت کشید .مردها در یک
گوشه چپیده بودند .همه کارها را زن ها اداره
می کردند .آدم های آنجا حالت هایشان
غریب بود ،به دامادها و پسرانشان مینازیدند،
همه سعی می کردند با داشته هایشان ،به
یکدیگر فخر بفروشند.
فضای بسته آنجا برایش سنگینی میکرد،
سراسیمه برخاست ،دیگر جای نشستنی نبود...
آفتاب دیگر کامال باال آمده بود و همه جا را
روشن میکرد .سعی کرد هیچ خاطره ای را به
یاد نیاورد ،به خصوص دیروز را .باد مالیمی
چارقدش را تکان می داد و او را خنک می
کرد .سر راه می خواست با اقوام پدرش
خداحافظی کند .در خانه عمو که بسته بود،
البد خواب بودند ،چون هنوز جلوی خانه
آب هم نپاشیده بودند.کمی آن طرف تر در
خانه عمه را باز کرد و خداحافظی کرد که
صدایی از داخل خانه گفت :مسافر که آمد،
از خودت خبری بده!!!
نگاهش در امتدا جاده می دوید ،کاش هر چه
زودتر اتوبوس برسد.
آیا اتوبوس و جاده ابتدای دنیای او بودند
یا انتهای آن؟ این را خورشیدبانو هم نمی
دانست!
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چمدانش حاضر بود ،اتوبوس
حدود ساعت ده صبح نزدیک
ده می رسید و نیم ساعت صبر
می کرد .آسمان روشن بود،حدود
هفت صبح ،خورشیدبانو همه
کارهایش را انجام داده بود ،تمام خانه را
با جارویی که شبیه بادبزن بود ،جارو زده بود.
همه حیاط و جلو در خانه را آب پاشیده بود .در
آتشدان «آپریگونی» چند تکه چوب سوزاند و
وقتی آنها به رنگ آتش شدند ،اسفند و کندر
و رازیانه و دانه های خوشبوی کاج که هنوز
در کیسه اسفنددان مادر باقی مانده بود ،روی
چوب ها ریخت و عودهایی « اگربتی» را هم
در سوراخ دیوار کاهگلی طوری فرو کرد که
گرد حاصل از سوختنش باعث خرابی نشوند.
خورشیدبانو که هنوز وقت داشت ،نشست و
مبهوت دود و بوی خوشی که از آتشدان برمی
خواست شد.....
با صدای گل همسایه از بام ،سرش را باال برد
و نگاهش را به سمت بام چرخاند.
 صبح بخیر خورشیدبانو چکار می کنی؟! دارم برمی گردم.و این جواب را آن چنان محکم و غمگین
گفت که گل ،جرات نکرد چیزی بگوید،
آخر دیروز کار بدی کرده بود ،پسین
دیروز همراه دخترش وقتی داشتند برای
جشن نامزدی سهراب به «دربمهر» می رفتند،
انگار دلشان نیامد برنامه عصرشان خراب
شود و دوتایی به بهانه اینکه او را ندیده اند
چارقدهایشان را جلو کشیدند و با سرعت از
طرف دیگر کوچه رفتند.
با احساس پشیمانی ،گل همسایه از بام پایین
رفت .خورشیدبانو داشت می رفت و می
دانست که به خانه دختر او هم نمی رود .در
دلش گفت:
 -خوب خوشش باشد!

داستان

خورشیدبانو ()9
فرانک مهربانی

بلند شد که برود اما نتوانست و ای کاش رفته
بود .ناگهان در یک چشم بر هم زدن دور و
برش را پر کردند ،یکی از خانم های مکنا به
سر که از خاله های سهراب بود ،بی مالحظه او
را از جایش بلند کرد.
خواست بلند شود و برود که کنجکاو شد
ببیند چه خبر است ،چون خاله سهراب گفته
بود که او جای عروس و داماد نشسته است.
میخواست بداند که عروس و داماد چه
کسانی هستند ،که خیلی زود صدای شاباش
«هاپیرو» بلند شد ،اول با زدن دایره «عربونه»
داماد را آوردند.
خورشیدبانو ،قلبش فرو ریخت  ....آه! آخه
چرا من! خدایا! طاقت ندارم کمکم کن!
همانطور که نیم خیز شد تا برود ،دوباره
نشست .جایش گوشه دیوار بود ،کسی حتی
به او نگاه هم نمی کرد.
مژه های بلندش از اشک نم شده بود،
صورتش را با چارقد مادر پاک کرد و مثل
یک آدم مسخ شده خیره ماند...
صدای دایره و ولوله هابورو قطع نمی شد.
داماد نشست و مادر داماد بلند شد آویشن و
انگشتر را برداشت و به طرف حیاط رفت.
آویشن و نقل سفید را به سر عروس ریخت و
انگشتر را به دستش کرد و رویش را بوسید.
سپس دست او را گرفت و داخل شدند ،بعد
هم دخترک را کنار سهراب نشاندند.
او را چند باری دیده بود ،نامش مروارید بود
و حدودا شانزده سال داشت ،هیکل درشتی
هم نداشت ،درست برعکس سهراب.
خورشیدبانو ،نیم نگاهی به سهراب انداخت،
او سر به زیر داشت ،هیچ نمی گفت و فقط
هر از گاهی سرش را باال میاورد و نگاهی
میانداخت.
صدای آوردن و بردن لیوانهای شربت،
پذیرایی نقل ،لباس های رنگین خانم ها با

