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از دیرباز یکی از مهمترین راهکارهای
بزرگان جامعه زرتشتی ،ایجاد موقوفهها و
خیریهها در عرصههای مختلف فرهنگی،
دینی ،خدماتی و غیره بوده است.
نگاهی به این موقوفهها و سرمایهگذاری
های انجام شده ،از بنای نخستین مدرسهها
تا کمکهای خیراندیشانه برای تشویق
نوجوانان و جوانان جامعه در عرصه آموزش،
نشان از توجه ویژه گذشتگانمان به امر
آموزش و پرورش دارد.
انجمن زرتشتیان تهران ،طی سالیان نقش پر
رنگی در زمینه فرهنگی داشته و دارد و بی
تردید توجه ،رسیدگی و اختصاص بودجه به
این مقوله از جمله وظایف بدیهی و مهم این
ارگان است.
متاسفانه در چند سال گذشته شاهد کاهش
رسیدگی ها و سرمایه گذاری های این
انجمن در عرصه فرهنگی و به ویژه در باب
مدرسه های زرتشتی بوده ایم.
امسال نیز بخشی از یارانه سرویس مدرسهها
و کل یارانه کالس های دینی برداشته شده
است .اقدامی که سنگینی بار روانی آن بر
دوش جامعه بیش از بار مالی است که به
خانوادهها تحمیل شده است.
این انجمن مدت هاست که اعالم می
کند بودجه و شرایط مالی خوبی
ندارد و اگرچه بیالن کارها و
هزینه ها را منتشر می کند
اما ،پرسش اینجاست که آیا
2
اولویت ها در بودجه بندی
این نهاد رعایت می شود؟
آیا انجمن مسئول سرمایه
گذاری در ساخت مسکن و
 ...است یا سرمایه گذاری در
عرصه فرهنگی از ارکان فعالیت
این نهاد به شمار می رود؟
به هر روی امروز شاهد مشکالت آموزشی
و کم شدن تعداد دانش آموزان زرتشتی
در مدارس زرتشتی هستیم از طرف دیگر
نارضایتی دست اندرکاران این مراکز از
کم توجهی مسئوالن و این هشداری جدی
است.
کاش پیش از اینکه دیر شود هشیارانه تر عمل
کنیم چرا که فرصت ها خیلی زود از دست
می رود و از دست رفتنش غیر قابل جبران.

گهنبارچهره پيته شهیم گاه درآدريان
بزرگ برگزار شد
آیین گاهنبارخوانی به مناسبت بازگشایی زمين
های ورزشی و محيط ورزشی آدريان به موبدی
مهربان فيروزگری و موبديار راشين جهانگيری
روز  22شهريورماه در آدريان بزرگ تهران
برگزار شد .
کارگروه جوانان به تعویق افتاد
بیست و یکمین کارگروه جوانان كه قرار بود،
روز اول مهرماه به میزبانی انجمن زرتشتیان کرمان
برگزار شودبه دليل عدم حضور نمایندگان بیشتر
انجمن ها در تاریخ تعيين شده،در وقت ديگري
برگزار مي شود.
تقدیر ازدانش آموزان ممتاز نرسی
آباد و کسنویه
انجمن های زرتشتیان محله های نرسی آباد و
کسنویه یزد از دانش آموزان ممتاز و دانشجویان

برپایی جشن مهرگان در شهرهای زرتشتی نشین

جشن مهرگان در سراسر شهرهای
زرتشتی نشین ایران جشن گرفته می
شود.
جشن مهرگان همزمان با دهم مهر (روز مهر
از ماه مهر) در تهران،کرج ،اصفهان ،کرمان،
اهواز ،شیراز و تمام محله های زرتشتی نشین
یزد جشن گرفته می شود.
در تهران جشن مهرگان در مجموعه
فرهنگی -ورزشی مارکار توسط انجمن
زرتشتیان تهران و با مشارکت خانه فرهنگ
و هنر برگزار می شود.
در محله های مختلف یزد نیز به مناسبت این
جشن ،برنامه های مختلف فرهنگی -هنری
هجدهمین همایش اوستا خوانی و
گاتاشناسی مانتره برگزار شد.
این مراسم با رژه شرکت کنندگان و قرار
گرفتن آنها در جایگاهایشان و سرایش
بندهایی از گاتها آغاز شد.
دکتر اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان
زرتشتی در مجلس ،در مراسم گشایش این
همایش در مورد آموزه های
دینی و آکادمیک شدن آنها
سخن گفت.
وی گفت :این همایش انگیزه
ای است برای همه ما تا آموزه
های اشوزرتشت را پیگیری
کنیم و جای خوشحالی دارد که
این روند برای دانش آموزان
دبستانی و راهنمایی نیز اتفاق
می افتد.
وی در ادامه از تمام موبدان
و دین پژوهان خواست تا راه
حل هایی بیابند که سریع تر و
دقیق تر بتوانیم به آموزه های
گاتها،کتاب مقدس اشوزرتشت
عمل کنیم.
در ادامه دکتر رستم خسرویانی
فرنشین انجمن زرتشتیان  ،از همه
خواست تا قدر گذشتگان خود
را بدانند و به وجود گاتها و چنین دین الهی
ببالند.
مانتره امسال با سال های قبل تفاوت هایی
داشت ،اردوی مانتره یک روز زودتر از
برگزاری همایش،آغازشد و تا شنبه 12
شهریور ادامه داشت.صبح های اردو بر
خالف دوره های گذشته به بخش همایش
اختصاص داده نشد و شرکت کنندگان وقت
خود را صرف پروژه های مانتره کردند.
تازه راه یافته به دانشگاه های این دو محله تقدیر
میکنند.
این برنامه همانند سال های پیش از دهش برادران
زرتشتی و همزمان باجشن مهرگان انجام می شود.
امسال تاالر پوالد کسنویه میزبان زرتشتیان این دو
محله خواهد بود.
هند میزبان بازرگانان زرتشتی
دوازدهمین مجمع عمومی اتاق بازرگانی
زرتشتیان جهان در تاریخ  19-17دی ماه برابر با 7
تا  9ژانویه  2012در شهر بمبئی برگزار می شود.
بازرگانان ،صنعت گران ،مدیران و صاحبان
مشاغل زرتشتی در ایران نیز به منظور تبادل نظر
و آشنایی بیشتر در این مجمع حضور می یابند.
صاحبان کسب و پیشه می توانند برای همراهی با
این گروه نام نویسی کنند .باتوجه به محدودیت
تعداد شرکت کنندگان اولویت با کسانی است
که زود تر نام نویسی کنند .به همراه این نشست،
تور گردشگری به وسیله اتاق بازرگانی زرتشتیان

برگزار می شود .درچندین محله جشن مهرگان
همراه با تقدیر از دانش آموزان و افراد برگزیده
دانشگاه ها برگزار می شود.
در کرج ،شیراز ،کرمان ،اهواز و اصفهان
نیز به مناسبت جشن مهرگان برنامه های
ویژه فرهنگی -هنری و گردهمایی های شاد
برگزار می شود.
روز مهر از ماه مهر برابر با دهم مهرماه در
گاهشمار ایرانی جشن مهرگان نام گرفته
و بنابر روایت ها روز پیروزی کاوه آهنگر
بر ضحاک کژاندیش است .همچنین در
گاهشمار کشاورزی نشان دهنده آغاز پاییز
و اعتدال پاییزی است.

برگـزار ی
هجدهمین همایش
مانتـره

یزدی نیز از مواردی بود که می شد آن را
به وضوح لمس کرد ،همچنین اختصاص
دادن فضای تفریح برای کودکان حاضر
در مارکار در مدت برگزاری همایش ایده
جالبی بود که در مانتره امسال اجرایی شد.
نمایشگاه کتاب و ادبی مانتره نیز از دیگر
بخش های جدید امسال بود.
مانتره امسال در بخش های
گاتاشناسی رده اصلی باال و
زیر  18سال،رده جنبی باال و
زیر  18سال،محور همایش،
رده ترجمه ،گاتاشناسی ارائه
پوستر و در بخش اوستا
خوانی،اهنودگات باال و زیر
 14سال،رده از برخوانی باال
و زیر14سال،اشتود -سپنتمد
و کل گاتها شرکت کننده
پذیرفته بود.
در مراسم پایانی مانتره ،دکتر
اسفندیار اختیاری نماینده
ایرانیان زرتشتی در مجلس،
برگزاری این برنامه ها را
باعث به وجود آمدن بستری
دانست که موجب حرکت
عکس از  :مهربان افسر كشميري فرزندان ما و آینده سازان این
مرز و بوم در بستری آموزشی
این پروژه ها شامل :کتاب مصور کودکان ،شده و روحیه پژوهش را بیش از پیش
ویکی پدیا،تئاتر ،روزنامه چند رسانه ای ،تقویت می کند.
بررسی روند اشتقاقی و یافتن واژه های مشتق دکتر رستم خسرویانی فرنشین انجمن
درگویش دری و  ...بود.
زرتشتیان تهران نیز در این مراسم گفت:
از دیگرمواردی که تفاوت خاصی به مانتره اگر بر پایه ی سخنان اشوزرتشت عمل
امسال داده بود،برگزاری دوباره بخش کنیم آینده خوبی برای شرکت کنندگان و
محور همایش بود،این بخش با حضور سه فرزندان آینده مان خواهیم داشت .
شرکت کننده 3،داور و یک سخنران پیگیری این برنامه با تقدیر از تمام مقام آوران این
می شد .کم شدن چشمگیر شرکت کنندگان دوره از مانتره به پایان رسید.
ایران برای شرکت کنندگان و افراد خانواده ایشان
فراهم شده است.

انتخابات کمیسیون دینی انجمن شیراز
برگزار شد
در این انتنخابات به ترتیب این افراد به عنوان
هموندانکمیسیونانتخابشدند:
ناهید فلفلی  12رای،مهوش نامداریان و پروین
سهرابی نیا  11رای،فرشته فالحتی و مهری
فالحتی  9رای همچنین خانم مینا کیانی به عنوان
هموندجانشینانتخابشد.
در ادامه  ،افراد هیات رئیسه کمیسیون در انتخابات
داخلی انتخاب شدند و به این ترتیب خانم ناهید
فلفلی به عنوان فرنشین ،فرشته فالحتی به عنوان
نایب رئیس و پس از انصراف خانم مهوش
نامداریان خانم مینا کیانی به عنوان حسابدار،
مهری فالحتی به عنوان منشی و پروین سهرابی نیا
به عنوان مسئول بایگانی شناخته شدند.

اعضای جدید هیات مدیره موسسه
جهانی پیشه وران زرتشتی انتخاب شدند
اعضای جدید هیات مدیره موسسه جهانی پیشه
وران زرتشتی ( اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران)
انتخابشدند.
براساس انتخاباتی که برگزار شد ،آقای خدایار
عطایی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب
و بقیه اعضای هیات مدیره عبارتند از:خدایار
عطایی :رئیس ،بهرام پرتویی :نایب رئیس،نوشین
آذرکیوان :خزانه دار،دیناز دهنادی :دبیر ،بابک
خداپرستی:مدیرعاملوعضو،مهرباناردشیریان:
عضو،اردشیر ظهرابی :عضو جوان همچنین
اسفندیار بهزادی و مهرداد دهنادی اعضای
جانشینانتخابشدند.
این افراد به مدت سه سال در گردش جدید اتاق
بازرگانی فعالیت خواهند کرد و آقایان خداداد
نمیری و آرمان ایزدی نیز در یک سال آینده

نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي،تاكيد كرد:

جامعه خوشنام زرتشتی هیچ گاه وارد بازی های سیاسی نمي شود
زرتشتیان همیشه به انسان و
انسانیت بیش از هر چيزي توجه
کرده و همواره از فردگرایی،
گروه گرایی و سیاسی کاری
دوری کرده اند.

بازرسانجمنخواهندبود،خانممهتاجوانمردیان
نیز جانشین بازرس است.
برگزاری کنگره اندیشه های جوانان
زرتشتی در آبان ماه
کنگره اندیشه های جوان زرتشتی با هدف
اندیشیدن بیشتر جوانان زرتشتی به آینده جامعه
زرتشتی ،روزهای  24تا  27آبان ماه برگزار می
شود.
این کنگره  ،در واقع سومین دوره کنگره
جوانان برگزیده است که امسال تحت عنوان
کنگره اندیشه های جوان زرتشتی و با هدف و
ساختار جدید امسال برگزار می شود.
برگزارکنندگان این کنگره با اعالم تغییر نام
این کنگره ،از ساختار و اهداف جدید آن خبر
دادندو اعالم کردند که برآنند تا به کمک
جوانان به اندیشیدن در مورد آینده جامعه
بپردازند و طرح و برنامه ای برای آن ترسیم
کنند.

 8مهر ،آغاز
کالس های دینی
تومان تعیین شده است که در این زمینه و
برای هماهنگی بیشتر ،سوم مهر ،نشست
آموزگاران کالس های دینی یزد برگزار می
شود.
موبدیار مهربان آفرین ،فرنشین کمیسیون
دینی یزد ،دلیل برگزاری این نشست را ایجاد
هماهنگی بین آموزگارانی دانست که در
سال تحصیلی جدید وظیفه آموزش درس
دینی را بر عهده دارند.
با توجه به اینکه امسال برای نخستين بار در
عالقه مندان  22تا  35ساله با می توانند در
روزهای  26شهریور تا  8مهر با مراجعه به
سایت کنگره نام نویسی کنند.
جلسات بازنگری احوال شخصیه در
یزد
نشست بازنگری احوال شخصیه زرتشتیان،
برای نخستین بار در یزد و در محل شورای حل
اختالف ،برگزار شد.
در پی مصوبه شانزدهمین گردهمایی انجمن ها و
نهادهایزرتشتی،دبیرخانهکمیتهبازنگریاحوال
شخصیه از انجمن موبدان تهران به شورای حل
اختالف زرتشتیان یزد منتقل شد .در همین راستا
براینخستینبارایننشستدرپیرمسترخدابخش
و با دستور جلسه شیوه اجرایی بازنگری احوال
شخصیه،تشکیلجلسهداد.
در این جلسه مقرر شد ،دستور جلسه و تاریخ
نشست کمیته بازنگری به اطالع تمام ارگانها
و افراد عالقه مند رسانده شود و همچنین

یزد قرار است کالس های دینی به صورت
متمرکز در پردیس دانش مارکار و دبستان
دخترانه مارکار برگزار شود و برای اولین بار
کالس های دینی در سه زنگ ،ادیان ،اوستا
و آموزش دینی تعريف شده ،در این نشست
آموزگاران جدید هر کدام از این درس ها
معرفی می شوند و نکات ضروری به آنها
یادآوری می شود.
کالس های دینی در کرمان از  7مهر ماه
آغاز می شود ،ساعت کالس ها  3تا 5/30
پسین و رایگان است  .معلمان کالس های
دینی نسبت به سال گذشته چندان تغییری
نکرده اند فقط یکی از معلمان انصراف داده،
در نتیجه عالقه مندان دیگری که در کالس
های بازآموزی شرکت داشتند جانشین وی
خواهند شد.

نشستهای اولیه در مورد دستور جلسه ،با حضور
نمایندگانی از ارگان های زرتشتی و افراد عالقه
مند تشکیل شود .در این نشست نمایندهای
از انجمن زرتشتیان یزد ،انجمن موبدان یزد،
کمیسیون بانوان و شورای حل اختالف ،حضور
خواهندداشت.
بر اساس تصمیم این نشست ،پیشنهادها پس از
بررسی کارشناسی اولیه به کلیه انجمن ها ارسال و
نظرات آنها گردآوری می شود و جلسات نهایی با
حضور کلیه افراد و وکالی عالقهمند و با حضور
نماینده ای از سازمان زنان زرتشتی ،پری سیما
آذرکیوان مسئول کمیته بازنگری ،نماینده ای از
انجمن موبدان تهران و انجمن زرتشتیان تهران
برگزار و تهیه پیش نویس نهایی آماده می شود.
قرار است پیش نویس نهایی پس از بحث در
جلسه انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور
مورد رای گیری قرار گیرد و در صورت تصویب
به کلیه انجمن ها ابالغ شود.

