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جامعه زرتشتی ،جا معه ای همواره پویا ،کوشا
و فعال بوده است .جامعه ای که با وجود تحمل
ستم و ظلم های بسیاری در طول تاریخ ،
هرگز خود را نباخته و تسلیم نشده است بلکه
همواره همراه با جامعه بزرگ بیرون در راه
رسیدن به آرمان های بلند این سرزمین مقدس
کوشیده است.
حضور آنان در عرصه های مختلف کارو
زندگی و جامعه گواهی بر این گفته است.
از حضور در عرصه کار وفعالیت اقتصادی
و انجام نخستین مراوده های تجاری با هند
گرفته تا بنا نهادن ده ها موقوفه آموزشی،
بهداشتی و فرهنگی .از حضور پا به پا در
جبهه جنگ تحمیلی تا کار و تالش در عرصه
سازندگی ایران معاصر.
اما این روزها حکایت دیگری است  .این روزها
نامهربانی های جامعه بیرون بسیار شده است و
در کنار آن،متاسفانه جامعه درونی نیز تحث تاثیر
همه روابط ،شکل دیگری به خود گرفته است.
این روزها صحبت از مهر می کنیم اما مهربانی
نمی کنیم .صحبت از نکوهیده بودن دروغ و
ناراستی می کنیم و متاسفانه آنجا که مصلحتمان
باشد دروغ می گوییم و شعار می دهیم.
این روزها حکایتی است  .ما که میراث دار
پدران بزرگی هستیم که در بد ترین وسخت
ترین مقاطع تاریخی ایران نه تنها بر سر اصول
دینی و اخالقی خود ایستادند بلکه ده ها نهاد
مدنی را نیز برای این جامعه کوچک
اما پویا و کوشا بنیان گذاشته اند.
آنها ،جماعت  ،کار جماعتی و
نهاد های مدنی را باور داشتند
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و اینگونه بود که انجمن ها
و سازمان ها را شکل دادند
تا با حضور نمایندگان مردم
کارهای بزرگی صورت گیرد ،
ده ها ملک و ...را وقف کارهای
فرهنگی و اجتماعی کردند تا روز به
روز جامعه کوچکمان به لحاظ کیفی
ممتاز گردد .
و امروز  ،لحظه ای بیندیشیم که با میراثشان
و اندیشه بلندشان چه کردیم و می کنیم.
خودخواهی ها و خودکامگی ها را تا کجا
پیش برده ایم و مسیر آ ینده را چگونه ترسیم
کرده ایم؟ تصمیماتمان از کجا نشات می
گیرد؟ اختالفاتمان مسبب چه تصمیم هایی
می شود و منافع جماعتی مان کجا فدا می
شود؟و....
بیندیشیم .فردا دیر است .

آدریان تهران در دست تعمیر است
مهندس داریوش اورنگی ،فرنشین کمیسیون
ساختمان با ارایه گزارشی از وضعیت آدریان
تهران ،اعالم کرد که لوله های فاضالب آدریان
که در گذشته برای انتقال آب باران کار گذاشته
شده بود  ،به نحوی گرفته شده که وقتی آب
با فشار وارد آنها می شود از دیوارهای آدریان
نشت می کند.
وی گفت  :این بازسازی با هماهنگی انجمن
موبدان تهران،کمیته فنی زیارتگاه ها و توسط
آنها در حال انجام است و برای یافتن مسیر انتقال
این لوله ها ،زمین آدریان حفر شده است.
وی در مورد حوض آدریان نیز گفت  :آب
حوض سالیان سال بدون اینکه چاهی داشته
باشد ،تخلیه می شده است ،در گذشته عمق
حوض بیش از  1متر بوده است که چندین بار
بتون ریزی شده است و باال آمده است تا آنکه
به  60تا  70سانتی متر رسیده است.

آغاز کالس های دینی ویژه دانش آموزان زرتشتی
مانند هر سال ،امسال نیز کالس های
دینی ویژه دانش آموزان زرتشتی که به
مدارس غیر زرتشتی می روند در تهران،
کرمان  ،یزد  ،شیراز ،کرج و اصفهان،
اهواز و زاهدان برگزار می شود.
در تهران امسال شروع کالس های دینی با
بحث و جدل های بسیاری همراه شد .با برداشتن
سهم یارانه کالس های دینی که هر ساله توسط
انجمن زرتشتیان تهران پرداخت می شد  ،به
ناگاه شهریه این کالس ها نسبت سال گذشته ،
دو برابر افزایش یافت و شهریه این کالس ها 60
هزار تومان اعالم شد .این در حالی است که ماه
گذشته با برداشتن بخشی از سهم یارانه سرویس
مدارس زرتشتی ،قیمت سرویس نیز افزایش
یافته بود و برخی از خانواده ها به همین دلیل
فرزندان خود را در سایر مدارس ثبت نام کرده
و اکنون بحث افزایش شهریه کالس های
دینی فشار بسیاری را به برخی خانواده ها
تحمیل می کند این امر سبب اعتراض برخی
خانواده ها به مسوولین جامعه شد .
دکتر رستم خسرویانی رییس انجمن زرتشتیان
تهران در مراسم شروع به کار کالس های دینی
در سازمان فروهر تعداد این خانواده ها را کم
خواند و گفت که این مبلغ شهریه به صورت
علی الحساب می باشد.
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده زرتشتیان در
مجلس شورای اسالمی اما در این مراسم ،ضمن
گالیه از تصمیم انجمن تهران برای حذف یارانه
کالس های دینی ،از سازمان فروهر خواست
تا شهریه ای بیش از سال گذشته از دانش
آموزان دریافت ننماید ،وی خاطرنشان کرد که
خیراندیشانی در جامعه هستند که با کمک آنها
می توان باقی هزینه های کالس دینی را تامین
کرد .وی مسئولیت این کار را پذیرفت.
سخنان اختیاری سبب شدکه در نشست هفتگی
انجمن زرتشتیان تهران ،دکتر رستم خسرویانی،
سخنان وی در آیین گشایش کالس های دینی
را زیر سئوال بردن انجمن عنوان کرد و افزود:
خانواده های اندکی نسبت به حذف یارانه
کالس های دینی از سوی انجمن اعتراض
کرده بودند و معنی این کار انجمن مشارکت
دادن همکیشان در کارهای جامعه است.
برخی ازهموندان انجمن نیز گفته نماینده را،
کوچکشمردنانجمنبرشمردندوافزودندبهتر
بود در مصوبه هیات مدیره برای کالس ها قیمت
ذکر نمی شد و شهریه بر عهده خود سازمان
فروهر گذاشته می شد.
این بحث ها سبب شد که موضوع در کنکاش
یگانگی نیز مطرح شود  .در نشست کنکاش،
چندین ماه پیش کارشناسان سازمان میراث
فرهنگی از آدریان بازدید و اعالم کرده بودند که
الزم است تا کلیه آبراه های آدریان تغییر یابد .در
مورد بازسازی های کلی آدریان هزینه ای حدود
 60میلیون تومان اعالم شده بود .
نسرین خنجری ،برنده چهارمین
پاداش واستار
نسرین خنجری ،هنرمند زرتشتی در امرداد ماه
سال گذشته نامزد دریافت پاداش واستار شد
و با به دست آوردن حداکثر امتیاز در تمام
مراحل به چهارمین دوره پاداش واستار دست
یافت.
وی در زمینه هنرهای نمایشی مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد دارد و در سیزدهمین جشنواره
بین المللی نمایش عروسکی نیز رتبه برگزیده را
از آن خود کرد.
پاداش واستار جایزه ای دو میلیون تومانی
است که هر سال به يكي از بهدينهايي تقديم

دکتر اسفندیار اختیاری از مهمترین دالیل
وجودی تمام ارگان های و مسئولین جامعه
زرتشتی را آماده کردن بستری مناسب برای
دین داری و دین مداری نامید و ادامه داد حذف
کامل یارانه کالس های دینی و افزایش شهریه
آن عالوه بر تضاد با این اصل ،افراد جامعه را در
یک سردرگمی قرار می دهد.
نماینده ایرانیان زرتشتی با بیان اینکه خانواده هایی
با وی تماس گرفته اند و تاکید کرده اند که با
شرایط اقتصادی فعلی امکان حضور فرزندانش
در کالس دینی نیست ادامه داد این موضوع
قبال به اطالع مددکارانی همچون خانم خادم
و مدیران کالس های دینی نیز رسیده بود و
یادآوری کرد ،این افراد حتی امکان پرداخت
همان شهریه کم سال قبل نیز نداشتند چه برسد
به شهریه دو برابری امسال.
دکتر اختیاری در ادامه به صحبت هایی که با
اعضای انجمن به خصوص ریاست آن داشته و
نظرات و دغدغه ها را منتقل و خواستار حل آن
شده است اشاره کرد و گفت :متاسفانه در این
رابطه با جواب های غیرقابل قبول روبرو شدم و
تاکید می شد که این افراد تعداد اندکی می باشند،
وی ادامه داد این افراد اندک نبوده و باید دقت
کرد که در برنامه ریزی های دینی حتی یک نفر
هممهماست.اگریکنفرنتواندبهدلیلمشکالت
مالی به کالس های دینی برود ما مسئولیم.
دکتر اسفندیار اختیاری در ادامه یادآور شد
که مسئولیت انجمن ها در یک منطقه و یا یک
صنف خاص محدود می شود ولی نماینده
مسئولیت بزرگتر ،فراسازمانی ،ملی و حتی
بین المللی دارد .بنابراین نماینده نباید محدود
به مصوبات یک ارگان خاص باشد .وی بر
سیاست کلی خود بر عدم دخالت در انجمن ها
اشاره و تاکید کرد در این زمینه نیز اینگونه رفتار
ميشود كه با فرستادن خالصهاي از پروژه،
پاياننامه ،تحقيق ،گزارش يا اختراع و طرح در
كلي ه زمينههاي دانش و فن يا رونوشت (فايل
اسكن شده) ديپلم افتخار ،تقديرنامه يا ساير
موارد،كاري برجسته در حيط ه علوم يا پيشبرد
فنون انجام داده باشند.
برگزاری کالس های هنری در دوره
پاییزی موسسه خیریه پوروچیستا
موسسه خیریه پوروچیستا کالس هنری و
صنایع دستی مختلفی را در دوره پاییز امسال
برگزار می کند.
این کالس ها عبارتند از :کشتی بافی،
دوخت های سنتی ،پنجه بافی ،خیاطی
مقدماتی ،لباس شب ،چرم دوزی ،آموزش
موسیقی(ارگ ،گیتار ،دف ،تنبک) ،آرایش
و پیرایش ،آشپزی ،کامپیوتر ،بافتنی با دست
و چرخ ،روبان و آپلیکه دوزی.
عالقه مندان برای نام نویسی می توانند تا پیش از

شده ،انجمن زرتشتیان تهران تصویب کرده
است که این سوبسید را پرداخت نمی کند،
هنوز هم پرداخت نمی کند .بنابراین این مصوبه
رد نشده است ولی خوشبختانه نیک اندیشان و
دهشمندانی در جامعه وجود دارند که با دل و
جان در این زمینه هزینه می کنند.
نماینده ایرانیان زرتشتی تاکید کرد کسانی
که توان پرداخت این شهریه را دارند و یا می
توانندبیشترپرداختکنندهمیارتامینهزینههای
کالس های دینی هستند در غیراینصورت بقیه
شهریه دانش آموزان در کالس های دینی
توسط نیک اندیشان و دیگر سیستم های مالی
تامین خواهد شد و اینجانب مسئولیت این
موضوع را برعهده گرفته ام.
و سرانجام بعد از این همه بحث دانش آموزان
تهرانی با پرداخت مبلغ شهریه سال قبل به
کالس های دینی رفتند.
در یزد ،امسال بعد از چندین سال ،شاهد
برگزاری کالس های دینی به صورت متمرکز
بودیم.موبدیار مهربان آفرین ،فرنشین کمیسیون
دینی در مراسم گشایش کالس ها با تشکر از
انجمن ها و همراهی شان ،به معرفی معلمین
کالس های دینی و سه زنگ دینی ،ادیان و
اوستا پرداخت .
وی در مورد برگزاری کالس های پیش
دانشگاهی نیز گفت ،این کالس ها زیر نظر
انجمن زرتشتیان یزد و در روزهای پنجشنبه
برای دختران از ساعت  5پسین و برای پسران
از ساعت  6 :30پسین برگزار خواهد شد،
وی همچنین خانم شهناز شهزادی را به
عنوان هماهنگ کننده آموزگاران دینی
دبستان دخترانه مارکار معرفی نمود و از
برگزاری نشست های آموزگاران دبستان
خبر داد که به منظور هماهنگی هر چه بیشتر
برپا می شود.
وی همچنین از دکتر اسفندیار اختیاری برای
پایبندی اش به قولی که در آیین گشایش سال
گذشته کالس های دینی داده بود سپاسگزاری
نمود ،دکتر اختیاری سال گذشته در سخنانش
اشاره کرده بود که در صورت متمرکز شدن
کالس های دینی مسئولیت تامین بودجه برای
سرویس این کالس ها را بر عهده خواهد گرفت.
شهریه کالس های دینی در یزد و شیراز برای
امسال  5هزار تومان تعیین شده،این مبلغ برای
کرج  30هزار تومان است و در دیگر شهرها
شهریه ای برای کالس های دینی دریافت
نمی شود.
در کرمان ،کرج و شیراز و دیگر شهرها نیز در
مراسم جداگانه ای  ،دانش آموزان در کالس های
دینیحضوریافتند.
شروع کالس ها و در روزهای زوج از ساعت 8
تا  10صبح به موسسه خیریه پوروچیستا مراجعه
نمایند.
هموندان گردش نهم انجمن کرج
انتخاب شدند
در انتخابات گردش نهم انجمن زرتشتیان کرج،
 9نفر از زرتشتیان کرج ،نامزد هموندی هیات
مدیره بودند و پس از شمارش آرا توسط هیات
نظارت بر انتخابات به ترتیب  7نفر به عنوان
هموندان اصلی برگزیده شدند.
فرشاد تیراندازی با  60رای ،بهروز ابادیان با
 53رای ،مهران زنده نوش با  53رای ،دانش
دینیاریان با  53رای،فریبا مهرخداوندی با 53
رای ،رستم پرویزی با  40رای،آرش کیومرثی
با  40رای ،هموندان برگزیده شده این گردش
انتخابات کرج هستند.
همچنین رامین شاهمردانی و فریبا گشتاسب نیز
به عنوان هموندان جانشین گردش نهم انتخاب

