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اسفند ماه می رسد  .ماهی که از یک سو
اعالم پایان یک سال دیگر است و از سویی
آغازی بر دیباچه زمانی دیگر.
اسفندماه  ،ماه خاصی است با مناسبت ها و
ویژگی های گوناگون  ،از برگزاری پرسه و
یاد بود درگذشتگان تا درختکاری و جشن
نیکوکاری و خانه تکانی و سرانجام برگزاری
واپسین چهره گاهانبار وبا برافروختن آتش بر
فراز بام ها به پیشواز سال نو رفتن ،چنان که
پشینیانمان می کردند.
اسفندماه رسیده است  ،اسفند ماه امسال با
یک مناسبت سیاسی نیز همراه است،انتخابات
مجلس شورای اسالمی.
از زمان پیروزی انقالب اسالمی،مطابق
قانون اساسی،اقلیت ها دارای یک کرسی
نمایندگی برای دفاع از حق و حقوق سیاسی-
اجتماعی -دینی و فرهنگی خود هستند و بی
شک حفظ این کرسی و مشارکت در فرایند
انتخاب نماینده وظیفه ای همگانی و ضروری
است.
اینک پس از چندین دهه بر ماست تا به دنبال
تحوالت مختلف صورت گرفته در جامعه،با
حضوری فعال و آگاه در انتخاب
نماینده ،فردی را انتخاب کنیم که
بتواند احقاقگر حقوقمان باشد.
تعداد آرا یکی از مهمترین
فاکتورها برای حضور قدرتمند
2
یک نماینده است ،از این
روست که هر یک رای ما،
می تواند پشتوانه محکمی
برای  4سال فعالیت یک نماینده
باشد .فراموش نکنیم در این راه ،
مشارکت ما مشارکتی اجتماعی و
اساسی است.
جشن اسفندگان– روز گرامی داشت زمین-
روز زن ومادر در ایران باستان را پشت سر
گذاشتیم .بی شک افتخاری بس بزرگ است
که پیشینیانمان با وجود همه جبرهای تاریخی
مقام زن و مادر را اینگونه ارج می نهادند و
گرامی می داشتند.
ارج می نهیم مقام همه زنان و مادران این
سرزمین را که تا پای جان بر سر همه آرمان
ها ایستاده اندو کمترین دهششان به جامعه،
پرورش فرزندان برومند و رشیدی است که
سازندگان آینده این سرزمینند.

پیش فروش بلیت نمایش موزیکال
خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان روزهای 17
و  18اسفند ماه نمایش موزیکالی را در
مارکار تهرانپارس اجرا خواهد کرد.
عالقه مندان برای تهیه بلیت های این نمایش
که به مناسبت نوروز روی صحنه می رود
می توانند از  20بهمن تا  10اسفند ماه به
خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان مراجعه کنند.
برگزاری جشن اسفندگان
همزمان با روز سپندارمزد و اسفندماه ،جشن
اسفندگان جشن بزرگداشت مقام زن و مادر
در ایران باستان برگزار شد.
در تهران عالوه بر برگزاری این جشن در
برخی مراکز آموزشی ویژه زرتشتیان نظیر
دبیرستان انوشیروان و انجمن اشا ،سازمان

به مناسبت  3750سال پیام آوری اشوزرتشت

فیلم مستند پیر سبز برای همه همکیشان ارسال می شود

اجرای برنامه های ویژه برای ششم
فروردین ماه ،ارسال فیلم پیرسبز
برای همه همکیشان ،نگهداری از
درخت سرو خشک شده پیر سبز
و کاشت درخت جدید در این
زیارتگاه ،از جمله مهمترین مصوبات
هفدهمین جلسه گردهمایی انجمن
ها و ارگان های زرتشتی سراسر
ایران بود.
هفدهمین نشست روسا و
نمایندگان انجمن ها و ارگان های
زرتشتی در مزرعه کالنتر با سرایش
گاتها توسط خانم خادم شروع شد
و سپس موبد مهربان پوالدی
ریاست انجمن زرتشتیان مزرعه
کالنتر ،پس از خوشامدگویی
ابراز امیدواری کرد که این نشست
بتواند در راستای همازوری و
خدمت به اجتماع موثر باشد.
دکتر اسفندیار اختیاری با یادی از
جانباخته زنده روان رستم آذرباد،
به معرفی باشندگان پرداخت و
با توضیح روند تشکیل نشست
انجمن ها و نحوه اداره آن،تاکید
کرد که این نشست ها سیاسی
نیست و فقط روسای انجمن ها و
ارگان ها دعوت می شوند اما در
این نشست ها همه می توانندشرکت کنند و
نظرات خود را بیان کنند.
نخستین دستور جلسه درباره مدیریت
میراث فرهنگی بود ،در این رابطه آقای
شاه بهرام بلیوانی با نشان دادن اسالیدهایی
در رابطه با درختان پیرسبز توضیحات
کاملی را ارائه داد .در این رابطه مقرر شد
تا درخت سرو خشک شده فعال در مکان
خود باقی ماند و با نظر کارشناس متخصص
در کنار آن ،درخت سرو جدید کاشته
شود.همچنین در این نشست در رابطه با
دستشویی ساخته شده مقرر شد تا نشستی
با همیاران کمیته فنی زیارتگاه ها در یزد
به مدیریت آقای داریوشی و حضور کلیه
متولیان و صاحبنظران تشکیل و نتیجه آن
پس از تصویب در انجمن زرتشتیان شریف
آباد اجرا شود.
دکتر اسفندیار اختیاری تاکید کرد :صاحب
تمام دارایی های ارگان ها  ،کلیه زرتشتیان
هستند و انجمن ها تنها مسئولیت نگهداری
آن را برعهده دارند که این موضوع بار

زنان نیز با برپایی مراسمی این روز را گرامی
داشت.عالوه بر این برای نخستین بار از یک
بانوی فرهیخته تقدیرکرد.
در یزد وسایر شهرها نیز نهادها وسازمان
های مختلف زرتشتی با برپایی جشن هایی
این روز را گرامی داشتند.
آیین پرسه همگانی اسفند برگزار شد
آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه در
همه شهرهای زرتشتی نشین برگزار شد.
این مراسم در تهران با باشندگی جمع زیادی
از همکیشان در تاالر ایرج برگزار شد و طی
آن موبد رشید خورشیدیان فرنشین انجمن
موبدان به سخنرانی پرداخت.
در یزد این مراسم در محله های مختلف
برگزار شد و بسیاری از همکیشان با حضور
در آرامگاه یاد و خاطره درگذشتگان به ویژه

مسئولیت انجمن ها و لزوم مشارکت کلیه
ارگان ها را نشان می دهد .البته در این
رابطه کلیه مسئولیت اجرایی برعهده انجمن
هاست.
وی در ادامه تاکید کرد:کارگروه ها یک
بازوی مشورتی و تخصصی ارگان های
زرتشتی هستند و تنها هماهنگی های بین
ارگان ها در این ساختار انجام می شود .در
این رابطه مقرر شد تا کلیه انجمن ها شناسنامه
ای برای درختان سبز اماکن تحت پوشش

خود تهیه و به آن توجه ویژه داشته باشند.
انجمن زرتشتیان یزد در این نشست ،با ارائه
گزارشی از بهسازی آتشکده یزد این اقدام
را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی
دانسته و برنامه ای از چگونگی بهای ورودی
برای آرامگاه (دخمه) در نوروز  91ارائه
داد که مورد تایید باشندگان قرار گرفت.
در این برنامه مقرر شد تا درآمد مربوطه
در راه بازسازی مکان و ارائه خدمات برای
بازدید کنندگان استفاده شود.
در ضمن بنا به پیشنهاد انجمن زرتشتیان
کوچه بیوک مقرر شد به صورت آزمایشی،
نوروز امسال ورود به زیارتگاه پیر نارکی با
دریافت بهای ورودی باشد .در ضمن نیاز
این انجمن به خادم اعالم شد و پیشنهاد
آسفالت جاده فرعی منتهی به پیر نارکی نیز
مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه ،گزارش کمیته فنی زیارتگاه ها و
مکان های فرهنگی ارائه شد و در این رابطه
پیشنهاد تشکیل گروه همیاران در شهرهای
مختلف تایید شد.

درگذشتگان سال جاری را گرامی داشتند.
در کرج ،اصفهان ،شیراز ،کرمان ،اهواز و
زاهدان نیز ،مراسم پرسه همگانی با آوای
موبدان و باشندگی بسیاری از همکیشان
برگزار شد.
منابع درس دینی اقلیت های
مذهبی اعالم شد
سازمان سنجش آموزش کشور در اطالعیه
ای منابع درس فرهنگ و معارف اقلیتهای
دینی آزمون سراسری سال  1391را اعالم
کرد .براساس این اعالم ،منابع كتب
مشترك اديان زرتشتي ،مسيحي و كليمي
عبارتند از:
 كتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ،2سال دوم متوسطه انتشارات وزارت آموزش

در ادامه دکتر اسفندیار اختیاری تاکید
کرد که میراث غیر ملموس (معنوی) نه
تنها اهمیتش از میراث ملموس کمتر نیست
بلکه باید بیشترمورد توجه قرار گیرد .در این
رابطه از کلیه انجمن ها که برگزاری جشن
سده را برعهده داشتند  ،به ویژه انجمن
زرتشتیان کرمان که با همراهی نسبت به ثبت
جشن سده همت نموده  ،تقدیر شد.
گزارش کارگروه ها ،دستورجلسه بعدی
بود که در این رابطه گزارش کمیته
مددکاری توسط سرکار خانم
خادم ارائه و در این رابطه
قرارشد تا کلیه انجمن ها
تشکیل شورای مددکاری را مد
نظر قرار دهند .
در رابطه با تصحیح اساسنامه نیز
مواردی مطرح شد و مقرر شد
تا کلیه انجمن ها نظرات خود
را ابتدا در هیات مدیره مطرح و
سپس یک نسخه از اساسنامه را
به دفتر نماینده ارسال نمایند .ارائه
گزارش کارگروه دینی ،بخش
دیگری از برنامه بود که در این
رابطه دکتر اهورایی با برشمردن
اقدامات انجام شده از نحوه
برگزاری جشن سده و راه اندازی
استخر کوشک پس از گذشت 8
سال سخن گفت.
با توجه به سال پیش رو که  3750سال پیام
آوری اشوزرتشت است قرار شد تا انجمن
ها برنامه ریزی اجرای برنامه های ویژه
را برای ششم فروردین سال آینده داشته
باشند .در این رابطه مصوب شد تا فیلم
پیرسبز که دارای مجوز از وزارت ارشاد
است توسط نماینده ایرانیان زرتشتی تکثیر
و توسط ایشان برای تمام زرتشتیان ایران به
مناسبت  3750سال پیام آوری اشوزرتشت
ارسال شود.درحالی که حق امتیاز این فیلم
همچنان در اختیار مهندس سروش قندی
است .همچنین مقرر شد نسخه ای از این
فیلم پس از دریافت مجوزهای الزم در پیر
سبز برای تمام بازدید کنندگان پخش شود.
خانم پری سیما آذرکیوان با اعالم شماره
تلفن  66731820گفت  :روزهای زوج هر
هفته از ساعت  5تا  7پسین مشاوره رایگان
حقوقی توسط وکالی زرتشتی به تمام
همکیشان ارائه می شود .پیشنهاد تشکیل
کارگروه تاریخ و کتابخانه نیز در این
نشست ارائه شد.

و پرورش ،كد  222/2چاپ .1385
كتاب تعليمات اديان الهي و اخالق ،3سال سوم متوسطه انتشارات وزارت آموزش
و پرورش ،كد  251/2چاپ .1389
 كتاب بينش ديني پيشدانشگاهي چاپسال  ،1390كد .285/3
همچنین منابع اختصاصي دين زرتشتي نیز به
اینگونه اعالم شد:
كتاب آموزش دين زرتشتي ،سال دوم
متوسطه ،چاپ انجمن زرتشتيان تهران،
كتاب آموزش دين زرتشتي ،سال سوم
متوسطه ،چاپ انجمن زرتشتيان تهران.
برگزاری دومین سال روانشاد
رامین شهرت
دومین سالگرد درگذشت روانشاد رامین

بنامگانه جانباخته زنده روان مهندس فرهاد خادم برگزار شد :

آیین سدره پوشی دسته جمعی  9تن از جوانان

آیین سدره پوشی 9تن از نوجوانان
زرتشتی زاده به نامگانه جان باخته
زنده روان مهندس فرهاد خادم در
سالن مریم آباد یزد برگزار شد.