از این شماره بر آنیم تا بهصورت
اجمالی ،بخشی از روندهای اجرایی
دوره هشتم مجلس را مرور کنیم ،در
این شماره به بودجه اختصاصی به
زرتشتیان می پردازیم:
بودجه اختصاصی به ایرانیان غیرمسلمان از
مجلس ششم و با تالش دکتر دبستانی نماینده
وقت زرتشتیان در مجلس به همراه دیگر
همکارانش به تصویب رسید و در آن سال
مبلغ حدود 200میلیون تومان به زرتشتیان
اختصاص یافت .این روند در سالهای بعد
و در مجلس هفتم نیز ادامه یافت و بهصورت
متمرکز در اختیار اشخاص مسئول و حتی غیر
مسئول ،ارگانهای رسمی و یا غیر رسمی
قرار می گرفت و توزیع آن ،بدون هیچ
شاخص معین و مصوبه گروهی انجام می
شد .این نابسامانی در توزیع بودجه  ،اعتراض
برخی ارگان های زرتشتی را در پی داشت
به گونه ای که در سال آخر مجلس هفتم،
وزارت کشور خود راسا بودجه مربوطه را در
اختیار سازمان های زرتشتی قرار داد.
با آغاز به کار مجلس هشتم و با جلسات
متعدد دکتر اسفندیار اختیاری با مسئولین
ذیربط ،مجددا توزیع بودجه در
اختیار زرتشتیان قرار گرفت .در
نشست انجمن ها در چهارم
آبان ماه  ،1387ضمن تصویب
3
شاخص های فرهنگی برای
توزیع این کمک هزینه
ساالنه ،در طول دوره هشتم
مجلس ،این بودجه فقط به
حساب انجمن ها واریز شد و
پس از تصویب جداول امتیازات
در نشست انجمن ها و ارگانهای
زرتشتی ،توزیع آن توسط خود انجمنها
انجام می گرفت و در اختیار ارگانها و نهاد
های زرتشتی اعم از آموزشگاهها ،مهد
کودک ها ،کانون ها و  ...قرار می گرفت.
در این سالها و از ابتدای اختصاص این
بودجه ،هر سال با تالشهای نمایندگان
ایرانیان غیر مسلمان ،مصوبه این بودجه در
قانون مربوطه ،ساالنه افزایش یافت .امسال
نیز در تیرماه  1390و در نشست شانزدهم
ارگان های زرتشتی ،مبلغ  327میلیون تومان
اختصاصی ،بین  65نهاد زرتشتی بر اساس
امتیازات فرهنگی و عملکرد مربوط به یک
سال گذشته که توسط کلیه حاضران به
تصویب رسید ،توزیع شد.
واقعیت این است که این بودجه به عنوان یک
کمک هزینه وارد چرخه مالی ارگان ها و
سازمان های زرتشتی می شود و بدیهی است
که فقط بخش کوچکی از هزینه های جامعه
را پوشش می دهد.
از سالیان دور بخش عمده چرخش مالی
جامعه زرتشتی از دهش نیک اندیشان و
سرمایه های مادی آنان تامین شده و می
شود و بدیهی است که نباید انتظار زیادی از
این بودجه ساالنه داشته باشیم ضمن اینکه با
نهادینه شدن شاخص های تقسیم بودجه و
تصویب آن توسط کلیه ارگان های زرتشتی،
ضمن به پایان رسیدن کلیه اعتراضات و عدم
هماهنگی ها ،مسیر حرکت فرهنگی کالن
جامعه مشخص شده و برنامه ریزی ها باید بر
اساس سیاست های کالن و دید باز اقتصادی
(در نظر داشتن همه منابع) صورت گیرد.
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کالس های دینی تهران و یزد  8مهر
آغاز می شود.
در تهران کالس های دینی در سازمان فروهر
و هرمز آرش تهران پارس مطابق هر سال
برگزار خواهد شد.
بنابر اعالم سازمان فروهر شهریه کالس های
دینی در تهران  50و  60هزار تومان تعیین
شده که خانواده ها می توانند آن را در دو
قسط پرداخت کنند .این قیمت در پی لغو
یارانه کالس های دینی از سوی انجمن
زرتشتیان تهران تعیین شده است.
در یزد نیز آیین گشایش کالس های دینی 8
مهر ماه در پردیس دانش مارکار برگزار می
شود و به صورت رسمی کالس های دینی از
 16مهرماه آغاز می شود.
هزینه کالس های دینی در یزد  5هزار

مورد خطاب قرار داد و گفت :از تمام شما
عزیزان می خواهم هوشیاری سیاسی خود
رابیش از پیش حفظ كنيد.
اختياري در حالي اين سخنان را مي گقت كه
چندي است مطالبي عليه زرتشتيان در چندين
رسانه منتشر شده ،كه يكي از آنها سايت
خبري تابناك است .
اين سايت در مطلبي تحت عنوان «فعالیت
تبشیری زرتشتیان زیر چتر گروه انحرافی» به

نحوه توزیع بودجه
اختصاصی وزارت کشور
در دوره هشتم
مجلس شورای اسالمی
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دكتر اسفنديار اختياري نماينده
زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي
در مراسم گشايش رقابت هاي ورزشي
جام ایراندخت با اعالم اين مطلب ،
تاكيد كرد :زرتشتيان وارد هیچ دسته
سیاسی نشده اند و نمی شوند.
وي تاكيد كرد:آنان از بازی های
سیاسی دوری می کنند ،حال این بازی
سیاسی بر له یا علیه هر کسی می خواهد
باشد.
اختياري افزود :زرتشتیان بر اساس
آموزه های کتاب آسمانی گاتها
و آموخته هایی که فرا گرفته اند،
همواره قانون مدار بوده اند ،راستی و
پاکی ،اندیشه ،گفتار و کردار نیک از اصول
همیشگی زرتشتیان بوده و هست كه در طول
تاریخ حتی یک قدم از آن عقب نشینی نکرده
اند.
نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي
افزود:کسانی که به خود زحمت می دهند تا
جامعه خوشنام زرتشتی را سیاسی کنند ،آب
در هاون می کوبند.
وي در پایان سخنانش همچنين زرتشتیان را

نقل از «سياست ما» آورده بود ...« :در چند
سال اخیر مقابله دستگاه های فرهنگی با
فرقه ی بهائیت و مسیحیت تبشیری و
همچنین مقابله با رشد و فعالیت عرفان
های نوظهور؛ از یکسو و ترویج عقاید
جریان انحرافی با محور ایرانیت باستان،
فضا و خالء خاصی را برای زرتشتیان به
وجود آورده است .تحرکات و شعارهای
ایران گرایی جریان های نزدیک به دولت
آقای احمدی نژاد باعث شده زرتشتیان
بدون توجه به قانون کشور که ملزم به
رعایت آن هستند ،پروژه تبلیغی خود را
از چند سال پیش به شدت فعال کنند.
ماحصل این نوع نگاه افراطی به ایرانیت
باعث ترویج افکاری مانند :منشور
کوروش در مقابل عهدنامه مالک اشتر،
پندار نیک ،گفتار نیک وکردار نیک در
مقابل شریعت و آیات قرآن  ،اهورامزدا
در مقابل اهلل شده است»...
نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي
اسالمي در سخنان خود تاكيد كرد :ما پاسخ
بسیاری از این موارد را نمی دهیم ،زیرا ما
آموزه های متفاوتی داریم که هدف آن
احترام به انسان و انسانیت است.
پس از سخنان نماينده زرتشتيان در مجلس
شوراي اسالمي در تاالر يگانگي يزد؛ سايت
تابناك با انتشار سخنان دكتر اختياري ،
تاكيد كرد كه هدف نويسندگان آن سايت ،
زرتشتيان و جامعه زرتشتي نبوده است.

مروری بر کارکرد دوره هشتم مجلس()1

تاریخچه کشتی
(بخش دوم)
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ادامه دارد

سومین دوره جام ایراندخت «مسابقات
فوتسال بانوان» روزهای  15تا 18
شهریور ماه درتاالر ورزشی سازمان و
باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.
این مسابقات كه به دلیل پاره ای از مشکالت
از جمله تغییر در زمان تعطيالت با تاخیر
دوهفته ای آغاز شد با حضور  9تیم از بانوان
ورزشکار برگزار شد.

کسنویه گذشت و برای سومین سال پیاپی به
مقام قهرمانی این دوره از مسابقات رسید .ایران
شید هم با عبور از سد تیم آناهید سوم شد.
آرش درحالی از عنوان قهرمانی خود دفاع
کرد که طی سه دوره برگزاری مسابقات جام
ایراندخت هیچ گاه شکست را تجربه نکرده
ودر این دوره نیز تنها یک بار دروازه اش را
در مقابل هجوم حریفان بازشده دید.

(آترین) ،نینا امیرانی( آرش) بود .همچنين تیم
زرگان گشت به عنوان خوش اخالق ترین
تیم شناخته شد .
از نکات قابل ذکر اين دوره از مسابقات اين
بود كه برای نخستين بار در این مسابقات
ودرپایان هر بازی  ،برترین بازیکن زمین
توسط کمیته فنی انتخاب ودر مجموع
20تندیس به برترین های هر بازی اهدا شد.

سی ودومین مسابقات جام راستی از
 21تا 25شهریورماه درباشگاه مزدیسنا
خرمشاه و در قالب مسابقات انفرادی
تنیس روی میز و شطرنج و مسابقات
تیمی بسکتبال برگزار شد.
بنا براين گزارش ،دراين دوره از مسابقات
در رقابت هاي بسکتبال بزرگساالن  8تیم،
درمسابقات شطرنج  25نفر ودر رقابت هاي
تنیس روی میز  27نفر شرکت داشتند .
در مسابقات تنیس روی میز ودر رده
نوجوانان فرهاد خدادادی  ،فرشاد پشوتنی
و پوریا منوچهری به ترتیب به عناوین اول
تا سوم دست یافتند و در رده بزرگساالن نیز
فرخ باستانی ،شهریار کیانشاهی و سهراب
ویرابی به ترتیب مقام های نخست تا سوم
آقایان را به دست آوردند.
در رقابت هاي بانوان نيز یسنا دمهری،
شیرین یزدان پناه و نازنین بامسی به عنوان
نفرات برتر بانوان شناخته شدند .از نکات
جالب توجه مسابقات تنیس روی میز
 ،حضور اکثر ورزشکاران بدون لباس
ورزشی بود .
اما در پسین روز  25شهریورماه نیز مسابقات
شطرنج به پایان رسید و در رده نوجوانان
بردیا آریان فر از باشگاه مزدیسنا خرمشاه و
در رده بزرگساالن رامبد بهمردی از سازمان
و باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد و در

برگزاري رقابت هاي

ايراندخت

شناخته شدند

واپسین ماه تابستان هم به پایان
رسید و فعالیت ها و مسابقات
ورزشی جامعه ما که عموما در
6ماهه نخست سال بیش از6ماهه
دوم است ،پایان يافت .در
شهریور ماه به جز جام ایراندخت
و راستی كه از مهمترین رقابت
هاي ورزشی جامعه زرتشتي
هستندشاهدرويدادهايورزشي
ديگر نيز بوديم كه برخي از آنها
عبارتنداز:

نیم نگاهی به رویداد های ورزشی ماه

در قرنهای متمادی ،کشتی پهلوانی در ایران
رواج فراوانی داشته است .در شاهنامه فردوسی،
حماسهسرای بزرگ ایران ،اشعار فراوانی در این
مورد وجود دارد.
فرهنگ پهلوانی ،دلیری و سلحشوری ،نقش
بسیاری در این ورزش ایفا نمود.
بدین ترتیب قرنها ،پهلوانان فراوانی در ایران
زمین ظهور کردند ،از پوریای ولی تا سیدحسن
رزاز و ورزش کشتی با زندگی مردم این
سرزمین عجین بوده است.
کشتی ،امروزه یکی از متداولترین ورزشها
در دنیا محسوب میشود ،زیرا از سنتها
و آیین ملی نشأت میگیرد .کشتی آماتور
(غیرحرفهای) ،در نخستین دوره بازیهای
المپیک نوین در آتن به سال  ،1896احیا شد.
در آن دوره ،مسابقه کشتی هیچ محدودیت
زمانی نداشت و تا هنگامی که برنده مشخص
شود ،مسابقه ادامه مییافت .برای پیروز شدن،
هر کشتیگیر میبایست حریفش را سه بار به
زمین میزد .در نخستین دوره المپیک تنها
کشتی فرنگی شرکت داشت و مسابقات در
دسته بیوزن انجام شد.
کشتی فرنگی ،پس از انقالب فرانسه توسط
فرانسویان در اروپای غربی رواج یافت.
مسابقات کشتی آزاد ،نخستین بار در المپیک
 1904سنت لوئیز به بازی ها وارد شد .مسابقات
جهانی کشتی فرنگی ،از دهه  1930و کشتی
آزاد ،نخستین بار در سال  1951برگزار
شده است .روسیه ،ایران ،ترکیه،
بلغارستان و ایاالت متحده ،بیش
از سایرین در این رشته ورزشی
موفق بودهاند.
4
تاریخچه کشتی در ایران
در دوران صفویه و زندیه،
کشتی و ورزش باستانی و
پهلوانی رونق بیسابقهای در
ایران یافت ،به طوری که در هر
شهر صدها پهلوان بنام وجود داشته
است.
در دوران قاجاریه ،عالقه به این ورزش چنان
ن شاه ،برای
زیاد شد که در دوران ناصرالدی 
نخستین بار شخصی به نام صاحب الدوله،
مأمور ترویج ورزش کشتی شد و به زودی
کشتی چنان رواج یافت که ،در تمامی روزهای
تعطیل ،پهلوانان در میادین شهر به کشتی گرفتن
میپرداختند .مسابقات کشتی پهلوانی ،برای
انتخاب پهلوان پایتخت ،نیز از همین ایام آغاز
شد و بعدها به صورت یک سنت متداول ساالنه
درآمد .برای انتخاب پهلوان پایتخت ،رسم بر
این بود که ،پهلوانان را در روز مشخصی ،برابر با
یک روز از عید یا یک روز تعطیل ،در میدانی
جمع میکردند و کشتی گرفتن و اجرای مراسم
را برپا مینمودند و سرآمد پهلوانان را به عنوان
«پهلوان پایتخت» معرفی مینمودند.
آقا محمد صادق بلورفروش ،ابراهیم یزدی
معروف به یزدی بزرگ،پهلوان اکبر خراسانی،
حسین یوزباشی ،سید حسن رزاز ،سید اسماعیل
کالسکه ساز و  ...از کشتیگیران و پهلوانان
معروف آن زمان بودند.
از زمان رضا شاه ،زورخانه با فرهنگ جدید،
رونق بیشتری گرفت و در کنار زورخانهها،
باشگاه ها و ورزشگاه ها نیز شکل گرفتند.
با تأسیس اداره تربیت بدنی و اجباری شدن
ورزش در مدارس و پادگانهای نظامی ،جوانان
کشتیگیر از زورخانهها روی به میدانهای
ورزش نهادند و با اصول جدید و تحت تعلیم
پهلوانان و مربیان قدیم و جدید به تمرین
پرداختند.