برگزاری
جشنواره موسیقی
زرتشتیان

تشکیلکمیسیونموقوفاتدریزد،برنامه
ریزی برای رسیدگی به موقوفات در
شهرهای مختلف  ،همکاری انجمن
موبدان در زمینه موقوفات  ،استفاده
درست از درآمد موقوفات از جمله
موضوع های مطرح شده در کارگروه
وقف در کرمان بود.
کارگروهوقفبرایدومینباردرکرمانتشکیل
جلسه داد تا با توجه به سرمایه های ارزشمند
نسل های گذشته و حال برای جامعه ،به بررسی
مشکالتبسیارموقوفاتزرتشتیانبپردازد.
در ابتدای این نشست سیروس نیکبخش،
فرنشینانجمنزرتشتیانکرمان،ازموقوفاتبه
عنوان یکی از دغدغه های بزرگ انجمن ها نام
برد و گفت برای موقوفات باید برنامه ریزی
شود تا از سردرگمی خارج شوند .وی ضمن
بیان تاریخچه کوتاهی از موقوفات کرمان
گفت  :هر موقوفه دارای پرونده خاص
خودش است که مخصوص همان محل است.
وی یادآور شد که هیچ انجمنی نمی تواند
موقوفات سایر انجمن ها را اداره کند.
بهرام پوریزدگردی نماینده انجمن زرتشتیان
اهرستان و نماینده امالک انجمن تهران در
یزد ،در این نشست ،گفت :موقوفات از
اجدادمان برجای مانده است و باید حفظ و
نگهداری و به نفع جامعه استفاده شود .وی
تاکید کرد که نباید از درآمد موقوفات تنها
برای برگزاری گهنبارها و پذیرایی استفاده
کرد بلکه باید از آن برای تمام امور دینی و
فرهنگیاستفادهکرد.
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان
زرتشتی ،نیز دراین نشست با اشاره به اینکه اداره
اوقاف ،مسئول امالک وقفی است و بحث های

وقف ،نظر مذهبی را نیز می طلبدگفت :بدین
علت دبیرخانه کارگروه وقف در انجمن
موبدان تشکیل شد اما به دلیل اعالم انجمن
موبدان ،مبنی بر انجام تنها کارهای مینوی ،این
مهم به انجمن کرمان واگذار شد.
در این نشست تاکید شد  :برای تمام موقوفات
«متصرفی» می توان اقدام برای متولی شدن،
کرد به شرط آنکه انجمن امکان متولی بودن
را داشته باشد و با مذاکرات مستقیم و پیگیری
این کار امکان پذیر گردد.
در ادامه در رابطه با تبدیل به احسن شدن
کاربری بحث و تاکید شد :تبدیل به احسن
شدن کاربری موقوفات باید کارشناسی شود
و موارد در کارگروه ها مطرح و اصالح شود.
همچنین کامیاب پور اشاره کرد که ،مازاد
درآمد موقوفات می تواند هزینه امور دینی
شود و با این بحث های متعدد مالی در این
زمینه دکتر اسفندیار اختیاری با بیان آنکه
تمام جامعه ما میلیاردر است ولی از آن
بهره نمی برد و به نوعی گدایی می کند ،از
نمایندگان انجمن ها علت جذب نشدن این
درآمدها را جویا شد.
در این نشست همچنین ،دالیلی چون دوره ای
بودن انجمن ها ،تخصص نداشتن هموندان آنها
به امور اوقافی ،عدم نیروی اجرایی عالقه مند،
عدم پیگیری انجمن ها ،عدم مدیریت درست و
رودربایستی با جماعت متصرف از جمله دالیل
عدم رسیدگی به موقوفات ذکر شد .همچنین
پیشنهاد شد با در نظر گرفتن حقوق مکفی برای
کارمنداناموراوقافیوداشتنمدیرالیقوکارآمد
بههمراهوکالیمناسبمواردپیگیریشود.
همچنینپیشنهادشدتاکمیسیونیدریزدتشکیل
شودتامشکالتوقفییزدرابهصورتگروهی
پیگیریکندونتیجهدرکارگروهارائهشود.

تشکیل گروه ها و کارگروه ها در  4سال اخیر از
جمله اقداماتی بود که از سوی نماینده زرتشتیان
در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت ،
تشکیل این کارگروه ها دیدگاه های موافق و
مخالفی را داشت  .اما اینکه واقعیت تشکیل و
لزوم آن چه بوده  ،موضوعی است که در زیر به
آن پرداخته می شود :
در سده های اخیربا تغییر دیدگاه اجتماعی،
ساز وکارهای جدیدی برای هماهنگی
بیشترامور شکل گرفت .در این راستا ،تغییر
رویکرد «کدخدایی» به «انجمنی» نمونه ای از
این تحولاست که برخاسته از افزایش درصد
مشارکت اجتماعی است .در نظام «کدخدایی»
یک فرد و در حالت ایده آل ،تنها با یک
مشورت گروهی ،تصمیم گیری های کالن
انجام می گیرد؛ بنابراین  ،ریسک نتیجه گیری
افزایش یافته ودر برخی مواقع حتی غیر قابل
جبران است.
با تشکیل انجمن ها ،به عنوان یک نهاد
دموکراسی ،مشارکت در تصمیم گیری وگاه
مناسب ،مشارکت در اجرا نیز

حتی در شرایط
افزایش می یابد .این نهادها کارآیی خود را
در بیش از یک قرن به نمایش گذاشته اند و در
مواقع ضروری مشکالت اساسی را حل کرده اند.
ش کلیدی در این نوع ساختارها ،چگونگی
پرس 
ارتباطبیناینانجمنهاست؟ایننکتهبدینسبب
مطرح می شود که حلقه های گسسته محله ها ،
شهرها و گاهی صنفها در دنیای مدرن
نیاز به هم اندیشی و همازوری دارند
تا به خواسته هایجامع و برون
سازمانی ،پاسخی درست داده
3
شود.
در راستای دستیابی به این هدف
در دو دهه گذشته ،بسته
به شرایط ،تشکیل نشست
انجمنهای سراسر کشور در
دستور کار قرار گرفته است .این
نشست ها گاه با هزینه های سنگین
ویا حتی با دستورجلسه نا معین و بی هدف
تشکیل می شد و از هدف اصلی خود که همان
هم اندیشی هماهنگ بود ،دور می ماند .ایجاد
هماهنگی میان انجمنها بهانهای شد تا نهادی
با ساختار مدیریت هرمی ،شکل گیرد که ابزار
چندان مناسبی برای تحقق این هدف نبود.
در چهار سال گذشته ضمن باز بینی اهداف و ارائه
تعریف مجدد ،با بهره گیری از علم مدیریت و
تجربه بین المللی ،نشست گروهی انجمنها
با تمرکز بر دستورجلسه وایجاد یکپارچگی
درتصمیم گیری ها ،با فرهنگ سازی و تاکید بر
تفکر گروهی و تعهد طرفین تشکیل شده است.
در این راستا برای مشارکت تخصصی افراد،
کارگروه های خاصی شکل گرفت تا هنگامی
که اجرایی شدن تصمیمی در دستورکار قرار
می گیرد ،کمیته های اجرایی تشکیل شوند و
به بحث و بررسی موضوع مربوطه بپردازند .در
این مجموعه،کمیسیون ها نیز به عنوان نهادهای
هماهنگی استانی با اقدامات موثر خود مورد
پذیرش انجمن ها قرار گرفته اند.
نمونههایآن را در تشکیلکمیسیون دینی استان
یزد و تاثیرآن در تشکیل کالسهای دینی
یکپارچه می توان دید.دیگر نمونه اجرایی آن
کمیته بازسازی پیرسبز است که در حال حاضر با
عنوانکمیتهفنیزیارتگاههاومکانهایفرهنگی
فعالیتمیکند.
این روش تا رسیدن به بالندگی راهی طوالنی
را باید طی کند ،راهی که همت و دیدی
فراسازمانی می طلبد .باید باورداشت که پیشرفت
یک انجمن با پیشرفت دیگر سازمان ها گره
خورده است .باید اعتماد داشت که برنده -برنده
عمل کردن مسیر روشنی را خواهدگشود.
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شدند.
مدال نقره برای نوجوان زرتشتی
مازیار شهریاری ،نوجوان زرتشتی مدال نقره
المپیاد نجوم کشوری را از آن خود کرد
در امتحانات المپیاد نجوم ،امسال مازیار
شهریاری جزو  20نفر نخست برگزیده این
رقابت ها قرار گرفت و مدال نقره گرفت.
المپیاد نجوم یکی از سخت ترین المپیادهای
علمی به دلیل وجود درس های تحلیل و
ریاضیاتی است .
انتخابات ترمیمی انجمن شریف آباد
برگزار شد
انتخابات ترمیمی گردش  25انجمن زرتشتیان
شریف آباد اردکان یزد برگزار شد.
پس از شمارش آرا ،آقای رشید دهموبد به
عنوان هموند اصلی و آقایان مرزبان قدیر و
داریوش کاموسی به عنوان اعضای جانشین
هیات مدیره انتخاب شدند.

موقوفات ،دارایی های ماندگار جامعه هستند

ساختارهای جدید ،
تجربه های جهانی

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

جشنواره موسیقی زرتشتیان  3و 4
آذرماه در تهران ،با حضور هنرمندان
عالقه مند به موسیقی برگزار می شود.
امسال برگزارکنندگان همایش موسیقی
تصمیم گرفته اند تا در دوازدهمین سال،
همایش را به جشنواره تبدیل کنند و در همین
راستا جشنواره دوازدهم را در بخش های
گروه نوازی ،تک نوازی ،پژوهش ،آهنگ
سازی و آواز ویژه برپا می کنند.
همچنین ،کانون دانشجویان زرتشتی از
هماهنگی های به عمل آمده برای اجرای
برترین هنرمندان جشنواره موسیقی زرتشتیان
در جشنواره موسیقی فجر خبر داده است.
پیش از این نیز زمان نام نویسی تا  20مهر ماه
اعالم شده بود که این زمان تا پایان مهر تمدید
شده است و شرکت کنندگان برای نام نویسی
و تحویل نمونه کارها و آثار خود تا  30مهر
ماه فرصت دارند.
بنا بر اعالم برگزار کنندگان از همه گروه های
موسیقی در تاریخی که از سوی کانون اعالم
می شود ،تست صدا گرفته می شود و همه
گروه ها باید فایل تصویری از اجرای خود را
همراه با فرم ثبت نام تحویل دهند.
همچنین کارهایی که با محوریت شاهنامه
و آثار فاخر ایرانی اجرا شوند جایزه ویژه
ای دریافت خواهند نمو د و از نفرات برتر
بخش های مختلف بر اساس رای هیات
داوران نیزتقدیر می شود .
بر اساس برنامه های پیش بینی شده  ،مقاالت
ارائه شده نیز از سوی کانون دانشجویان
زرتشتی منتشر می شود.

در دومین کارگاه وقف عنوان شد:

مروری بر کارکرد دوره هشتم مجلس()2

تاریخچه کشتی
(بخش پایانی)

دهمین دوره مسابقات جام رستم  ،به
یاد جوان درگذشته شادروان رستم
اخوی جو در رشته فوتبال و در
باشگاه مزدیسنا خرمشاه برگزار می
شود.
این مسابقات در ابتدا توسط گروه رهپویان
رستم و با حمایت مادی انجمن خرمشاه در
سال 1381برگزار شد و بعد ازآن خانواده
شادروان اخوی جو مسئولیت اجرایی این
مسابقات را به عهده گرفتند.
به گفته فرشید اخوی جو برادر روانشاد رستم
در مراسم قرعه کشی تصمیم اولیه این بوده
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سبزی «جام سده»
در زردی پاییز شیراز

که این مسابقات به مدت ده سال برگزارشود
اما امیدواریم که در سال های آینده نیز این
مسابقات ادامه داشته باشد.
امسال جام رستم در رده های نوجوانان ،
بزرگساالن وپیشکسوتان انجام شد و در این
دوره 5 ،تیم در رده نوجوانان و  13تیم در
بزرگساالن و 3تیم نیزدر رده پیشکسوتان
حضور خواهند داشت.قرعه کشی این
مسابقات در روز  26مهرماه انجام شد و
هفته نخست این دیدارها در روزهای 28
و 29مهرماه درباشگاه مزدیسنا خرمشاه و با
 6دیدار انجام می شود.
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عصر روزهای تعطیل پاییزی شیراز
حال و هوای دیگری دارد .این
روزها همکیشان شیرازی در حال
سپری کردن نوزدهمین دوره جام
سده هستند .جامی که  18سال پیاپی
روزهای تعطیل ،خیلی ها را به بهانه
ورزش گرد هم می آورد.
به هجده سال قبل برمی گردیم ،سال 1371
تعدادی از دانشجویان ساکن شیراز تصمیم
گرفتند جامی ورزشی را آغاز کنند .آن هم در
دورانی که نه امکانات ورزشی آنچنان چشمگیر
بود و نه ورزش در سطح حرفه ای .پس تصمیم
بر این شد که ،وسایل ورزشی مورد نیاز هر
رشته به عنوان جایزه خریداری شود و نفرات
برگزیده نیز برخالف دیگر مسابقات ،جوایز
خود را برای استفاده همگان اهدا کنند .این
چنین بود که نخستین دوره جام سده کار خود
را آغاز کرد.
دانشجویان و سربازان ساکن باغ وقفی در دهه
هفتاد کسانی بودند که این جام را شکل دادند
کسانی که شاید االن دیگر در شیراز حضور
نداشته باشند ولی در هر تعطیلی پاییز باغ وقفی ،
یادگار آنان را نظاره گر هستیم .جامی که هر
سال به همت اعضای کمیسیون ورزش و کلیه
همکیشان ساکن شیراز برگزار می شود وزمان
آغاز آن پس از جشن مهرگان است و قبل از
جشن سده نیز به کار خود پایان می دهد.
در این هوای سرد و فصل مدرسه و درس و
امتحان  ،باغ وقفی نه تنها سکوت پاییز را باور
ندارد بلکه پر شور و هیجان تر از روزهای دیگر
سال است.درجام سده  ،نوجوانان ما فرصت این
را دارند که از بزرگان این عرصه بیاموزند و

توانایی های خودشان را امتحان کنند .مسئولیت
پذیری ،بردباری ،همکاری ،برنامه ریزی و ...
را می آموزند تا در جام های بزرگ تر و حتی
زندگی از آموخته هایشان بهره ببرند.
در طی این سال ها رشته های بسیاری به مجموعه

وجود تیم های قوی و حرفه ای سطح کیفی
مسابقات را باال برده بود .زیاد بودن بازیکنان،
روی کار آمدن نیروی جدید و پرانگیزه بودن
بچه ها همه و همه باعث شد تا شاهد رقابت
های سالم و کاملی باشیم.