شهرت ،جوان  22ساله زرتشتی که در اثر
تصادف درگذشت .با حضور جمع زیادی
از همکیشان در تاالر پوالد کسنویه برگزار
شد.
روانشاد رامین شهرت از جمله جوانان فعال
در عرصه خبر رسانی بود که در راه تهیه
گزارش از پیر چک چک بر اثر سانحه
تصادف در گذشت.
موفقیت بانوی بدمینتون باز
زرتشتی
شیوا جهانگیری بانوی بدمینتون باز زرتشتی
همراه با تیم دانشگاه صنعتی شاهرود در
مسابقات دانشگاه های منطقه چهار وزارت
علوم به مقام قهرمانی دست یافت.
دراین بازی ها که با حضور  6تیم

اختیارش قرار دادند.
نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه سده کوچکترین بخش
از تمدن و فرهنگ ایران است ،گفت:
بسیاری از کشورها به دنبال یافتن تمدن و
اصل و نسب برای خود هستند و خیلی ها
هم در تالشند تا تاریخ را از ایران قرض
بگیرند و به نام خود ثبت کنند.
وی اظهار داشت :آثار باستانی ما در دو
گروه ملموس و غیر ملموس قرار دارند؛
آثار ملموس را دیگر کشورها نمی توانند
از ما به یغما ببرند ،اما این خطر در مورد
آثار غیر ملموس از جمله سده وجود دارد.
اختیاری ادامه داد :برای حفاظت از این
اثر معنوی ،از دو سال پیش پیشنهاد ثبت

دانشگاهی برگزار شد ،تیم شش نفره
دانشگاه صنعتی شاهرود با غلبه بر سایر
رقبا به مقام قهرمانی و كسب سهمیه المپیاد
دانشجویان كشور رسید
پایان رقابت های جام وهمن
یازدهمین دوره مسابقات والیبال جام
وهمن از تاریخ  19بهمن ماه تا  22بهمن
ماه به همت انجمن یانشوران مانتره در
سالن سازمان وباشگاه جوانان زرتشتی یزد
برگزار شد.
این مسابقات که همه ساله در دو رده بانوان
وآقایان برگزار می شود تنها مسابقات
تخصصی رشته والیبال جامعه زرتشتیان به
حساب می آید.
در یازدهمین دوره این مسابقات در رده
آقایان تعداد  8تیم در دو گروه  4تیمی

ملی شدن جشن سده را ارائه کردم که
خوشبختانه با همراهی میراث فرهنگی،
امسال این جشن به نام ایران ثبت ملی شد.
وی تصریح کرد :البته این جشن در دل
همه ما ایرانیان ثبت شده بود و تا تاریخ
تاریخ است ماندگار خواهد بود اما برخی
مواقع الزم است تا چنین میراثی در جایی
ثبت شود تا دیگران بدانند که تمدن از
کجا آمده است.
در این مراسم ،رییس انجمن زرتشتیان
کرمان و دیگر پژوهشگران عرصه تاریخ
وفرهنگ ایران زمین نیز سخنرانی کردند و
پس از آن در هنگامه غروب آفتاب ،آتش
سده توسط موبدان روشن شد.
در تهران مراسم سده در کوشک ورجاوند
برگزار شد وبه رغم مشکل برق در این
مکان و تاخیر در اجرای برنامه ها ،اما با
حضور و شکیبایی همکیشان این مراسم با
شکوه بسیار برگزار شد.
سخنرانی ،اجرای نمایش های مختلف،
هنرنمایی نونهاالن و  ...از جمله برنامه های
این جشن بود.
در محله های مختلف یزد ،اهواز ،اصفهان،
کرج ،شیراز و زاهدان نیز سده با شکوه
تمام برگزار شد .زرتشتیان خارج از ایران
در ایالت های مختلف آمریکا و کانادا نیز
با برگزاری مراسم مختلف سده را گرامی
داشتند.

به رقابت پرداختند که در این بین سه تیم
اشتاد مریم آباد  ،پوالد کسنویه و اردشیر
همتی کرمان به ترتیب به مقام اول تا سوم
رسیدند.دیدار نهایی رده آقایان بین پوالد
کسنویه و اشتاد مریم آباد برگزار شد که
تیم والیبال اشتاد مریم آباد در این دیدار
با نتیجه  2بر  1پیروز وقهرمان این دوره از
مسابقات نام گرفت.
در رده بانوان نیز چهار تیم سازمان وباشگاه
جوانان زرتشتی یزد  ،گردآفرید  ،اردشیر
همتی کرمان و یاران آرمین به صورت
دوره ای به رقابت پرداختند که در این
بین تیم سازمان وباشگاه جوانان زرتشتی
با کسب سه پیروزی قهرمان قاطع و تیم
یاران آرمین نیز که در این مسابقات حضور
داشت تنها با یک شکست به مقام دوم

رسید.
تیم والیبال گردآفرید نیز به مقام سوم بسنده
کرد.
هنرنمايي دو گروه موسیقی زرتشتيان
هنرمندان زرتشتي ،در قالب گروههاي هنري
«همسرايان سازمان جوانان زرتشتي تهران» و
«گروه كوبهاي اهورا» از تهران و كرمان٢٩ ،
بهمنماه در بوستان نياوران تهران به اجراي
برنامه موسیقی پرداختند.
اجراي اين گروههاي هنري ،در پي برگزيده
شدن آنها در بيست و هشتمين جشنواره
موسيقي فجر بود.
گروه همسرايان سازمان جوانان زرتشتي
تهران (فروهر) و گروه كوبهاي اهورا دو
گروهی هستند که از سوي زرتشتيان به
اجرای برنامه پرداختند.

فرهاد خادم نیز ضمن تشکر و قدردانی
از برگزارکنندگان مراسم سدره پوشی
از روانشاد فرهاد خادم به عنوان آغازگر
مددکاری در کانون دانشجویان یاد کرد.
وی عالقه فرهاد را در یاری رسانی به حدی
دانست که بیشتر وقت خود را به این کار
اختصاص می داد.
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان فرنشین سابق
انجمن موبدان در این مراسم با اشاره به فلسفه
سدره و کشتی گفت  :اشوزرتشت دریافت
که خداوند سه توانایی مهم در اختیار روان
ما انسان ها گذارده است« .تنو یا تن »« ،منه یا
خرد» و «دائنا یا وجدان » و به شرطی روان
آدمی آرامش دارد و شاداب و پیشرو زندگی
می کند که به این هرسه بخش سرشتی خود،
توجه ویژه داشته باشد.
دکتر رستم خسرویانی فرنشین انجمن
زرتشتیان تهران و پروین فرخانی رئیس
انجمن زرتشتیان یزد از دیگر سخنرانان این
همایش بودند.
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جشن سده – یکی از بزرگترین جشن
های ایرانیان ،در همه شهرهای
زرتشتی نشین با بر افروختن آتش
سده و نیایش به درگاه اهورامزدا،
پاس داشته شد.
در کرمان مطابق رسم چندین ساله مراسم
سده با حضور بیش از ده ها هزار نفر از
همکیشان و هموطنان در باغچه بوداغ آباد
جشن گرفته شد و آتش سده با نوای دف
و آوای نیایش توسط موبدان برافروخته شد.
در این مراسم دکتر اسفندیاراختیاری نماینده
زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه سده جشن شروع تمدن در دنیاست،
گفت :سده به ما مفاهیم مختلفی را می آموزد
که نخستین آن شادی و شاد بودن است.
وی افزود :اگر آتش نبود ،تمدن نبود ،گرما
نبود و هیچ فلزی را نمی شد استخراج کرد و
در نتیجه اصال تکنولوژی نبود.
وی ادامه داد :همه چیز در اثر گرما به وجود
می آید به همین دلیل است که جشن سده را
شروع تمدن می گویند.
اختیاری گفت :هر کس دیگر به جای
ایرانیان اگر آتش را کشف می کرد به این
سادگی ها آن را به کس دیگری نمی داد و
آن را به عنوان ابزاری خاص برای خودش
نگه می داشت ،اما ایرانیان مکانی درست
کرده و آتش را ،نگهبانی کردند و هر کس
که آن را خواست بدون هیچ چشمداشتی در

جشن سده ثبت ملی شد

نقش ارتباط در پایداری

همراهی نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس
شورای اسالمی در راستای حضور همکیشان در
کنگره های متعدد زرتشتیان ،به ویژه فراهم آوردن
شرایط برای جوانان در این زمینه به خصوص
در کنگره جهانی جوانان زرتشتی که در کانادا
برگزار شد ،حکایت از راهبردی دیگر مبنی بر
نقش ارتباط در پایداری ،دارد.
از آنجا که جامعه امروز زرتشتيان ،به ويژه در
کشورهايي که پیشینه ای دیرینه دارند ،با پديده
اي به نام مهاجرت مواجه شده است .پديده اي
که زماني سبب بقاي زرتشتيان شده ،امروز در
کشورهاي زرتشتي نشيني مانند ايران و هند،
تاثير معکوس دارد و موجب مهاجرت بي رويه
جواناني شده است که هر کدام سرمايه اصلي و
اميد جامعه زرتشتي و فراتر از آن آينده سازان
این کشورند .جواناني که بر موج پر زرق و برق
مهاجرت سوار مي شوند و به دنبال زندگي در
يک دنياي رويايي به سوي کشورهاي ديگر مي
روند ،کشورهايي که آشنايي اندکي با آن دارند و
برنامه ريزي مشخصي نيز برای اين پديده نکرده
اند و از همين روست که شاهد حل شدن اغلب
آنان در جامعه بزرگتر هستيم .براي کم کردن تاثير
اين پديده ،الزم است تا به ارتباطات موثر بیشتر
پرداختهشود.
باتوجهبهاینکهوجهمشترکهمهما،زرتشتيبودن
و اعتقاد به انديشه هاي مانا و واالی اشوزرتشت
است ،آموزش هاي درست و تاثيرگذاری که بر
اساس انديشه هاي آن پیام آور راستین و گاتها ،در
دل خود اصول پايه اي دين زرتشت همچون
راستي و اشويي را داشته باشد ،می تواند
جوانان زرتشتی را نیک بیاموزاند و
همه زندگی توشه راهشان باشد.
این همان نخستین گامی است
3
که خود نيازمند زيرساخت هاي
زيادي است که الزمه آن ارتباط
درستوسيستماتيکاست.
امروزه زرتشتيان در سراسر جهان
پراکنده اند و از اين پراکندگي
مي توان به عنوان يک فرصت بهره
برداري کرد .البته باید به یاد داشت زماني
پراکندگي به فرصت تبديل مي شود که
ارتباطات حفظ شود و ارتباطات موثر زماني شکل
می گیرد که انجمن های زرتشتیان در سراسر
جهان با يکديگر ارتباط داشته باشند و شبکه اي
جهاني را شکل دهند.
ارتباط آغاز يک سيستم است ،سيستمي که شايد
در ديگر جوامع کوچک و پراکنده وجود دارد،
اما جامعه ما با همه وسعت و توانمندی هایش کمتر
از آن بهره برده است .پس بایسته است تا بيش از
پيش جامعه مان و افرادش را بشناسيم و به يکديگر
ياري رسانيم تا آنچه را در معنای همازوربیم می
دانیم در واقعیت جامعه عمل بپوشانیم.
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در این آیین دینی 9 ،تن ازدانش آموزان
دختر و پسربه نام های پرنیا باستانی ،کامیار
جمشیدی ،شراره دارابیان ،ویستا دمهری،
فرزان ستایشی ،فربد لریان ،فراز نمیرانیان،
هما هرمزدی ،سپنتا هماوندی با به تن کردن
پیراهن سفید سدره و بستن کشتی رسما به
جرگه همکیشان پیوستند .
در این مراسم با شکوه که با همت کمیسیون
دینی استان یزد و باشندگی  9موبد و موبدیار
زن و مرد و بسیاری از همکیشان و روسای
انجمن ها برگزار شد ،پس از گاتها خوانی
با آوای دف و سرنا ،دانش آموزان به تاالر
آمدند و مراسم سدره پوشی با شکوه هر چه
تمام برگزار شد.
در این مراسم که در آستانه سی امین سالگرد