برترين هاي جام

در اين دوره از رقابت ها 4 ،تیم آرش  ،آناهید
مدافع عنوان قهرمانی ونایب قهرمان دوره
گذشته و تیم های پوالد کسنویه وایران شید
به نیمه نهایی رسیدند که تیم آرش با نتیجه 5
برصفر آناهید را پشت سر گذاشت و پوالد
کسنویه نیز در ضربات پنالتی از سد تیم ایران
شید گذشت .در روز پایانی نیز تیم آرش
با اقتدار وبا نتیجه  3بر صفر از سد تیم پوالد

در پایان این پیکارها نگین خداپرستی با
11گل زده به عنوان خانم گل وبهترین
بازیکن معرفی شد .از سوی کمیته
برگزارکننده جام 5 ،نفر نيز به عنوان بازیکنان
برتر شناخته شدند و جوایزی را دریافت
کردند كه عبارتند از :شیوا نمیرانیان ( ایران
شید)  ،نیلوفر آذرباد (پوالد کسنویه)  ،بیتا
ظهرابیان ( پوالد کسنویه)  ،ماندانا فرامرزی

برگزاری جام همتی در کرمان
یکدورهمسابقاتمختصورزشکاران
کرمانی توسط هموندان باشگاه
اردشیرهمتی ترتیب داده شد که این
مسابقات در سه هفته ودر روزهای چهار

جام راستي

شطرنج بانوان افروز ایرجی از سازمان و
باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد توانستند
مقام های نخست را به دست بیاورند.
در مسابقات بسکتبال ودر رده نوجوانان تیم
الف سازمان و باشگاه یزد توانست با نتیجه
 42بر  20از سد تیم رستمی نرسی آباد
بگذرد وقهرمان شود .در رده بزرگساالن
شنبهالیجمعهدررشتههایتیمی:فوتبال،والیبال،
بسکتبال و رشته های انفرادی دارت ،شنا ،تنیس
روی میز و بدمینتون از نیمه دوم شهریورماه در
کرمان برگزار وهفته سوم این مسابقات در مهر ماه
ادامه خواهد داشت .
نخستین دوره مسابقات دوز بازی
در شانزدهمین همایش همازوربیم اله آبادی
ها شاهد برگزاری نخستین دوره مسابقات
دوز بازی بودیم که در آن  32نفر شرکت
کننده ،به صورت تک حذفی به رقابت
پرداختند ودرنهایت آرش باستانی  ،بهروز
باستانی وآرمان پایدار به مقام های اول تا
سوم رسیدند.مهربان باستانی ولیدا شهریاری
نیز به عنوان بازیکن برتر و اخالق انتخاب
شدند.

نیز در نیمه نهایی تیم سازمان و باشگاه یزد
و پوالد کسنویه به ترتیب از سد تیم های
مزدیسنا و زرگان گشت گذشتند تا در
بازي نهايي روبه روی یكدیگر قرار گیرند.
در دیدار نهايي ،تیم سازمان وباشگاه
جوانان زرتشتی استان یزد توانست با
قاطعیت و با نتیجه  70بر  48از سد تیم
پوالد کسنویه بگذرد وبه عنوان قهرمان
چندین باره این مسابقات برگزیده شود.
قهرمانی سازمان وباشگاه یزد در اين دوره
از مسابقات بار ديگر نشان داد که می
توان با سرمایه گذاری بر روی جوانان و
استعدادیابی در رشته های ورزشی  ،جامعه
ما در ورزش بیرونی نیزحرفی برای گفتن
داشته باشد همانطورکه سازمان وباشگاه
یزد در مسابقات استان یزد از جمله تيم
هاي قوي استان به حساب می آید .از
نکات جالب توجه نیز می توان به نقش
سازمان وباشگاه یزد در بازیکن سازی در
رده های نوجوانان نيز اشاره کرد.
مراسم پاياني سی ودومین جام راستی
شامگاه  25شهریور ماه و پس از پایان
مسابقه فینال بسکتبال با گاتها خوانی و
سخنرانی اردشیر نابکی فرنشین انجمن
زرتشتیان خرمشاه و نماینده زرتشتیان در
مجلس،همچنین اهدای جوایز برترین های
رشته ها برگزار شد.
صعود به قله پاشوره
گروه کوهنوردان زرتشتي پس از برنامه موفق
4روزه کوه پیمایی تهران تا شمال که در اواخر
امرداد ماه برگزار کرد در ادامه برنامه تابستان
خود به مناسبت بزرگداشت جالل آل احمد،
صعودی را به قله پاشوره به ارتفاع  4050متری
داشتند .این برنامه با حضور  5نفر از اعضای
گروه کوهنوردان زرتشتی صورت گرفت.
برگزاری جام رستم
دهمین دوره مسابقات فوتبال جام شادروان رستم
اخوی جو از روز 28مهرماه در یزد برگزار خواهد
شد .این مسابقات که فقط مختص رشته فوتسال
است در رده های نوجوانان  ،بزرگساالن و
پیشکسوتان برگزار مي شود .فرصت پایانی ثبت
نام عالقه مندان روز 26مهرماه اعالم شده است.

گبـه بـافی
( بخش پایانی )

پریناز باربد

پذيرفتني و برخوردار از نوعي ارزش
هنري ويژه است.
گبه در اندازه هاي مختلف بافته مي شود و
براي بافت هر تخته ۲۰۰- ۱۰۰سانتيمتري
آن همكاري يك ماهه دو بافنده با روزي
 ۶ساعت كار الزم است.
بيشتر بافندگان عشایر ،روی زمین و بر
دارهای افقی و بدون نقشه عمل بافتن را
انجام می دهند .برای شروع کار معموالً
قالیچه دیگری را که به آن «دستور» می
گویند به کار می برند و به هنگام بافت،
انتخاب رنگ ها و ترکیب بندی رنگ ها
را انجام می دهند و همین موجب می
شود گبه ای متفاوت با نمونه قبلی به

کوروش وفاداری

آگاه شدیم بیشتر فرم هندسی پیرامون ما چهارضلعی منظم
یا همان مربع و مستطیل است وبه دلیل قانون جالبی که این
شکل ها دارند یعنی دو ضلع روبه رو مساوی و موازی هستند ،
قرار گرفتن این شکل ها در امتداد یا موازی یکدیگر چیدمانی
منظم و دقیق را نمایش می دهند .اما می توانیم با رعايت نکته
ای ساده ،چیدمانی زیباتر و هنرمندانه داشته باشیم به گونه ای
که نه تنها چشم نواز باشد بلکه هر کس با دیدن آن منزل و
محیط کار متفاوت و دوست داشتنی را ببيند .حال نکته مورد
نظر :سعی کنید مستطیل خود را وسط فضاقرار ندهید.
به طور مثال (تصویر  )1می تواند قابی روی دیوار یا تلویزیونی
یا متکایی روی تخت باشد همان طور که مي بينيد اتفاقی
چشم نواز و شکیل نمی باشد و تنها دارای یک نظم است .
حال اگر (تصویر  )2همان متکای روی تخت یا قاب روی
دیوار باشد و (تصویر  )3تلویزیون  ،می بینیم جای آنها نه
تنها دارای نظم بلکه چشم نواز است  .پس بهتر است شما
شکل مستطیل را هنگام قرار دادن در شکل مستطیل دیگر
در  1/3آن فضا قرار دهید .این تقسیم می تواند از باال و
پایین یا طرفین باشد .این نکته به طور معمول در بسیاری
موارد رعایت می شود.
به طور مثال در اتاق یا ساختمان معموال در  1/3دیوار قرار
می گیرد و مطمئنا زیبا نیست که وسط قرار گیرد همچنین
در صورتیکه در شیشه داشته باشد آن را در  1/3باالی آن
قرار می دهند.
شما می توانید این نکته جالب را در اطراف خود کشف و
بررسی نمایید و با جابه جا کردن بعضی از وسایل آن را تجربه
نمایید تا فضایی هنرمندانه داشته باشید.
تصویر 1
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بيشتر گبه بافان يك يا چند طرح خاص
را در ذهن داشته و در بافت آن مهارت
دارند ولي به طور كلي نقش اصلي گبه
هاي ايراني را يك مربع مستطيل و يك
رديف لوزي در وسط آن تشكيل مي
دهد كه رئوس هر يك از لوزي ها ،به
رئوس لوزي هاي ديگر متصل است
که در اصطالح محلي «كم» ناميده
مي شود.
عالوه بر اين ،استفاده از نقوش
بوته جقه و گل هاي مختلف به
طريقه هندسي نيز جاي خاصي
در گبه هاي توليدي توسط عشاير و
روستانشينان دارد.
در واقع وجه مشترك تمامي گبه هاي
ايراني،گونه هاي نقش پردازي سنتي
است كه طي هزاران سال پرورش يافته
و نيز صور هندسي و نگاره هاي پرندگان
و حيوانات زمينه ،كه ممكن است
مركب باشد از رديف صور هندسي يا
انواع گل (چيزي شبيه نقوش فرش هاي
تركمني) يا مانند دستبافته هاي قشقايي
راه راه باشد ،با يك تا سه ترنج در هر
گوشه نقش شده باشد .زمينه مركزي نیز
گاهی به چند مربع تقسيم مي شود و يا
بنابر روش ديرينه و داشتههاي ذهني هر
هنرمند مركب از رديف هاي بوته جقه
است.
هر چند ناگفته پيداست كه هر يك از
نقوش رايج در گبه بافي قرن هاست به
ايل يا منطقه اي خاص منسوب است،

اما هم عشاير و هم روستانشينان از گروه
هاي همسايه خود و نيزگروه هايي كه
به هر مناسبت به ايل يا روستاي آنها
پيوستهاند ،تاثير گرفته اند و به همان
نسبت نيز بر آنان تاثير گذاشته اند و
اين تبادل و تحول قرن هاست دوام
داشته و در نهايت نيز منجر به پيدايش
نقوش بسيار زيادي شده كه در حد خود

وجود بیاید .برای بافت گبه از نخ پنبه
ای  ،موی بز و پشم گوسفند استفاده
می شود .برای بافت یک گبه در
اندازه 1/5*2/20حدود  8کیلوگرم پشم
و تقریبا  3کیلوگرم موی بز استفاده می
شود .گبه معموالً درشت بافت است و
بلندی پود گبه دست کم یک سانتیمتر
است .چهره گبه اغلب نامنظم است ،البته
این بی نظمی ریشه در نظم بدیهی و مادر
طبیعت دارد .اما نقش های گبه نشان از
فراز و فرود حاالت روحی بافنده دارد
و هنرمند بافنده گبه بسيار از روايتها و
داستانها و نيز مضامين برخاسته از
طبيعت تأثير ميگيرد.
نقش گبه گريزان از تكرار است
و طراحي ،نقش پردازي و حتي
رنگاميزي گبه از قالي و قاليچه
جداست و تابع قواعد و سنت هاي
خاصي است.
در گذشته از گبه ،براي فرش كردن
خيمه و خانه استفاده مي شد ،و به هيچ
وجه جنبه تجاري نداشت ،به همين سبب
خيلي كم بافته مي شد ؛ اما چند سالي
است كه استفاده از آن در جامعه ايراني
رواج بيشتري پيدا كرده است و متاسفانه
گاه حالت تجاري نيز گرفته است .
در حقیقت آنچه گبه را گبه کرده،
اصالت نقش ،رنگ ،مواد اولیه و نوعی
خودجوشی و خودانگیزشی بافندگان
و تولیدکنندگان آن بوده است .از بین
رفتن این ارزش ها و گرفتاری گبه در
دام بازار سودهای زودیاب ،آفت گبه
است .آفتی که در نهایت از این نقش
بدیع و دل انگیز ،جز کاالیی ماشینی به
جا نخواهد گذاشت و این یعنی مرگ
هنری که می تواند یک صنعت ناب
باشد.

هنر چیدمان ()2

تصویر 2

تصویر 3
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در نخستين روز سال تحصیلی آیا
برنامه خاصی را تدارك ديده ايد یا
همانند سال های گذشته فقط در روز
نخست عده ای از مسئوالن مي آيند ؟ و
آیا اصال حضور مسئوالن را در روز اول
مهر موثر می دانید ؟
نجمی(جمشیدجم)  :مدرسه جمشید جم در
دو روز برنامه خواهد داشت  .یکی در روز جشن
شکوفه ها که روز چهارشنبه است ودیگرنخستين
روز تحصیلی که امسال سوم مهر خواهد بود  .در
این روز بچه ها با خانواده هایشان برای آشنایی با
مدرسه ومعلمان حضور خواهند داشت .معموال
مسئوالن طبق عادت هر ساله حضور کوتاهی
خواهند داشت که این موضوع با نظر خودشان
خواهد بود ومعموال از طرف مدرسه دعوت
نخواهندشد.
وفاداری(رستم آبادیان)  :مطابق هر سال
برنامه کوتاهی با سخنرانی یکی از اعضا انجمن
خواهیم داشت وبرنامه خاص دیگری نداریم.
این برنامه در روز اول مهر به نوعی دلگرمی
برای خانواده ها خواهد بودولی طبیعتا حضور
مسئولین طی سال تحصیلی خیلی بهتر است .در
سال تحصیلی مشکالت زیادی داریم که حضور
مسئوالن و در جریان قرار گرفتن آنها می تواند
کمک بزرگی برای مدرسه باشد .صحبت با
معلمان و دانش آموزان می تواند بسيار روحیه
بخش باشد .اگر برنامه خاصی طی سال تحصیلی
داشته باشیم همانند جشن خوانی  ،روزپدر یا مادر
همانند سال پیش از آنها دعوت می کنیم ولی

را شروع مي كنيم ،كه در اين روز آقاي دكتر
اختياري ،نماينده ايرانيان زرتشتي در مجلس
شوراي اسالمي ،خود اينجانب و مشاور مدرسه
به سخنراني مي پردازند .همچنين در اين روز
آشنايي دانش آموزان با فضاي مدرسه و كالس
بندي را داريم و برنامه درسي و هفتگي دانش
آموزان را هم مي دهيم .سوم مهرماه ،همزمان
با آغاز سال تحصيلي؛يكي از اعضاي انجمن
زرتشتيان تهران و خود اينجانب چند كالمي
با دانش آموزان صحبت كلي خواهيم داشت.
مسلما آمدن اين بزرگان در شروع سال تحصيلي
تاثير بسياري دارد .هم دكتر اختياري و هم از
انجمن ،در طول سال هم به مدرسه مي آيند و
كاستي ها را برطرف مي كنند.
در رابطه با بهبود کیفیت آموزشی
مدرسه به نسبت سال گذشته آيا درجهت
رفع کمبودها تالشی شده است ؟
نجمی(جمشیدجم)  :درخصوص کمبودها
که اساسا مدرسه جمشیدجم کمبود نیروهایی
دارد که قرار است از طرف انجمن در اختیار
ما باشد .بنده از اول شهریورماه با انجمن در
خصوص معلم دینی و معاون مدرسه ومسئول
کتابخانه و آزمایشگاه مکاتبه ای داشته ام که
کماکان درخواست بنده در جلسات مطرح نشده
است و از این بابت دلواپس هستم وامیدوارم تا
قبل از شروع مهرماه به این موضوع رسیدگی
شود.
وفاداری(رستم آبادیان)  :وضعیت کیفی
مدرسه زیاد دست مدیر نیست .معلماني که
آموزش وپرورش معرفی می کند وکتاب های
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تابحال خود این عزیزان برای رسیدگی به مسائل
مدرسه حضور پیدا نکرده اند.
جاوید(فیروزبهرام)  :در برنامه آغاز سال
تحصيلي همانند سال گذشته احتماال يكي از
اعضاي انجمن و یا انجمن موبدان حضور خواهند
داشت.در واقع حضور مسئولین در طول سال را
الزم می دانم ولی متاسفانه هیچوقت این اتفاق
نمی افتد  .مدرسه های ما همگی قدیمی هستند
ونیاز به بازسازی در بخش های مختلفی دارد ولی
هیچ توجهی نمي شود .متاسفانه اكنون به گونه اي
شده كه آموزش جزء الویت ها آخر است.
عباسي ( گيو)30 :شهريور جشن شکوفه ها را
داشتیم كه طي آن جوایز شاگردان کالس اول
اهدا شد  ،همچنين كتاب هاي درسي و برنامه
درسی نيز به دانش آموزان داده شد به اضافه
حضور مسووالن وسخنراني آنها .
كرمي (گشتاسب) :مدرسه براي روز نخست،
زيباسازي و آماده سازي شده است وجشن
جوانه ها  30شهريورماه برگزار مي شود .در سوم
مهر مثل هميشه يكي از اعضاي انجمن موبدان و
انجمن زرتشتيان براي ايراد سخنراني مي آيند.
همچنينامسالبهمناسبتآغازهفتهدفاعمقدس،
ميزبان يكي از جانبازان خواهيم بود.
منوچهريان (انوشيروان) :چهارشنبه 30
شهريور ماه ،با دانش آموزان پايه اول برنامه