مسابقات جام افزوده شده است  .رشته هایی که
گاه به علت حرفه ای تر شدن برخی بازیکن ها و
گاه به علت نبود تعداد نفرات کافی کنار گذارده
شد و ورزش های دیگری جای آن ها را گرفت.
تاکنون این مسابقات در رشته های بسکتبال،
والیبال ،فوتبال ،دارت ،تخته نرد ،شطرنج ،تنیس
روی میز ،بدمینتون چندگانه نونهاالن و دوی
سرعت برگزار شده است.
در سال های ابتدایی مسابقات تیمی به صورت
قرعه کشی و رده بندی تشکیل می شد اما
امروزه شاهد آن هستیم که تیم ها خودشان
نفرات را انتخاب کرده و سپس نام نویسی می
کنند.با گذشت زمان با روی کار آمدن نیروی
تازه تر و افزایش مهارت بازیکنان بازی ها در
سطح حرفه ای تر برگزار می شود و جدول
بندی ها و برنامه ریزی ها اصولی تر شده است.
شاید بتوان سال  82را نقطه اوج جام دانست.
زمانی که رفاقت ها و رقابت ها صمیمانه تر بود.

از سال  84جام به لطف یکی از دانشجویان
زرتشتی مقیم شیراز دارای نشانی اختصاری
شد و ما در همان سال شاهد یکی از قوی
ترین و باشکوه ترین مراسم گشایش بودیم.
در این سال ها جام شاهد تغییرات کوچک و
بزرگ بسیاری بود ،تغییراتی که حاصل نیروی
با انگیزه و کسب تجربه هایی از دوره های قبل
بوده است و امروزه شاهد جامی هستیم که
حاصل تالش بیشمار افرادی است که در این
عرصه زحمات بسیاری کشیده اند که شاید
دیگر در این شهر و در بین شیرازی ها نباشند.
جام سده برای تمام آنهایی که در این دوره ها
در شیراز بودند پر از خاطرات تلخ و شیرین
است .باشد که بازهم این جام خاطره انگیز
باشد.
با تشکر از آقایان شهرام پوردهی و رامتین
مهربان شهریاری که در گردآوری این
گزارش ما را یاری کردند.

درنخستینماهپاییزوباآغازفصل
تحصیلی جدید فعالیت های
ورزشی در جامعه نیز محدود تر
شده و بالطبع خبرهای پیرامون
مسابقات ورزشی نیز محدودتر
شده است .در مهرماه  ،مراکز
فرهنگی و ورزشی از جمله
مارکار تهرانپارس وآدریان
بزرگ برنامه آموزشی پاییزه
خود را اعالم کردند که در این
بین می توان به کالس های
والیبال و فوتبال و تنیس روی
میز ،دو ومیدانی ،تیروکمان و...
اشاره کرد.

گروه کوهنوردان زرتشتی که فعالیت آنها
در طول سال ادامه دارد در ادامه برگزاری
کالس های آموزشی خود ،ششمین دوره
این کالس ها را زیر نظر مدرسان فدراسیون
کوهنوردی گذراندند .این دوره شامل
فرود آمدن به صورت شن اسکی و پیمایش
سنگ ها با شیب های متفاوت و آموزش
گره زدن های مختلف طناب و ...بود .این
گروه برنامه نیمه دوم سال را نیز طی جدولی
اعالم کرد .در این جدول مجموعا  16برنامه
گنجانده شده که شامل گلگشت وکوهنوردی
سبک وسنگین ویخ نوردی است.
گروه ورزشی ورهرام نیز مطابق برنامه های
همیشگی خود در روز 14مهرماه و در روز
ورهرام ایزد برنامه پیاده روی از آدریان تهران

تا شاه ورهرام ایزد را برگزار کرد که با استقبال
همکیشان روبرو شد.
گروه کوهنوردی آالن یزد نیز برای
روزهای پایانی مهرماه برنامه آموزشی
کوهنوردی را زیر نظر مربیان رسمی برگزار
نمودودرنیمه اول ماه برنامه کوه پیمایی به
منطقه آشستان را اجرا کرد.گروه پارسه
شیراز نیز در مهرماه برنامه کوه پیمایی خودرا
با حضور عالقه مندان شیرازی به سمت
باباکوهی برگزارکرد.
پس از دو ماه ونیم تاخیر باالخره مسابقه فینال
نوجوانان والیبال استان یزد بین دوتیم والیبال
آریا ومردآباد برگزار شد که در نهایت با
شکست آریا ،این تیم به مقام دوم این مسابقات
رسید.

نیم نگاهی به رویداد های ورزشی

مسابقات کشتی تا سال  1318به صورت
پهلوانی با رسم و رسوم خاص ایرانی ادامه
داشت ،اما از این سال به بعد با مطرح شدن
مقررات بینالمللی ،تغییر و تحوالتی در
شیو ه کشتی گرفتن و شکل لباس پوشیدن
کشتیگیران پدیدار شد.
ورزش کشتی با شرایط ،خصوصیات و قوانین
خاص هر ناحیه و منطقه از کشور انجام میشده
است و قواعد و آداب و رسوم محلی هر منطقه
در این رشته ورزشی تأثیر فراوانی داشته است.
از مشهورترین کشتیهای مناطق ایران میتوان
به کشتیهای زیر اشاره کرد:
 -1کشتی لوچو :از ورزش های محبوب
روستاهای مازندران است و چون جایزه
کشتیگیران را بر نوک یک چوب در وسط
میدان آویزان میکنند ،به آن لوچو ،گویند.
جایزه ،قواره پارچه ،شال و ترمه و گاهی گاو
یا گوسفند است که به همان چوب وسط
میدان بسته میشود.
 -2کشتی با چوخه :این کشتی در سراسر
خراسان به ویژه قوچان ،فریمان و اسفراین،
رواج دارد و در فضای آزاد انجام می شود.
 -3کشتی گیله مردی :این کشتی چند صد
سال است که در استان گیالن رواج دارد.
در این کشتی هر جای بدن حریف با زمین
تماس پیدا کند ،شکست خورده است .در
این کشتی ،عالوه بر کشتی گرفتن ،ضرباتی
با مشت نیز وجود دارد و کشتی گیران
گیله مرد تنها یک شلوار تنگ
استفاده می کنند و جایزه آن
گاو ،گوسفند ،پارچه و ...است
و بعد از افتادن حریف ،برنده
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به طرف تماشاچیان میرود و
با پریدن به باال از تماشاچیان
طلب پاداش می کند.
در سال ، 1317حمید
محمودپور ،که دارای تحصیالت
عالی تربیت بدنی از دانشگاه ترکیه
بود ،به تعلیم کشتی در ایران پرداخت.
وی نخستین تشک کشتی از جنس اسفنج
را در دانشسرای تربیت بدنی واقع در دروازه
دولت تهران ،پهن نمود و فنون کشتی آزاد و
فرنگی را آموزش داد .در زمانهای گذشته،
تشک کشتی ،وجود نداشته و به جز گود
زورخانه ،کشتی روی زمین و خاک نرمی
که روی آن میپاشیدند انجام میگرفت.
محمودپور ،پیش از اینکه از تشک کشتی
استفاده کند ،در ورزشگاه امجدیه ،روی چاله
پرش ارتفاع برزنت میانداخت و فنون کشتی
کالسیک را آموزش میداد .در سال ،1318
نخستین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
کشور ،در ورزشگاه امجدیه تهران برگزار
شد .نخستین باشگاه کشتی ،باشگاه سلیمان
خان ،پایین خیابان شاهپور سابق بود .نخستین
تیم کشتی خارجی ،ترکیه بود که در سال
 1326به ایران آمد.
نخستین حضور بین المللی کشتی ایران،
در المپیک  1948بود که مرحوم منصور
رئیسی ،به مقام چهارم رسید .با آشنایی بیشتر
کشتیگیران با فنون کشتی ،افتخارات زیادی
نصیب کشتی ایران شد و بسیاری از قهرمانان
ایران بر سکوهای جهانی ایستادند .عبداهلل
موحد ،غالمرضا تختی ،ابراهیم جوادی ،امام
علی حبیبی ،منصور مهدی زاده ،محمد ابراهیم
سیفپور ،رسول خادم و ....از قهرمانان بنام
عرصه کشتی بودندکه افتخارات فراوانی در
مسابقات المپیک و جهانی برای ورزش ایران
به دست آوردند.

آغاز رقابت های جام شادروان رستم اخوی جو

(بخش نخست)

زندگی ،امروزه سراسر فشردگی است .از
ساعات حضور در محل کار تا در خیابان و
منزل این فشردگی زمان برای همه ملموس
شده است .خانه های آپارتمانی با مساحت های

کوچک و محیط کارهایی که تنها با پارتیشن
تفکیک شده است همگی نشان از فشرده سازی
دارد .در این بین روحیه امروز مردمان نیز با این
فشردگی خسته تر شده است .حال می توان تنها
با تغییرات جزیی ،فشارهای حاصل از این تراکم
را کمتر کرد .فنگ شویی از آن دست کارهایی
است که امروزه در نزد خانواده ها طرفداران
بسیاری پیدا کرده است و بسیاری نیز تحت
عنوان کارشناس ،این دانش را تدریس می
کنند.
فنگ شویی چیست و از کجا
وارد زندگی ما شده است؟
فنگ شویی در واقع یک دانش
محیطی است وریشه های ساده ای
دارد .فنگ شویی به ما کمک می
کند که سالمتی و رفاه را از طریق
تغییر در زندگی و هماهنگی با دنیای
اطرافمان بدست بیاوریم .در فنگ
شویی هرچیزی در اطرافمان روی جسم
وروح و حتی دریافت هایمان اززندگی
وطبیعت تاثیر می گذارد.در واقع مهم ترین
پیام فنگ شویی این است که با طبیعت
زندگی کنیم نه اینکه آنرا برای زندگی خود
تغییر داده ویا از بین ببریم.
بسیاری از ما درباره اهمیت فضاها ومحیط هایی
که در آن زندگی وکار می کنیم مطلع

هستیم ولی از تاثیر نیروهای طبیعت  ،جهت
باد وخورشید ،انرژی های زمین وکیفیت آنها
بی اطالعیم .فنگ شویی به ما این اطالعات
را می دهد وکمک می کند تا با کاربرد
اصولی ،این جریان انرژی را در اطراف خود
افزایش داده وهدایت کنیم .در واقع با این
کار سالمتی وشادابی را در وجود خود چند
برابر کنیم .امروزه در بسیاری از کشورهای
اروپایی وامریکایی از این دانش درانتخاب
موقعیت محل ،چگونگی ساخت ،معماری
ودکور داخلی ساختمان استفاده می شود.
تاریخچه فنگ شویی:
فنگ شویی قدمتی  5هزار ساله دارد ومبدا
آن کشور چین است .عده ای بر این عقیده
اند که در آن زمان ها فردی به نام فو هسی
در دهکده ای به نام لو در کشور چین
زندگی می کرد .در این دهکده رودخانه ای
نیز با همین نام جاری بود که طغیان هرساله
آن ،خسارات بسیاری را به مردم روستا و
محصوالت کشاورزی آنها وارد می ساخت.
این موضوع برای این فرد به یک دغدغه مهم
ذهنی تبدیل شده بود و همچنان می کوشید
تا بتواند برای حل این مشکل راهکاری بیاید
که باالخره یکی از روزها که از باالی کوه
نظاره گر مسیر رودخانه و جریان آب بود،
فکری به ذهنش خطور کرد که براساس آن

نه تنها توانست با تالش های فراوان و ایجاد
تغییری در مسیر رودخانه از طغیان آب و
خسارات ناشی از آن جلوگیری کند ،بلکه
بسیاری از مشکالت دیگر زندگی آن دوران
و پس از آن را حل کند.
پس از گذشت چند سال فو هسی به پادشاهی
رسید و با الهام از همان اصول ،قوانین
جدیدتری را طراحی کرد که در ساختمان
کاخ های شخصی اش به کار گرفته می شد.
به همین دلیل او را پایه گذار فنگ شویی
می نامند ولی با تمام این تفاسیر ،هنوز سندی
قطعی دال بر درستی این جریان وجود ندارد.
سال های بعد از آن نیز امپراتور دیگری به
نام ون ( )King wenراه فو هسی را ادامه
داد و به تالش برای شناخت قدرت های
زمین و انرژی و تکمیل اصول فنگ شویی
ادامه داد.
ساخت بناهای آن دوره به خوبی نشانگر
اجرای قوانین فنگ شویی در مراحل ساخت
و ساز هستند .البته الزم به ذکر است در این
دوران تنها اجازه استفاده کاربردی از قوانین
فنگ شویی خاص درباریان و فقط برای
ساخت عمارت های آنها بود و مردم عادی
از به کار بردن آنها محروم بودند.

سـپیـــد

نسرین خنجری
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فنگ شویی

کامل و حرفه ای را فراهم می آورد و می تواند
به راستی مکانی برای رسیدن به حضور حرفه
ای و مقتدر در عرصه تئاتر کشور باشد.
خانه فرهنگ و هنر انجمن زرتشتیان تهران،
خوشنود است که در نخستین اجرای تئاتر در
سالن سپید این مجموعه ،که هشت شب به
صحنه رفت ،پذیرای حدود  300نفر تماشاگر
بود .این رقم؛ بسیار باالتر از آمار معمول
سالن های نمایشی است و نشانگر شروعی

پرشور است.
امید است که با همت و
یاری دوستداران هنر ،به
ویژه هنر نمایش ،سالن سپید
به شایستگی تجهیز شود تا
بتواند با سربلندی ،از ارکان هنر
نمایش جامعه به شمار آید و همواره
صحنه هنرنمایی هنرمندان و میزبان جمع
پرشماری از تماشاگران عالقهمند باشد.