جانباخته زنده روان مهندس فرهاد خادم به
یاد آن شادروان و توسط مادرشان – خانم
خادم -در سالن مریم آباد یزد برگزار شد،
یاد همه جانباختگان راه ایران زمین گرامی
داشته شد.
در ابتدای مراسم موبدیار مهربان آفرین
رئیس کمیسیون دینی با برشمردن اهمیت
سدره و کشتی از فعالیت های این کمیسیون
به خصوص در امر برگزاری سدره پوشی
دسته جمعی گفت.
دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در
مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم
درسخنانی با برشمردن برخی از ویژگی های
فرهنگ و سنت ایرانی ،یاد همه جانباختگان
ایران زمین به ویژه جانباختگان زرتشتی را
گرامی داشت .وی از روانشاد فرهاد خادم به
عنوان فردی مسئولیت پذیر ،نخبه و مهندسی
برگزیده و موفق یاد کرد که یاد و نامش
برای همیشه خواهد ماند.
خانم خادم ،مادر جانباخته بهشتی روان

مروری بر کارکرد دوره هشتم مجلس()6

زمان 16 ،بهمن ماه ،یک بعدازظهر
سرد پاییزی ،حوالی ساعت  6پسین.
مکان ،خیابان ایرانشهر ،خانه هنرمندان
ایران.
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گویا شوق تماشای فیلم بر دشواری سرمای
طاقت فرسای زمستانی فزونی دارد .صندلی های
تاالر استاد جلیل شهناز با حضور همکیشانی که
از رسانه ها این خبر را پیگیر بوده اند ،عزیزان هم
وطن و چند نفری از مهمانان کشورهای دیگر ،پر
شده است و فقط چندتایی جای خالی باقی است.
به روال همیشه یاران رسانه ای هم چه قلم به
دست و چه از دریچه دوربین مراسم را شاهدند.
نور تاالر کم و کمتر می شود و در تاریکی پرده
نمایش روشن می شود .ترنم چک چک و
خواندن نامش در زمینه تیره گون تیتراژ آغازین،
حاضران را به سکوت دعوت می کند.
فیلم آغاز می شود .فیلمی که پس از سال ها
با تالش جمعی از جوانان و همراهی بزرگان
جامعه ساخته شد و امروز ما تماشاگر آنیم
و شوق را در دلمان جانی دیگر می دهد .در
این فیلم ،بطور مستند گوشه ای از آیین ها و
فرهنگ زرتشتی ،در پنج روزه زیارت پیر سبز
به تصویر کشیده شده است ،آیین هایی نظیر
سدره پوشی ،عروسی ،گهنبارخوانی و نامزدی.
از آغاز فیلم ،با تصویرها به شهر یزد می رویم و
سپس وارد خانه ای از جنس گذشته می شویم،
با گروه گاتهاپویان آشنا می شویم و زمانی را
با آنان به تدارک آغاز رفتن به زیارت پیر سبز
می پردازیم ،اسپند بر آتش نهادن ،سیروگ را
آماده کردن ،خانه را آب پاشیدن ،نیایش
خوانی و ...بخشی از تکاپوی زرتشتیان
برای مهیا شدن و رفتن به زیارت را
از نظر می گذرانیم.
گروه راهی زیارت می شود و
4
ما نیز با تصویر همراه آنان می
شویم و در مسیر گذشتن از
شریف آباد ،کوتاه از تاریخ رنج
دیده آن می شنویم و باالخره به
مقصد می رسیم و پنج روز آیین
های گوناگون ،با رنگ و شوق و
باورهای زیبایی را از زبان تصویر می
بینیم و می شنویم.

ادامه صفحه 9

می کنند و بزرگترین مشکل ما در برگشت
سرمایه همین است.
با توجه به اینکه سالیان درازی
است در این حرفه مشغول به کار
هستید آیا کسی را برای ورود به این
رشته با توجه به شرایط مادی زندگی
خودتان تشویق می کنید؟
ببینید من در رشته ای مشغول به کار بودم
که درآمد خیلی خوبی می توانستم داشته
باشم .رشته حسابداری  ،ولی دلم این اجازه
را نداد که به مادیات اهمیت بدهم  .اگر قرار
است کسی وارد این حرفه شود  ،پیشنهاد می
دهم با فکر و اطالعات کافی وارد این رشته
شود .من زمان طوالنی را صرف کردم تا
دراین رشته حرفه ای شوم .کمبود امکانات
و سرمایه این ورود را با تاخیر روبه رو کرد.
به نظرم اگر كسي با فکر و سرمایه وارد این
رشته شود حتما درآمد خوبی خواهد داشت.
آیا خود شما به عنوان یک فرد
باتجربه در امور نشر به عالقه مندان
آموزش خواهید داد؟
مطمئنا من با آموزش و یاد دادن نیروهای
عالقه مند هیچ مشکلی ندارم و دوست دارم
تا افرادی را آموزش بدهم که حداقل فردا
بتوانند این راه را با عشق وعالقه ادامه دهند .

چک چک در خانه هنرمندان
سرانجام گروه که راه بازگشت را پیش می
گیرد با تیتراژ پایانی با همان زمینه تیره گون و با
موسیقی اوستایی که کمتر شنیده ایم با صدای
سینا وجدانی ،فیلم به پایان می رسد و با صدای
تشویق و تحسین روشنایی به تاالر نمایش
بازمی گردد.
فیلمبامتنشیوا
و پر

تجربه ای بی سابقه خودمان از اصالتمان نگاشتیم
و به تصویر کشیدیم.
وی همچنین از پشتکار گروه سازنده فیلم که علی
رغم وجود سختی ها و موانع از یکسو و از دست
دادن دو تن از دوستان و همراهانشان در
مدت تهیه فیلم ،زنده یاد بهناز
ماوندادی و
رامین

احساسی
از موبدیار پریا ماوندی و
صدایروایتگرمحمدرضاعلیمرادی،
تماشاچی را تا ژرفای معناهای نهان در این فیلم
فرو می برد .در طول فیلم آواهای خوش اوستا
و گاتهاخوانی احساسی دیگر را برمی انگیزد.
ترجمه روان فیلم به زبان انگلیسی که به تالش
موبد فیروزگری حاصل شده است تماشاگران
مهمان ما را در درک آسان فیلم یاری می کند.
نورپردازی ها و صداگذاری ها فضای فیلم
را عمیقا به تماشاگر منتقل می کند و مستندی
تاثیرگذار و دلنشین را به نمایش می گذارد.
پس از نمایش فیلم به دعوت سروش قندی
پارسی ،تهیه کننده و کارگردان فیلم ،دکتر
اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در
مجلس شورای اسالمی ،کوتاه چند نکته را در
مورد این فیلم بیان می کنند.
دکتر اختیاری می گوید :برای نخستین بار افرادی
از درون جامعه خودمان برای بیان و ماندگاری
فرهنگ و باورهایمان دست به کار شدند .پس
از زمان های دوری که فرهنگ و آیینمان را
از دریچه دوربین دیگران به تماشا نشستیم ،در

شهرت،
که از جوانان تالشگر و نیکنام
جامعه بودند ،از سوی دیگر به دور از
یاس و نا امیدی کار آغاز شده را به انجام
رساندند ،سخن گفت.
وی با اشاره به همراهی و همکاری کم سابقه
نهادها و ارگان های زرتشتی کشور در همیاری
با گروه سازنده این فیلم گفت :از دیگر نکات
تحسین برانگیز ساخت چنین فیلمی ،گروه
سازندگان جوان آن هستند ،جوانانی که گاه
به ناباوری و جدا افتادن از فرهنگشان متهم می
شونداما می توانند دستاوردی چنین بزرگ
داشته باشند.سپس سروش قندی پارسی ،تهیه
کننده و کارگردان فیلم ،موبدیار پریا ماوندی،
نویسنده و بابک حسن پور گلریز ،مشاور هنری
این فیلم به پاسخ پرسش ها و نقدهای تماشاگران
پرداختند.
سروش قندی پارسی در پاسخ به پرسشی درباره
سبک این فیلم گفت :با از دست دادن دو تن از
همراهان ،رامین شهرت و بهناز ماوندادی فیلمی
که قالبی از مستند روایی بوده است ،از روایی
بودن تغییر می کند چرا که با درگذشت روانشاد

به غیر از کتابی که گفتید چاپ
کرده اید ،آيا كتاب هاي ديگري هم
داريد؟
کتاب ورهرام یشت را نیز به صورت
آوانویسی وحروف نگاری اوستایی در قطع
بسیار کوچک منتشر کرده ام  .یک کتاب
با عنوان « نقاشی با اثر انگشت « نیزکه یک
ترجمه ساده است ،برای کودکان منتشر شده
است .چند عنوان هم دردست چاپ دارم .
آیا در چاپ یک کتاب از سوي
سازمان فروهر نيز نظارتی وجود دارد
یا فقط خود شما تصمیم می گیرید؟
چاپ یک کتاب با نظر مستقیم هیئت مدیره
سازمان فروهر و کتاب های تخصصی دینی
عالوه بر نظر سازمان به انجمن موبدان ارسال
می شود و تائیدیه آنها نیز گرفته می شود.
اگر کتابی برای چاپ به اینجا آورده شود من
کتاب را بررسی می کنم و نظرات اولیه ای
می دهم و بعد با تائید هیئت مدیره و تعیین
بودجه برای چاپ نوبت گذاری می شود.
گله ای که بارها شنیده شده ،این
است که چرا انتشارات فروهر کتابی را
که مربوط به سال های قبل است و با
هزینه آن سال ها چاپ شده است را با
یک برچسب به قیمت امروز می فروشد؟

به نظر شما کتابی که 20سال قبل با قیمت 20
تومان قیمت گذاری شده است را می توان با
همان قیمت  20تومان امروزه فروخت  .اصال
خواب این سرمایه از گذشته تا امروز نباید
محاسبه شود؟آيا درست است كه کتابی از
استاد پورداوود را كه ما با قیمت 40تومان
موجود داریم ،به همين قيمت بفروشيم و
بعدآن را روبه روی دانشگاه تهران به عنوان
کتابی نفیس و نایاب به قیمت 30هزارتومان
از دستفروش ها خریداری کنند.چرا این پول
برای انتشارات فروهر هزینه نشود .بسیاری از این
کتاب ها با قیمت بسیار پایین فروخته می شود
وخیلی از همکاران از ما گله مند هستند که چرا
این کتاب ها را با این قیمت کم می فروشیم.
هیچ راهی برای مقابله با این
دستفروش ها نیست؟
این دغدغه خیلی از ناشران است ومتاسفانه
وقتی سرمایه ای برای چاپ مجدد وجود
نداشته باشد ،دستفروش ها این کتاب ها را
افست می کنند و با قیمت باالیی به فروش
می رسانند.
قیمت گذاری بر روی یک کتاب
را چه کسی در انتشارات فروهر انجام
می دهد؟
محاسبه قیمت تمام شده چاپ کتاب توسط
حسابدار صورت می گیرد که شاید خرده