درسی که می بایست ظرف مدت مقرر تمام
شود .فقط ساعت های قران را به کالس های
کامپیوتر اختصاص داده ایم و ساعت پرورشی
را نيز به درس هاي ریاضی وعلوم اضافه کرده
ایم وانتظار داریم با توجه به کتاب های کمک
آموزشی که به دبیران معرفی شده تاثیر بیشتری
در آموزش بچه ها داشته باشیم.
جاوید(فیروزبهرام)  :طبق نظراتی که سال
گذشته انجمن اولیاومربیان داشتند کادر مقطع
اول به نسبت مابقی مقاطع کادر ضعیف تری بود
که در این خصوص تغییراتی داشته ایم ومعلمان
باتجربه تری را در نظر گرفته ایم تا بتوانیم این
مشکل را حل کنیم.دبیر شیمی وعربی و ریاضی
را از بازنشسته ها در نظر گرفتیم که هزینه آنان
نیز توسط انجمن ومربیان تامین خواهد شد.
ما سال گذشته به خاطر همین مورد چند نفر از
دانش آموزان خوب را از دست دادیم .کاش
والدین کمی تحمل بیشتری داشتند  ،مشکالت را
درک می کردند وزود تصمیم نمی گرفتند .برای
برنامه ریزی بهتر دانش آموزان از دهم شهریور
برنامه کالسی بر روی سایت مدرسه قرار گرفته
است  .این اتفاق برای اولین بار در کلیه مدارس
کشور افتاده است و دانش اموزان کلیه مقاطع،
همه دروس طی هفته خود را می توانند از روی
سایتمدرسهببینند.تمامیکتابهایدرسیسال

مهر ماه

آغازی دیگر
منوچهر باستانی

چهارم توزیع شده وکتاب های فنی وحرفه ای
هم آماده است كه روز سوم مهر توزیع می شود.
عباسي ( گيو )  :به دلیل تغییر کتاب هاي
درسی ،کیفیت آموزشی امسال را به فال نیک
می گیریم .همچنین مدرسه را می خواهیم
هوشمند کنیم ،یعنی تمام کالس ها به فناوری آی
تی مجهز می شوند و معلم ها از طریق کامپیوتر به
دانش آموزان درس مي دهند .
كرمي (گشتاسب) :دبير علوم پايه اول و دوم
جا به جا شدند و امسال دبيري با مدرك فوق
ليسانسخواهيمداشت.
منوچهريان (انوشيروان) .1 :تغيير در بعضي
از دبيران :دبيراني كه بچه ها از آنها خيلي راضي
نبودند راعوض كرديم.
 .2براي همه پايه ها «اتاق
هوشمند» (اتاقي مجهز به
پروژكتور ،پرده پروژكتور
و لپ تاپ) برقرار كرديم تا
همه معلمان براي درس ها از
اين امكانات استفاده كنند.
 .3از تمام پايه ها امتحانات
ماهانه خواهيم گرفت؛ اين
امتحانات از اول آبان ماه
آغاز مي شود و اوليا در
جريان نمرات قرار خواهند
گرفت .4 .براي چهارمي ها
كالس كنكور گذاشتيم.5 .
براي تشويق دانش آموزان،
در مهر ماه ،جشنواره «برترين هاي كنكور و
برترين هاي سال گذشته» را برگزار مي كنيم.
آیا تعداد دانش آموزان ثبت نام شده
نسبت به سال گذشته افزایش داشته ویا
کمتر شده است ؟
نجمی(جمشیدجم)  :سال گذشته در کالس
اول تعداد  21نفر ورودی داشتیم ولی امسال
خوشبختانه  26نفر ثبت نام کرده اند .در پایه های
دیگرمدرسههیچگونهتغییرینداشتيم.
وفاداری(رستم آبادیان) :تعداد دانش
آموزان مقطع راهنمایی با توجه به اینکه در سه
کالس است ،محدود است .امسال نسبت به سال
گذشته 6نفر کمتر ثبت نام کرده اند وتعداد کل
 85نفر است.
جاوید(فیروزبهرام)  :ما سال گذشته 216نفر
دانش آموزداشتيم ولی امسال 185نفردانش آموز
داريم كه امیدوارم با توجه به کمبود دانش آموز
مشکلیبابتدبیراناستخدامیآموزشوپرورش
پیش نیاید.کال آمار دانش آموزان زرتشتیان سال
اول دبیرستان در سطح تهران  32نفر بوده که از
این تعداد 26نفر در فیروزبهرام ثبت نام کرده اند.
این کاهش تعداد متاسفانه با کاهش هزینه توام
نیست و بازهم هزینه ها افزایش پیدا می کند  .ما
امسال شهریه مدرسه را باال برده ایم ولی با توجه
به اینکه مدرسه زیر نظر انجمن است متاسفانه
حدود 20درصد والدین شهريه را نمي پردازند
كه این موضوع بازما را با مشکل مواجه می
کند.انجمن هم که منبع درآمد محدودی دارد.
این موضوع باید به صورت ریشه ای حل شود
وراهکارهای مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.
با این وضعیت و مهاجرتی که با آن روبرو هستیم
متاسفانه من نسبت به آینده مدرسه و ماندگاری
آن اصال خوشبین نیستم .
عباسي ( گيو) :کمتر شده .امسال یک کالس

اول کمتر از پارسال داریم .تعداد کل دانش
آموزان امسال 200نفر است ،بدون پیش دبستانی.
پارسال تعداد دانش آموزان  230نفر بود.
كرمي (گشتاسب) :دانش آموزان زرتشتي
مدرسه از گيو بيشتر است ،بنا به آمار  15خروجي
از گيو بوده ،ولي ما  18دانش آموز زرتشتي ثبت
نام كرديم .دانش آموزان مسلمان متغيير اند .در
مجموع تعداد دانش آموزان نزديك به پارسال
است .در كل  8كالس داريم؛ سه تا اول ،سه تا
دوم و دو تا سوم كه هر كالس  27-25نفره اند.
منوچهريان (انوشيروان) :تعداد دانش
آموزان ثبت نام شده نسبت به سال گذشته كمتر
شده ،البته تعداد دانش آموزان در كل مدارس

كم شده .كالس هاي اول تا سوم ما ،هر كالس
 30دانش آموز؛ و هر كالس چهارم شامل 20
نفر است.
شما با افزایش هزینه سرویس مدارس
موافقيد؟ به نظر شما این افزایش هزينه
در تعداد دانش آموزان ثبت نامي اثر
گذار است؟
نجمی(جمشیدجم)  :به نظرمن این تغییر سال
آینده معلوم خواهد شد .اگر طی امسال تغییری
در شرایط آموزشی مدرسه و یا بهبود وضعیت
سرویس ایجاد نشود مطمئنا خانواده ها در
خصوص ثبت نام در مدارس زرتشتی تجدید نظر
خواهند کرد .این موضوع امسال اثرات خودش
را نشان نخواهد داد .اما به طور كلي ،من با این
تغییر مخالفم و سال های قبل هم تقاضا کردم که
در مقطع دبستان این هزینه ها صفر باشد .در سایر
مقاطع چون دانش آموزان به نسبت سن بزرگتر
هستند تاثیری نخواهد داشت ولی در مقطع
دبستان تمامی دانش آموزان از سرویس استفاده
می کنند و رایگان بودن این موضوع به خانواده
ها کمک می کرد که بچه هایشان را در مدارس
زرتشتی نام نویسی کنند.
وفاداری(رستم آبادیان)  :بنده از روز اول
با این سیستم مخالف بوده ام .خصوصا که سال
قبل هزینه را کاهش دادند ودوباره امسال افزایش
زیادی دادند .من معتقد بودم که هرساله هزینه
سرویس را به صورت منطقی افزایش بدهند و
مابه التفاوت آن را نسبت به سال قبل به صورت
سرانه با توجه به تعداد دانش آموزان برای کمک
به مدرسه پرداخت کنند .نه اینکه سال قبل هزینه
را کاهش بدهند وانتظار اولیا را باال ببرند وبعد هم
با افزایش فوق العاده آن گالیه های مردم را در
پی داشته باشند.
جاوید(فیروزبهرام)  :در رابطه با دبیرستان
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ن عباسی،
همیشه انجمن عنوان می کرد که این سه درصد نجمی(جمشیدجم):
صرف يارانه مدارس شده است .والبته واقعا پنج شنبه ها تعطیل رسمی است وماهم برای
هم این سوبسید پرداخت می شد ولی سوالی این روز برنامه خاصی نداریم.در خصوص ادامه باید
توسط انجمن تامین گردد
که من همیشه داشتم در مقایسه با سایر مدارس
مگر دانش اموزان فیروزبهرام چقدر از سرویس کالس های بهبود کیفیت ما از آموزش وپرورش ازجملههزینهمعلماندینیوکامپیوترسالگذشته مدیر
استفاده می کردند که حاال باید سه درصد وسرانه خواسته ایم تا ساعات آموزشی پیشنهادی را هم نامه نگاری شده بود که هیچ پاسخی دریافت مدرسه است .پس کمیسیون
200نفر دانش آموز صرف این يارانه شود.شاید بدهدو با مذاکره ای که با دکتر اختیاری داشته نشد .حتی در نامه نگاری خواسته بودیم جهت ساختمان در انجمن چه وظیفه ای دارد؟ من
کال بیست نفر از فیروزبهرام در سرویس های ایم باید ببینیم برنامه بهبود کیفیت چگونه ادامه بررسی مشکالت مدرسه در جلسات اولیا ومربیان باید دغدغه کالس بندی واستخدام معلم
پیدا می کند.
شرکت کنند که بازهم هیچ پاسخی داده نشد .و شرایط آموزش بچه ها را داشته
انجمن باشندآن هم یک طرفه وفقط صبح ها.
روزهای
برای
:
آبادیان)
وفاداری(رستم
تلفنی نیز پیگیر شدیم متاسفانه دالیل غیرقابل باشم ولی در تابستان به جای برنامه
بنده حاضرم هزینه سرویس این بیست نفر را از
مدرسه بدهم وکاری با انجمن نداشته باشم و پنج شنبه برنامه خاصی نخواهیم داشت و تعطیل قبولی برای عدم توجه شنیدیم .به عنوان مثال سال ریزی برای سال تحصیلی جدید،
خواهد بود.
و7
گذشته برای هماهنگی سرویس ها و فوق برنامه بیشتر دنبال نقاشی و تعمیرات
انجمن هم سرانه کامل دبیرستان فیروزبهرام را که
منطقه
وپروش
آموزش
:
جاوید(فیروزبهرام)
های مدرسه گشتاسب انجمن از ما خواست تا مسائل بازسازی مدرسه هستیم
فکر کنم در حدود سالی 70میلیون تومان باشد به
حساب مدرسه واریزکنند تا از آن منبع ،هزینه ها  12به صورت بخشنامه این تعطیلی را اعالم کرده ساعت برنامه های خودمان را با مدرسه گشتاسب وبه نوعی پیمانکار مدرسه شده
وساعت کالس ها تا  2/30خواهد بود .سال اول هماهنگ كنيم تا از بابت هزینه سرویس صرفه ایم .باید انجمن یک مسئولی
را پرداخت کنیم.
عباسي( گيو ) :برای دانش آموزان مسلمان  31ساعت باید درس داشته باشند ولی با توجه جویی بشود ما نیز هماهنگ کردیم ومبلغی را هم در این خصوص به ما معرفی کند
به  40ساعت هفتگی کالسها تفاوت آنرا کالس طبق برآورد به انجمن اعالم کردیم که آنها نیز ومشکالت ساختمانی مدرسه را از
تغییر هزینه خیلی زیاد و مشهود نبوده است.
كرمي (گشتاسب) :موافقم ،چون در نهايت های تقویتی و فوق برنامه در روزهای شنبه تا ضمن تشکر با بودجه ما موافقت کردند  .وقتی روی دوش مدیران برداردوخودشان
تعداد كساني كه از سرويس استفاده مي كنند چهارشنبهخواهیمداشت.درتمامیمقاطعكالس برنامه ها انجام شد و وقت دریافت هزینه رسید پیگیر مشکالت آن باشند .مدرسه ای با این
16-15نفر هستند و راضي اند كه به جاي آژانس هاي ریاضی وفیزیک را افزایش داده ایم  .برای انجمن تاریخ توافق را مد نظر قرار داد در صورتی قدمت هنوز بیمه آتش سوزی نیست .خدای
کالس های چهارم (پیش دانشگاهی) نیز که قبال که در نشریه خود انجمن مبلغ کامل بودجه ناکرده اگر مشکلی برای مدرسه پیش بیاید
با سرويس رفت و آمد كنند.
یکشنبه ها وپنج شنبه ها تعطیل بودند ،در روزهای مصوب شده بود .متاسفانه در این خصوص چه کسی پاسخگو خواهد بود .اتفاقی که سال
منوچهريان (انوشيروان) :هر ساله اين اتفاق یکشنبه فوق برنامه وکنکور را داریم.
گذشته افتاد وبه خاطر فرسودگی سیم ها آتش
ناهماهنگی های زیادی مشاهده می شود.
مي افتد و هر سال انجمن مصوب مي كند كه
عباسي ( گيو) :از پارسال به صورت آزمایشی جاوید (فیروزبهرام )  :در سه ماهه تابستان سوزی در سایت مدرسه پیش آمد كه اگر طی
هزينه سرويس ها 10درصد بيشتر شود.
5شنبه ها تعطیل بود ،امسال نیز 5شنبه ها تعطیل خیلی منتظر حضور مسئولین برای بازدید و روز نبود وماحضور نداشتیم معلوم نبود چه اتفاقی
خواسته ي ما این است كه افزايش قيمت ها به
است و ساعت این روز بین  5روز دیگر تقسیم بررسی کمبودها بودیم ولی اصال این اتفاق در مدرسه می افتاد.
گونه اي نباشد كه به خانواده ها فشار بيايد.
شده ،یعنی از  7:30تا  12:20بچه ها به مدرسه می نیافتاد .تنها بودجه ای که مربوط به سال قبل در خصوص کمک های خیراندیشان هم کافی
يارانه
ظاهرا قرار است این تفاوت
آیند.
بود توسط نماینده زرتشتیان در مجلس به ما است شما مجله فروهر را باز کنید انواع واقسام
شدن
از طرف انجمن در جهت بهتر
كرمي (گشتاسب) :مدارس  %100دولتي پرداخت شد که از ایشان تشکر می کنیم .کمک ها را می بینید ولی در بخش آموزش هیچ
شما
نظر
وضعیت آموزشی هزینه گردد.
بايد 5شنبه ها تعطيل باشند ،اين آزادي كه وجود البته از ایشان می خواهیم در خصوص بودجه عنوانی مشاهده نمی کنید در صورتی که با شرایط
در این خصوص چیست؟
دارد براي غيرانتفاعي هاست .اگر باالي  80مدارس بررسی های دقیق تری صورت بگیرد .جامعه ما اموزش باید در اولویت اول باشد.
نجمی(جمشیدجم)  :به نظر من این اتفاق هیچ درصد اوليا برای فوق برنامه تقاضا کنند ،بعد از بودجه دبیرستان فیروزبهرام با  38نفر نیروی عباسي (گيو) :خدا رو شکر کمبود خاصی
گاه نخواهد افتاد.
تعطيلي مدارس مي گذاريم.
کادر با مدرسه جمشیدجم به یک اندازه نداریم.
اجاره
%3
بابت
ما
:
آبادیان)
وفاداری(رستم
اداره،
دستور
طبق
(انوشيروان):
منوچهريان
است .مدرسه فیروزبهرام هم بزرگتر است هم كرمي (گشتاسب) :سه ماه پيش براي رنگ
اعیانی مدارس خاصی که به انجمن تعلق می مدرسه شورا تشكيل داد و اعضاي شورا مصوب دبیرستان وهنرستان است ومسلما هزینه های آن كردن مدرسه تقاضا داديم ،كولرها بسيار فرسوده
گیرد تنها یکسال کمک هایی از انجمن داشتیم .كردند كه5شنبه ها تعطيل باشد.
مطابق با یک دبستان نیست .شاید این موضوع و قديمي است ،چند تا شيشه حياط شكسته كه
تمام هزینه معلمانی که باید انجمن در اختیار ما
مواجه
خاصی
آیا امسال با کمبود
حساب شده باشد ولی برای من روشن نیست قرار شده دبيرستان انوشيروان لطف كند و تعمير
بگذارد توسط انجمن اولیا ومربیان و باتوجه به هستید که نیازمند رسیدگی فوری باشد؟ کاش این موضوع روشن می شد .از طرف كند ،ميز و نيمكت ها فرسوده و قديمي است،
شهریه پرداختی دانش آموزان تامین می گرددو نجمی(جمشیدجم)  :ما کمبود پرسنل را انجمن که دوسال پیش سرانه ای تعلق گرفت ميز تحرير كالس ها (ميز اساتيد) اصال مناسب
انجمن کمکی نمی کند .درخصوص يارانه در تابستان بررسی وحل کرديم.در خصوص ولی دیگر هیچ خبری از آنها نیست وکمکی نيست ،مدرسه به يك اتاق هوشمند (شامل
سرویس های مدارس نیز فکر نکنم اتفاقی برای معلم سال سوم تغییراتی داشتيم و برای مدرسه نمی شود .کافی است مشکلی در مورد قبولی ويديو پروژكتور ،سي دي و وسايل الكترونيكي)
مدرسهبیافتد.
دفترداری نیز خواهيم داشت .البته این نیروها از دانش آموزان و نمرات ورتبه آنان پیش بیاید نياز دارد كه حداقل بخشي از كالس ها به اين
برای
يارانه
این
اگر
:
جاوید(فیروزبهرام)
آموزش وپرورش هستند وارتباطی با نیروهایی همه انتقاد می کنند ولی در خصوص همفکری صورت باشد.
مدرسه هزینه شود که خوب است ولی همانطور که انجمن در اختیارما قرار می دهد ندارد.در وکمکی که همیشه هم مادیات نیست ،هیچ منوچهريان (انوشيروان) :كمبودهاي
تجهيزاتي و مالي كه مشهود است و جلوي خيلي
گفتم يارانه دیگر مدارس نیز از ما گرفته می شود .خصوص امکانات دیگر قرار است اگر مشکلی وقت کمکی دیده نشده است.
در خصوص تعطیلی پنج شنبه ها نظر بوجود نیاید کولرهای مدرسه نیز تعویض گردد .به عنوان مثال من در خصوص نصب کولر گازی از فعاليت هايمان را گرفته ،البته اقدامي در اين
خاصی داریدو آیا در این روز برنامه وفاداری(رستم آبادیان)  :موارد مربوط به کهتوسطیکیازوالدیندانشآموزانبراییکی خصوص كرديم و آن تقاضاي بودجه از نماينده
دیگری جدا از برنامه های عادی از جمله ساختمان که صحبت شده وبرنامه هایی طراحی از کالس های مدرسه خریداری شده  ،درگیر است؛ كه اميدواريم مثل هميشه پيگير و كمك
شده است .در خصوص هزینه های آموزشی که هستم  .به نظر شما آیا این جزئی از مسئولیت های رسانباشند.
کالس های تقویتی خواهید داشت ؟
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چون نظر بر موسیقی روزگار کهن این سرزمین
می اندازیم بی گمان درخشان ترین و پر بار
ترین دوران موسیقی و هنر را بر تارک آسمان
فراخ پارسی می بینیم.
و افسوس که اسناد و تکیه گاه تاریخی
ایرانیان را افرادی همچون آرتور کریستینسن
( )۱۹۴۵_۱۸۷۵که به عنوان مورخی شرق
شناس و ایران دوست است ،باید بیان کنند و
خود در بیان فرهنگ کهن خویش عاجزیم.
در نوشته های کریستینسن هنگامی که پادشاه
با همراهان خاص خود در خلوت می نشست،
پرده داران (خرم باشیان) میهمانان را به اجرای
سرود دعوت میکردند ۰همچنین یکی از نقش
های برجسته هنری باقیمانده از دوران ساسانیان
منظره ای را نشان میدهد که دخترانی در قایق
نشسته و چنگ می نوازند ۰توجه به هنر موسیقی
و گسترش آن نه تنها در دربار ساسانیان  ،بلکه
در میان عامه مردم آ ن روزگار نیز رایج بوده
است.
درخشندگی هنر موسیقی این دوران به حدی
است که هنوز با گذشت قرنها نام باربد و نکیسا
و رامتین بر سر زبان هاست و نغمه سازشان بر
سینه کوهها و دشت های این سرزمین ثبت
است.
نغمه های مشهور موسیقی ایرانی و نامهای آنان
که به وسیله نویسندگان ایرانی و عرب در طول
تاریخ از آن یاد شده است به هنرمندانی نظیر «
باربد « و « پهلبد « نسبت داده شده اندکه از نام
آورترین موسیقی دانان دربار خسرو پرویز بوده
اند  .باربد ،برای بزمهای درباری ۳۶۰ملودی