سـالـــــــن
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روزهای نخست مهرماه امسال ،خانه فرهنگ
و هنر انجمن زرتشتیان تهران ،شاهد نخستین
اجرای رسمی تئاتر در «سالن سپید» این
مجموعه بود؛ نمایشی به نام «یک لیوان آب
سرد ،یک فنجان شکالت داغ» به نویسندگی
و کارگردانی افشین زعیم و بازی هنرآموزان
دوره مقدماتی بازیگری خانه فرهنگ و هنردر
تابستان .1390
نمایش در فضایی رئال جریان داشت و
ماجرای آدم هایی بود که هریک به شکلی و
در لباسی و با حال و هوایی وارد کافه داستان
می شدند و همه شان برای خود یک لیوان آب
سرد و بعد یک فنجان شکالت داغ سفارش
می دادند .این شاید یک جور روزمرگی و
عادت بود که همه به نوعی گرفتارش بودند.
بدین ترتیب این آدم ها سوژه نوشتن نویسنده
یا همان صاحب کافه شدند .کسی که در
ابتدای نمایش درباره هویت و لباس آدم ها از
خود می پرسید و در انتها گویی به جمع بندی
و برداشتی از این موضوع ،نسبت به مشتریان
کافه اش ،آدم های مختلفی که هر روز به
شکلی و لباسی و حالی ،وارد می شوند ،رسید.
این نمایش نسبتا کوتاه بود( 30دقیقه) ،اما
اثری ماندگار از خود به جا گذاشت .درباره
کیفیت اجرا و انتخاب موضوع و بازی ها و
کارگردانی نکته ها بسیارند ،اما آنچه شاید
همه را زیر سایه خود می گیرد ،اهمیت این
موضوع است که با اجرای این نمایش در این
سالن« ،کاری باالخره شروع شد» .در واقع می
توان گفت نمایش «یک لیوان آب سرد ،یک
فنجان شکالت داغ» ،در کنار همه ویژگی
هایش ،ویژگی «آغازگر» بودن را داراست،
آغاز اجرای نمایش حرفه ای در سالن سپید
خانه فرهنگ و هنر.
سالن نمایش خانه فرهنگ و هنر ،در آغاز
تابستان امسال ،پس از یک جابجایی به دلیل
اطمینان از امنیت سازه ای ساختمان ،به همت
اعضای هیئت مدیره و گروه نمایش ،در
محل کنونی شکل گرفت .سقف ،کف و
دیوارها به سنت سالن های بلک باکس(جعبه
سیاه  )Black Boxبه رنگ سیاه در آمد و
سکوهای پلکانی فلزی برای نشستن تماشاگران
ساخته شد .سیستم صوتی و نور موجود نیز به
همت دو تن از خیراندیشان جامعه ،خریداری

و نصب شد وسرانجام نام «سالن سپید» بر آن
نهاده شد.
اما این سالن ،به راستی ،راه درازی برای
تبدیل شدن به یک سالن کوچک استاندارد
در پیش دارد .اکثر کسانی که در این چند
شب بر جایگاه تماشاگران سالن سپید نشستند،
کمابیش این کمبود ها را دریافتند.
 دیوارهای سالن نیازمند عایقکاری صوتیاست ،تا صدای بیرونی مزاحم نمایش داخل
سالن نشود و همچنین مانع انعکاس صدای
داخل باشند تا به اصطالح صدا زیاد نپیچد و
گوش را نیازارد.
 تهویه سالن باید به صورت مناسب تعبیهگردد چرا که در یک سالن نمایش به طور
قطع ،امکان استفاده از کولر آبی یا بخاری
گازی وجود ندارد.
 اتاق یا فضای جداگانه با کاربری رختکنو گریم ،هنوز ساخته نشده است ،چنانکه در
اجرای این نمایش نیز موقتا از سالن کناری ،که
نگارخانه مجموعه است ،بدین منظور استفاده
شد و مسلما در آینده با راه اندازی رسمی
گالری ،چنین امکانی دیگر وجود نخواهد
داشت.
 شاید فنی ترین مسئله موجود ،موضوعنورپردازی سالن باشد .نمایشی که به عنوان
«اولین نمایش» به صحنه رفت ،به دلیل نبود
امکانات ،طراحی نورپردازی خاصی نداشت
و به روشن و خاموش شدنی در ابتدا و
انتهای آن اکتفا شده بود .حال آنکه طراحی
نور ،در دنیای امروز یکی از پرکاربردترین و
شگفتیآفرینترین بخش های طراحی صحنه
به شمار می رود .برای سالن کوچک ما نیز،
حداقل چیزی که الزم است ،وجود یک شبکه
فلزی در سقف صحنه برای نصب پروژکتورها
ویک اتاقک کوچک در ته سالن ،پشت
صندلی تماشاگران ،برای دستگاه های کنترل
نور است.
هرچند سالن سپید با عرض کم و عمق
محدودش سالن کوچکی به شمار می رود ،اما
اگر موارد آمده به عنوان کمبود این سالن ،رفع
گردد ،و درواقع با طراحی و تجهیز درست
آن ،می توان از آن به عنوان سالنی مناسب یاد
کرد که به نوعی دارایی هنرمندان جامعه مان به
شمار می آید .چنین مکانی ،امکان اجراهایی
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وقتي كسي چيزي به ما مي دهد از او
سپاسگزاري مي كنيم .تشكر وسپاسگزاري
يعني ارزش آنچه كه به ما داده شده است
را مي دانيم و البته به قول قديمي ها شكر
نعمت  ،نعمتت افزون كند .
سپاسگزاري از داده هاي اهورامزداجزيي
از همه جشن هاي ماست؛ اما از ميان جشن
ها،گهنبارها در سپاسگزاري از داده هاي
نيك اهورايي جايگاه ويژه اي دارد  .در
گهنبارها ستايش و آفرين مي گوييم به داده
هاي اهورامزدا و با داد و دهش در واقع
قدرداني خود را نشان مي دهيم  .در بندهش
آمدهاست« :اگر کسی در سال یک بار به
گهنبار برود بر کارهای نیکی که کردهاست
افزوده خواهد شد ».
گهنبارها با پیشه دیرینه زندگی ایرانیان گره
خورده است و با کشاورزی و دامداری و
زندگی کشاورزی پیوند بنیادین دارند  .هر
کدام از گهنبارها ،برابر با زمانی است که
دگرگونی هايی برای کشاورزي و دامداري
روي میدهد و این دگرگونی ها با جشن
و شادي گرامي داشته مي شوند .
اولين چهره ،گهنبار ميديوزرم
است كه در ميان بهار برگزار
مي شود يعني زماني كه
گياهان جان تازه گرفته اند .
چهره دوم  ،ميديوشهم است
كه در ميان تابستان برگزار
مي شود و در اين زمان
علوفه را بايد درو كرد  .پيته
شهم سومين چهره گهنبار
است كه در پايان
تابستان برگزار مي
شود و هنگامي
است كه بايد
6
گندم را درو كرد
 .در چهارمين چهره
كه در پاييز است و اياسرم
ناميده مي شود  ،گله ها از
چراگاه بازمي گردند و در
همس پت ميديم گاه كه آخرين
چهره گهنبار است و در روزهاي
پاياني سال برگزار مي شود  ،صداي
پاي بهار شنيده مي شود .
جالب است بدانيم كه شكرگزاري از
فراواني نعمت و محصول پربار در بسياري
از فرهنگ هاي دنيا وجود دارد .در
سراسر جهان در زمان برداشت محصول يا
بزرگداشت يك غذاي خاص  ،مراسمي
برگزار مي شود .اين جشن ها در گوشه
و كنار دنيا آیین های كم و بيش مشابهي
دارند  .در بسياري از آنها خانواده ها به دور
هم جمع مي شوند  ،غذايي ويژه تهيه مي
شود  ،بازي يا رقص برگزار مي شود تا همه
شاد باشند  ،به نيازمندان كمك مي شود و
مهمتر از همه دعاهايي براي سپاسگزاري از
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خدا خوانده مي شود .
در ادامه با گوشه اي از مراسم سپاسگزاري
در ساير كشورها آشنا مي شويم .اين
ويژگي هاي مشترك در مردم ساير كشور
ها ما را به هم نزديكتر مي كند .
انگلستان
در انگلستان نزديكترين زمان پيدايش ماه
كامل به زمان اعتدال پاييزي،
«ماه برداشت» ناميده مي
شود و در مراسم سنتي
باستاني ،جشنواره هاي
برداشت محصول در

كند .مراسم اصلي  ،مراسم بسيار ديدني از
تلفيق نور در پايان جشن آتش بازي برگزار
مي شود .
اياالت متحده آمريكا
مراسم «جشن شكرگزاري» در چهارمين
پنجشنبه نوامبر برگزار مي شود  .اين مراسم
از سال  1863آغاز شد  .جشن شكرگزاري
يكي از  6تعطيالت مهم آمريكا
محسوب مي شود .اين جشن
به منظور سپاس از خداوند
برگزار مي شود و
مراسم با دعاي

نزديكترين يكشنبه
به ماه كامل برگزار مي
شوند  .امروزه جشن برداشت
محصول كه در انتهاي فصل
خرمن برگزار مي شود ،در مناطق
مختلف بريتانيا به شكل هاي گوناگون اجرا
مي شود .
آرژانتين
«فستيوال برداشت انگور» يكي از مهم
ترين جشن هاي آرژانتين است و هر ساله
گردشگران بسياري را به خود جذب مي
كند  .اين فستيوال در هفته اول ماه مارچ
برگزار مي شود  .در اين جشن كه پيشينه
آن به قرن هفدهم باز مي گردد ،موسيقي
محلي نواخته مي شود و رژه اسب ها و
رقص ،جمعيت زيادي را به خود جلب مي

شكرگزاري آغاز مي
شود .جمع شدن همه
افراد خانواده و پختن بوقلمون
و كمك به نيازمندان از رسم
هاي اين جشن است.
چين
جشنواره « نيمه پاييز « يا» جشن ماه»  ،جشنواره
پرطرفداري است كه در چين  ،كره و ويتنام
جشن گرفته مي شود  .پيشينه اين جشن به
سه هزار سال پيش و دوران پرستش ماه در
زمان سلسله شانگ بر مي گردد  .اين جشن
در مالزي ،فيليپين و سنگاپور به نام جشن
« كيك ماه» معروف است  .در اين روز
دوستان و اعضاي خانواده دور هم جمع مي
شوند تا برداشت محصول و پيدايش ماه نو
را جشن بگيرند .حمل فانوس هاي روشن

روي برج ها و فرستادن فانوس هاي روشن
به آسمان  ،جمع آوري قاصدك و تقسيم
آنها بين اعضاي خانواده از رسم هاي اين
جشن است .اين جشن يكي از مهم ترين
تطيالت تقويم چيني است .
كره
در كره جشني سه روزه به نام « جشن
چاسيوك» برگزار مي شود و بيشتر مثل
جشنواره هاي برداشت محصول در پاييز
است .مردم كره در اين جشن به شهر هاي
اجدادي خود مي روند و غذاي محلي را با
هم تقسيم مي كنند .مردم در اين روز براي
احترام به اجداد نزديك خود  ،صبح زود به
معابد مي روند و آنجا را از آلودگي پاك
مي كنند .
جزيره باربادوس
«جشن برداشت محصول» در جزيره
باربادوس از سال  1688ميالدي در دوران
كشت نيشكر آغاز شده است و شامل
آواز خواندن و رقص است .اكنون جشن
برداشت محصول به بزرگترين جشن ملي
اين كشور  ،مشابه كارناوال هاي
برزيل و ترينيداد  ،تبديل شده
است .
در ايران هموطنان ما در نقاط
مختلف كشور جشن هايي
مشابه برگزار مي كنند.
جشن برداشت در سيستان ،
جشن برداشت گيالس در
استان قزوين  ،جشن خرمن
در استان هاي گيالن و
مازندران و گلستان نمونه
هايي از شكرگزاري و شادي
و سپاس براي نعمت زمين
است كه هنوز هم پس از سال
ها برگزار مي شوند .اين جشن ها
نيز همانند گهنبارها با دور هم جمع
شدن خانواده ها و شادي و شكرگزاري
همراه است .
بدين ترتيب در سراسر دنيا جشن هايي براي
سپاسگزاري از داده هاي خداوند برگزار
مي شود و گرچه نحوه برگزاري جشن
در هر سرزمين مطابق باورها و فرهنگ
مردم آن منطقه است اما همگي نشان
دهنده سپاسگزاري از نعمت هاي خداوند
است .البته شايان توجه است كه بسياري از
فرهنگ ها  ،اين جشن ها را بزرگ برگزار
مي كنند و جهانگردان بسياري را به سوي
خود جذب مي كنند .
در شش چهره گهنبار كه جشن هاي
آفرينش هستند  ،درود و ستايش و آفرين
به همه آفريده هاي مزدا اهورا فرستاده مي
شود  .در گهنبارها با داد و دهش  ،با نيايش
و شادي  ،قدرشناسي خود را نسبت به
اهورامزدا نشان مي دهيم و داده هاي نيك
او را سپاس مي گوييم .

دربمهر کـهن؛
راه چینـه هایی تـا ...
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کوچه اصلی را ادامه میدهی و در میانه آن از فاصلهای بوی اسپند و عطر خوش کندر تو را
بر آن می دارد تا نفست را تا عمق فرو ببری و مشامت پر شود از بوی خوش .در آهنی سبز
رنگ نیمهبازی است که جلوی آن را آب پاشیدهاند و این روشنای آب است که گویی نشانی
است از خوشامدگویی .وارد می شوی ،طنین اوستا گوش هایت را پر میکند ،ردیف پلههایی
را پایین میروی همه در سکوتی لبریز زمزمه دعا و نیایش ،با موبدی که گاهنبار خوانی می
کند همراهی میکنند و همازور میشوند و پس از پایان گاهانبارخوانی همه از برکت سفره
گاهانبار بهره میگیرند.
سماور میجوشد و زنان در آشپزخانه مشغول پختن آش و درست کردن سیروگ .هر ماه در
این مکان کسانی گاهانبارخوانی را عهدهدار می شوند و کسانی نیز به شادمانی سپاس بر آن
خواستهای که روا گشته دیگران را به آشی گرم و سیروگی خوش عطر مهمان می کنند.
سفرهای برای این روز گسترده است ،پلههایی را باال می روم و نگاهی به سبزی مورد و شیرینی
و آینه میاندازم و در دل دعایی میکنم.
وارد میشوم.
درگاهی اتاقی که جایگاه آتش است آنقدر کوتاه است که باید دوتا شوی و سر فرو آری تا
وارد شوی .اتاقی است کوچک که چهار دیوارش را دوده به سیاهی کشانده ،کم نور است و
در وسط اتاق آتشدانی هست استوانهای شکل که رویهاش را با گچ پوشاندهاند و آتشی سرخ
گون شعلهور است که هرم و بوی خوشش فضا را پر کرده است .میایستی مکثی میکنی و
گویی این فضا تو را در جذبهاش به آغوش گرفته .اوستا می خوانی و دعا میکنی .پر میشوی
از زمزمه خواستههایی که اینجا همه از سر نیاز و صدق تمنا میکنند.
برمیگردی و پایین پله ها زنان گرداگرد میزی نشستهاند و از گشایشی که در زندگی پیر
خارکن و دخترش روایت شده می گویند و هر یک به آرزویی با آری گفتنی گواه میشوند
بر این همه گشایش و میخواهند مشکل گشاییشان را و بعد هر یک مشتی را از آجیل
مشکلگشا پر میکنند.
انتهای سالن پشت پنجرههای بزرگ حیاط که نور این فضا را تامین میکند سنگ نبشتهای است
با این مضمون که در این مکان در دوران سلطنت ناصرالدینشاه قاجار توسط خیراندیشی به
نام روانشاد شهریار پوالد از سوی روانشاد مادرش فیروزه خسرو ،آدریانی را برای بهرهمندی
همکیشان از آب چاهی که در این مکان وجود داشته در سال  1218هجری بنا کرده است.
وارد حیاط که میشوی درخت چناری بلند قامت را در میانه میبینی که هنوز باید قد برافرازد
تا مگر شاخسارش از دیوار سر بزند و اینجاست که با توجه به قامت افراشته این تکدرخت
چنار کهنسال و پلههایی را که باید از ورودی این مکان پایین بیایی تا به چرخ چاهی که پایین
پلههاست برسی به عمق این مکان نسبت به سطح زمین پی میبری و از این روست که در همان
سنگ نبشته واژه «حفر» برای بنای این مکان به کار رفته .اتاقی که جایگاه آتش است نسبت به