بهناز ماوندادی روایت فیلم ناتمام می ماند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه
مجوز نمایش و تکثیر فیلم ،در تکمیل توضیح
حسن پور گلریز درباره سطح بندی مجوزهای
نمایش فیلم گفت :این فیلم برای اکران ،تکثیر و
پخش با توجه به شرایط خاص خودش ،موفق به
دریافت مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی شده است که در خصوص تکثیر فیلم و
توزیع آن برای عالقه مندان در آینده ای نه چندان
دور اطالع رسانی خواهد شد.
در این نشست همچنین در پاسخ به پرسشی
پیرامون فلسفه زیارت پیر سبز که از سوی چند تن
از هم وطنان بیان شد ،موبدیار پریا ماوندی گفت:
فلسفه پیران گاه های زرتشتی و به ویژه پیر سبز که
موضوع این فیلم بوده است پاسداشت پاکدامنی
بانوانی است که برای حفظ کیان ملی و فردی
خویش در اثنای حمالت بیگانگان ،تن به پستی
اسارت نداده اند و در گریز از بدمنشی دشمنان به
مکان هایی امن در آغوش طبیعت پناه برده اند که
بعدها در آن مکان ها پیران گاه ها بنا گشته اند.
پس از پاسخگویی به چند پرسش دیگر و البته
بی پاسخ ماندن پرسش های دیگر به دلیل کمبود
وقت ،مراسم نمایش و نقد فیلم چک چک به
پایانرسید.
آنچه در نظر همه حاضران مشترک بود،
تحسین برانگیز بودن این اقدام فرهنگی بزرگ
و ماندگار از سوی جوانان جامعه زرتشتی بود.
از آغاز شکل گیری این فکر تا امروز که این
فیلم بر پرده به نمایش در آمده مسیری پر فراز
و نشیب را دست اندرکاران تهیه فیلم طی نموده
اند اما رضایت نشسته بر چهره ها نشان از آن
دارد که حاصل پربار کارشان خستگی راه را از
تنشان زدوده و مصمم تر گام های بعدی را بر
خواهند داشت.
این فیلم روایتی است از پیر سبز ،مکانی امن
و پاک که دلبستگی دیرینه به آن هست و
خواهد بود اگرچه اندکی از آن در قاب تصویر
جا گرفته تا حال و هوای این زمان را در آن
مکان برای آیندگان جاودان سازد .این فیلم یاد
روانشاد بهناز ماوندادی و رامین شهرت را نیز
زنده نگاه خواهد داشت .این آغازی بود برای
تجربه پیروزی هایی بزرگتر در جشنواره ها و
میان مردمان سرزمین های دیگر.

گرفته شود ولی چون اینجا نیرویی نداریم
محاسبه قیمت تمام شده و نرخ گذاری نیز
با نظر من صورت می گیرد ودر این بین حق
تالیف و سود را در نظر می گیریم.
خوشنامی انتشارات فروهر را به
خاطر خوشنامی جامعه زرتشتی می
دانید و یا به خاطر سابقه درخشان
افراد شاغل در اینجا؟
خوشنامی جامعه زرتشتی در آن دخیل
است ولی مهمترین چیز ،خوشنامی و خوش
حسابی سازمان فروهر است .شما اگر سراغ
کتاب فروشی های روبه روی دانشگاه تهران
بروید و بگویید از انتشارات فروهر آمده اید
امکان ندارد آنها با شما بحث پول و  ..داشته
باشند .در بازار کتاب ،انتشارات فروهر به
خوش حسابی وحرفه ای بودن شهره است.
باتوجه به وضعیت زندگی در این
سی سالی که در کار نشر بوده اید اگر
به گذشته برگردید بازهم همین راه
را انتخاب خواهید کرد؟
دیشب من وعقل گوشه ای بنشستیم
گفتیم و شنیدیم و قراری بستیم
ناگه زدلم صدای خنده برخاست
که ای بی خبران به هوش ،ما هم هستیم
بازهم مثل گذشته حرف دلم را گوش می
کنم وسراغ همین کار خواهم رفت.

پریا خداداد کوچکی

پرداختند
همیشه از دیگر
مردم مجزا و متفاوت
بوده اند؟ شاید بد نباشد گذری به
زندگی هنرمندان بزرگ بزنیم تا این موضوع
برایمان ملموس تر شود.
وقتی به زندگی هنرمندی چون ونگوگ نگاه
مي كنيم  ،متوجه می شویم که وی زندگی
خود را چنان صرف نقاشی و هنرش نموده بود
که آخرعمر  ،در فقر کامل به سر برد .در زمان
حیاتش کسی به آثار وی توجه نمی کرد و
همواره او را به تمسخر می گرفتند.
یکی از عجیب ترین رفتارهای وی بریدن
گوشش و هدیه کردن آن به معشوقه اش
بود ،زیرا معشوقه اش به گوش وی ابراز عالقه
کرده بود و چون ونگوگ انسان خوش ذوقی
بود و تنها شادی معشوقه اش برایش ارزش
داشت دست به چنین کار نا معقولی مي زند
که در یکی از آثارش نیز ،عمل وی ثبت شد.
یا هنرمند دیگری مانند پیکاسو که عالوه بر
نفوذ و طرفدارانی که در عصر خودش داشت
اما دوره های مختلفی را از نظر احساسی
پشت سر گذاشته بود که به شدت تاثیرات
آن در آثارش مشهود است .شاید آثار
این هنرمندان چون دفترچه

خاطراتی
باشد از آنچه که
به آن می اندیشیدند و یا
احساس می کردند.
هنرمند در زمان خلق یک اثر شاید به طور
غریزی و ناخود آگاه عمل می کرده و
توجهی به اصول تکنیکی آن نداشته چرا که
می بینیم در بعضی از آثار بزرگان ،مشکالت
تکنیکی دیده می شود اما چیزی که در آن
مهم بوده احساسی است که هنرمند در هنگام
خلق آن اثر داشته است .هر اثر مانند یک
خاطره از روز خوش یا بد هنرمند بوده که
مجموعه ای از عواطف وی را در خود جای
می داده است.
آثار این هنرمندان بنام بعد از مرگشان ارزش
پیدا کرده زیرا در هر اثر می توان به یک
خصلت اخالقی هنرمند دست یافت و
چه زیباست وقتی که به ارزش این آثار و
عواطف درونش دست پیدا کنیم.
امروزه نیز هنر بر این اصول پایه گذاری می
شود که هنرمند هر آنچه را که از اعماق
وجودش و صادقانه به تصویر کشیده باشد
دارای ارزش است اما متاسفانه این نیز
خود یک چالش برای هنرمند عصر
امروز محسوب می شود .چرا

لطفا اشتباه نکنید
کوچک شدهاند ،همراه داشته باشید.
)2در هر فضا بیش از حد وسیله قرار ندهید.
 )3اندازهگیری دقیق اتاق کمک میکند تا
احتمال بروز اشتباه کمتر شود.
قالیچه شناور ،استفاده از قالیچههایی
با سایزی نامتناسب با فضا که مدام حرکت
میکنند و جای ثابتی ندارند ،یکی از
اشتباهات بزرگ است .قبل
از خرید قالیچه ابتدا
سایز فضا را
در نظر

()2

یسنا خادمی

بگیرید و قالیچه را طوری روی زمین
بیندازید که دو پایه جلوی مبلمان روی آن
قرار بگیرد .استفاده از قالیچه بیش از حد
کوچک یا بیش از حد بزرگ برای فضا ،هر
دو اشتباه است.
عقب قرار دادن مبلمان  ،مبلمان را
دقیقا کیپ دیوار قرار ندهید و آنها را به
سمت مرکز فضا بیاورید.
گاهی پشت مبلها
و کنسولها

به
قدری زیبا هستند که با
نمایش آنها و قرار دادن در جایی که
پشت آنها نیز قابل مشاهده باشد ،میتوانید بر
زیبایی و جذابیت دکوراسیون خود بیفزایید.
چیدن مبلها به صورت دایره یا نیم دایره
در مرکز فضا نیز بر گرمی و صمیمیت فضا
میافزاید.
ترسیدن از رنگ  ،بسیاری از افراد عاشق
رنگها هستند اما میترسند از آنها در فضای
منزلشان استفاده کنند؛این اشتباه است .در
استفاده از رنگها در دکوراسیون فضاهای
مختلف خانه جسورانه عمل کنید و رنگهایی
را که دوست دارید ،در اتاق خود تجربه
کنید .هیچ مشکلی پیش نمیآید ،در نهایت
اگر جلوه و نتیجه کار را دوست نداشتید ،می
توانید به آسانی رنگ را عوض کنید.
عدم استفاده از گلهای مصنوعی،
این مورد بسیار بحث برانگیز است .اما در کل
استفاده از گلهای مصنوعی در دکوراسیون
اشتباه است ،زیرا این گلها گرد و غبار را
روی خود جمع میکنند و هیچ تاثیر مثبتی
بر جو حاکم بر فضا ندارند .برای افزودن
رنگهای مختلف و همچنین طراوت و
شادابی واقعی ،توصیه میکنیم از دسته
گلهای طبیعی استفاده کنید و اگر
استفاده مدام از گلهای طبیعی در
دکوراسیون خانه گران تمام میشود،
برای آوردن رنگهای زنده و زیبا
میتوانید از ظرفی پر از میوههای تازه
و تمیز در دکوراسیون استفاده کنید .به
همین سادگی!

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

عدم
نگهداری عناصری
که از آنها متنفرید ،نگه داشتن
عناصری که از آنها متنفرید در دکوراسیون
خانه ،یکی از بزرگترین اشتباهات
دکوراسیونی محسوب میشود .این کار
میتواند آسیب زیادی به دکوراسیون
شما بزند .توصیه میکنیم عناصری را که
دوستشان ندارید یا دور بریزید یا به یک
سازمان خیریه اهدا کنید و جای آن را به
عنصری جدید و مورد عالقه خود بدهید.
هماهنگ بودن همه چیز با هم ،این
که در دکوراسیون خانه همه چیز مربوط و
هماهنگ با هم باشد اشتباه است .فروشگاهها
برای اینکه مبلمانشان به فروش برسد آنها
را به گونهای خاص به نمایش میگذارند
اما در خانهای که قرار است در آن زندگی
کنید ،باید تنوع وجود داشته باشد و عناصر
در برخی فضاها با هم هماهنگ و در بعضی
قسمتهای دیگر با هم متفاوت یا حتی
متضاد باشند.
عدم استفاده از مبلمانی که متناسب
نیستند ،فروشگاهها و نمایشگاههای مبلمان
خیلی بزرگتر و وسیعتر از اتاق نشیمن
شما هستند؛ بنابراین احتمال دارد زمانی
که مبلمان را خریداری و به خانه خود
میآورید ،با مشکل سایز و مقیاس
مواجه شوید .در اینجا نکاتی را مطرح
میکنیم که به شما کمک میکنند تا
از مواجه شدن با این مشکل در امان
باشید)1 :هنگام خرید طرحی خام و
ساده از فضایی را که در اختیار دارید
با مقیاسهای حقیقی که به یک نسبت

بیایید با هنر آشتی کنیم (بخش )2
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هنرمندان چگونه هنرمند شدند؟
حال كه در مورد هنر و ارزش آن سخن
به میان آوردیم  ،جای آن دارد کمی به
شخصیت هنرمند در عصر دیروز و امروز
بپردازیم.
هنرمندان چگونه هنرمند شدند؟ اصال چرا
این انسان ها چنان نامدارند که نام بعضی از
آنها درکنار بزرگان علم و ادب و فیلسوفان
آورده می شود شاید الزم است کندوکاوی
در زندگی این بزرگان داشته باشیم.
تاريخ نشان مي دهد هنرمندان نه تنها آثار
با ارزشی خلق کرده اند بلکه در زندگی
شخصی اشان هم نسبت به دیگران متمایز
بوده اند.افرادی چون ونگوگ و پیکاسو
و...که در زندگی خود پستی و بلندی های
زیادی را طی نمودند نه تنها به خاطرشغلشان
که نقاشی بود بلکه به خاطر طرز فکر و
رفتارمتفاوتشان  ،همواره مورد توجه قرار
گرفته اند .دید آنها به زندگی و عواطف
اغراق آمیزشان است که کار و هنر آنها را
چنین معروف نموده است .در واقع این انسان
ها هستند که همواره برای عصر بشریت
جذاب و قابل توجه بوده اند.
شاید بازتاب عواطف ودیدشان در آثارشان
نام آنهاراپایدار نموده اما این یک واقعیت
است که همه آنها قبل از آن که یک هنرمند
باشند یک انسان بودند ،انسانی با عواطف
و احساساتی سرشار از عشق و تنفر و
با دیدی متفاوت به جهان هستی که
همواره جایگاه اجتماعی آنها را زیر
سوال برده است.
همیشه این سوال وجود داشته
که چرا هنرمندان جامعه
گریز و منزوی بوده
اند؟و یا اگر هم
در جامعه به
فعالیتی می