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

سازی زهی است که همچون
کمانچه عمود نگه داشته
8
میشود و آرشه را بر آن
می کشند .در ساخت آن از
چوب ،پوست و فلز استفاده
میشود.
این ساز از دو قسمت مجزا
تشکیل شده است .قسمت پایینی
کوچکتر و به شکل نیم کره است
که بر سطح مقطع جلو پوست کشیده شده
و خرک ساز روی پوست قرار دارد .قسمت
باالیی بزرگتر ،مثل چتری روی قسمت پایینی
قرار گرفته و هر دو قسمت توسط سطح منحنی
از عقب به هم اتصال یافته اند و در نتیجه در
جلو یا بین دو قسمت ،حفره ای تشکیل شده
است .سطح جلویی قسمت باال ،جز در ناحیه
وسط که زیر گردن ساز قرار گرفته ،به صورت
دو شکاف پهن باز است .دسته ساز تقریبا در
نصف طول خود روی شکم قرار گرفته و
نیمه دیگر در باال به جعبه گوشی ها متصل
است .دسته فاقد پرده (دستان) است .قیچک
دارای 4سیم از جنس فلز است که چهارمین
سیم ،روکش دار و ضخیم تر است.
طول سیم ها در قیچک
معمولی از سیم

گذری بر موسیقی ساسانیان
(بخش نخست)
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ساخته و پرداخته بود که هر کدام به مناسبت
روزی از روزهای سیصد وشصت گانه سال
نواخته میشدند ،که این نشانه اعتال و ارج
نهادن به هنر و موسیقی آن زمان در نظر مردم
و حاکمان آن وقت است.
در این عصر ،موسیقی ایران چنان رونق داشت
که گویی هنوز این گنج پر رنج بر چکاد هنر
ایران زمین می درخشد .نغمه ها و بانگهای
خاص آن دوران را می توان تشکیل دهنده پایه
موسیقی اصیل امروز ایران دانست .پایه ای که
با وجود بارها و بارها هجوم و تجاوز دشمنان
بدخو و تهی از فرهنگ انسانی ،باز سر از خون
دل و ظلم به در می آورد و چنان می نواخت
که ایرانی هویت اصیل ایرانیش را باز به یاد می
آورد.
این ریشه چنان ستبر و محکم بر خاک ایران
زمین ریشه داشته و دارد که اعراب و مغوالن
نیز از آن تاثیر گرفته و بی شک در دل آنان نیز
رسوخ کرده است .هنگامی که این نغمه ها را با
نغمه های موسیقایی دیگر سرزمین های مشرق
مقایسه کنیم ,می توانیم تاثیر هنر ایران را در آن

درک کنیم .نغمه های موسیقی باستانی ایران و
شیوه نواختن آنها به وسیله استادان موسیقی هر
دوره تاریخی به دوران دیگر انتقال یافته و امروز
به دست ما رسیده است.
تردیدی نیست که موسیقی معمول در دوران
خلفای عباسی نیز ریشه در هنر دودمان کهن
پادشاهی ایران دارد ۰در تاریخ مسعودی آنجا
که سخن از موسیقی در روزگار معتمد ،خلیفه
عباسی ،به میان آمده ،اشاره ای نیز به این مدعا
دارد ،بنابراین وجود ریشه های موسیقی ایرانی
را میتوان در همه سرزمین های اسالمی درک
و مالحظه نمود .
از دربار خسرو پرویز و خنیاگران آن دوران
بسیار شنیدیم .عشق خسرو که با نغمه و ساز
باربد بر جان شیرین می نشست و در جواب
آن نکیسا ساز کوک می کرد و از درد عشق
و احوال شیرین بر جان خسرو چنگ می زد.
از این روایتهای عاشقانه که بگذریم نغمه های
باربد جاودان هنوز بر بیستون پژواک دارد ،به
روایت شاهنامه فردوسی  ،نغمه های باربد «
خسروانی ،پهلوانی ،داد آفرید و سبز درسبز
« نامیده میشدند ۰توضیحی را که ثعالبی و
فردوسی در این زمینه آورده اند بیانگر آن است
که این سه آهنگ با آواز اجرا می شده و با
قطعات « عشاق و نوروز « که مربوط به دوران

نغمه قیچک

گیر تا شیطانک حدود  33سانتی متر است.
معموال در ساخت قیچک از پوست آهو یا
گوسفند استفاده می شود.
قیچک را بیشتر می توان سازی محلی نامید.
سازی که در روستا های سیستان و اهالی
بلوچ از آن به عنوان نوای شفا نام می برند و
می نوازندش تا بیمارشان از نغمه این ساز شفا
یابد .در نواحی شمال افغانستان و در والیاتی
مثل بغالن ،کندز و بلخ از قیچک در محافل
عروسی و دیگر مراسم خوشی استفاده می
شود.
در طی نیم قرن گذشته این ساز به دستان
اساتید موسیقی تغییراتی یافته و در حال حاضر
سه گونه قیچک تکمیل تر به نام های قیچک
(سوپرانو )به طول 56/5سانتیمتر ،قیچک
(آلتو)  ۶۳سانتیمتر و قیچک (باس) که به همان
نسبت بزرگتر ساخته اند .وسعت هریک از این
انواع حدود سه اکتاو است .قیچک سوپرانو
سازی است که قابلیت تک نوازی و همنوازی
هر دو را داراست ولی دو نوع دیگر(آلتو و
باس) بیشتر به منظور هم نوازی
در ارکستر به کار می رود
.آرشه قیچک ،پس از
استاندارد سازی ،عینا
همان آرشه ویولن است.

استاد صبا

پدرش ابوالقاسم کمال السلطنه ،فرزند
محمد جعفرخان صدرالحکما ،فرزند
محمود خان صبا  ،شاعر و نقاش بلند آوازه
عهد ناصری بود.
چون چشم بر این جهان خاکی گشود با هنر و
عرفان هم صدا بود .به سال 1281خورشیدی،
ويولن را به عنوان ساز اصلی خود برگزید و
نزد حسن خان هنگ آفرين ،به نیکویی آن
را فرا گرفت .به جز این ساز تبحر زیاد ی
در ساز سنتور داشت که به شاگردی علی
اکبر شاهی ،آن را فرا گرفت و کمانچه را
نیز نزد حسين خان اسماعيل زاده ،ضرب را
نزد حاجی خان ضربی ،نی را نزد اکبر خان،
تار را نزد استاد علي نقی وزيری ،سه تار را
در مکتب استاد ميرزا عبداهلل و غالمحسين
درويش چنان نواخت که همگان بر هنرش
سر تعظیم فرو می آوردند.
در جوانی به مدرسه کمال الملک رفت و
از وی نقاشی را آموخت .چند تابلو رنگ
روغن که تصوير منظره ،گل ،پرنده و
حيوانات است از او در موزه صبا يعنی در
همين خانه رو به ويرانی که در سال 1353
به موزه تبديل شد ،به يادگار مانده است.
او همچنین ،در رشته هایی مانند سوهان کاری،
نجاری ،ریخته گری ،معرق کاری و خاتم
کاری مهارت کسب کرد که بعدا ً در ساختن
آالت موسیقی به کار بست.
او عاشقانه شعر نیمایی و آثار صادق هدایت
را می خواند و از دوستان صمیمی شهریار
بود  .صبا ،در سال  ۱۳۱۱با یکی از شاگردان
خود با نام منتخب اسفندیاری ،دخترعموی
نیما یوشیج ،ازدواج کرد که حاصل این

کهن تری هستند تفاوت داشته اند ۰از آهنگ
های یاد شده تنها نام آهنگ « سبز در سبز»
همراه با نام سی آهنگ دیگر در فرهنگ برهان
قاطع زیر عنوان « لحن » نام برده شده است که
آنها را به باربد نسبت داده اند  .صاحب برهان
قاطع همچنین یادآور میشود که باربد آنها را
برای خسرو انوشیروان تصنیف نموده است.
وی همچنین افزوده است که نظامی گنجوی نیز
در منظومه « خسرو شیرین» خود از این نغمه ها
یاد کرده است .نویسنده برهان قاطع زیر عنوان
واژه خسروانی می افزایدکه این واژه به معنای
یکی از دستگاه های نواخته شده به وسیله باربد
است که با اشعاری موزون پرداخته شده بود ۰
اشعار مذکور حاوی آ رزو های نیک و ستایش
های پسندیده برای خسرو بوده است .
گویی شعر و موسیقی دو جزء جدایی نا
پذیر هنر ایرانی و به ویژه خنیاگری ایرانی
بوده اند .از آنچه مورخان ایرانی و عرب از
تاریخ خنیاگری ایرانیان نوشتهاند پیداست که
خنیاگران پارسی نه تنها بر ساز و مقام های
موسیقی چیره بوده اند بلکه الزمه رواج و
گسترش این هنر نیز شاعری و عرفان ناب بوده
است .از آن دوران ،موسیقی دان شاعری را هم
پیشه می کرد و به این دلیل بود که موسیقی
ایرانی همواره با شعر و عرفان همراه بوده
است .باربدها و پهلبد ها کم نبودند که بر ساز
و شعر چیره بودند و این رسم سینه به سینه آمد
و به شاعرانی نظیر موالنا و حافظ رسید و این
اندیشه تا این روزگار به یاری مهدی اخوان
ثالثها و هوشنگ ابتهاج ها نیکو مانده.