کل بنا باالتر قرار گرفته است و برای وارد شدن به آن باید سر را خم کرد که شاید نشانی باشد
بر قدری که بر آن نهادهاند.
این مکان را در عام ،به دلیل تعداد پلههایی که باید از ورودی به عمق بیایی و از آنجا به باال
بروی تا مکان آتش ،دربمهر «راهچینه» می نامند اما به نام دربمهر کهن به شماره 14837از سوی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد در فهرست آثار ملی ایران به
ثبت رسیده است و بنا بر این ثبت هرگونه دخل و تصرف در این بنا جرم شناخته شده است.
از سالهای دور افراد زیادی مسئولیت نگهداری این زیارتگاه و آتشبندی آن را عهدهدار
بوده اند از جمله روانشاد موبد رستم نسیمی که کلیددار و آتشبند این مکان بودند،
همچنین موبدان خدارحم اورمزدی ،رستم کاووسیانزاده ،شهریار خدایاری ،شابهرام
پورنارنجی و تا چندی پیش از اینکه بیماری ،بانو شیرین مژگانی را از این مکان
دور کند ایشان این مهم را انجام میدادند.در حال حاضر نیز خانواده ایشان به
انجام امور دربمهر می پردازند.
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مکان هر ماه به روز ورهرام جایی است دلنشین که میتوان آرام شد و امید
یافت .اینجا مکانی است که روایتها از آنچه ما معجزه می نامیم دارد ،از شفای
بیمار تا التیام درد و گشایش مشکالت ،که در نوشتار نمیگنجد و باید شنید.
این به جز بنای آدریان که متعلق به دوره قاجار است بنای دیگری نیز در سمت
حیاط قرار دارد که بنا بر سنگ نبشته موجود در حیاط که متاسفانه به دلیل بی
توجهی در طول زمان فرسوده شده است قدمتی بیشتر دارد.
اینجا مکان مقدسی است که از دستاویز بدمنشان ایمن مانده و ساختار قدیمیاش حفظ
شده است و ای کاش اگر برای حفظ و بازسازی این مکان در آینده تدبیری اندیشده شد،
اصالت این بنا را با سنگهای مرمر و دیوارهای گچبری شده و آتشدانی با شعلههای آبی رنگ
امروزی نکنیم!!هرچند که حرمت این حریم را قوایی برتر نگهبان است.
اینجا دربمهر کهن است و به روز ورهرام پر میشود از طنین ستایش و سپاس.اینجا مکانی دیگر
است آرام ،امن ،پاک و جایی است که هوایش تو را به یاد کالم سهراب میاندازد که میگفت:
و خدایی که در این نزدیکی است.
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یزد .در امتداد خیابان سلمان که مسیر را ادامه میدهی می رسی به کوچهای به نام «کاردی»
داخل کوچه که میروی انگار دروازهای است به بخش قدیمی دیگری از این شهر ،چند باب
دکان قدیمی زیر طاقی بازمانده از ساباطی فرو ریخته را که رد میکنی ،روبرویت کوچهای
باریک و طویل و پلکانی را میبینی که با ورودی مدرسه قدیمی شرف ( اشرف سابق) بنبست
شده است در اینجا روزگاری صدای هیاهوی شادمانه دخترکان که این پلهها را با شوق طی
میکردند ،طنین انداز بود و حاال مدرسه به خلوتی دلگیر تبدیل شده که جز سکوت صدایی
و جز زباله نمایی ندارد .راه را ادامه میدهی میرسی به کوچه آشتیکنان ،گذری مسقف،
باریک و طویل که هرگز قهر و کینه به آن راه ندارد چرا که دو نفر بیتفاوت نمیتوانند در
عرض بسیار کم آن از کنار هم عبور کنند.

گذری بر موسیقی ساسانیان

خسروانی ساخته بود ،چنانکه هر روز نغمه ای نو
موسیقی و هنر دوران ساسانیان چنان در خور نام
مینواخت و قول او برای استادان فن قانون مطلق
ایران و ایرانی بوده که در هیچ دوران دیگری
بشمار می رفت و دیگران همه خوشه چین خرمن
چنین نمادهای هنری و موسیقایی را نمیتوان
ذوق او بودند.
یافت .نه تنها موسیقی بلکه ،در کنار آن هنر رقص
بنابرآنچه گذشت،دستگاههای موسیقی منسوب
هم در آن دوران متداول بوده است .نوشتههاي
در کنار او زنانی که به نواختن چنگ ایستادهاند به باربد مرکب از هفت خسروانی و سی لحن و
تاريخي و همچنين کشف اشیاء گرانبهایی از
 ۳۶۰نغمه بوده که با ایام هفته و سی روز ماه و
دیده می شوند.
اين دوره مانند جامهاي نقرهاي و موزاييكهاي
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نام شمار زیادی از سازهای موسیقی در رساله  360روز سال ساسانیان تناسب داشته است ،پنج
به دست آمده از نقاط مختلف بهویژه بيشاپور
توریا
پهلوی «خسرو و غالمش» بیان شده است که از روز کبیسه را نیز بشمار نیاوردهاند.
(شهر شاپور اول) كه منقوش به رقص بانوان (جام
نقرهاي ساساني) و بانوي چنگنواز (موزاييك متداول بوده اند ،سازهایی که می توان آنها را جمله آنان عود عندی موسوم به ون و عود متداول می توان به جرات گفت که ریشه گام های امروز
موسوم به دار ،بربط (بربوذ) ،چنگ ،تنبور ،سنتور مشرق زمین را نیز باید از موسیقی زمان ساسانیان
پيدا شده از بيشاپور)،گواهی است بر این مادر سازهای امروزی موسیقی ایرانی دانست.
موضوع ،تا آنجا که کشیشان و روحانیان بزرگ عود ،نی ،تنبور ،مزامیر و چنگ از سازهایی است موسوم به کناره ،نی و قره نی موسوم به مار و طبل دانست.
از درخشش خنیاگری در ایران عهد ساسانی
مسیحی از امپراتوری رم شرقی برای فراگرفتن که در آن دوران متداول بوده و در هر بخشی از کوچکی به نام دمبلگاست.
کشور نیز همچون این زمان موسیقی خاص آن خنیاگران به خاطر جایگاهی که در دربار و شواهد بسیاری در دست است .آنچنان که گفته
موسیقی ایرانی به پایتخت ایران می آمدند.
تردیدی نیست که موسیقی دانانی همچون باربد ،خطه و ساز مربوط به آن به کار می رفته به طور جامعه داشتند رقابتی تنگاتنگ برای جلب نظر اند اردشیر بابکان ”خنیاگران“ را در طبقه سوم
نکیسا ،رامتین و بامشاد بنیان گذار موسیقی ایران و مثال ،مردم خراسان بیشتر سازی را در موسیقی به دربار و شخص پادشاه داشتند و شاید همین مملکت قرار داده که با پزشکان ،دبیران ،شاعران
عرب آن روزگار بودند .مدارکی نشان ميدهد کار می بردند که هفت تار داشته و آن را زنگ خود سببساز ارتقا و پیشرفت موسیقی آن زمان و اخترشناسان در یک طبقه اجتماعی قرار داشته
كه در زمان ساسانيان موسيقي بسيار غني بوده و (رنج) می خواندند ،اما مردم ری ،طبرستان و دیلم بود .گویند که نوازنده خاص دربار (سرکش) اند .در شرح دیگری درباره تقسیم بندی جامعه به
در جامعه منزلتی بس شايسته داشته است ،چنانكه تنبور را دوستتر داشتند و این ساز نزد همه مقدم مقام بسیار نیکویی داشت و زمانی که دریافت هفت رده (این نیز به اردشیر منسوب است) آمده
شاگردش ،باربد ،چیره دست تر از او مینوازد ،است که یک رده به آوازه خوان ها و خنیاگران
در آيين مزدك كه در زمان كواد (قباد) پدید بر دیگر سازها بودهاست.
آمده ،موسيقي به عنوان يكي از نيروهاي معنوي می توان برای کشف بیشتر حال و هوای هنر او را که جوانی بیش نبود در خفا نگاه داشت تا و نوازندگان تعلق داشته است .در درون این
چهارگانه شعور ،عقل ،حافظه و شادي برابر موسیقی آن زمان به نگاره ها و نقوش برجا مانده نوای سازش به گوش دربار و درباریان نرسد و طبقات ،درجات متمایزی وجود داشته ،به طوری
خداوند جل وهگر بوده .اين چهار نيرو به ياري همچون طاق بستان نظری افکند که گویی در آن او در مقامش بماند .از اینرو ،باربد ،شب هنگام که یک نوازنده درباری درجه دوم حق داشته از
شش وزير ،امور عالم را اداره ميكردند و وزيران دوران چنگ ،ساز نخست موسیقی ساسانی بوده بر درختی رفت و آنجا ماند تا سحر که شاه به همراهی کردن یک آوازه خوان درجه یک حتی
ميان  12روح در حركت بودند كه يكي از آنها است .دیگر سازهایی که مطابق آثار آن زمان باغ شاهی رفت ،بر روی سبزی درخت چنان اگر به فرمان شاه بود ،سرپیچی کند.
در عهد پرویز وجود داشته ،عبارتند از :شیپور ،سبز نواخت که نوای سازش در دل خسرو نیک از آنجایی که مساله اصل و نسب در این رده
خواننده و سراينده موسيقي است.
می توان چنین گفت که الزمه آن آیین و مذهب تنبور و نی که روی بعضی از ظروف نقره تصویر نشست و از آن پس او در بارگاه پادشاه جایگاهی اهمیتی نداشت ،شایستگی و گذراندن آزمون
های سخت حرفه ای با اثبات کمال هنری می
واال یافت.
ساز و موسیقی بوده و مدارج معنوی و شعوری نوازندگان نی دیده میشود.
آن با نردبان موسیقی و هنر طی می شد .به طاق بستان ،یکی از آثار ارزشمند دوره ساسانی در برهان قاطع ،نام سی لحن که باربد برای بزم توانست به باالتر رفتن مقام خنیاگران و نوازندگان
عالوه مسلم است كه موسيقيدانان ،خوانندگان است که در پنج کیلومتری شمال شرقی شهر خسرو پرویز ساخته آمده است و با مختصر بینجامد .اردشیر بابکان طبقات مختلف موسیقی
و نوازندگان در دربار شاهان و شاهزادگان کرمانشاه بر پهنه کوه نقش بسته است .این طاق اختالفی نام آنها در خسرو و شیرین نظامی نیز دانان را به خوبی می شناخت و برای هریک قانون
ساساني منزلتي شايسته داشتند ،چنانكه که در آب زالل چشمه جاری از دل کوه دو ثبت است .ثعالبی اختراع خسروانیات را به باربد ویژهای وضع کرده بود .انوشیروان در رعایت
در گشایش سدي بر روي رودخانه چندان جلوه گر است ،در میان درختان سربه نسبت داده و گوید «در این زمان هم مطربان در قانون و حقوق هنرمندان سعی آشکار داشت و
دجله ،موسيقيدانان همرديف فلک کشیده ،روح هر تماشاگر را به دورانی بزم ملوک و سایر مردمان مینوازند ».در واقع کلمه بهرام گور خود چکامه سرایی چیره دست بود.
با تشویق و حمایت دربار ساسانی از موسیقی
فرمانداران (ساتراپ) از سوی می برد که غریو پیروزی سرداران سپاه با صدای خسروانی بر یک دستان اطالق نمی شدهاست.
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شیپورها و هیاهوی گروه های شکار سلطنتی اختراع خسروانی را به نکیسا که یکی از دانان ،مردم نیز بهتدریج به موسیقی عالقهمند
خسروپرويزدعوتميشدند.
در همان دوران طالیی است که ساسانی همراه با نغمه های چنگ ،دف ،مزامیر و رامشگران عهد خسرو پرویز است و نظامی شدند ،به طوری که در این دوره موسیقی دانان از
گنجوی و خواجه سلمان که بعضی نویسندگان رفاه و احترام بسیاری برخوردار بودند .نام نخستین
همچون باربدی سیصد و شصت نی تمام کوه و دشت را پر طنین میکرده است.
موسیقیدان بزرگ ایرانی از قبیل باربد ،نکیسا،
نغمه خسروانی را با نام های تصویر پادشاه سوار بر اسب در حالیکه یکی از دیگر ذکری از او کردهاند ،هم نسبت دادهاند.
گوناگون برای هر روز سال ساخته خدمه چتر پادشاهی بر سر او گرفته حک شده عوفی از نوای خسروانی نام بردهاست و ظاهرا ً بامشاد و رامتین ،همچنین نام بسیاری از الحان
و می نوازد .که از این نواها تعدادی است و در برابر او زنان نوازنده در مکانی بلند مرادش همان هفت دستگاه شاهانه است که سازنده موسیقی و سازهای آن زمان نیز از همان
زمان برای ما به یادگار مانده است .رواج موسیقی
مسعودی آن را الطرق الملوکیه نامیدهاست.
بیش در یادها نمانده و تشخيص نوع ،گام با سازهای خود که احتمال
مطابق روایتی دیگر باربد در عصر ساسانی یادآور نام اردشیر بابکان است،
و كيفيت اجراي آنها ميسر نيست ،مثال «يزدان دارد سازهایی غیر از
برای بزم خسرو او طی سلطنت خود که کمتر از بیست سال بود
آفريد» شايد نام يك سروده مذهبي باشد
چنگ ،دف و
 ۳۶۰نغمه ( ۲۲۶- ۲۴۱میالدی)  ،ایران را به مدارج باالیی از
بعضي داستانها به وقايع تاريخي و آثار فخرافرین نی باشند
نظم و اعتبار جهانی رساند.
قديم ايران منسوب است كه ساسانيان از آغاز و
عالقهبهرامگوربهموسیقیبهحدیبودکههنرمندان
مايل به يادآوري آن بودهاند مثال كين ايرج ،كين
بزرگ را با مطربان برابر می نشاند و به دلخواه خود
سياووش ،تخت اردشير که برخي قدرت خسرو
تعیین رتبه می کرد ،تا جایی که اسباب ناخشنودی
پرويز را نمايان ميکرده ،باغ شيرين ،باغ شهريار،
عدهایرافراهممیساخت!اوهرکسراکهمایه
تخت تاكديس و بعضي ديگر ثروت او را
خوشنودیخودمیدیدبرترمینشاند.
یادآور میشده و در برخي جشنها و
بهرام گور چهارصد نوازنده را از هند به
عيدها در فصول مختلف و به ویژه فرا
ایران خواند ،و این هنرمندان را بر سایر
رسيدن بهار و نوروز آن را تشريح و
طبقات مقدم شمرد .این هنرمندان
توصيفمینمودند
به نام «لولی» یا «سوری» نامیده می
از آن جملهاند :نوروز بزرگ،
سازیاست زهی ،با کاسه ای بزرگ که شباهت آن با تنبور گاه مخاطب را به اشتباه می اندازد .این
شدند .آنان شوخ و ظریف بودند و
گلزار ،سبز بهار ،راه گل ،آرايش
ساز به خاطر سبک و نوع نوایی که دارد بیشتر یه صورت تک نوازی به کار می رود و کمتر با ساز های
در هر کوی و برزن ،شهر و روستا
خورشيد و ماه ،ابهر كوهان،
دیگر در ارکستر استفاده می شود.
برای مردم ساز می نواختند و می
نوشين لبان ،روشن چراغ ،پاليزبان
دیوان ،که در دو نوع کلی دسته بلند و دسته کوتاه وجود دارد ،متشکل از هفت سیم است که در سه دسته
خواندند.
و دلانگيزان كه در آنها مناظر
سه تایی ،دو تایی و دوتایی در کنار هم قرار میگیرند .بدیهی است که این دسته های چند تایی سیم مانند تار
همچنین تردیدی نیست که
زيباي طبيعت و نشاط زندگي
باید با هم نگه داشته شوند .این ساز همچنین دارای  ۲۳پرده یا «ری» است.
موسیقی رایج در دوران خلفای
توصيف شده است.
به دلیل استفاده دو سیم فنری در این ساز صدای آن حالتی زنگ دار و تقریباً شبیه به گیتار آکوستیک
عباسی نیز ریشه در هنر دودمان
برخي از اين نامها هنوز در بين
است .البته ساز دیوان اصلی دارای  9سیم است ،یعنی هر ردیف دارای  3سیم است و به وسیله مضراب
های کهن پادشاهی ایران دارد .در
گوشههاي دستگاههاي موسيقي
پالستیکی کوچکی نواخته میشود.در میان ترکان سازی بزرگتر از دیوان وجود دارد که به آن ساز
تاریخ مسعودی آنجا که سخن از
كنوني ايران و ممالك اسالمي
«میدان» میگویند.کاسه دیوان چون بسیار بزرگ است نمی توان آن را به صورت یک تکه ساخت و
موسیقی در روزگار معتمد ،خلیفه
يافت ميشود مثال زيرافكند،
کاسه آن را به صورت پروانه ای یعنی چسباندن تکههای هاللی شکل چوب خم شده می سازند.
عباسی ،به میان آمده ،اشارهای
نوروز ،ن َهفت ،خسرواني و غيره.
چوب آن معموالً از جنس توت سیاه ،گردو ،گالبی و غیره ساخته می شود.
نیز به این ادعا دارد ،بنابراین وجود
«راست» يكي از آنهاست كه امروز از
هرچند این ساز بنابر شواهد بسیار ،سازی است ایرانی و پارسی که بیشتر در کردستان
ریشه های موسیقی ایرانی را می توان
دستگاههاي موسيقي ايران ،عرب و ت ُرك
و آذربایجان نواخته میشود ،اما اکنون در میان اقوام و کشورهای دیگر شنیده
در همه سرزمینهای اسالمی مشاهده
به شمار می رود.
می شود و در کشور ترکیه اهمیت دارد و بیشتر شناخته شده است.
کرد.
بنا بر نوشته مورخين گامهاي موسيقي قديم
آری،درعصرساسانی،هنر،همچونگوهری
ايراني در حقيقت پيش از باربد نيز وجود داشته
می درخشید و درخشش آن دوران هنوز بر
است که بايد آنها را ريشه و بنيان موسيقي ايران
چکاد خنیاگری ایران زمین جاودان است.
و عرب دانست .در این دوران ،ساز های خاصی
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نغمه دیوان