که عواطف صادقانه امروز در عصر ماشین
وارتباطات برای معدود افرادی پیش می آید.
بسياري از هنرمندان جوان ما سعی در تقلید
این احساسات درآثارشان دارند .در حالي
كه بايد درک کنند که شخصیت بشری
یک امر ذاتی است که تقلید از آن موجب
سردرگمی شده و مارا از اصل خود دور می
کند.دور شدن از اصل خود نیز موجب دور
شدن از هدف ،یعنی خلق یک اثر هنری
صادقانه است.پس به زندگی هنرمندان
سری بزنید و از آنها عبرت بگیریدوسعی
کنید همیشه خود واقعی را به تصویر بکشید
زیرا ارزش واقعی شما در خودتان است و
مردم امروز این را از هنر و جامعه هنری
خواستارند.
جا دارد کمی از جامعه امروز خود صحبت
كنيم ،از شرایطی که هنرمند عصر امروز
نا خواسته به آن گرفتار شده وتوان بیرون
آمدن از آن را ندارد.
متاسفانه برخي از جوان های امروز در محیط
های هنرستان و دانشگاهی تقلید کردن را بهتر
از خلق کردن می آموزند و بیشتر از آنکه به
اصل هنرمندی بپردازند بیشتربه هنرمندانی
متظاهرتبدیل شده اند در صورتی که هنرمند
واقعی چنان ذهن مشغول و ناآرامی دارد که
بدون توجه به دنیای بیرون و ظاهرش پوششی
متفاوت و رفتار نا معقولی را داراست و صرفا
برای جلب توجه به انجام آنها نمی پردازد.
پس کسی که ظاهر و یا عقاید متفاوتی
دارد صرفا هنرمند به حساب نمی
آید زیرا تظاهر در جامعه امروز ما
کاری است آسان و چه خوب
است که همیشه خودمان
باشیم وبه آنچه که هستیم
افتخار کنیم چرا که
5
رسم هنرمند بودن
اینگونه است.

در فرهنگ کهن زرتشتی سخنان نمادگونه
بسیار را میتوان یافت که به نوعی بیانگر ارزش
های دینی و فرهنگی زرتشتی هستند ولی
شاید باارزشترین آنها «اندیشهنیک – گفتار
نیک – کردار نیک» است .سخن نمادینی که
اتفاقا هر غیر زرتشتی خواه ایرانی یا غیرایرانی
با شنیدن نام اشوزرتشت یا زرتشتی در ذهنش
نقش می بندد .در جهانی که آفریده اهورامزدا،
دانای کل هستیبخش است ،بدی راهی
نداشت تا آنجا که انسان به واسطه بهرهبردن از
موهبت اختیار این امکان را مییابد که خالق
بدی باشد در کنار نیکیها .و آنجاست که
یک بهدین(فرد زرتشتی) بزرگترین آرمانش
آفرینش نیکیهاست در اندیشهاش ،گستراندن
نیکی هاست با بیانش و در نهایت نهادینه کردن
نیکی هاست با کردارش ،تا آنجاکه که دیگر
جایی برای بدیها باقی نماند.
برای نخستین بار اشوزرتشت در گاتها این چنین
زیبا این شعار بنیادین را مطرح نموده است:

شماره سی و دو  -بهمن 1390

«انسان با ایمان و خداشناس ،پارسا و
پرهیزکار است و اندیشه و گفتار و کردار
و وجدانش به افزایش و گسترش راستی
کمک خواهد کرد.
در پرتو منش پاک و چیرگی بر نفس،
هستی بخش دانای بی همتا بخشایش
خویش را به ما ارزانی خواهد داشت.
پروردگارا برای برخورداری از این بخشش
نیک بهتو روی میآورم و آن را خوستارم»
هات  51بند 21

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

برپایه آموزش های گاهانی اشوزرتشت ،اشا
سرچشمه تمامی نیکی هاست .اشا را
راستی تعریف کردهاند ولی در
اصل اشا مفهومی است گاهانی
که شاید هیچ معادلی را نتوان
در ادبیات فارسی برای آن
6
یافت .اشا جلوه پاک آفرینش
اهورامزداست اگرچه از آن
میتوان راستی ،پاکی ،نظم،
قانون ،هنجار هستی ،عدالت
و ...بسیاری واژه های دیگر را
برداشت کرد ولی در اصل هیچ کدام
ازاین معانی را نمیتوان به طور کامل
منطبق بر اشا دانست .شاید بتوان گفت «اشا
سرچشمه مشترک همه نیکی هاست در جهان
گیتی(مادی) و مینو(معنوی)است».
در هات  58یسنا در مورد ارزش و جایگاه این
سه همین بس که بنیاد نماز یا نیایش بهدینان بر
آن استوار شده است.
«این را پیروزی دانیم :این نماز نیک بنیاد
به اشا(راستی) پیوسته را ،به آرمئیتی پیوسته
(ایمان) را ،نمازی که بنیادش اندیشهنیک،
گفتارنیک ،و کردار نیک است».
هات  58یسنا

نماز زرتشتیان همراه با نو کردن کشتی در
اصل نوعی عهد و پیمان مجدد است بر نیک
اندیشیدن و نیک گفتن و نیک عمل کردن.
در بخشی از اوستای روزانه به نام «مزدیسنو

ادبیات شفاهی ()14
(به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

1-tel duzāx on

 -1تِل دوزاخ اُن.
یعنی :شکم [مانن ِد] دوزخ است؛ نباید زیاد
به فکر شکم بود ،شکمپرستی گیتی و مینو
را تباه میکند.
2-xā̊k-e ri tā̊ na bu ka.
 -2خُ ِ
ک ری ت ُو نَ بو َکه.

هومت(اندیشه نیک)

هوخت(گفتار نیک)

هورشت(کردار نیک)
موبد پدرام سروشپور

نامیدهایم.
دومین گام گفتار نیک است .اینکه انسان
اندیشههاینیکرابیانکردهودرجهانبگستراند،
کاری است که اشوزرتشت پس از به پیامبری
رسیدن تا پایان عمر کمر همت بدان بست.

«ای جویندگان دانش ،اکنون آموزشها و
پیامی را که تابحال شنیده نشده است برای
شما آشکار خواهم ساخت ».هات 31بند1

نیچه به زیبایی این مرحله را به شیر تشبیه
میکند به این دلیل که مهمترین نیاز برای بیان
راستیها بیشک شجاعت است .در فرهنگ
زرتشتی دروغ مصلحتی جایگاهی ندارد و بنا
بر گواهی تاریخ نیاکان ما زرتشتیان در سخت
ترین شرایط هیچگاه به دروغ پناه نمیبردهاند.
آخرین بند یسنا ،با ارزشترین بخش اوستا با
این بند به پایان میرسد :
«راه در جهان یکی است و آن راه راستی
است و دیگر راهها بیراهه است».

اهمی» که در
اصل اقرار به دین مزدیسنی است
اینچنین آمده:
«من اقرار دارم که مزداپرست زرتشتی با ایمان و
اعتقادم .من ایمان دارم به پندار نیک اندیشیده،
من ایمان دارم به سخن نیک گفته شده ،من
ایمان دارم به کردار نیک کرده شده .من ایمان
دارم به دین مزدیسنا که جنگ براندازد و سالح
را کنار گذارد به ختودت(خویشی ورزیدن،
برادری) امر کند(دین) مقدسی که در میان
همه ،بزرگترین و بهترین و زیباترین است .آن
(دین) اهورایی زرتشتی همه چیزهای نیک را
به اهورا مزدا سزاوار می دانم ،این است ایمان
(اعتراف) به دین مزدیسنا».
در آخرین بند هات  29گاتها نیز که بیان
فلسفه به پیامبری رسیدن اشوزرتشت است
اشوزرتشت پس از برگزیده شدن به پیامبری
رو به درگاه اهورامزدا کرده و میپرسد:
«وهومن ،اشا و خشترا چه وقت به ما روی
خواهند آورد؟ کی ای مزدا آیین تو را
انجمن بزرگ مغان خواهند پذیرفت».

و در ادامه اینچنین میفرماید:

«ای هستی بخش اینک که برای ما یار
و مددکار رسیده است ما هم آماده
هات  29بند 11
خدمتگذاری هستیم»

وهومن ،اشا و خشترا به ترتیب به معنی
نیکاندیشی ،راستی و توانایی آرزو
شده ،در اصل سه فروزه از هفت فروزه
اهورامزدا(امشاسپندان) بوده و باالترین
جایگاهی هستند که انسان میتواند به آن دست
یابد ،جایگاهی که اشوزرتشت بدانجا رسید.
به عبارت دیگر نهایت نیک اندیشی رسیدن
به جایگاه وهومن است و توانایی انسان در
بیان این اندیشههای نیک راهی به سوی دست
یافتن به جایگاه اشا و در نهایت به نتیجه نشستن
اندیشه نیک و گفتار نیک انسان را به توانایی
چند ضرب المثل و اصطالح جدید

میرسانید
توانایی آرزو شدهای که درگاتها
خشترا یا شهریور نام برده شده است.
بدیهی است که نخستین و مهمترین گام در
این راه نیکاندیشی است .اهورامزدا ذرهای
از دانایی خود یعنی اندیشه را در وجود انسان
نهاده که اگر این اندیشه همگام با وجدان فرد
به سوی پیشرفت خود و جهان آفرینش گام
بردارد به جایگاه وهومن دست خواهد یافت.
«ای مزدا کسی که با خواست درون بین
وجدان و منش خود پیوستگی پدید آورد
چنین کسی از عشق و ایمان به خداوند
برخوردار و در پرتو راستی و درستی به
زیور وهومن آراسته خواهد گردید»
هات -49بند5

همگام با نیوشیدن به ندای وجدان ،آزاداندیشی
مهمترین نیاز دست یافتن به جایگاه وهومن یا
نیکاندیشی میباشد که به روشنی در گاتها بر
آن تاکید شده است.
«ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل
جسم و جان آفریدی و از منش خویش
نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی ،زمانی
که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان
نیروی کارکردن و سخن گفتن و رهبری
کردن عنایت فرمودی خواستی تا هرکس
به دلخواه خود و با کمال آزادی راه
هات  -31بند 11
خویش را برگزیند»

نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت ،نیک
اندیشیدن را سخت ترین مرحله دانسته و آن را
به شتری تشبیه کرده که باید صحرای بیکران
و طاقتفرسا شناخت و آگاهی را طی کند.
در فرهنگ زرتشتی نهادینه شدن نیکاندیشی
در جامعه را نماد صلح و آشتی میدانند و رنگ
وهومن را سپید دانسته و شاید به همین دلیل
سپیدترین ماه سال را ما ایرانیان بهمن(وهومن)

در فرهنگ زرتشتی نماد اردیبهشت(اشا
وهیشتا) آتش است و در اوستا این امشاسپند
زیباترین امشاسپندان نامیده شده است و در
فرهنگ ایرانی نیز زیباترین ماه سال به اسم
اردیبهشت نامگذاری شده است.
پس از اندیشه نیک و گفتار نیک سومین
مرحله یعنی کردار نیک از آن جهت ارزشمند
است که نتیجه را به همراه دارد .نیکاندیشی
و راستی راه دستیافتن انسان به توانایی آرزو
شده هستند.
«ای اشا و ای وهومن به اشوزرتشت و یارانش
نیروی مینوی و توانایی بخشید تا در پرتو آن
به جهانیان آرامش و آسایش بخشند».
هات  29بند 10

باور به تالش و کوشش و آباد کردن جهان از
همین اندیشه گاتهایی سرچشمه گرفته است،
در فرهنگ زرتشتی شهریور نماد توانایی و
توانمندشدن و تالش برای آبادانی و سرسبزی
جهان است و در فرهنگ ایرانی نیز سبزترین ماه
سال ،شهریور نامیده میشود.

«پروردگارا بشود که مانند کسانی که جهان
را بسوی تکامل و آبادانی پیش میبرند از
هات 30بند9
بندگان وفادار تو باشیم».