من خیلی چیزها
نمی دانم
کودک نفهم

« ما دانکی می باشیم  ،ما مانکی می باشیم،
میگم ما دانکی می باشیم  ،نخیر ما مانکی
می باشیم »
اه اه اه از صبح تا حاال این دایی کامی وبابایم
دارند سر این موضوع دعوا می کنند که ما
آدم ها اول دانکی بودیم بعد این شکلی شدیم
یا اول مانکی بودیم  .دفعه قبل من به شما گفته
شده می باشم که خانواده ما خیلی دانشمند
و تحصیالت کرده می باشد .واسه همین هم
امروز بحث بر سر شکل اولیه آدم در خانه
ما شروع شده است .من که نمی دانم دانکی
ومانکی چه چیزی می باشند ولی حتما خیلی
موجودات با اهمیت و باحالی می باشند که
بابایم ودایی کامی ول کن آنها نیستند.
دیروز ،پریروزها روز خبرنگار بود .سوسن
جون ومامانم خیلی عصبانی می باشند .آنها می
گویند که چرا در روز خبرنگار از آنها دعوت
نکرده اند .من نمی دانم خبرنگار چه چیزی
می باشد .بابایم می گوید خبرنگار کسی می
باشد که اخبار مربوط به جامعه را به گوش
همه برساند.کار خبرنگار آگاهی رساندن
می باشد .آهان تازه فهمیدم چرا مامانی و
سوسن جون عصبانی می باشند .من مونده
می باشم چرا این دونفر را دعوت نکرده می
باشند .این دونفر تمام تالششان را می کنند
که اخبار مربوط به ازدواج ،طالق  ،فوت ،

سال ،پرسه  ،سی روزه  ،تولد ،زایش  ،آرایش،
ویرایش وکلی کار دیگه جامعه رو به گوش
بقیه برسونند  .تازه اینقدر ماهر می باشند که
طرف هنوز ازدواج نکرده است پیش بینی می
کنند که با کی ازدواج خواهد کرد و ....حاال
خودتون قضاوت کنید این ها خبرنگار نمی
باشند؟ ما از این خبرنگارها کم نداریم به خدا.
در روز خبرنگار از خبرنگار رسانه ها دعوت
شده تا بروند تشویق بشوند .من نمی دانم
رسانه چه چیزی می باشد .بابایم می گوید:
رسانه یعنی هفته نامه  ،دوهفته نامه  ،ویژه
نامه ،سالنامه و ...من می گویم بابایی ماهنامه
جز رسانه نمی باشد .او می گوید بستگی به
ماهنامه اش دارد ولی کال اگر منظورت پارس
نامه است ،نه رسانه نمی باشد .می گویم چرا؟
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می گوید برو بابا پارس نامه به درد شیشه پاک
کردن هم نمی خوره چه برسه به درد جامعه .
این بابایم خیلی بی ادب می باشد.
حالم بد شد این آقا اینترنت هم جز رسانه می
باشد  .مخصوصا اگر آقا اینترنت خبری
زرتشتی باشد .تازه اونها خیلی رسانه
تر هم می باشند .عالوه بر اینکه از
اون ها واسه روز خبرنگار دعوت
شد ،در جام جان باختگان هم آقا
اینترنت های زرتشتی دعوت
شدند تا بروند آگاهی رسانی
کنند .من به بابایم می گویم بابایی
پارس نامه به درد سبزی پاک
کردن می خورد؟ او می گوید نمی
دانم از مامان بپرس.
« ما دانکی می باشیم  ،ما مانکی می
باشیم » این دایی کامی وبابایم هنوز ول
کن نیستند.
دیشب ما رفتیم زمین فوتبال آدريان .من خیلی
چمن مصنوعی دوست می دارم.وقتی فوتبال
بازی میکنی ودهنت کف می کند اگر روی
چمن مصنوعی تف کنی اصال معلوم نمی
شود .زودی می رود الی چمن ها قایم می
شود .تازه از اون الستیک سیاه های روی چمن
هم کلی می رود توی کفشم وقتی میایم خونه
یک مشته از اون الستیک ها همراهم می آید.
مامانم همش منو دعوا می کنه که چرا کفشم رو
اونجا تکون نمی دم تا الستیک ها خالی بشود
ولی نمی داند که می خواهم در خانه مان چمن
مصنوعی درست کنم  .دیشب من متوجه شده
می باشم که به غیر از من  ،بروبچ مورچه ها هم
چمن مصنوعی دوست می دارند .جاتون خالی
نیستین ببینید چه جوری بروبچ مورچه ها به جون
چمن مصنوعی افتاده می باشند ودارند باهاش
حال می کنند  .بابایم می گوید به سالمتی با این
سرعتی که مورچه ها دارند کار می کنند تا آخر