هزینه برای
نگهداری فرهنگ،
قصه ای نا آشنا
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از کودکی و آغاز فعالیت های
هنری یتان برایمان بگویید:
من تنها فرزند خانواده بودم .پدرم را در سن 5
سالگی از دست دادم  .سنین کودکی تا جوانی
من در تنهایی سپری شد .بعد از گذراندن دوران
راهنمایی وارد هنرستان شدم ودر رشته ماشین
ابزار ادامه تحصیل دادم  .در سال اول به عنوان
یکی از بازیگران تئاتر مدرسه انتخاب شدم
ونقش کوتاهی را درآن بازی کردم  .بعد با
بچه های کرمانی به اردوی کوشک ورجاوند
منوچهر باستانی
آمدیم ودر آنجا هم تئاترطنزی را اجرا کردیم.
بعد از اردو که به کرمان برگشتم تالش کردم
در این رشته بیشتر فعالیت کنم  .در همان دوران
دو میان پرده نوشتم ودر جشن های ماهیانه مان
اجرا کردم که با استقبال زیادی مواجه شد .بعد
از آن اجراها  ،دیگر تئاتر یکی از دغدغه های
ذهنی من و اجرای برنامه در تمامی جشن های
کرمان مشغله ام شد.
هیچ وقت بطور آکادمیک هنر نمایش
را دنبال کردید .یا فقط به صورت
تجربی فعال بودید?
در آن دوران امور تربیتی در خیابان ابوحامد
کرمان کالس های هنری را برگزار می کرد.
امور تربیتی نقش فرهنگسراهای امروز را داشت
و البته فعالیت های محدودی هم داشت  .من در
کالس های تئاتر آنجا شرکت کردم و بعد هم
در همانجا تئاتری را با کارگردانی خودم روی
صحنه بردم با اینکه در ان زمان حرکت های
چند وقت پیش رفتم نمایش زمستان  66فرهنگی محدود بود ولی آن نمایش ،مخاطب
به کارگردانی محمد یعقوبی در سالن زیادی پیدا کرد .بعد از آن دوران من در رشته
چهارسو تئاتر شهر اجرا شد .موضوع تئاتر عمران دانشگاه کرمان قبول شدم ودر دوران
برمیگشتبهزمستان 66وجنگتحمیلی دانشگاه ،تعدادی کار درسطح بزرگتر اجرا
ِ
 .دورانی که
تهران زیر موشک های عراق کردم .
روزگار را با وحشت سپری می کرد.
چرا رشته هنر را انتخاب نکردید?
ازهمان ابتدای نمایش برای افرادی مثل واقعیت اینکه آن روزها همه دوست داشتند
من که آن روزها را دیده بودند تک تک مهندس و دکتر بشوند و چون کسی هم مرا
دیالوگهاورفتارهانشاندهندهروزهایی همراهی نمی کرد  ،تابع همان جو به رشته
آشنا بود که فراموش شده بود .بعد از پایان مهندسی رفتم .بعد از گرفتن لیسانس به خدمت
نمایش  ،سعی کردم روزهای موشک باران سربازی رفتم واز دنیای نمایش فاصله گرفتم
تا وقتی که ازدواج کردم وبه تهران آمدم .بعد
را به خاطر بیاورم .یادم هست که در آن
درکالس های آتلیه دیزاین شرکت کردم و
روزهانمایشباغآلبالونوشتهچخوفروی در رشته کارگردانی سینما دانشگاه سوره قبول
صحنه سالن رودکی بود  .شهر پر شده بود شدم و لیسانس کارگردانی را از آنجا گرفتم .
از وحشت و انتظار مرگ.
درمورد فیلم هایی که خودتان
روزهای امتحان ثلث دوم در دبیرستان ساختید توضیح دهید:
فیروزبهرام و درست وقت امتحان مثلثات یکی از همان فیلم ها که کوتاهتر ازبقیه بودبه نام
باصدایمهیبانفجار،مدرسههاتعطیلشد یک تجربه وموضوع آن در رابطه با مراسم جامعه
و تعطیالت نوروز به برکت موشک های
زرتشتی بود لوکیشن های آن در شاهورهرام
عراقی زودتر از موعد از راه رسید .مطابق
ایزد  ،آدریان  ،پیر سبز وپیر هریشت بود.
یکفیلممستند،داستانی ویدئوییکه
هرسال که برای شرکت درمسابقات جام
در اولین دوره جشنواره اوشهن در
یگانگی راهی یزد می شدیم باز هم بار سفر بستیم
کانادا نمایش داده شد .کار
والبته این بار با این آرزو که وقتی برگشتیم خانه مان
بعدی باعنوان کیف بود
سرجایش باشد .بعد از مسابقات جام یگانگی هنوز تهران
که زمانی در حدود
در وحشت وتعطیلی بود .در آن روزها برادر من در کرمان
 20دقیقه داشت
زندگی می کرد .درست در روز ششم فروردین راهی کرمان
وکار فیلم
بود
شدم و توانستم برنامه ای که برای زادروز اشوزرتشت تهیه شده
برداری
را ببینم .انبوه جمعیتی مهاجر که از تهران آمده بودند سالن را پر کرده
آن
بود و بعد از مدت ها می شد شادی را در چهره وحشت زده خیلی ها دید.
جوانان کرمانی برنامه ای شاد را ترتیب داده بودند .اجرای نمایش های طنز،
فضای ذهنی من را عوض کرده بود ومحو تماشای برنامه ها بودم .در این بین
تالش یک نفر بیش از دیگران به چشم می آمد .کسی که در انتهای برنامه ها به عنوان
برنامه ریز اصلی معرفی شد.
آن روزها گذشت و اکنون بعد از گذشت  24سال به فکر گفتگو با آن دوست عزیز افتادم.
می دانستم در تهران زندگی می کند و اکنون هنرمند بزرگ و موفقی است .به سراغ
پوروشسب صفاهانی زاده هنرمند کرمانی رفتم و در مورد آن روزها و
ادامه فعالیتش در این روزها با او به گفتگو نشستم  .با لبخندی تلخ
خاطرات را مرور کردیم و ...
گفت و گوی ما را می خوانید:

توسط مهران بختیاری انجام شد .فیلم کیف در
دومین سری جشنواره رشد نمایش داده شد.
حضور حرفه ای شما در سینما چگونه
بود?
بعد از اینکه چند فیلم کوتاه ساختم توسط
مجتبی راعی برای حضور در فیلم جنگجوی
پیروز دعوت شدم  .فیلمی که با حضور اکبر
عبدی  ،فاطمه گودرزی وفردوس کاویانی در
سال  77ساخته شد .بعد از آن در فیلم دختران
انتظار به کارگردانی رحمان رضایی وبازی نیکی
کریمی  ،پارسا پیروزفر عضو گروه کارگردانی
بودم  .فیلم سوم هم با عنوان صدای سخن عشق
رضا شالچی به عنوان دستیار کارگردان بودم .
زمانی شما را درمجالس عروسی به
عنوان فیلمبردار وعکاس هم دیدیم.
علت چه بود ?
در همان دوران برای دوری از روزمرگی و
تامین هزینه های زندگی ودانشگاه مجبور شدم
کار فیلمبرداری مجالس هم انجام دهم  .همین
اتفاق باعث شد تا در فیلم از صدای سخن عشق
هم به عنوان دستیار کارگردان باشم وهم اولین
کار تصویربرداری پشت صحنه را انجام دادم.
بعد ازاین کار به نوعی تصویربردای پشت
صحنه عمده فعالیتم شد .
به شخصه کدام یک از این زمینه ها را
دوست دارید?
من رشته کارگردانی را خواندم وفعالیت در
همین رشته را نیز دوست دارم  .ولی کارگردانی
سرمایه زیادی را می طلبد .مدتهاست فیلم نامه
فیلم کوتاهی را به تصویب ارشاد رسانده ام ولی
سرمایه ای برای شروع این کار ندارم .
سرمایه گذاری در فیلم کوتاه
بازگشت آنچنانی ندارد آیا در این
خصوص شما فعالیتی داشتید?
ببینید یک کار کوتاه اگر خوب ساخته شود
باتوجه به جشنواره های متعدد می تواند جوایز
خوبی برای فیلمساز داشته باشد و حضور
در جشنواره های خارجی و موفقیت در ان
می تواند باعث فروش فیلم در خارج کشور
شود .من برای سرمایه گذار این فیلمنامه چون
موضوع مربوط به جامعه زرتشتی بود فقط در
جامعه خودمان به دنبال سرمایه گذار بودم .ولی
متاسفانه هیچ کس حاضر نشد در این خصوص
بامن همکاری داشته باشد .اصوال جامعه ما با
سرمایه گذاری در فعالیت های هنری میانه
خوبی ندارد وهنرمندان به نوعی مظلوم واقع
شده اند.
وارد شدن به سینمای حرفه ای برای
شما ساده بود یا سخت ?
اصوال در سینما به سختی وارد می شوید و وقتی
هم که وارد شدید بارها دچار خسارت مالی می
شوید و فقط عشق به سینماست که عده ای را
در این سینما نگه می دارد .البته صحبت من در
خصوص عوامل پشت صحنه است نه بازیگران
وهنرپیشه ها .
آخرین فیلمی که در آن حضور
داشتید چه فیلمی بود ?
رضا عطاران چند وقت پیش اولین فیلم
سینمایی خود را با عنوان رضا هرگز نمی خوابد