مهمترین ارزش این شعار در این است
که اگرچه اندیشه به عنوان نخستین گام،
مهمترین است ولی هیچگاه بدون گفتارنیک
و کردارنیک ارزش واقعی خود را نخواهد
داشت .اندیشمندی که نتواند اندیشهاش را
به بیان رسانده و در راستای آگاهی جهانیان
گام بردارد ارزش ندارد و اندیشه و گفتاری
هم که به نتیجه نرسیده و منجر به کردار
نیک نشوند ارزش ندارند .پس اندیشهنیک،
گفتارنیک و کردارنیک در کنار هم بنیاد
دین زرتشتی را شکل میدهند.
«همه با اندیشه و گفتار و کردار بکوشید تا
مزدا را خشنود سازید و هر یک انجام کار
نیک را برای نیایش او برگزینید».
هات 53بند 2

یعنی :خاک روی آفتاب نمیتوان کرد؛
حقیقت را نمیتوان پنهان کرد زیرا
سرانجام آشکار میشود.
3-mā̊m hemiša šiv-e avr na
minite.
 -3مُم ِهمیشَ ه شی ِو اَور نَ مینیتِه.
یعنی :ماه همیشه زی ِر ابر نمیماند؛ باالخره
حقیقت آشکار میشود.
4-bad be kyomi ge bad oš
ka.
 -4بَد به کیومی ِگه ب َ ُدش َکه.
یعنی :بد به کسی که بد کرد؛ کسی که
بدی میکند ،نتیجۀ عملش را خواهد دید.

رستم باغ جدا مانده از آرمانی دیرینه
سیما دینیاریان

هنوز کالم استادم در يادم هست که گفت«:زرتشتيان از مالکان و بانيان بسياري
از محالت و مناطق تهران بوده اند»  ،شگفت زده پرسیدم :منظورتان مناطق
مسکوني تهران است؟پاسخ داد :فراتر از آن ،مثال كل منطقه تهران پارس ،و از
منظر شهرسازي ادامه داد :تهران پارس كنوني ،محدوه وسيعي در شرق تهران
است که بخش عمده اي از زمين هاي آن سال ها پيش ،در دوران حکومت
پهلوي ،به تملک خيرانديشان زرتشتي درآمده است و در واقع آنان به گونه اي
پايه گذار اين منطقه بوده اند  ،از جمله كساني که سهم به سزايي در شکل گيري
اين بخش از تهران داشته مي توان به روانشاد هرمز آرش اشاره کرد.
از آن كالس يك سالي مي گذرد .روي نقشه تهران ،منطقه تهران پارس مشخص
است و مجموعه هايي چون:مجتمع فرهنگي -ورزشي مارکار ،آب انبار گيو،
مدارس زرتشتيان تهران پارس  ،رستم باغ و...

يك روز سرد زمستاني :

7

هم جواري با آدريان ،در صورت بازسازي و
نوسازي ،ايجاد ايمني و تجهيز و تزيين سالن
مي توان از آن همچنان به عنوان مکان مناسبي
براي برپايي مراسم به ويژه براي زرتشتيان
ساکن تهران پارس نام برد.
نيمروز يک آدينه زمستاني است و اگرچه
محوطه رستم باغ نسبتا خلوت است ،اما گاهي
صداي زمين خوردن توپ و شور و شوق
پسربچه هايي که مشغول بازي هستند اين
سکوت سرد را مي شکند .گويا اين کودکان
پرجنب و جوش که براي تجديد ديدار با
مادربزرگ ،پدر بزرگ ها آمده اند ،قيد و
بند محدوديت ها و ممانعت هاي برخي از
بزرگترها را براي اختصاصي بودن اين محوطه
براي بازي ساکنان رستم باغ ،بي معنا مي
دانند و براي آنها تنها زندگي ،بازي ،شادي و
انعکاس صداي شوق و هيجانشان در سکوت
سرد و سنگين اين باغ قديمي است.
درختان سالخورده باغ چشم انتظار بهار و
هنگامه سبز پوشيدنند و چمن ها و شمشادها
از سرما رخسارشان به زردي مي زند .ساکنان
سالخورده رستم باغ به رسم ساليان دور شايد
هم از تنهايي ،هنوز هم ساعاتي از روز را در
گوشه اي گرد هم به گپ زدن از امروز و
مرور خاطرات روزهاي کهنه مي نشينند.
فضاي سبز رستم باغ ،زمين بازي کودکان،
وسايل بدن سازي ،ميز شطرنج ،زمين فوتبال،
واليبال ،بسکتبال و ساير امکانات ورزشي و
تفريحي اين مجموعه به نظر جديد و تجهيز
شده هستند .ساكنان مي گويند اين امكانات

ساختماني موجود در رستم باغ در دستور كار
قرار گرفته و در آينده اي نه چندان دور پس
از دريافت مجوزهاي الزم براي حفاري ها به
مرحله اجرا مي رسد.
پس از چند ساعتي قدم زدن در محوطه رستم
باغ و شنيدن گفته هاي ساکنان کنوني و پيشين
رستم باغ در مسير بازگشت آنچه برايم پر
واضح بود منحصر به فرد بودن سبک مجموعه
رستم باغ و وجود آسايش و امنيتي است که
بخش بسياري از آن به دليل محصور بودن و
اختصاصي بودن اين مجموعه براي زرتشتيان
است.
يک کتابخانه کوچک ،فعال نمودن چند باب
مغازه غيرفعال ،برگزاري کالس هاي متعدد و
اقداماتي نظير اين مواردي است که افزون بر
تامين رفاه بيشتر براي ساکنان رستم باغ مي
تواند اين مجموعه را براي زرتشتيان به ويژه
زرتشتيان ساکن تهران پارس حفظ نمايد و
آرمان واالي روانشاد رستم گيو که در آن
دوران با دورانديشي خويش و همراهي کامران
تفتي در طراحي و شهرسازي ،چنين مجموعه
اي در راستاي حمايت از طبقه نيازمند جامعه
ايجاد شده است ،همچنان حفظ شود.
در هيا هوي ماشين ها و آدم ها ،خارج از
محوطه رستم باغ به دور انديشي خير خواهان
جامعه زرتشتي در ساليان گذشته مي انديشم .به
اينكه چرا طي اين سال ها ديگر چنين مجموعه
اي براي همكيشان ايجاد نشد ،چرا آنچه را
داريم قدر نمي نهيم و در حفظ و نگهداری آن
بیش از پيش نمي كوشيم؟ و چرا ...

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

از کتيبه ورودي خواندم که اين مجموعه در
سال  1338با همت روانشاد رستم گيو بنا شده
است و پرس و جوهاي بعدي تا حدودي
سرگذشت اين مجموعه را مشخص تر كرد:
پس از خريداري بخش وسيعي از زمين هاي
شرق تهران و ايجاد شدن تهران پارس از دهش
خيرانديشان زرتشتي و به ويژه روانشاد هرمز
آرش که مالکيت بخش عمده از اين زمين
ها را دارا بود ،ارباب رستم گيو در سفرهاي
متعدد خود به هندوستان از مجموعه خسرو باغ
که پارسيان آن را بنا نهاده بودند ،بازديد کرده
و طرح آن مورد توجه ايشان قرار گرفت ،با
اين انديشه که مجموعه اي مسکوني را براي
زرتشتيان به ويژه خانواده هاي کم بضاعتي
که خانه و سرپناهي ندارند ،بنا کند و در اين
راستا اقدام به خريد بخشي از اين زمين ها ،در
فاصله خيابان تيرانداز و پروين مي نمايد که از
فلکه دوم تا ميدان گيو (سيدالشهدا امروزي)
را شامل مي شده و سرانجام در بخشي از
اين زمين ها( به وسعت بيست و شش هزار
متر مربع) مجموعه اي را به نام «رستم باغ» با
الگوبرداري از همان خسرو باغ بنا مي نهد.
در حال حاضر حدود  350نفر ساکن اين
مجموعه هستند و كل مجموعه شامل 95
واحد مسکوني است که به صورت يک
طبقه يا دو طبقه و با مساحت هاي بين  35تا
100مترمربع ،ساخته شده است .مجموعه رستم
باغ همچنين داراي يک سالن پذيرايي است
که به نام همسر رستم گيو ،سالن مرواريد نام
گرفته و همچنين آدرياني نيز در اين مجموعه
داير شده که آتش فروزان آن از همان نخست
در اين مکان قرار گرفته است.
وارد مي شوم ،ساختمان دو طبقه قرار گرفته در
ابتداي ورودي رستم باغ ،نخستين ساختماني
است که به نظرم مساحت بيشتر از  100مترمربع
دارد و متفاوت است با ساير ساختمان هايي که
در بدو ورود مي بينم .از آقايي که مشغول باز
کردن درپاركينگ براي خارج شدن است،
درباره اين ساختمان مي پرسم  ،خيلي کوتاه
و با عجله پاسخ مي دهد :منزل روانشاد ارباب
رستم گيو است ديگر!
مزاحم او نمي شوم و سراغ آقاي عدالتي را
مي گيرم که دفتردار رستم باغ است .او نيز
پاسخ مرا اينچنين مي دهد که :اين ساختمان
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هميشه وقتي به فلکه اول تهران پارس مي
رسيدم درهاي آهني سبز رنگ رستم باغ که
هم جوار مدرسه استاد خدابخش و مجموعه
مارکار است ،توجه ام را جلب می کرد اما تا
آن روز به جز يکي دو بار که در کودکي براي
عروسي به سالن رستم باغ رفته بودم ،آنجا را
نديده بودم.
و اكنون كنجكاو ديدن و دانستن درباره اين
محل به عنوان يك منطقه مسكوني خاص
زرتشتيان بودم .

در گذشته محل سکونت خدابيامرز ارباب
رستم گيو بوده است و در حال حاضر شخص
ديگري در آن ساکن است و طبقه باالي آن
نيز دفتر رستم باغ است.
آري! طبقه نخست اين ساختمان در اختيار
يکي از هم وطنان است که در چند دهه اخير
پس از بروز برخي تحوالت در آنجا سکونت
يافته  ،بنا بر گفته ساکنان دليل سکونت وي
در اين مجموعه سال هاست که مورد سوال
همکيشان است اما به نظر می رسد این
موضوع در حال حل شدن است.
در طبقه بااليي همين ساختمان دفتر رستم باغ
داير است .اداره اين مجموعه بنابر تصميم هيات
امناست که در مواقع ضروري و نياز به تصميم
گيري ،تشکيل جلسه مي دهد .اعضاي اين هيات
امنا در زمان گردش  41انجمن زرتشتيان تهران
شامل آقايان دکتر رستم خسروياني ،کيخسرو
گيو ،بهروز منشني ،هرمزديار هرمزدياري و
بانو همايون پشوتني است که از اين ميان آقاي
هرمزديار هرمزدياري بنا بر وصيت روانشاد رستم
گيو ،در زمان حياتشان به عنوان عضو ثابت و
رييس هيات امنا در تصميم گيري هاي مربوطه
نقش موثري را ايفا مي نمايند .آقاي جهانگير
غيبي نيز سال هاي زیادی است که سرپرستي
امور رستم باغ را عهده دارند و از ديگر افراد
خدمتگزار در اداره و حفظ اين مجموعه مي
توان از دفتر دار ،حسابدار ،دو تن از همکيشاني
که در شب و روز پاسدار امنيت و آرامش اين
مجموعه هستند و همچنين فردي که عهده دار
امور خدماتي و نظافت اين مجموعه است نام برد.
در مجموعه رستم باغ قدم مي زنم و به مرام
نامه تدوين شده از سوي شخص روانشاد
رستم گيو ،مي انديشم .در اين مرام نامه آمده
است :خانواده هاي کم بضاعت و نيازمند به
مسکن براي مدت پنج سال به صورت اجاره
اي و با اجاره بهاي مناسب اجازه سکونت در
اين مجموعه را دارند و در صورت ضرورت
اين زمان تا حداکثر ده سال قابل تمديد است،
تا اين افراد در مدت حداکثر ده سال ساماني
بيايند و بتوانند اين خانه ها را به افراد نيازمند
ديگر واگذار کنند .اما چند دقيقه اي قدم زدن
در رستم باغ حكايت ديگري دارد .حکايتی
متفاوت با موضوع محوري مرام نامه! و البته
يكي از دست اندركاران مجموعه ،از مراجعه
خانواده هاي زيادي براي يافتن مسکن با هزينه
مناسب به ويژه در شرايط اقتصادي كنوني
جامعه مي گفت كه همچنان در انتظار خالي
شدن خانه هايي هستند که ساکنان آن به
سطح رضايت مندي از توان مالي رسيده اند
اما همچنان ...
خانه ها شامل دو بخش است ،خانه هايي که
معمولی اند و خانه هايي که ظاهري معمولي
دارند اما از داخل باز سازي شده و زيبا هستند.
سعي مي كنم اين سخنان را معنا نكنم ولي
ذهنم مرتب به دنبال واژه هاست  :نيکی،
انصاف و...