تابستون باز تو زمین خاکی آدريان باید فوتبال
بازی کنیم  .من زمین خاکی هم دوست می
دارم تو زمین خاکی وقتی تف کنی گل درست
می شود می توانی در آنجا عالوه بر فوتبال  ،گل
بازی هم بکنی .
من نمی دانم پنجاه درصد چقدر می باشد.
بابایم دیشب به مامانم می گفت که امسال
هزینه سرویس مدرسه مان پنجاه درصد کل
هزینه سرویس ها می باشد وانجمن فقط پنجاه
درصد آنرا می دهد .مامانم می گفت خوب چه
خاکی تو سرمون کنیم این بچه دوزار نمی ارزه
پنجاه درصد هزینه سرویس رو باید خرجش
کنیم  .بابایم می گفت نگران نباش قراره انجمن
خانواده های نیازمند رو شناسایی و کمک کنه
 .مامانم میخنده ومیگه خودتی .من نمی دانم
خودتی یعنی چی ولی حتما خیلی حرف خوبی
می باشد چون بابایم هم دیگه حرفی نمی زند.
مامانم می گوید :آخه وقتی قراره پول زیادتر از
ماها بگیرند الاقل بیایند کیفیت مدرسه ها مون
رو باال ببرند .اون میگه  :موقعی که ما مدرسه
مي رفتیم می گفتند مدرسه خونه دوم ماست
ولی االن خونه شده مدرسه دوم این بچه ها.
از بس ماشااهلل کیفیت مدرسه هامون عالیه .همه
کلی توی خونه باید وقت برای یاد دادن به بچه
هاشون بزارند.
« ما دانکی می باشیم  ،ما مانکی می باشیم »
بابایم منو نشونده وسط اتاق و میگه آخه این بچه
کجاش شبیه مانکی می باشد .دایی کامی می
گوید پس تو تا به حال مانکی ندیدی که میگی
این بچه شبیه دانکی است .من خیلی خوشحال
می باشم که مثل پارس نامه نمی باشم
وحداقل یک جایی به درد می خورم.
ولی کاشکی از من هم سوال می
کردند اون وقت می گفتم  :ما از
نسل مانکی می باشیم ولی امروز
11
ما را دانکی فرض می کنند.
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کلمات و جمالت در فرهنگ ها و در بین
ملل گوناگون معانی مختلف و گاه متضاد
را دارند .نمونه آن را می توان در دو واژه
«پدر خوانده» یافت .سالها پیش فیلمی دیدم
که داستان مافیای مواد مخدر و جنایت را
روایت می کرد و در راس آن شخصی بود
که پدر خوانده ی جمع بود .برای رسیدن به
این سمت! چه کارها که نکرد .داستان زیبایی
بود.
در بین بعضی از خانوادهها ،بزرگی پیدا می
شود که به او می گویند ریش سفید ،ساالر
و یا بزرگ خاندان ،که بعضی وقتها با پادر
میانی ،خیلی از مشکالت را حل و فصل
میکند .آنان را نیز «پدر خوانده» می نامند.
اگر چه در بین مردم امروزی که همه دانا به
تمام دانش ها و پدیده ها هستند! و در تمام
مسائل عقل کل ،دیگر به چنین کسی نیازی
نیست .تا چندی پیش ،احتیاج ،باعث می شد
تا چنین اشخاصی از میان جامعه سر بر آورند
و عهده دار مسئولیتی شوند که فقط از عهده
پدران ساخته است.
در دهه بیست و سی ،که اکثر مردان و جوانان
برای کار و امرار معاش ،روانه هند و پاکستان
می شدند ،در آنجا با مشکل تجرد و بی
همسری مواجه ،افسرده و مایوس به سمت
اعتیاد پیش می رفتند .پارسیان به آنها دختر
نمی دادند و آنها هم حاضر نبودند با زنان
سبزه ی! هندی ها ازدواج کنند .اگر چه در
مواردی هر دو مورد دیده شده ،یعنی ازدواج
با دختر پارسی و یا رفتن به دامن ...
این گونه جوانان ابتدا سرگرم کار و
فعالیت و تفریح می شدند ،ولی
بعد از مدتی که سن و سالی
از آنها می گذشت ،به یاد
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بهرام دمهری