کارگردانی کرد .در این فیلم اکبر عبدی  ،مریال
زارعی وخود عطاران بازی کردند.من در این
فیلم  ،تصویربردار پشت صحنه بودم واالن هم
در مرحله تدوین است .عکاسی پیش تولید این
کار هم توسط پسرم سینا انجام شد.
در رابطه با خانه فرهنگ وهنر آیا
نظری دارید واین اتفاق رادر جامعه
چگونه ارزیابی می کنید ?
در روزهای ابتدایی راه اندازی خانه فرهنگ
وهنر از من هم دعوت شد تا در آنجا باشم .
در نخستین نشستی که در آنجا برگزار شد ،
زیاد خوشبین نبودم  .بعد از آن هم فرصتی برای
رفتن به آنجا نداشتم تا اینکه به دعوت افشین
زعیم برای دیدن تئاتری که خودش کارگردانی
کرده بود رفتم وتغییرات زیادی را در اتاق های
آنجا دیدم .همان ساختن یک سالن نمایش با
کمترین امکانات از کارهای مثبت این عزیزان
بود .اینکه این اتفاق مثبت است یا خیر را نمی
شود فعال ارزیابی کرد ولی اگر قرار است
حمایتی نشودآینده خوبی نخواهد داشت.
منظور شما از حمایت چیست ?
در همه جوامع برای نگهداری فرهنگ ها
هزینه های زیادی پرداخت می شود ولی معلوم
نیست چرا ما دوست نداریم برای نگهداری
این فرهنگ هزینه کنیم  .چرا نباید جوان این
جامعه در این خانه فرهنگ وهنر شغلی ودر
آمدی داشته باشد .همین درآمد انگیزه ای برای
جوانی می شود که می تواند این انگیزه را برای
این جامعه خرج کند.چرا باید به نوعی با سطحی
نگاه کردن به این جوانان آنها را بی انگیزه کنیم.
مگر خود شما توسط ارگانی
حمایت شدیدکه این راه را
طی کردید  .همت جوانانی
همانند شما آیا دلیل این
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پیشرفت نبود?
ببینید زمانه رو به تغییر است.
در ان دهه ای که ما جوان
بودیم طرز فکر دیگری نسبت
به امروز داشتیم .ما دنبال چیز
دیگری بودیم .جامعه امروز جوانان
را به سمت های نامناسب هل می دهد.
ما باید دست جوانان را بگیریم.
ظاهرا شما موافق یک تغییر تفکر در
انجمن هستید .چرا خود شما تالشی برای
حضوردرانجمنوتغییراینتفکرندارید?
فضای انجمن فضای بسته ای است وافرادی که
برای حضور در انجمن کاندید می شوند هم
تقریبا ثابت هستند .آیا یک کارگر ساده که
افکاری نو ومدرن دارد بدون اینکه جامعه اورا
بشناسد می تواند کاندید شود و رای بیاورد.
فضای بسته انجمن فقط محل حضور افرادی
است که کاری کرده باشند حاال مهم نیست آن
فرد افکار مثبتی دارد یا  . ...برای اینکه من هم در
انجمن باشم باید در جمع بارها و بارها منم منم
کرده باشم تا جامعه مرا بشناسد وبه من رای بدهد.
خیلی ها حاضر نیستند درگیر این منم منم شوند.
این نظر خیلی از همکیشان است همین
تعداد نمی توانند باحضور خود ساختار
فکریانجمنهاراعوضکند?
خدا بیامرز کسری وفاداری از
دوستان صمیمی من بود .
فردی که خیلی دوست
اتفاقی
داشت
دراین جامعه
بیفتد و شکل آنرا
عوض کند .متاسفانه
به اوهم اجازه این کار
داده نشد .در مخیله من
نمی گنجد که بتوانم
این تفکر را عوض
کنم .
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سهراب کجا بود؟مدتها از او بی خبر بود و این بیخبری که به سال هم می کشید،
درهای امید را یکی یکی میبست .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 .پس چارقدش را
سر کرد و به سوی دربمهر رفت .روبروی آتش نشست .چشمهایش را بست و همه
انرژیش را جمع کرد که بتواند آرام بگیرد...
بعد از مدتی بلند شد که برود اما ناگهان در یک چشم بر هم زدن دور و برش را پر
کردند ،خورشیدبانو ،قلبش فرو ریخت  ....آه! مژه های بلندش از اشک نم شده بود
و مثل یک آدم مسخ شده خیره ماند...صدای دایره و ولوله قطع نمی شد .داماد
سهراب بود  .مادرش 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 ،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 .وقت رفتن شده .سه روز از
بیمارستان اجازه گرفته بود به امید دیدار سهراب و حاال او را دیده بود .....کاش هر
چه زودتر اتوبوس برسد.
هفته ها طول کشید تا خورشیدبانو توانست به وضعیت جدیدش عادت کند .آن
صبح جمعه هنوز در خواب و بیداری بود که صدای در زدن به گوشش رسید ،با
عجله از جایش بلند شد و در اتاقش را باز کرد ،زن همسایه طبقه پایین بود که آمده
بود تا او را از مراسم پسفردا که اول چهره گهنبار است ،با خبر کند.
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.
بعد پشت پنجره رفت .داشت مردم را تماشا میکرد که 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 ،اگر میخواست برود میبایست لباسش را عوض
میکرد؟ فرصت زیادی نداشت ،دوست داشت از اول مراسم آنجا باشد پس
تصمیمش را گرفت که با همان لباس ها برود.
وقتی به نزدیکی صندلیهای چیده شده رسید ،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
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خورشیدبانو قدمهایش را تند
کرد تا به طرف اتاقش برود که
با بوی خوش آش و ظرفهایی
که به هم میخوردند برای گرفتن
و ریختن آش و این که مدتها بود از
مزه خوش آش ماش دور مانده بود ،رویش
را برگرداند  -البته این بار با مالحظه ،جوری
که ظرف آش کسی را نریزد.ظرف آشی برای
خودش گرفت و رفت روی همان صندلی
نشست و شروع به خوردن کرد .غذایش را با
آرامش میخورد و فکر میکرد که بعدش چه
کار کند .اگر سرش را بلند میکرد انگشتهایی
را میدید که همزمان با خوردن به سوی او نشانه
رفته بود و با دل خوش ،اینجا هم میخوردند هم
حرف میزدند!!!
آرام آرام کاسهاش خالی شد وقتی سرش را
بلند کرد آنهایی که زرنگتر بودند هم آش
سهمشان را خورده بودند و هم یک دیگ پر
در دست داشتند و آماده رفتن میشدند .نزدیک
دیگهای بزرگ آش انبوه ظرفهای نشسته
روی هم تلنبار بود ،او هم رفت ظرفش را بگذارد
که صدایی با شوخی به او گفت:
 اینجا باید ظرف خودت را بشویی و بری!خورشیدبانو خجالت کشید .سرش را بلند کرد
تا چیزی بگوید که دید همان مرد جوانی که
لرک می داد شروع کرد به بلند بلند خندیدن.
خورشیدبانو از کارش خوشش نیامد ،چیزی
نگفت و به سمت دیگر رفت که برود خانه
ولی نمیدانست که چرا دوباره روی صندلیش
نشست .دلش گرفته بود و دوباره با خودش
حرف زد:
 وقتی قوم و طایفه ات دور و برت نیستند یااصال نداری یا به هر جایی پراکندهاند حکایت
تو میشه که اینجوری مثل یه مرغ پر کنده بال
بال می زنه.
اگر هر کدام از آنها ،یک بچه سه ساله یا یک

خانم هفتاد ساله ،به او روی خوش نشان میداد،
حاضر بود بهترین دوستی ها را به آنها هدیه
کند .آیا باید از این آدم ها دل میکند و به
دنبال سرنوشت می رفت به سوی مردمی که
در جای دیگری از دنیا پراکندهاند یا این که
بایست فرصت دیگری را جستجو میکرد؟ آیا
کسی او را به خود و طایفهاش راه می داد تا بتواند
تنهاییاش را در جایی دور و غریب پر کند؟ آیا
دل کندن از همه اینها آسان بود؟!
گرمش شده بود ،پس تکهای کاغذ را از کیفش
بیرون آورد و با آن خودش را باد زد و با خودش
گفت :خدایا چرا باران نمیآید؟! بعد هم خندید
که خوب وسط چله تابستان و باران! عقلت کم
شده؟!
آماده رفتن شد .زن ها و مردها چندتا چندتا در
کناری مشغول حرف زدن بودند .انگار چند
دقیقه بیشتر نشد که صدای بلندی همراه قطرات
درشت باران  ...در دلش آرام خندید ...کاش
آرزوی دیگری کرده بودم!!!
روزها و ماه ها به تندی باد از پی هم می گذشتند.
اوایل پاییز بود .هوای خنک با بوی باد پاییزی و
تنهایی او جور در می آمد .خورشید بانو سرش
پایین بود و آرام آرام از کنار راهرو به طرف در
بیمارستان می رفت .تمام شب را به خاطر بیمارها
نخوابیده بود ،آفتاب که زد جایش را به همکارش
داده بود و راه خانه را پیش گرفته بود .پیاده روی
طوالنی تا دم در خسته اش کرده بود ،بیمارستان
وسط فضای باغ مانند بزرگی قرار داشت که با
درختهای بلند کاج پوشیده شده بود.
طرف دیگر ساختمان ،جایی که مخصوص
پذیرش بیماران بود ،باغچه ای بزرگ داشت که
همیشه باغبان ها در هر فصلی گل های زیادی
در آن می کاشتند ،گلهای همیشه بهار ،اطلسی،
ناز و این بار نوبت گل های آفتاب گردان بود.
آفتابگردانها با رنگ زردشان که به زیبایی

داستان

خورشیدبانو ()11
فرانک مهربانی

بیشتری پیدا کرد و کمکم سرش را بلند کرد.
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 ،کار و زندگیش به او آموخته
بود که باید کمرو بودن را کنار بگذارد ،پس خوب به صورت و چشم های زن مسن
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 .بیچاره خورشیدبانو!
با خودش فکر کرده بودکه آن زن از اهالی محل است یا کسی که آمده با او
دوست شود اما ....
تا آمد بلند شود ،محکم به یک نفر برخورد کرد  .سریع خودش را عقب کشید
که دید آقایی دستش دراز است تا مشتی لرک درون دستهای او بریزد اما با
حواسپرتی خورشیدبانو لرک به زمین ریخته شد .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.
آفتاب بودند خورشیدبانو را بهسوی خود
میکشاندند اما پاهایش از خستگیاش فرمان
می بردند .آرام راه می رفت و سرش پایین بود.
همیشه در این حالت بیشتر فکر می کرد و این
فکر او را تا پیش سهراب میبرد .آری او دیگر
توهفتسالداشت،یعنیکمیبرایازدواج
بیس 
دیر بود و خوب می دانست که تمام دوستان و
آشنایانش در روستا شوهر کرده اند .همیشه از
خودش می پرسید که تقصیر چه کسی بود؟ پنج
سال ،چهار فصل خدا آمده و رفته بود و ازدواج
که برای خورشیدبانو مهم بود ،در شرایطی که او
داشت اگر ناممکن نبود بسیار دشوار می نمود.
کسی نبود که برایش دل بسوزاند .قوم و فامیل ها
جدا مانده و حتی دوست نزدیکی هم نداشت،
شهرها میان آنها فاصله انداخته بود .دلش گرفت.
یاد پسر جوانی افتاد که حدود یک سال پیش در
بیمارستان آنها سال آخر پزشکی را می گذراند
و دلبسته او شده بود .جواب منفی دخترک به
آن پزشک جوان از هر نظر مناسب بود آن هم
برای همکیش نبودنش ،جز افسردگی و دلتنگی
ارمغان دیگری نداشت .کاش کسی پیدا می شد
که زندگی را با او شریک می شد ،اما انگار
زمانه برای این شریک شدن بهای سنگینی طلب
می کرد.
همچنان سرش پایین بود و متوجه نشد که داخل
باغچه شده است تا اینکه ناگهان کسی او را صدا
زد .خورشیدبانو...صدای یک مرد بود .همین
که خواست برگردد پایش به یک شاخه گل
آفتابگردان گرفت و شاخه شکست .خورشیدبانو
بر آشفته سرش را باال گرفت.
سهراب بود! و بی دلیل می خندید ،درست مثل
همان روزی که سوار دوچرخه بود و همان طور
که دهانش باز بود احوالپرسی کرد .خورشیدبانو
خم شد و سعی کرد ساقه آفتابگردان را راست
کند ،اما ساقه شکسته بود و او آن را از زمین
برداشت و به دست گرفت .سهراب اشاره کرد