راستي چرا ؟
جوابي ندارم در ميان همه درگيري هاي ذهني
ام ،بخشي از محوطه حوض آبي رنگي با
درختان خزان زده توجه ام را جلب مي کند و
بوي اسپند مشامم را پر مي کند .به سرعتم مي
افزايم در پي يافتن پناهگاهي براي آرامش .
اينجا همان آدريان رستم باغ است که شش
گاه گهنبار ،ميزبان آيين گهنبارخواني است.
امور مربوط به آدريان رستم باغ بنابر وصيت
روانشاد رستم گيو از وجه صندوق آدريان
تامين مي شود و با همت واالي هم کيشان
بناي آدريان همچنان زيبا و دلنشين پابرجاست.
پس از زيارتي مختصر ،فضاي آرام بخش
آدريان را ترک مي کنم و به سراغ سالن
پذيرايي مرواريد مي روم در آن ساعت روز
درها بسته است و متاسفانه امکان دسترسي به
داخل سالن نيست.
گرچه فرصتي براي ديدن نيست اما ظاهر
خسته و خلوت اين سالن حکايت از اين دارد
که با گذشت بيش از نيم قرن از زمان تاسيس
رستم باغ ،سالن پذيرايي اين مجموعه که در
زمان هايي محل برگزاري عروسي ،نامزدي،
سدره پوشي ،پرسه و ساير مراسم بوده ،نيازمند
توجه ويژه و بازسازي است  .به گفته برخي
از ساكنان با توجه به محصور بودن مجموعه
رستم باغ  ،وجود فضاي مناسب پارکينگ و

با همت ساکنان رستم باغ و به ويژه تالش هاي
بانو همايون پشوتني که از اعضاي هيات امناي
اين مجموعه هست ،تجهيز و نگهداري شده
است.
با توجه به پيشينه اين مجموعه در برگزاري چند
دوره از جام هاي ورزشي ،اصالح و زير سازي
مناسب زمين هاي ورزشي ،تعويض حلقه هاي
بسکتبال و اقدامات ديگر براي بهسازي و بهره
برداري موثر از اين امکانات نقطه نظر مشترک
چند جوان اهل رستم باغ در اظهار نظر درباره
وضعيت امکانات ورزشي اين مجموعه با توجه
به هم جواري با مجموعه مارکار است.
در گفت وگويي کوتاه با بانو همايون پشوتني،
وي برخورداري از کنتور برق مادر و اشتراک
قديمي آب را از مشکالت عمده ساکنان رستم
باغ بيان مي كند و مي افزايد :در دو سال اخير با
اقدامات موثر و پيگيري هاي مسئوالنه نماينده
ايرانيان زرتشتي در مجلس شوراي اسالمي و
همچنين ياري دکتر رستم خسروياني فرنشين
انجمن زرتشتيان تهران همچنين انجام نامه
نگاري ها و چانه زني ها ،سر انجام با عنايت
وزير نيرو و همکاري مسئوالن محترم شهرداري
ناحيه  5منطقه  ،4اداره برق منطقه اي ،سازمان
آب و فاضالب  ،تخصيص پست برق مورد
نياز براي تامين برق كافي اين مجموعه و نصب
کنتورهاي جديد آب و برق براي واحدهاي
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بعد از بورش اعراب به ایران و سیطره قدرت خلفا هنوز با گذشت حدودا ً دو قرن ،منطقه
طبرستان که نواحی جنوبی دریای خزر و مازندران را در بر می گرفت ،به دلیل کوهستانی
بودن منطقه و جنگل های انبوه ،از حمالت و تحوالت ناشی از آن کمابیش مصون مانده بود.
بعد از قرن سوم ،به تدريج اسالم به منطقه طبرستان نیز رسوخ کرد و حکومت هايی که در اين
مناطق پديد آمدند به حکومت هاي ديلمي مشهور شدند که علويان پایه گذار آن بودند و به
دلیل همین سیر تاریخی است که موسیقی منطقه مازندران و گیالن را بسیار بکر تر و دست
نخورده تر و البته محدود تر از نواحی دیگر ایران می شنویم.
چنانکه در این نواحی موسیقی فولکلوریک قدمتی طوالنی دارد اما تنها محدود به چند دستگاه
و گوشه است .با ورود و سلطه علویان ،موسیقی در این نواحی به شکل مرسوم و عامه خود
پیگیری شد ،هرچند محدودیت هایی نیز کماکان گرد ساز و موسیقی دانان سنگینی می کرد.
طبرستان ،در دوران علویان دستخوش قیام ها و نیز شورش هایی گاه خونین بود و شاید بلوغ
دستگاه شور را در این دوران بیشتر می توان دریافت.
با گسترش قلمرو علویان و بسط این سلسله به نواحی مرکزی ایران و تفکرات خاص حکام
آن ،نوعی موسیقی در دربار علویان شکل گرفت که شاید بتوان جرقه های سبک نوحه خانی
و مرثیه خوانی مذهبی را در این دوران مشاهده کرد.

استاد محمود
خوانساری

رقـص
از دیرباز در فرهنگ و موسیقی ایرانی همیشه رقص و حرکات موزون همراه با موسیقی به
معنی خاص و گاه مقدس متداول بوده است.
هر یک از روش های رقص در ایران تداعی فرهنگ هر یک از اقوام ایرانی بوده ،گاه تداعی
رنج های آن اقوام و گاه شادی هایشان .بطور مثال در منطقه کرد نشین که از دیرباز مورد
تاخت و تاز بیگانگان بوده ،حالت پای کوبیدن رقصنده ها ،تداعی آمادگی برای رزم است
و به هم پیوستگی آنها نشانه اتحاد آنهاست.
ویژگی رقص که آن را از دیگر فعالیت های بدنی متمایز می کند ،جنبه هنری آن است که
تن و روان به یکدیگر می پیوندند ،یعنی هر حرکت بدن متاثر از یک حالت درونی و عاطفی
است ،به گونه ای که جسم ،اندیشه و عواطف انسانی به صورت واقعیتی یگانه تجسم می یابد
.همچنین رقص به گونه استعاری روابط انسان ها را با یکدیگر بیان می کند .در رقص های
دسته جمعی احساس و عاطفه مشترک بین رقصندگان و تماشاگران به وجود می آید .رقص
های هر قوم و ملتی ،شیوه ها و گونه های خاصی برای بیان عاطفی و ارتباط با دیگران دارد .
رقص ها به طور کلی بازتاب شرایط اقلیمی ،تاریخ ،فرهنگ ،باورها و موسیقی است.
بنابراین تنوع شکل و هدف رقص ها به اندازه تنوع فرهنگ هاست .رقص ها به تنهایی ،دو
نفره ،سه نفره ،چهار نفره و بیشتر ،با آرایش های دایره ،چهارگوش و یا صف های بلند،
اجرا می شوند .معادل فارسی رقص«بازی» است ،بازی در زبان پهلوی وازیک ،واچیک یا
واژیک خوانده می شود« .واز» در زبان پهلوی به معنی پرواز ،جنبش و جهش است .در
برهان قاطع «واخیدن» به معنی از هم جدا کردن و جدا نمودن است ،بدین گونه بازی یا
واچیک ،کاری است که در آن بدن به حرکت در می
آید و دست ها حالت پرواز و افشاندن به خود
می گیرد و چون حالت افشاندن دست ها در
انواع رقص هست ،رقص را دست افشانی و
پایکوبی هم می گویند .

نـغمـه دمام
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دمام ،با نوسان پوست ،به صدا در می آید و در تقسیم بندی سازها جزو سازهای کوبه ای
8
استوانه ای شکل قرار می گیرد .آنچه از تصویر نگاری های گذشته مشهود است ،اینکه
حداقل در چهار هزار سال پیش در بین النهرین و مصر طبل هایی یافت شده که بعضی از
آنهاتاکنون به یادگار مانده اند.
ظاهرا ً نام این ساز را از صدای آن تقلید کرده اند .همچون سازی آفریقایی به نام دم دم)
 (doum doumبعید نیست که این ساز نیز در اصل به همین نام بوده و بعدها در
گویش بومی مردم بوشهر ،به تدریج تغییر شکل داده ،یعنی اگر بر اثر مرور زمان
حرفd از بخش دوم ( doum doum( افتاده باشد به عبارتdoumoum
یاdoummoum می رسیم و می توانdammam را تعدیل یافته این نام
دانست.
نوازنده با چوبی از جنس شاخه های درخت خرما بر روی آن می نوازد،
این چوب با اندازهای حدود چهل سانتی متر باید هنگام نوازندگی در
سال
به
دست راست نوازنده باشد و بر آن طرف از دمام نواخته شود که بدون
 1313در خوانسار دیده به جهان گشود.
عالمت است ،نوازنده همچنین با دست دیگر خود ،بدون چوب ،بر
صوت دلنشین محمود در همان دوران خردسالی همگان
آن سوی دمام که نشان دار است ،می نوازد .طرف نشان دار را
را به تحسین و حیرت وا می داشت و او كه راه خود را شناخته بود
که طرف دستی و یا شمالی نیز می گویند دارای صدایی زیرتر
با اشتیاق بسیار به آواز خوانندگانی مانند :طاهر زاده ،ادیب خوانساری و تاج
است  .دمام ها بنا به مورد استفادهای که در یک گروه سنج
اصفهانی گوش فرا می داد و با استفاده از هوش سرشار و استعداد خدادادیش از
و دمام دارند ،دارای ابعادی متفاوت هستند ولی ضخامت همه
صدای این بزرگان بهره می گرفت ،افزون بر اینکه در سال  ، 1325با احداث كارخانه برق
پیپ ها حدود دو سانتی متر است که در لبه ها به یک سانتی
در شهر خوانسار ،امكان استفاده از رادیو در سطح گسترده تری برای مردم فراهم شد و محمود با
متر می رسد.
شنیدن آوای هنرمندان مورد عالقه اش همه چیز را به فراموشی می سپرد .در سال  1326پدرش به طور
دو نوع دمام وجود دارد :دمام اشکون ،این دمام به نسبت
ناگهانی رخت از این جهان بربست و فقدان پدر ضربه سختی به روح حساس محمود وارد ساخت و از
سایر دمام ها باید کوچکتر باشد و صدای بهتری نیز داشته
طرفی او چون محیط خوانسار را برای پرورش و اعتالی استعداد بی كران خود محدود می دید ،مدت زمان
باشد .در مساجد یک دمام مخصوص را برای این کار در
كوتاهی پس از درگذشت پدر به تهران مهاجرت نمود و در مدرسه ادیب به ادامه تحصیل پرداخت و ضمن
نظر می گیرند و هنگام پوست گیری در مورد آن دقت
آن از هر فرصتی به منظور فراگیری ردیف ها و گوشه های موسیقی ایرانی استفاده می كرد .به این ترتیب کم
بیشتری دارند ،قطر این دمام حدود سی تا سی و چهار
کم پایش به محافل هنری گشوده شد و با هنرمندانی فراخور سن و موقعیت زمان خویش آشنا شد .نکته جالب
سانتی متر و طول آن تقریبا چهل و پنج سانتی متر است.
در مورد استاد خوانساری این است که او هیچ گاه ازدواج نکرد و تا آخر عمر در تنهایی به سر برد.
همان طور که از اسم این دمام بر می آید ،کار اصلی آن
استاد محمود محمودی خوانساری عالوه بر اجرای برنامه ،سرپرستی موسیقی اصیل رادیو را نیز به عهده داشت.
بداهه نوازی و شکستن ریتم است و ریتم های آن غالبا ضد
برنامه های هنری محمودی خوانساری با استقبال مردم شیراز روبرو شد و به سرعت او تبدیل به چهره ای شناخته
ضرب اجرا می شود .بعد از اشکون سایر دمام ها را «غمبر»
شده گشت .این هنرمند در نیمه دوم سال  1338به تهران بازگشت و به دعوت شادروان داود پیرنیا در برنامه
می نامند ولی معموالً منظور از دمام غمبر ،دو دمامی است که
مشهور «گلها» به همكاری پرداخت .نخستین كار هنری محمودی خوانساری ،برگ سبز شماره  56بود و از
بعد از دمام اشکون رو به روی یکدیگر قرار می گیرند .ریتم
آن پس آثار ارزنده متعددی را تحت عناوین :گلهای رنگارنگ ،برگ سبز ،شاخه گل و گل های تازه،
این دو دمام با چهار دمام دیگر فرق می کند ،طول تقریبی این
در كنار استادان و هنرمندان بزرگی همچون شادروان :احمد عبادی ،حبیب اله بدیعی ،پرویز یاحقی،
دو دمام بین چهل تا پنجاه سانتی متر است و قطر آنها حدود سی
همایون خرم ،حسن كسایی ،جلیل شهناز ،فرهنگ شریف و شادروانان لطف اهلل مجد و رضا
و هشت سانتی متر است .سایر دمام های غمبر دارای ریتمی ساده
ورزنده به وجود آورد.
هستند و از نظر اندازه نیز کوچکتر از دو دمام غمبر است .این دمام
استاد فرزانه با وجود فرصت های بسیار مناسبی كه وی را قادر به استفاده از امور مادی در
ها نیز قطر حدود سی تا سی و چهار سانتی متر و طولی برابر با چهل و
سطحی باال قرار می داد ،با اعتقاد به این كه هنر یک ودیعه الهی است ،هرگز خود
هفت تا پنجاه سانتی متر دارند .نکته مورد توجه اینکه این ریتم و شیوه
را آلوده موقعیت های كاذب نكرد و در انزوا و بی نیازی كامل زندگی
اجراست که دمام ها را از یکدیکر متمایز می سازد و موجب نام گذاری
را سپری کرد و سرانجام در دوم اردیبهشت ماه سال 1366
های متفاوت آنها می شود.
خورشیدی دنیای فانی را وداع گفت.