ازدواج ،سه دختر بود.
استاد صبا در سال  1306از
سوی استاد علي نقی وزيری
مامور شد تا در رشت مدرسه
ای مخصوص موسيقی تاسيس
کند.
وی نزديک دو سال در رشت
اقامت کرد و در آنجا ضمن آموزش
موسيقی ،به روستاها و کوهپايه های شمال
رفت و به جمع آوری آهنگ های محلی
پرداخت و ارمغان های بی نظيری از اين
سفر به همراه آورد .زرد مليجه ،ديلمان،
رقص چوبی قاسم آبادی ،اميری مازندرانی
و چند قطعه ديگر يادگار همين دوره از
زندگی اوست.
در سال  1318که راديو تهران تاسيس شد،
صبا در راديو به کار نوازندگی پرداخت
ولی در همه حال در هنرستان موسيقی به کار
تدريس و تحقيق موسيقی اشتغال داشت و در
اواخر عمر نيز در منزلش کالس موسيقی داير
کرده بود و عالقه مندان را آموزش می داد.
صبا شاگردانی به موسیقی ایران زمین هدیه
کرد که هر یک این آوای کهن ایران زمین
را در سینه به حق نگاه داشتند .شاگردانی
همچون :غالمحسين بنان ،محمد بهارلو،
ابراهيم قنبری ،علی تجويدی ،فرامرز پايور،
حسين تهرانی ،حسين ملک ،حسن کسايی،
رحمت اهلل بديعی ،مهدی خالدی ،عطاء اهلل
خرم ،همايون خرم ،داريوش صفوت ،لطف
اهلل مفخم پايان از گوهران هنر این سرزمین
بودند و هستند.
سرانجام صبا این استاد گرانمایه ایران 55
سال بیش نداشت که قلبش از آن همه آوای
عشق ایستاد تا سروش او را بر آسمان برد.
تنش در قبرستان ظهیرالدوله در کنار فروغ
آرمید و روحش بر آسمان هنوز می نوازد.
بعد از مرگ ،بنابر وصیت او ،خانه اش در
 ۲۹آبان  ،۱۳۵۳توسط دانشکده هنرهای
زیبا به موزه تبدیل شد.

چند اصطالح (به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

 -1بوز ِشه تَش اَ1- buz še taš a. .
یعنی :خاموش و ساکت است؛ (کنایه از
فردی که سکوتش مشکوک است ،او که
هیچوقت آدم ساکتی نبوده ،حاال چه اتفاقی
افتاده که سروصدایی ندارد).
2- pāsā̊ on.
 -2پا ُسو اُن.
یعنی :پاسا است (و برای انجام مراسم دینی
پاک نیست؛ پاسا واژهای آیینی مربوط به دین
زرتشتی است)
3- dir o var vepāmǝn bad on.
 -2دیر و َور ِوپامِن بَد اُن.
یعنی :دورها (و غریبهها) بفهمند ،بد است،
(اگر این موضوع پخش شود و دیگران از آن
باخبر شوند ،برایمان بد میشود).
4- dāšt-e masi šo sar e nā̊δe.
ِ
داشت َمسی ُشو َس ِر ن ُو ِذه
-3
یعنی :دست بزرگی (بر) سرت گذاشتهاند( ،و
به تو احترام گذاشتهاند و تو را بزرگتر از
خود دانستهاند).
(اصطالحات جدید را در شماره بعدی پی بگیرید).

ادیان گوناگون بود .در این کشور ادیان بودا،
مانویت و مسیحیت گسترش زیادی پیدا کرد
و پیروان این ادیان بسیاری از متون دینی خود
را به زبان ُسغدی ترجمه کردند؛ ولی همانطور
که گفته شد به جز ترجمة دعای اشموهو،
نوشتة دیگری از دین زرتشتی به زبان ُسغدی
به دست نیامده است.
کمبود مدارک و منابع ،اجازه اظهار نظر قطعی
دربارة وضعیت دین زرتشتی در ُسغد را به ما

برای منوچهر»...
نرشخی نیز در تاریخ بخارا آورده است« :مغان
گفتهاند در بخارا آتشکدهای برپا بود و گویا
گور افراسیاب به دروازة معبد در شهر بخارا
بوده است»  .همچنین در تاجیکستان امروزی،
منطقهای به نام «سپیتمان» وجود دارد که نام
خانوادگی اشوزرتشت است .از این دست
مدارک تاریخی باز هم میتوان ذکر کردکه
نشان میدهد زمانی ،سرزمین ُسغد جایگاه

کتابنامه:
Sogdian“ .1977 .Henning, W.B .
loan words in New Persian”,
.652-639 .pp .14 Acta Iranica
نک جاماسبآسانا ،جاماسب .1371 .متون پهلوی.
ترجمه سعید عریان .ص  .64نرشخی ،محمد.1351 .
تاریخ بخارا .ترجمة احمد قباوی .ص.23
زرشناس ،زهره .1380 .جستارهایی در زبانهای ایرانی
میانه شرقی .به کوشش ویدا نداف .صص .10 -1

ای خداوند خرد کسانی از آن پاداش
گران بها که نوید داده شده است
بهره مند خواهند گردید که کار را از
روی خرد و منش پاک انجام دهند،
برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش
نمایند ،خواست خداوند هستی بخش
را برآورده سازند و در پرتو راستی و
پاکی در پیشرفت اراده الهی کوشا
(یسنا  34بند )14
باشند.
کوشش در راه پیشرفت و رسیدن به رسایی
همراه با دوری از تنبلی یکی از ویژگی های
زیستن برپایه قانون اشاست .آرمان زندگی
خوشبختی و شادی است که یکی از راه های
رسیدن به آن کار و کوشش است .کار و
کوشش در این جهان با رسایی مینوی (کمال
معنوی) ،از راه سازندگی و دهشمندی از راه
های دستیابی به این آرمان است .مبارزه جویی
اخالقی برای پیشبرد خوبی در دین زرتشتی
سفارش شده است .این بدان معنی است که هر
فرد زرتشتی باید بکوشد نیکی را به پیش برد و
در این راستا از آموزش و آگاه کردن دیگران
بهره گیرد چرا که زندگی ،جایگاه نبرد نیکی

کـار و کوشـش

و يا درخت تا نوشتن يك نوشتار و كتاب ،
ساختن يك آهنگ و ايجاد يك هنر ،زادن
يك فرزند و فرآورد يك محصول  ،همه و
همه خدمت و ياري به آفرينش است.
در دين زرتشتي ،انسان بايد پيوسته براي
باال بردن توان بدني ،خرد و روان خويش و
همچنين براي باال بردن توان اقتصادي ،ديني
و سياسي خود در تالش و کوشش باشد و
ابزارآالت  ،شيوه و وسايل نويی بيافريند.
تنها زندگياي شكوهمند و سرشار و زنده
است كه در آن همه نيروهاي انساني به كار
ميافتد وهنر و نوآوري و شادي و خوشبختي
تا جنب و جوش  ،كوشش و پويش همه جا را
فرا ميگيرد .واپس گرايي و خشك انديشي
در آرمان زرتشتي ناستوده و ناشايست است.
ميتوان با انديشه ،گفتار و كردار نيك به
آباداني و شادماني جهانيان دست يافت .در اشم
وهو ميخوانيم« :خوشبختي است ،خوشبختي
از براي كسي است كه بهر بهترين راستي،
راست و پاك باشد ».خوشبخت كسي است
كه ،كار خوب را تنها براي خوببودن خو ِد
آن كار انجام دهد و هيچگونه چشمداشتي
نداشته باشد.

قدیـمیترین دسـتنوشـته از اوسـتـا

سرود اشم وهو به زبان ُسغدی

دکتر فرزانه گشتاسب

دعای اشموهو به زبان ُسغدی ،کتابخانة بریتانیا

موبدیار پروا نمیرانیان

و بدی است .در یسنا  49بند  4آمده است:
بدکارانی که با زبان خویش مردم را بر ضد
آبادانی و پیشرفت جهان وامیدارند راه دیوان
را برمیگزینند .البته این مبارزه اخالقی باید
نخست در درون هر فرد انجام شود یعنی هر
فرد پس از پیروزی بر نفس می تواند دیگران
را به راه راست راهنمایی کند.
انجام کار و کوشش اثربخش به گونه ای
که پیشبرد جهان به سوی پیشرفت و آبادانی
را به دنبال داشته و با راهنمایی مردم به سوی
راستی و پارسایی همراه باشد ،چیزی است که
اشوزرتشت خواستار است خود و دیگران از
زمره این مردم باشند( .یسنا  30بند )9
انسان بايد براي همزيستي با يكديگر و ايجاد
تمدن پويا و سودرسان براي همه،پيوسته
درتالش باشد از ديدگاه دين زرتشتي ،كار
و انديشه انسان ،بايد پيوسته در حال نوآوري
باشد .زندگي بدون آفرينندگي ،تيره و
خاموش و مرگ آور است .كاشتن يك ُگل
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ادبیات شفاهی ()11

یکی از شهرهای پادشاهی هخامنشی نام برده
شده است و داریوش در کتیبة کاخ شوش،
از سنگهای الجورد و یاقوت که از سرزمین
ُسغد برای تزئینات این کاخ آورده میشد  ،یاد
کرده است.
ترجمة دعای اشموهو به زبان ُسغدی تنها سند
مکتوب از دین زرتشتی است که در ُسغد
یافت شده است .در دورة باستان ،شهرهای
سرزمین ُسغد ،به ویژه سمرقند و بخارا ،به
دلیل قرارگیری در جادة ابریشم از مراکز مهم

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

در سال  ،1907حدود  40000دستنوشته و
کتاب از غاری به نام هزار بودا ،نزدیک تون
هوانگ (شهری در شمال غربی چین که در
مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است) ،به دست
آمدکه اکنون در کتابخانه بریتانیا ،موزه بریتانیا،
موزه ویکتوریا و آلبرت و موزة ملی دهلی
نگهداری میشود.
در یکی از این قطعات که به خط و زبان ُسغدی
نوشته شده ،برای نخستین بار نام اشوزرتشت به
زبان ُسغدی ( )ʼrtʼw zrʼwščآمده است و
به همین دلیل زبان شناسان حدس زدند که این
قطعات باید ترجمة بخشی از ادبیات زرتشتی به
زبان ُسغدی باشد .این حدس درست بود زیرا
دو سطر آغازین یکی از این قطعات ،ترجمه
و تفسیر دعای اشموهو به زبان ُسغدی است.
این قطعه که مربوط به قرن دهم میالدی
است ،قدیمیترین دستنوشتة اوستایی به شمار
میرود .بعد از این قطعة ُسغدی ،قدیمیترین
دستنوشتة اوستایی ،نسخهای از ویسپرد است
که اکنون در کتابخانة دانشگاه کپنهاگ
نگهداری میشود و تاریخ آن  637یزدگری
( 1268میالدی) است.
زبان ُسغدی یکی از زبان های ایرانی دورة
میانه (دورة زمانی پایان هخامنشیان تا سدة
سوم هجری) است و در دستهبندی زبان های
ایرانی ،درگروه زبانهای شرقی قرار میگیرد.
این زبان تا سدة دهم میالدی در روستاهای
سمرقند و بخارا زنده بود و هم اکنون تنها
گویش یغنابی از آن باقی مانده است که زبان
مردمان درة یغناب در شمال کوههای پامیر
است .واژههایی مانند مل (شراب) ،آغاز ،فَژ
(پلیدی) ،تپفوز (پوزه) و بسیاری واژههای
رایج دیگر در فارسی امروز ،دخیل از زبان
ُسغدی است.
سرزمین ُسغد باستان به روایت استرابُن
سرزمینی بین دو رودخانة آمودریا و سیردریا
بوده است .در دورة اسالمی سرزمین ُسغد
محدود به شهری بود که بین سمرقند و بخارا
قرار داشت و بعدها همین سرزمین کوچکتر
و تنها شامل بخشی از اطراف سمرقند شد.
امروز در تاجیکستان کنونی ،در درة رود
زرافشان ،استانی به نام ُسغد وجود دارد ،ولی
سمرقند و بخارا که زمانی مهمترین شهرهای
ُسغد بودند ،در ازبکستان قرار گرفتهاند.
نام ُسغد در مهریشت اوستا و فصل اول
وندیداد به صورت  -suγδaآمده است .در
کتیبههای فارسی باستان نیز ،در کتیبة داریوش
در بیستون و کتیبة خشایارشا ،از ُسغد به عنوان

نمیدهد .آثاری از وجود آتشکده در ُسغد ،در
یافتههای باستان شناسی و نوشتههای تاریخی
باقی مانده است .در کتابی به نام شهرستانهای
ایران که به زبان پهلوی است ،آمده است
که «شهر سمرقند را کاوس قبادان بنیاد نهاد
و سیاوش کاوسان آن را به فرجام رساند و
کیخسرو سیاوشان آنجا زاده شد و ورجاوند
آتش بهرام را آنجا نشانید؛ پس زرتشت دین
آورد ...و ُسغد را هفت آشیان گویند چون در
آن هفت آشیان باشد برای جم ،برای فریدون،

زرتشتیان و شاید یکی از خاستگاههای اصلی
دین زرتشت ،در آغاز گسترش این دین بوده
است .اما در دورههای بعد به ویژه در زمان
ساسانیان این سرزمین پناهگاه و محل امنی شد
برای ادیانی مانند بودا ،مانویت و مسیحیت که
به راحتی میتوانستند به تبلیغ دین خود بپردازند
و به دلیل جایگاه مهم تجاری و سیاسی ُسغد
در جادة ابریشم و اهمیت زبان ُسغدی به عنوان
زبانی که نقش میانجی را بازی میکرد  ،کشور
ُسغد و زبان ُسغدی مکانی شد برای رشد و
گسترش این ادیان که ماهیتی تبلیغی داشتند.
ترجمه فارسی دعای اشموهو به زبان ُسغدی
را دکتر زهره زرشناس در سال  1380به چاپ
رسانید ؛ برداشتی آزاد از این ترجمه به شرح
زیر است:
راستی بهترین دارایی است ،طبیعتا
راستی به خواست او به کسی تعلق
داردکه نسبت به حقیقت بهترین است.
در ادامه این دعا به داستان پیامبری اشوزرتشت
و دیدار او با اهورامزدا به وسیله امشاسپند
وهومن یا اندیشة نیک اشاره شده است:
در آن زمان ،هنگامی که واال خدای
نیک و نامی
روشن خوشبوی
گرودمان
در
ِ
در اندیشة نیک جای داشت؛
اشوزرتشت سپیتمان آنجا رسید
و او را نماز برد
از زانوی چپ به راست،
از زانوی راست به چپ،
و به او چنین گفت« :ای سرور،
ای نیکوکا ِر دادگر،
ای داور که به داد داوری
میکنی.»...
در
داستان
این
روایتی مشابه
9
نوشتههای فارسی میانة زرتشتی
مثال کتاب پهلوی گزیدههای
زادسپرم ،فصل بیست و یکم،
نیز آمده است.
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خوانديم :
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؟
می دانست که باید از آنجا برود ،حداقل برای مدتی که زمان ،روی دلتنگیهایش
را بپوشاند .حدود هفت صبح ،خورشیدبانو همه کارهایش را انجام داده بود.
نا خودآگاه احساس کرد پناه بردن به جایی مقدس به او آرامش می دهد .پس
چارقدش را سر کرد و راهي دربمهر شد.
خورشیدبانو به خادم پير احترامي كرد و رفت روبروی آتش نشست .چشمهایش
را بست و همه انرژی اش را جمع کرد که بتواند آرام بگیرد...
بعد از مدتی بلند شد که برود اما نتوانست و ای کاش رفته بود .ناگهان در
یک چشم بر هم زدن دور و برش پرشد ،یکی از خاله های سهراب بی مالحظه
او را از جایش بلند کرد .آمد 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!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 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.
زمان برای خورشیدبانو ایستاده بود ،مانند یک ستون وسط دربمهر ماتش برده

بود و مبهوت به همه نگاه می کرد ،تنهای تنها بود .فضای بسته آنجا برایش
سنگینی میکرد ،سراسیمه برخاست ،دیگر جای نشستن نبود...
آفتاب کامال باال آمده بود و همه جا را روشن میکرد .سعی کرد هیچ خاطره
ای را به یاد نیاورد.
سه روز از بیمارستان اجازه گرفته بود به امید دیدار سهراب و حاال او را دیده
بود ...نگاهش در امتداد 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!