که مادر و همسرش دارند می آیند.
مادر زنش همین که خورشیدبانو را دید چند قدم
عقب رفت ،انگار جا خورده بود .یادش رفته بود
که با خواهرش چه بالیی سر او آورده بودند .بعد
پرسید:
 اینجا چه کار می کنی؟ حتی از خودش همشرم نکرد!
 سهراب آرام گفت :اون اینجا کار می کنه. دوباره پرسید :شوهر کردی ؟وچون جواب منفی شنید خنده موذیانه ای کرد
و گفت :
 آره ،پیر می شی ،االن باید نوه داشته باشی.خورشید بانوی بیچاره خودش را خیلی محکم
نگه داشت که نیفتد .ساقه گل آفتابگردان را در
دستانش فشرد ،حتی دلش نمی خواست یک
دقیقه دیگر هم آنجا بماند .پس خداحافظی کرد
که برود اما سهراب صدایش زد:
 کاش کمک می کردی و قسمت زنان وزایمان را نشونمون می دادی چون من یادم نیست
و همسرم بارداره و این سومین باره .دو بار اول
توی روستا بچه ها به دنیا اومدن و بعد چند روز از
دست رفتن .صبر کن ،اینجا کسی را نمی شناسم.
خورشید بانو برگشت و آنها را راهنمایی کرد.
وقتی اتوبوس با سر و صدای زیاد و تکانهای
شدید خورشیدبانو را به سمت خانه می برد،
نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد.
یک هفته از آن اتفاق گذشته بود و خورشیدبانو
روی تخت جلوی پنجره چمباتمه زده بود،
موهای بلندش از روی شانههایش پایین آمده
بود ،چشمهای زیبایش را بسته بود و از پشت مژه
های بلندش به آینده نا معلومش فکر می کرد.
او درس خوانده بود ،کار خوبی هم داشت و از
کمک کردن به دیگران احساس رضایت می
کرد ،ولی آیا اینها همه می توانست تنهایی اش
را پر کند ؟
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بچه هامون رو مدارس زرتشتی بفرستیم ولی
مامانم می گوید :خوب این هزینه سرویس
رو میتونیم خرج بهتر درس خوندن بچه مون
بکنیم مثال براش معلم خصوصی بگیریم و
همین نزدیکی اسم بچه رو بنویسیم .خالصه
نتیجه این شد که بابایم برود پرونده من را از
مدرسه زرتشتی بگیرد واسمم را در مدرسه
روبروی خونه مون بنویسه .مامانم می گوید:
این بچه سینه خیز هم برود مدرسه  10دقیقه
بیشتر طول نمی کشد .آقا مدیر مدرسه
جدیدمون دوست بابایم می باشد وقتی
پرونده من را دست بابایم دید گفت  :چقدر
خوب کاری کردین که به مدرسه ما آمده
می باشید.مثل اینکه قراره تغییر دین بدهید.
بابایم می گوید :کور خوندی  .بچه ام اجازه
ندارد بیاید سردرس دینی  .قرار است جمعه
ها کالس دینی خودمان برود .
میخوام برم تو آفتابه /تنگ و تاريكه
لولهاش باريكه آفتابه /
آفتابه/
چهجوري ميري تو آفتابه؟ با پا ميرم
تو آفتابه...
این هم یکی دیگر از آیتم های برنامه های
رقص مامانم اینا می باشد .من نمیدانیم آفتابه
چه چیزی می باشد .بابایم می گوید  :آفتابه
رو ول کن این سوسن جون توی فالش تانک
هم جا نمی شود اونوقت چطور میخواهد
برود تو آفتابه خدا می داند.
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روز جمعه ما به کالس دینی رفته می باشیم.
سر صف آقا رئیس انجمن می گوید :امسال
در انجمن مصوب شده تا سوبسید کالسهای
دینی برداشته شود  .بهتر است مردم در
امرآموزش مشارکت داشته باشند .بعدش
آقا نماینده که معلوم است با آقا رئیس
هماهنگ نکرده می باشد می گوید  :بیخود
اصال خانواده ها نباید هزینه اضافه تری واسه
کالس دینی بدهند.ما که نفهمیدیم چی شد
ولی نتیجه این حرف ها این شد که مامانم
عصبانی شود و بگوید الزم نکرده کالس
دینی بری .روز دوشنبه باز آقا رئیس انجمن
گفتش که بابت اضافه شدن شهریه کالس
دینی فقط یکی دونفر ناراحت هستند که
اون هم عددی نیست .ولی روز پنج شنبه آقا
نماینده گفت که کی گفته یک نفر عددی
نمی باشد  .ما باید این هزینه ها را از محلی
تامین کنیم تا به هیچ کس فشاری نیاید .من
نمی دانستم که اینقدر مهم می باشم  .مامانم
و بابایم  ،آقا رئیس و نماینده هر روز سر
من باهم دعوا دارند  .آقا مدیر مدرسه مون
یکبار به بابایم گفت  :بگذارید بچه تون
بیاید سر دینی ما  ،من حاضرم به شما پول
هم بدهم .بابایم هم خیلی کفری می باشد
که اونها در مورد آموزش دینی چه جور
فکر می کنن ما چه جور.
امروز دهم مهرماه جشن مهرگان می باشد.
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هم آقا نماینده وهم آقا رئیس کلی از مهر
ومهربانی واز این حرفها زدند و کلی هم
مردم ذوق مرگ شدندوهمدیگر را یهویی
دوست داشتند .بازهم برنامه حرکات موزون
بود ویک مشته آدم شروع کردن به عکس
گرفتن  .بابایم می گوید  :بابا بزارین الاقل
قبلیه فراموش شه بعدش دوباره شروع کنید.
یه نفر هست مثه یه سایه ؛ یه نفر هست
مثه آوار ،یه نفر هست مثه یک دیوار،
یه نفر هست آره انگار  ،مشکوکم
مشکوکم ......
این هم یکی دیگه از آهنگ های گروه
رقص مامانم اینا می باشد.
مامانم می گوید :رقص وموسیقی باید
واقعیت آدم ها رو نشون بده نه اینکه فقط
واسه سرگرمی باشه .من نمیدانم واقعیت
آدم ها چه چیزی میباشد؟ بابایم می گوید:
واقعیت آدم ها یعنی طرز فکر وعکس
العمل آدمها در شرایط خاص.االن هم
شرایط یکجورایی خیلی خاص می باشد.
برای همین عکس العمل ها نسبت به قبل
خیلی فرق کرده می باشد .قبال بعضی ها
از باهم بودن می گفتند ولی امروزه
از جدایی .من که نفهمیدم چی
شد؟ ولی فکر میکنم که با این
دعواها مامانم قراره از بابایم
11
جدا بشه .
عمودی
 .1کتابی مقدس – جزیره
تفریحی – شاخه ای بریده شده که
در مراسم مذهبی کاربرد دارد
 .2ماه کم حرف – پدر ضحاک – شما به
زبان بیگانه
 .3نماد نظم و ترتیب است که در ایران در
شخصیت اردیبهشت یکی از امشاسپندان
ظاهر می شود  -عدد مجهول – حد و حدود
– یکی از والدین
 .4حرف التین–خوب می برد– گریه
کودک –گل سرخ
 .5هواکش آشپزخانه – قلعه فراموشی در
زمان ساسانیان ،مکان زندانی متهمین شمرده
می شد – نابودی
 .6خداوند – نفس و قوای باطنی
 .7مخفف من را – مرغی شکاری و نام دختر
بهمن پادشاه کیانی
 .8مرکز چین – بیهوشی
 .9ورزش آب و خاک – حکمت ارسطو
 .10شیواتر – بزرگترین جشن ایرانیان
 .11خاک کردن – درفش نابود کننده
ضحاک – بازیکن خودی
 .12حرف اشاره – حیوان صد در صد مفید
– آسانی – مخفف دختر
 .13خیال – بیخ آستین – مخفف دامن –
سالح زنبور
 .14تالش – سروده های اشوزرتشت –
دیوی که صفت سیری ناپذیر دارد و در پایان
جهان اهریمن آن را می بلعد
 .15ماده دیوی که نماینده نادرستی است
– ایزدی که با روان گاو و چارپایان ارتباط
دارد و بخشی از نطفه گاو نخستین را نگاه
می دارد – مهر او شهرت دارد

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

افقی
 .1نویسنده نامدار کتاب هایی مانند هرمزد
نامه ،ایرانشاه و ...
 .2ماه دهم از ماه های رومی – نادان
 .3یکی از جشن های ایرانیان – وحشی
صفتان – یکی از سه ایزد که در پل چینود
هیئت داوران را تشکیل می دهند
 .4حرف صلیب شکل – واحد مسافت –
یادداشت – درخت انگور
 .5رئیس شورای اداری را بدین نام
می خواندند
 .6منت گذارنده – دیو زنی که به قولی
ضحاک را بهوجود آورد
 .7قومی در غرب – اسم
 .8کمبود این مواد در بدن موجب بیماری
گواتر می شود  -عضو تنفسی – آب منجمد
– حرف فاصله
 .9وعده غذایی – دوره ده ساله
 .10خوشحال شدن – پدر شعر نو
 .11کتابی که معموالً بهمن یشت نامیده
می شود و پیشگویی هایی در مورد ایران و
دین مزدیسنی در آن دیده می شود
 .12نام دیگر این شهر رگا می باشد – مخفف
جمشید چهارمین پادشاه پیشدادی – نمایش
– عدد فوتبال
 .13غذای بیمار – از جان گذشتن – پیش
 .14پرنده ای است وحشی – سرزمین
 .15کتابی نوشته شاد روان رشید شهمردان
با حل کامل جدول در خانه های سبز
رنگ  12حرف را مشاهده خواهید کرد که با
کنار هم قرار دادن این حروف به رمز جدول که
نام معلمی دلسوز و پرافتخار جامعه زرتشتی است
دست پیدا خواهید کرد با ارسال رمز مورد نظر در
قرعه کشی جوایز این شماره شرکت کنید.

کود
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قِر تو کمرم فراوونه /نمی دونم
کجا بریزم  ،همین جا ،همین جا/
هی هیکلمو می جنبونه /نمی دونم
کجا بریزیم  ،همین جا،همین جا
این سروصداها از اتاق پذیرائیمون میاد.
مامانم با سوسن جون و دایی کامی دارند
اونجا تمرین حرکات موزون می کنند.
بابایم با مامانم دعوایش شده که آخه
این چه کاری می باشد ؟ مامانم هم می
گوید :چه اشکالی می دارد ماهم دوست
می داریم گروه حرکات موزون ترتیب
بدهیم و تو جشن های خودمون برنامه اجرا
کنیم  .بابایم که چهارتا شاخ در آورده می
باشد می گوید :منظورتون از جشن چی
می باشد .مامانم می گوید یعنی اینکه ما
هم می خواهیم توی جشن هامون برقصیم
وازمون عکس بگیرند بندازند تو تهاجم
فرهنگی تا این محمد خردادیان چشمش
کور بشه.
مدرسه ها باز شده می باشد .روز اول
مدرسه تعطیل می باشد .هنوز مدرسه نرفته
می باشیم تعطیل شدیم .آخیش  .کلی مامان
وبابایم سر مدرسه رفتن من امسال دعوا کرده
می باشند .از وقتی که هزینه سرویس مدرسه
گرون شده می باشد بحث داغ خونمون
مدرسه من می باشد .بابایم می گوید :
مدرسه زرتشتی خیلی خوب می باشد ما باید
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پیش از هر کالمی با یک توضیح خدمت
خوانندگان گرانقدر و عزیز آغاز می کنم
و آن اینکه در پارس نامه ماه گذشته شرح
زندگی کوتاه مادرم را نوشته بودم ،دوستان
زیادی ابراز لطف فرموده بودند .با سپاس
فراوان از آن عزیزان ،نکته ای که نباید
فراموش شود این است که این خاطرات
مربوط به دهه سی است که به نظر من یکی
از سیاه ترین دوران تاریخ میهن ماست ،چرا
که دهه پس از جنگ و کودتا ،نمی تواند
سالهای رفاه ،امنیت ،بهداشت و زندگی
باشد .هر چه بود فقر و نداری بود و این
توزیع فقر ،برای همه مردمان ساکن در این
دیار ،یکسان بود ،به غیر از کسانی که حرفه
برتری داشتند یا از خارج تامین می
شدند ،که شرح برخی از آنها
پیشترداده شده است.
اگر نوشتار من برای شما
خواننده مهربان تاثر
برانگیز بوده ،پوزش
نمی خواهم چون می
دانم که در عمق سیاه
تاریخ معاصر با من
همسفر شده اید .من و
همساالنم که در لبه دو دنیای
متفاوت ایستاده ایم راوی آنی
هستیم که دورانی ساکت و آرام
بود و مردمانش تسلیم طبیعت و خون ریزان
تاریخ بودند و بی هیچ تالشی برای تغییر در
فقر ،بیماری و نبود امکانات ،انگار در خالء
زندگی میگذراندند و اینسو دنیایی است
پر از تغییر که هر لحظه اش انسانها را
با دنیایی جدید آشنا و هماهنگ
می سازد.
آن روزها شادی و زندگی
12
گم شده بود .در حافظه ام هر
چه به دنبال خاطرات شادی
که لب های شما را به خنده
بگشاید می گردم ،اثری نمی
بینم! اجازه بدهید تا آنچه را
که بر ما گذشته شرح دهم ،شاید
آیندگان تاریخ را آنگونه که بوده
بخوانند.
اوایل دهه سی یکی از محصوالت
کشتزارهای محله ما «تریاک» بود .شاید
تعجب کنید ولی من یادم هست در نیمه
های بهار وقتی از تپه های مجاور کشتزارها
سرازیر میشدیم صحرا پوشیده از گل های
رنگارنگ بود ،گلهایی که کم کم تبدیل
به میوه مرگ می شدند ،چیزی شبیه کوزه
کوچک که به آن «ککنار» می گفتند و پر

تریـاک
بهرام دمهری

از خشخاش بود.
بعد از رسیدن میوه ،کشاورزان پیش از طلوع
آفتاب و در هوای خنک اواخر بهار بر این
ککنارها تیغ می کشیدند تا بعد از طلوع
حرارت آن
خورشید و با
از شکاف
شیره ها
ایجاد
های

شده
سپس آنها
درآیند و
شبیه چاقو
با کاردکی
شیره ها را جمع آوری میکردند تا بعد از
طی مراحلی ،تریاک آماده شود.
کشت تریاک ،تا نیمه های دهه سی در ایران
رواج داشت و در محله ما هم کشاورزان این
محصول را بهعمل می آوردند .گروهی می
کاشتند و گروهی آن را از حالت خام به
شکل لوله ،تحویل بازار می دادند که به آنها
تریاک مال می گفتند.
بعد از ممنوعیت کشت تریاک یادم هست
که در سال اول ژاندارم ها با تفنگهایی که
بر سر آن سرنیزه زده بودند ،در صحرا گشت
می زدند و ظرفهای تریاک را از صاحبان
آن می گرفتند .نمی دانم پول می دادند یا نه!
به هررو از سال بعد دیگر حداقل در محله ما
تریاک کشت نشد.
تریاکمال ها و همچنین تریاک فروشها،
کارشان را تعطیل نکردند ،برای اینکه هنوز
تریاکی وجود داشت .وقتی جلو تولید
محصولی را بگیرند ،خرید و فروش متوقف
نمی شود چون بازار تابع تقاضاست .زمانی
که تریاک می کاشتند ،خریدار مستقیم به
تولیدکننده مراجعه می کرد و می خرید

پارس نامه آگهی می پذیرد 09137242551

آموزش دف
(بهاج)

شماره تماس:

09122768815

اما بعد از اینکه کاشتن آن ممنوع شد شغل
های جدیدی ایجاد شد! مثل وارد کنندگان،
البته به صورت قاچاق ،کسانی که مخفیانه
نگهداری می کردند و پخش کنندگان و
فروشندگان جزء.
به هرحال ،اعتیاد ،این بالی خانمان سوز ،درد
امروز و دیروز نیست و ریشه در تاریخ دارد.
فقط تهیه و توزیع و نوع آن تغییر کرده که
مورد بحث ما نیست.
وقتی کاشت تریاک ممنوع شد ،بهطور
طبیعی قیمت آن چند برابر شد .کسانی
که معتاد بودند و نمیتوانستد تریاک تهیه
کنند ،گروه گروه بغل دیوار می نشستند و
با گردن فرو افتاده از رهگذران گدایی می
کردند یا با صدای بلند می گفتند
اگر تریاک ندارید به ما بدهید
عقرب یا ماری را پیدا کنید
تا ما را نیش بزند شاید
از خماری خالص
شویم.
آن سال چند نفری
در کل محله ما از بی
افیونی مردند و آنها که
ماندند تا آخر عمر در
کنج انزوا سبب عذاب خود
و خانوادهشان شدند.
می گویند کسی که لقمه ای
خورد دیگر نمی تواند از آن صرف نظر
کند .برای قاچاق فروشان هم لقمه ای چرب
و نرم گرفته شده بود که با زندان و جریمه
نمیتوانستند از آن بگذرند .آنها بسته های
قاچاق را در خرابه ها ،قنات ها ،قبرستان و
کشتزارهای محله پنهان می کردند .برای
پخش و توزیع هم از بچه ها و زن ها استفاده
می شد ،چون آنها بهتر می توانستند از سد
ماموران پیدا و پنهان که مواظب قاچاق
فروشها بودند ،رد شوند.
کسانی را به یاد می آورم که حداقل متهم
به فروش و پخش تریاک بودند ،آنها از این
جهان رفته اند ولی باور بفرمایید هیچ کدام تا
زنده بودند زندگی خوبی نداشتند و پولشان
هم برای بچه هایشان جز ارثیهای خونین،
خیری در بر نداشت و شاید در چرخه عمل
و عکس العمل ،که به آن معتقد نبودند و اگر
هم باور داشتند به روی خود نمی آورند،
گرفتار شدند.
به هر صورت هنوز این لکه ننگ قاچاق
فروشی بر دامن بعضی از خانواده ها باقی
مانده و حتم دارم که به این آسانی پاک
شدنی نیست چون نابودی زندگی و مرگ و
نیستی مردمان چیزی نیست که قابل بخشش
باشد.
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