ایجاد
و
همسرداری
بچه می افتادند!
یادگاری به نام
تازه اول گرفتاری بود ،زن در دیار غربت
از کجا پیدا می شد .در این رابطه آنها خود
مقصر بودند چون با مهاجرت ،تعادل و توازن
جامعه را به هم زده بودند.
امروزه کار در این رابطه راحت تر شده ،با
یک سفر به دوبی یا ترکیه دیدار میسر می
شود! و از آنجا دختر بار سفر می بندد تا اگر
قسمت بود به مرد سفر کرده در دیار غرب
بپیوندد ،ولی آن روزها چنین امکانی نبود.
آن زمان ها ،دختر وقتی در اینجا نمی توانست
کسی را به عنوان همسر انتخاب کند ،بار سفر
می بست تا در هندوستان ،شاید به خانه بخت
برود.
آن روزها رفتن به هندوستان کار هر کسی
نبود .اول بایستی با کامیون یا اتوبوس به
زاهدان می رفتند .چند روزی در پذیرشگاه

سپند

اتراق می کردند .سپس با قاچاقبرها از راه
پاکستان به کراچی یا بمبئی می رسیدند .در
آن جا اگر مردی! پیدا می شد تازه اول ماجرا
بود.
راستی فکر کرده اید کسی که مسئولیت بردن
دختری را به عهده می گرفت تا او را بعد از
ماهها به مقصد برساند و دستش را در دست
مردی بگذارد ،چه نام داشت« :پدر خوانده».
مردان با شرف و پاکدلی که مسئولیت
بزرگ و پر وسوسه ای را در جمعی بر عهده
می گرفتند و تا آخر مردانه می ایستادند .به
قول یکی از دوستان ،در بین آنها کسانی هم
بودند که این دختران معصوم را در حقیقت
می فروختند .من از آنها نمی گویم چراکه
آنها سرنگون دوزخ خود شده اند.
از مردی می گویم که در محله ما زندگی می
کرد .هر بار که از سفر می آمد چند دختر و
پسر آماده بودند تا او مسئولیت پدری آنها را
به عهده بگیرد تا راهی سفر شوند.
عصر ها سر کوجه می نشست و از هندوستان
می گفت .می گفت که پارسیان همه ارباب
و پولدار بودند و ما را در خانه های خود
بهعنوان نوکر (کارگر) می پذیرفتند ،اگر
خوب کار می کردیم ،کمکم مغازه و بازار
را هم نشانمان می دادند !
چند نفری را با خودش برده بود ،از
خوشبختی آنها می گفت .مردی که تا آخر
با شرافت زندگی کرد ،در حرف و عمل،
خوشبختی همه را می خواست و از این که
در این جا اکثر مردم گرسنه و بدبخت بودند
رنج می برد .از محالت مختلف می آمدند
تا او دخترانشان را چون فرزند بپذیرد و به
خوشبختی برساند .روانش شاد که شهریار
بود و درعمل با شهریور امشاسپند هم نشین.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

خریـد و فـروش
امـالک و مستـغالت
( شـهرآرا  -گیشـا )
09125472783
شریـف آبـادی

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره بیست و شش  -امرداد 1390
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
دکتر اسفندیار اختیاری
زیر نظر شورای سر دبیری
صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی
همکاران :
همراهان تارنمای برساد
آدرس  :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد
احمد آرام  -کوی استادان  -کوچه هنر 6
کد پستی 8915817113 :
تلفکس تهران 021 - 44049198 :
تلفن 0351 - 8210881 :
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.

دکتر هما کیخسروان
جراح دندانپزشک

تلفن :
88952588 88956269
09123898261
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پارس نامه آگهی
می پذیرد:
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