چراغ روشن ،چند سیرگ تازه ،تخممرغ ،سیر و
سداب ،یک سینی بزرگ میوه ،نان و آش و ...
چیده بودند .هر کس کاری میکرد تا بهرهای
از گهنبار نصیبش شود .و گهنبار منتظر مردمی
که قرار بود بیایند.
خورشیدبانو اول کالهچه را روی سرش
گذاشت و بعد رویش مکنای آبی گلدارش را
به سر کرد و پیراهن آبی رنگش را که از کمر
چین میخورد ،به تن کرد .آیینه کوچک روی
میز را مدام باال و پایین برد تا همه لباسش را به
سختی دید .یک دفعه دلش گرفت:
 آخه من تنهایی که نمیتونم برم ،اصالخجالت میکشم!
همیشه در روستا کسی دنبالش میامد،
خورشیدبانو احساس عدم اطمینان کرد و لرزشی
کوتاه وجودش را فرا گرفت و با خودش گفت
که نمیرود...
 اصال ولش کن! من اینجا که کسی رانمیشناسم و کسی منتظر من نیست .خانم
همسایه هم که نیامد...
بعد پشت پنجره رفت و دید که مردم با وجود
آنکه حتی خیلی راهشان دور بوده دارند به گهنبار
می روند ،دلش خواست برود آخر مرخصی
گرفته بود و به سختی زمانش را جور کرده بود.
کنار پنجره ایستاد تا مردم را تماشا کند.
نگاهش روی چند خانم جوان ثابت ماند،
آنها کت و دامن و روسری پوشیده بودند و
هیچکدام مکنا به سر نداشتند .وقتی بیشتر دقت
کرد دید که فقط چند خانم مسن با مکنا آمده
اند .دوباره در مورد رفتنش مردد شد ،اصال
دلش میخواست برود یا نه؟ اگر میخواست
برود میبایست لباسش را عوض میکرد؟
فرصت زیادی نداشت ،دوست داشت از اول
مراسم آنجا باشد.
روی تختش نشست و چشمهایش را بست و به
فکر فرو رفت .او حدود بیستو دو سال داشت
و هیچ خویشاوندی آنجا نداشت .از آنجا که
اغلب مادرها ،خواهرها و زنان اقوام دختری را
برای همسری پسرشان می پسندیدند و انتخاب
می کردند ،او هم اگر شانس میآورد و ...باید
زودتر تصمیمش را میگرفت ،پس باالخره
تصمیم گرفت که با همان لباس هایش برود.
 -من اینطور دوست دارم و هر کس میتواند

بیچاره خورشیدبانو! با خودش فکر کرده بودکه
آن زن از اهالی محل است یا کسی که آمده با
او دوست شود -خیر همه جواب ها منفی بود –
خوب عیبی ندارد ،مادرش میگفت که خدای
همه آدم ها بزرگ است...
از جایش بلند شد ولی دوباره نشست  ،باید فکر
می کرد،پس سرش را بلند کرد و نگاهش را
به دوردستها دوخت .انگار در دلش حرف
میزد! او خودش خیلی تالش کرده بود تا هم
در درس و هم در اخالقش بهترین پیشرفتها را
داشته باشد و کاش همه همین کار را می کردند.
کاش پدر و مادرها بچههایشان را مانند روستا
مجبور به ازدواجهای زوری و غمانگیز
نمیکردند.کاش همینطور که شکل
لباسهایشان را عوض میکردند ،شکل
افکارشان را که این دختر من است باید در فامیل
خودم یا پسر من است باید با فالنی برود ،را هم
عوض میکردند .پسرها آنقدر به مادرهایشان
وابسته بودندکه مانند سهراب دنبال مادر و
خالهاش راه افتاده بود و فکر میکرد کاری غیر
از آن اشتباه است ،خورشیدبانو مطمئن بود که
سهراب تحصیل کرده اگر غیر از این ازدواج
کار دیگری انجام میداد حتی با اجازه خودش،
تمام عمر خودش را نمی بخشید .آنچنان این
احساس در وجودشان رخنه کرده که شاید تا
نسل ها بعد هم تغییر نکند.
 خوب خورشیدبانو خانم ،سخنرانیت راکردی حاال پاشو کاسه کوزهات را جمع کن
چون این زنهای محترم را که می بینی همهشان
با چشمهایشان دارند تو را میخورند .بلند شو و
زحمت را کم کن.
تا آمد بلند شود محکم به یک نفر خورد
خودش را عقب کشید که دید یک آقایی
دستش دراز است که یک مشت لرک
درون دستهایش بریزد اما با حواسپرتی
خورشیدبانو آن مشت لرک به زمین ریخت و
تا آمد لرکها را جمع کند دید چند تا پسربچه
بازیگوش ترتیب جمع کردنش را داده اند.
وقتی با خجالت و گردن کج سعی کرد از مرد
جوانی که لرک میداد عذرخواهی کند مرد
جوان لبخند زد و مشتی لرک در دستهای او
ریخت .این اتفاق پایان جالبی برای آن روز به
حساب میآمد.

هفته ها طول کشید تا خورشیدبانو توانست
به وضعیت جدیدش عادت کند .تنها
دلخوشی اش در آنجا وجود همکیش
و همدهیهایش بود ،گرچه خوب
میدانست که به این دلخوشی
امیدی نیست ،چون هر کدام پی
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کار خودشان هستند.
هفتههای متوالی هر صبح تا
شب کار میکرد و شب ها تا
دیر وقت درس می خواند و حاال
دیگر دلتنگیهایش را گرد و غبار
گذشت زمان پوشانده بود.
آن صبح آدينه دلش میخواست تا
ظهر بخوابد ،شب را خوب نخوابیده بود.
شبکاریهای بیمارستان تشخیص زمان و
مکان و جای خوابش را برایش سخت کرده
بود ،اما شاید همین سختیها راهی بود به فراتر
از غم ها ،تنهایی و بیکسی.
هنوز در خواب و بیداری بود که صدای در
به گوشش رسید ،با عجله از جایش بلند شد
و در اتاقش را باز کرد ،زن همسایه طبقه پایین
بود که همیشه با دیدنش سری تکان میداد،
نمیدانست چه کار دارد ،پس نگاهش کرد تا
خودش بگوید.
 پسفردا اول چهره گهنبار است و هفته دیگرپنجه قدیم شروع میشود.
خورشیدبانوپرسید:
 روز اول سال نو قدیم ،شما آتش بام میکنید؟ پشتبامهای اینجا که آسفالته ،ما کنار حوضبزرگ یک منقل میگذاریم و آتش روشن
میکنیم.
خورشیدبانو وقتی در اتاق را بست ،حالت نیمه
خواب و بیداری به فکر فرو رفت ،خیلی دلش
می خواست به گهنبار برود .پس باید زمان آن
روز را خالی میگذاشت و کشیک بیمارستان را
با یکی دیگر از همکارانش عوض میکرد .با این
فکر در چشمهای دلتنگش برق شادی درخشید.
 حتما میرم ،حتماً ...دور حوض بزرگ را صندلی چیده بودند و
آب تازه درون حوض آبی رنگ بسیار زیبا بود.
همه جا را آب پاشی کرده بودند .روی سفره
گهنبار سینی بزرگ لرک با چند شاخه مورد،
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در مورد من هر فکری که میخواهد بکند.
وقتی به نزدیکی صندلیهای چیده شده
رسید ،حس کرد که همه صحبتهایشان را
رها کردهاند و اص ً
ال همه مانند یک نمایش او
را تماشا میکنند ،هول شد و نزدیک بود که
بیفتد! شاید اگر هر کس دیگری در آن موقعیت
به جای او بود برمیگشت ،اما خورشیدبانو سر
مکنایش را به دست گرفت و محکم به دور
خود پیچید و رفت روی آخرین صندلی نشست
و تا چند دقیقه سرش را پایین انداخت ،جرات
نمیکرد به اطرافش نگاه کند.
وقتی همهمه زیاد شد و مراسم شروع شد،
آرامش بیشتری پیدا کرد و کمکم سرش را
بلند کرد .تمام صندلیها تقریبا پر بود ،در
کنارش هم خانمی نشسته بود .تقریبا مردها
در یک طرف و زنها در سویی دیگر که
بیشتر سای ه بود ،جمع شده بودند .عدهای هم
به جای آنکه روی صندلی بنشینند ،به عادت
همیشگی شان که در روستا روی زمین کنار
هم مینشستند ،همه کنار هم لب حوض آب
نشسته بودند به طوری که جا نبود حتی یک
نفر دیگر بنشیند!
انگار روی زمین به آنها بیشتر امنیت میداد ،حتی
وقتی صندلیها تقریبا خالی بود ،جای نشستن
روی زمین و لب حوض پر بود! خورشیدبانو با
خودش فکر کرد :وقتی که آن خانمهای محترم
شهری شده ،فرهنگ روی زمین نشستن را
ترک نمیکنند ،چگونه می توانند رسم ازدواج
فامیلی و قوم و خویشی را کنار بگذارند و ترک
کنند؟! افکارش را صدای نازک و ریزی که
لهجه داشت به هم ریخت:
 ببینم تو دختر کی هستی؟ اهل کجایی؟عروسی کردی؟
خورشیدبانو با سواالت فراوان داشت محاصره
می شد که سرش را بلند کرد تا شخص سوال
کننده را ببیند .کار و زندگیش به او آموخته بود
که باید کمرو بودن را کنار بگذارد ،پس خوب
به صورت و چشم های زن مسن و خیره شد.
زن از رو نرفت .و این بار سواالتش را شمردهتر
ولی باز هم با لهجه پرسید .خورشیدبانو جوابش
را داد و آن زن از جایش بلند شد و رفت لب
حوض که برایش جا خالی گذاشته بودند
نشست.

قراره امشب تو خونه ما نشست انتقادی تشکیل
بشه.من نمیدانم انتقاد چه چیزی میباشد .بابایم می
گوید :وقتی یک فعالیتی رو شروع میکنی اگر
از هدفت دور بشی عده ای باید به تو ایرادات
رو بگن که دوباره به هدفت نزدیک بشی .من
نمیدانم هدف چه چیزی میباشد .بابایم باز می
گوید :هدف یعنی نقطه ای که موقع شروع یک
کاریتعیینمیکنیوهمتووهمبقیهتمامتالشتان
را میکنید که به آن نقطه نرسید.آخی  .هدف چه
چیز بامزه ای میباشد .یه جورایی مثل همون برو
بینیمبابایخودمانمیباشد.
هرکی تک بیاره رئیس میشه .باز مامانم مثل
همیشه شد رئیس .او می گوید :این نشست برای
این تشکیل شده تا فعالیتهای جامعه را به نقد
بکشیم  .سوسن جون می گوید :انتقاد باید سازنده
باشد.در انتقاد هیچ وقت نباید توهین کرد وکسی
رو زیر سوال برد .در هر انتقادی یک پیشنهاد هم
باید باشد .بابایم می گوید :اجازه هست من انتقاد
کنم .مامانم تا به بابایم اجازه میدهد او می گوید:
من هر دفعه ظرف میشورم کلی چربی بهش
چسبیده پس چرا هنوز صالحیت ظرف شستن
رو دارم .مامانم داد میزنه  :اوال انجمن حمایت از
ظرفهای کثیف تورو تائید کردند بعدش هم تو
انتخاب شدی تموم شد رفت یکبار دیگه حرف
بزنی همون مایع ظرفشویی رو میریزم تو حلقت ،
که مجبوری بشی تا صبح تو دبلیو سی بخوابی.

هدف یعنی برو
بینیم بابا
کودک نفهم

افقی
 .1فرودگاه تهران – شاهکار فردوسی
 .2محل قرار گرفتن دو شاخه ی برق – قفسه
جوبی
 .3نام روز هجدهم از ماه خورشیدی – یکی از
سرودهای دینی ایرانیان که در آن از پیکار ایران و
توران یاد شده – اراده
 .4وقت ،هنگام – ضمیر خارجی – تعجب زنانه
– جایز
 .5یکی از شهرهای آذربایجان شرقی – پدرزن
اشوزرتشت و برادر جاماسب – وسیله صاف
کردن لباس
 .6منطقه باستانی در کاشان – اجیر شده
 .7قدرت – واحد سطح – پسوند تشبیه
 .8ساز ایرانی – یکی از حروف یونانی
 .9نفس – سلیقه – پرستش کردن
 .10روستا – ستودن
 .11گل خوشبو – منطقه تاریخی در استان فارس
– تیز
 .12تنه درخت – اسم اشاره – واحد وزن –
مظهرچسبندگی
 .13طمع – کتابی از خیام – مخفف اگر
 .14هدیه – یکی از مهمترین ایزدان آیین مزدیسنا
که گاهی جز امشاسپندان نیز شمرده شده است
 .15پایتخت مادها – یکی از پنج گونه آتش
مینوی که در ابرها قرار دارد
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کوتاه ترین رودخانه جهان دی ریور (D
 )Riverنام دارد که طول آن تنها  ۱۳۰متر
میباشد و در شهر لینکلن سیتی در ایالت
اورگان آمریکا است که دریاچه دولز لیک
( ) Devil’s Lakeرا یکراستبه اقیانوس
آرام مرتبط میسازد.
البته این عنوان تا سال  ۱۹۸۹عنوانی گمشده
بود تا اینکه وقتی در این سال گینس
رودخانه  Roe Riverرا با  ۶۱متر طول
به عنوان کوتاه ترین رودخانه اعالم کرد
مردم شهر لینکلن سیتی برای جلوگیری از
گرفتن این عنوان،اندازه ای جدید را برای
گینس فرستادند که طول رودخانه دی
ریور را در باالترین نقطه جزر و مد  ۳۷متر
نشان می داد.
بیشترین اسپرسوی ساخته شده در
یک ساعت
گروه قهوه سازان زیبای لندن ( The
 ) London Belle Baristasبا ۳۱
ماشین تجاری اسپرسو توانستند در یک
ساعت  12/005اسپرسو درست کنند یعنی
 3/33اسپرسو در یک ثانیه و بدین ترتیب
رکورد درست کردن بیشترین اسپرسو در
یک ساعت را از آن خود کردند.
بزرگترین بازی وسطی
جهان
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دانشجویان دانشگاه آلبرتا
( University of
 ) Albertaدر کانادا
توانسته اند بار دیگر رکورد
بزرگترین بازی ودر این
بازی  ۲۰۱۲نفر حضور داشتند.
پس از مراسم بازگشایی نبرد بین
تیم سبز و تیم طالیی آغاز شد و پس
از  ۴۴دقیقه و  ۱۷ثانیه تیم طالیی در این
بازی پیروز شد.
عمودی
 .1یکی از جشن های ایرانیان – مجموعه ی
روایت های اساطیری و تاریخی در دوره
ساسانی
 .2پرنده شکاری – جنگجو
 .3مدل غربی – انتقال بیماری به دیگران –
شیر عرب – اندک
 .4پـول خـارجی – برگزیده – منـفی
خارجی
 .5امر به آمدن – ماهی در سال خورشیدی –
کتاب مقدس هندوان
 .6ایالتی در ترکیه – گنجور معروف
 .7محل تولد نیما – فعل امر گوش کردن
 .8تصدیــق روسی – آخریــن حرف
انگلیسی
 .9دیشب شاعران – چاق شده
 .10جمع بیت – تنبل
 .11ویر -بیماری نرمی استخوان – حد و
حدود
 .12سوخت فسیلی – پیامبر آریایی – هیاهو
 .13کلمه درد – جوانمرد – صدر العظم
قاجار – ریه
 .14در متن های دینی به همسر گشتاسب
گفته می شود – فریب
 .15سودابه دختر پادشاه این سرزمین بود –
راه اصلی

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

بابایم باز گفت  :اجازه هست جام ایراندخت
رو نقد کنم .سوسن جون گفت  :کال انتقاد
از مسابقات ورزشی توهین محسوب میشود.
حاال هرجامی میخواهد باشد .پس لطفا با ورزش
هیچ کاری نداشته باشین .بابایم باز گفت  :پس
میشه مسابقات مانتره رو نقد کنم .مامانم میگه
چون برگزار کنندگان مانتره همون برگزار کننده
جام ورزشی هستند پس بازهم نمیشه  .بابایم باز

کوتاهترین رودخانه جهان
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هرکی تک بیاره ظرف میشوره .اه این بابایم
همش جرزنی میکنه .خودش تک میاره بعدش
میزنه زیرش میگه  :اینکه نمیشه من هم خونه مامان
خودم ظرف بشورم .هم خونه مادرزنم هم خونه
خودمون .معلومه جر زنی کردین .مامانم میگه:
مرد حسابی خیلی هم دلت بخواد تو سه جا ظرف
بشوری .میدونی چقدر باعث میشه معروف بشی
.میدونی اگه مردم بدونند سه جا ظرف میشوری
اونوقت میگن :چقدر طرف همازوری داره
بعدش ممکنه بری جاهای گنده تر هم کار کنی
بعدش از حقوق کسایی که ظرفها رو کثیف
میکنند هم دفاع کنی .کار کمی نیست به خدا.
بابایم می گوید  :آخه من صالحیت ندارم.دایی
کامی می گوید :آخه تو از صالحیت چه میدونی
.ما تورو انتخاب کردیم پس صالحیت داری .
باز بابایم می گوید :اینکه انتخاب نیست انتصابه.
سوسن جون می گوید :بابا جون تو خودت تک
آوردی ما که واسه تو تک نیاوردیم پس میون
همه ما تو تنها انتخاب هستی.
هرکی تک بیاره بازرس میشه  .آخ جون من شدم
بازرس .من نمیدانم بازرس چه چیزی میباشد.
مامانم می گوید :بازرس کسی است که توی
این جلسه مو را از ماست میکشد .آخ جون من
خیلی دوست میدارم موی این سوسن جون رو
از ماست بکشم بیرون  .دفعه پیش سر ناهار یکی
از موهاش که رنگ شدش افتاده بود تو خورشت
فسنجون بعد که من بهش گفتم زد زیرش وگفت
 :تواین هیر و ویری ازکجا معلومه موی منه .حاال
اینبار که دیگه موهاش تو ماست تابلوئه .حالشو
میگیرم.

گفت  :میشه انجمن رو نقد کرد که بعد از 4سال
یاد خانه خرمن افتاده .دایی کامی گفت  :بروخدا
رو شکر کن حاال یادشون افتاده  4سال که زمان
زیادی نیست  .از اجاره زمین های قصر فیروزه
سالیانی میگذره .بابایم گفت  :میشه انتخابات
بازرس رو نقد کنم  .اه  .این بابایم خیلی حسود
میباشد .نمیتواند ببیند پسر دسته گلش یهویی شده
کارآگاه گجت  .من خودم یواشکی یک لقد
بهش میزنم که توروخدا منو بی خیال شو
این بابایم ول کن نیست  .می گوید  :پس خانه
فرهنگوهنرروکهمیشه.مامانممیگه:ایبابامگه
اون ها چکار کردند .بابایم می گوید :بنظر شما
مسابقات تخته نرد چه مربوطی به خانه فرهنگ
وهنر داره.تازه کالسهای فست فود هم همین
طور .دایی کامی می گوید :اوال مسابقات تخته
نرد مسابقات ورزشی است وقرار نبود مسابقات
ورزشی رو نقد کنیم حاال چه خانه فرهنگ وهنر
باشه چه جای دیگه .بعدش هم کالس فست فود
همان کالس آشپزی است و آشپزی هم خودش
هنر میباشد .بابایم میگوید :آخه فست فود که
غذای فرنگی میباشد حاال غذای ایرانی واصیل
نداریم  .سوسن جون میگه :میدونی چقدر از این
برنامه ها استقبال شده .بابایم میگوید  :اهان از اون
جهت .وقتی میگم از هدفمون دور میشیم یعنی
همین .
بعدش دوباره می گوید  :پس اجازه بدین فوتبال
پرسپولیس واستقالل رو نقد کنم  .سوسن جون
می گوید :تو مثل اینکه نمیفهمی مسابقات
ورزشی یعنی چی؟ باز بابایم می گوید :خوب
فیلم زنان ونوسی مردان مریخی رو چطور؟ من
یهو از دهنم در میره و میگم ای بابایی نامردمگه
قرار نبود منهم ببری سینما .مامانم از کوره در
میرود و می گوید :چشم ودلم روشن  .بدون من
پا شدی رفتی سینما  .دست مامانت درد نکنه با این
پسر بزرگ کردنش .زن وبچه ات رو ول کردی
رفتی الواتی .خاک بر سرت که لیاقت همچین
زندگی رو نداری  .زودی پاشو ظرفها رو جمع
کن و بشور .دیگه بسه هرچی انتقاد کردی.
من خیلی ناراحت میباشم .قرار بود موی سوسن
جون رو از ماست بکشم یهویی اشتباهی بابایم
رو ضایع کردم .اه من بازرسی دوست نمیدارم.
دوست نمیدارم دایی کامی و سوسن جون به
بابایم بخندند .من اصال دوست نمیدارم تو نشستها
باشم.چون همه از انتقاد فرار میکنند و آدمایی مثل
بابایم رو خراب میکنند وبهش میخندند.

گشتی در کتاب « گینس»
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سالهاست که در ماه شهریور ناخواسته غمگین
می شوم ،دلم می گیرد .این ماه با ماه های دیگر
فرقی ندارد ولی ناخود آگاه وجودم می داند که
وقتی هنوز بچه بودم دراین ماه کسی را از دست
داده ام که غم از دست دادنش هنوز افسرده ام
می کند.
بیستم شهریور یاد آور آن خاطرات است.
در دهه سی ،پانزده روز بعد از اینکه خواهر پانزده
ساله ام را برای پسرعمه سی ساله ام ،که مقیم
پاکستان بود بردند تا به عقد و ازدواج او درآید،
مادرم از غصه دق کرد و مرد.
داستانش شنیدنی است .دو سال قبل از آن پدرم
در آخرین سفرش که از هندوستان راهی ایران
می شود در سر راه سری هم به پاکستان می زند تا
خواهرش را ببیند .عمه خانم با شوهر و سه دختر و
دو پسرش چند سال پیش تر راهی پاکستان شده
بودند.
یادم هست عمه ام قدی بلند داشت و مثل عمه
های دیگرم بر و رویی هم داشت .او را داده بودند
به مردی که قد کوتاه و وزن کمی داشت .مرد
خوب و نازنین و پر دل و جراتی بود.
عمه ام ،خواهر مرا که جهان نام داشت از پدرم
برای پسر بزرگش که پانزده سالی بزرگتر بود،
خواستگاری می کند و پدرم می پذیرد.
وقتی پدرم به یزد آمد ماجرا را گفت .عکسی هم
از شاه داماد آورده بود .خواهرم هنوز بچه بود .من
و برادر بزرگم برای اینکه او را اذیت کنیم عکس
پسر عمه را نشانش می دادیم و او گریه می کرد.
قرار شد وقتی تصدیق کالس ششم ابتدایی را می
گیرد او را ببرند پاکستان .پسر عمه ام به خاطر
سربازی نمی آمد ایران! به همراه برادرش در
یک رستوران کار میکردند .اگرچه
حاال چهل سالی می شود که مقیم
انگلستانشده اند.
باالخره خواهرم تصدیق ششم
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ابتدایی را گرفت .دو روز قبل
از رفتنش همه اهالی محل برای
خداحافظی به خانه ما می آمدند.
بچه معصوم کنار دیوار می ایستاد
گونه هایش سرخ می شد و عرق
روی پیشانیش می نشست .چیزی
نمی گفت آنها برایش بوته ای سرو
و آویشن و بعضی ها تکه ای پارچه آورده
بودند .یادم هست یکی از فامیل ها به مادرم می
گفت :راحت شدی ،این سال و زمونه دخترت
را شوهر دادی .مادرم با گریه می گفت :این بچه
هنوز وقت شوهر داری و بچه داریش نرسیده ،آن

برای مادرم
هم در غربت.
اوایل شهریور بعد از سحر ماشین قراضه و جنگی
محمد ابراهیم سر کوچه حاضر بود تا اهالی
را برای بدرقه به گاراژ اطمینان ببرد .از آن جا
خواهرم به همراه شوهر عمه ام به زاهدان رفتند
و از آن جا عازم پاکستان شدند.
وقتی به گاراژ رسیدیم کارگرها داشتند عدل های
پارچه و صندوق های آهنی و بار مسافران را که
اکثرا راهی پاکستان بودند روی سقف اتوبوس جا
به جا می کردند .وقتی چادر روی بارها کشیده
شد .مردی از داخل دفتر روی رکاب ماشین
ایستاد و مسافرها را صدا می زد .زنان یک به
یک خواهرم را بوسیدند و مردان فامیل هم با هم
مشغول حرف زدن بودند.
شوهرعمه ام گوشش سنگین بود .غضب آلود
کناری ایستاده بود و از این که مردم برای بدرقه
آمده بودند زیر لب غرغر می کرد ،چپ چپ
نگاه می کرد و زیر لب کلماتی را می گفت!
در همسایگی ما مردی زندگی می کرد که الل
بود .مرد خوب و ساده ای بود همه او را می
شناختند و آن شب هم برای بدرقه آمده بود.
وقتی بوسیدن زن ها تمام شد او هم خیال می
کرد وظیفه دارد ببوسد! جلو رفت و جهان خانم
را بوسید .سکوتی سنگین حکم فرما شد .شوهر
عمه ام از کوره در رفت از جا پرید و هر چه
دشنام بود به این بخت برگشته نثار کرد .همه
را بی غیرت و  ...نامید .دست خواهرم را که
چون بید می لرزید گرفت و با خود به داخل
اتوبوس برد .خواهرم گریه می کرد و مردم
از پشت شیشه برای او دست تکان می دادند.
ماشین از گاراژ خارج شد و ما هنوز صبح نشده
بود برگشتیم خانه.
ماجرا از آن روز شروع شد .مادرم از صبح گریه
می کرد .زن عمویم که شوهرش را سالها پیش
از دست داده بود و در خانه ما زندگی می کرد،
مرتب دلداریش می داد .زن عمویم رفت داخل
چاله و شروع به بافتن پارچه کرد .به مادرم می
گفت گریه نکن .بلند شو ماسوره ها را آماده کن.
مادرم همیشه با آهنگ خاصی می خواند و در
بین شعرهایی که می خواند نام بعضی از اشخاص
را هم می برد .بیماری خاصی نداشت گاهی
وقت ها دست و پایش ورم می کرد .تازه دکتر

پارس نامه آگهی می پذیرد
09137242551

آموزش دف
(بهاج)

شماره تماس:

09122768815

بهرام دمهری

رضوی آمده بود یزد و بعد از میدان بعثت (شاه)
مطب داشت .گفته بود کلیه اش مشکل دارد و به
او دارو داده بود .بعضی وقت ها می خورد .چند
روزی گذشت خانه ما ماتمکده شده بود و مادرم
یک ریز گریه می کرد.
همسایه ها برای دلداری می آمدند ولی او حرف
خودش را می زد .یک روز ظهر مادرم رفته بود
داخل زیرزمین هندوانه بیاورد که سرش به دیوار
خورده بود .آمد بیرون سرش را با دو دست گرفته
بود و از درد می نالید و روی زمین می غلطید .زن
عمویم گفت :چرا ناله می کنی سر درد که این
همه داد و قال ندارد و همان طور که نشسته بود
با دو دست او را خواباند .مادرم روی زمین دراز
کشید .از آن ساعت مادرم خوابید ،زبانش بند آمد
و دیگر بلند نشد .فردا یکی از همسایه ها رفت
مطب دکتر رضوی و نزدیکی های ظهر دکتر با
دوچرخه و کیف پزشکی آمد .مردم جمع شده
بودند .دکتر بعد از معاینه نسخه ای نوشت و رفت.
چهار روز مادرم خوابید بدون آن که حرف
بزند یا تکان بخورد .تا این که شبی از شب های
شهریور ماه که هنوز پشت بام می خوابیدیم بعد
از سحر با صدایی که از پایین خانه می آمد از
خواب بیدار شدم .اطرافم را نگاه کردم ،برادر و
زن عمویم کنارم نبودند .ترسیدم خودم را به لب
بام رساندم .زن عمویم را دیدم که به کمک یکی
از همسایه ها داشت پارچه ای روی مادرم می
کشید .سراسیمه در آن شب تاریک و ظلمانی از
پله ها سرازیر شدم .زن عمویم که من و خواهر و
برادرم را فرزند خطاب می کرد .گفت :چرا بیدار
شدی؟ گریه می کردم و بی تابی نشان می دادم
تا این که همسایه ها همگی جمع شدند .مادرم
تنها در یکی از پسکم ها آرام گرفته بود و بقیه
در اتاق و مطبخ مشغول نان پختن و تهیه غذا برای
فردا بودند.
فردا آمد .شانزده نفر هم آمده بودند تا مادرم را
به دخمه ببرند .من و برادرم گریه می کردیم.
نزدیکی های ظهر با ماشین قراضه محمد ابراهیم
به دخمه رسیدیم .باالی کوه رفتیم منتظر ماندیم
تا آن شانزده نفر که حدود بیست کیلومتری
جسد مادرم را با خود آورده بودند ،هم رسیدند.
دو نفر ساالر با لباس سفید زیر لب زمزمه می
کردند ،جسد مادرم را روبروی در ورودی دخمه
گذاشتند و مراسم انجام شد.
مادرم چهل سال بیشتر نداشت و از آن روز عالوه
بر خاطراتش آن چهره تکیدهاش هم همیشه در
دیدگانم نقش بسته .روانش شاد که او به خاطر
خواهرم مرد و من به خاطر او...
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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

بلوارکشاورز نبشخیابانفلسطین جنب
بانکمسکن پالک 90طبقهاول واحد3

متخصص کودکان و نوزادان
« بورد تخصصی »

پذیرایی :شنبه،دوشنبه،چهارشنبه ساعت
 17الی  20و پنج شنبه ها  8الی 12
بیمارستان میالد
آدرس :خیابان شهید بهشتی،چهارراه
اندیشه،خیابان سهند،مرکز تخصصی سهند

تلفن 88762754-5