نیم قرن تجـربه در بـازار نشـر

منوچهر باستانی

هستید؟
در واقع نمی شود گفت که من به صورت
حرفه ای این زبان ها را می شناسم و می توانم
ریشه یابی و یا کار ترجمه انجام دهم ولی
وقتی قرار است یک کتابی را در این زمینه
به چاپ برسانم به دلیل تکرار این حروف ،
مجبور به یادگیری و آشنا شدن با این زبان ها
شدم وآموختم  .البته در مورد زبان اوستایی
آشنایی خوبی دارم و این زبان را از  8سالگی
در کالس های دینی سازمان فروهر یاد گرفته
ام و بعدها هم به عنوان دبیر دینی سازمان
فروهر و کرج آنها را تدریس کرده ام ولی
در واقع به صورت آکادمیک هیچکدام از
این زبان ها را یاد نگرفته ام .
موضوع کتاب های چاپ شده در
انتشارات فروهر فقط در خصوص
ایران باستان و زرتشتیان است؟
هر ناشری می تواند در هر زمینه ای کتابی را
منتشر کند ولی معموال بعضی از ناشرها زمینه
کاری خاصی را دنبال می کنند و انتشارات
فروهر هم به دلیل سابقه چندین ساله خود در
زمینه ایران باستان و زرتشتی بودن این مکان،
فقط در این خصوص فعالیت دارد .البته چند
جلد کتاب کودک هم چاپ کرده ایم که
موضوع اصلی آنها هم دین زرتشتی بوده
است.
شرايط چاپ یک کتاب چيست و
آیا انتشارات فروهر فقط مخصوص
همکیشان است؟
هیچگونه محدودیتی براي نویسندگان وجود
ندارد و هرکسی دوست دارد می تواند برای
چاپ نوشته اش به ما رجوع کند .در حوزه
انتشارات کتاب  ،ناشرینی را فعال می گویند
که در سال چندین عنوان کتاب به چاپ
برسانند و کتاب به نویسندگان سفارش بدهند
و ناشرهایی که منتظر سفارش کتاب هستند
را در بازارکتاب ناشرین فعال نمی گویند.
انتشارات فروهر از نوع ناشرین فعال نیست
ولی نویسندگان بسیاری کارهای خود را به
ما می دهند که به چاپ برسانیم و عالقه مند
هستند که کتاب های خودرا با نشان فروهر

منتشر کنند.
علت این عالقه چیست؟
نویسندگان بسیاری انتشارات فروهر را به
عنوان یک ناشر تخصصی در زمینه کتاب
های ایران باستان می شناسند و علت این
عالقه ،تخصص انتشارات فروهر در این زمینه
است .کتابی که نشان انتشارات فروهر را دارد
در بازار کتاب با اطمینان خریداری می کنند.
چرا با این بازار خوب ،شما در زمره
انتشارات فعال نیستید؟
انتشارات فروهر از زمره ناشرین غیرفعالی
است که همیشه سفارش برای چاپ دارد.
خیلی از نویسندگان حاضرهستند که کتاب
های آنها با تاخیر چاپ شود ولی با نشان
انتشارات فروهر باشد .علت اینکه ما را به
عنوان انتشارات غیرفعال می شناسند کمبود
بودجه است  .بودجه انتشارات فروهر توسط
خیراندیشان و سازمان فروهر تامین می شود
و این بودجه محدود است و به همین دلیل
نمی توان ما را در زمره انتشارات فعال نامید.
آیا تاریخچه مشخصی از انتشارات
فروهر موجود است؟
من به شخصه اطالعات دقیقی در این
خصوص ندارم ولی همانطور که در یک
زمانی تعدادی از جوان های همکیش دور
هم جمع شدند و سازمان فروهر را شکل
دادند و فعالیت های دینی و اجتماعی را
شروع کردند ،همان جوان ها نیازهایی را
دیدند و در کنار هم انتشارات فروهر را هم
راه اندازی کردند .مکان انتشارات فروهر از
دهش ارباب رستم گیو است و طبق قدیمی
ترین کتابی که من دیده ام با عنوان فرهنگ
نام های اوستایی نوشته هاشم رضی که با
تاریخ چاپ  1343است تقریبا می شود عمر
انتشارات فروهر را در حدود  50سال تخمین
زد.
آیا آرشیو کاملی از کتاب هایی که
در انتشارات فروهر به چاپ رسیده
موجود است ؟
متاسفانه به دلیل اینکه انتشارات فروهر

ادامه در صفحه 4

شماره سی و دو  -بهمن 1390

انتشارات فروهر نام آشنایی نه تنها برای زرتشتیان که برای بسیاری از ایران
دوستان است.کتاب های این انتشارات با موضوع دین زرتشت و سرزمین ایران
دهه هاست که زینت بخش کتابخانه بسیاری از کتاب دوستان است.انتشاراتی
که دور از همه هیاهوها در یک فضای ساده و شاید کمی قدیمی بی هیچ
ادعایی به کار نشر کتاب مشغول است .در یک روز برفی و سرد بهمن ماه سری
به انتشارات فروهرکه یکی از خوشنام ترین ناشران بازار کتاب است ،رفتیم و
در خصوص وضعیت کتاب و تاریخچه آنجا که باعث افتخار جامعه زرتشتی در
بازارکتاب است با بهنام مباركه  ،سرپرست آنجا به گفت و گو نشستيم.

غیر حرفه ای اداره می شده ،برخی از نسخ
کتاب هایی که به چاپ رسیده موجود نیست
ولی عمده آنها در کتابخانه سازمان فروهر
نگهداری می شود ومورد استفاده قرار می
گیرد ولی مکانی خاص برای نگهداری این
آرشیو موجود نیست .
تعداد عناوینی که در اینجا به چاپ
رسیده است چقدر است ؟
نمی توان به صورت دقیق تعداد این عناوین
را گفت چون فهرست کاملی هم از این
کتاب ها به دلیل گفته شده ،موجود نیست
ولی می توان تخمین زد که در حدود
 300عنوان کتاب در انتشارات
فروهر به چاپ رسیده است.
میزان عالقه مندان به
9
کتاب و کتاب خوانی را
در جامعه زرتشتی چگونه
می بینید؟
تصور همیشگی من این بود
که جامعه زرتشتی عالقه
چندانی به کتاب ندارد ولی
مدتی است که در خانه نرگس و
در روزهایی که در آنجا گهنبار خوانده
می شود نمایشگاه کتابی تدارک دیده
ایم وخوشبختانه می بینیم که همکیشان در
مدت  15دقیقه ای که فرصت برای خرید
کتاب است ،عالقه بسیار زیادی به خریدن و
خواندن کتاب نشان داده اند .ما باید امکانات
بیشتری برای حضور هرچه بیشتر همکیشان
داشته باشیم ولی متاسفانه به دلیل کمبود نیرو
به این مهم رسیدگی نمی شود.
در سال هاي اخير بیشترین ميزان
فروش متعلق به کدام عنوان کتاب
بوده است؟
اگر تعریف از خود نباشد من کتابی در قطع
جیبی تحت عنوان گاتها سروده های زرتشت
به صورت آوا نویسی فارسی منتشر کرده ام
که می توان به جرات گفت که پرفروش
ترین کتاب است  .کتاب های بدانیم وسربلند
باشیم  ،کتاب گاتها نوشته موبد فیروز
آذرگشسب هم جز پرفروش ها بوده است.
با توجه به موضوع کتاب ها
مشکالتی در خصوص چاپ و یا اخذ
مجوز داشته اید؟
مجوز انتشار کتاب و تاخیر و یا ممیزی از
مشکالت انتشارات است .کتاب هایی داریم
که فقط مجوز خاص دارد .متاسفانه مشکل
ما پخش کتاب است  .کتاب هایی داریم که
مربوط به سال  1360است.کدام انتشاراتی را
می شناسید که کتابش را بیشتر از یک سال
نگه دارد همه آنها کتاب هایشان را پخش
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خودتان را معرفی کنید:
بهنام مبارکه متولد  ، 1342برخالف فامیلم ،زاده
شده روستای خلیل آباد یزد هستم .تحصیالت
خود را از ابتدا در تهران گذرانده ام .صاحب دو
فرزند هستم ،دخترم در رشته صنایع دستی در
دانشگاه درس مي خواند و پسرم در هنرستان
رشته برق می خواند.
چرا به کتاب و انتشارات عالقه مند
شديد و شروع این فعالیت از چه
زمانی بود؟
از  15اردیبشت سال  1361شاید به دلیل
عالقه خودم به کتاب و شاید هم به خاطر
دنبال کردن عالقه پدرم که کتاب خوان بود،
کار در انتشارات را شروع کردم و حدود 5
سال به عنوان فروشنده در انتشارات فروهر
کارکردم .در آن زمان میزان کار و تعداد
مشتریان به شدت امروز نبود .همان زمان به
دلیل عالقه ای که به کتاب و چاپ داشتم
بعضی از کارهای فنی کتاب و صفحه آرایی
مجله فروهر را آموختم.
بعد به خدمت سربازی رفتم و بعد از خدمت
مدتی به عنوان حسابدار و درادامه رشته
تحصیلی خودم مشغول به کار شدم ولی
همیشه دلم دنبال این کار بود و مدام دنبال
صفحه آرایی مجله فروهر بودم .کم کم با
کامپیوتر آشنا شدم و از سال  1371به صورت
حرفه ای وارد حرفه انتشارات و چاپ شده
و تحصیالت دانشگاهی را در رشته چاپ
در دانشگاه علمی ،کاربردی دنبال کردم
و مدرک کارشناسی رشته چاپ را گرفتم
و دوباره از سال  1383به انتشارات فروهر
برگشتم.
مسئولیت کنونی شما در انتشارات
چیست؟
در حال حاضر بنده به عنوان سرپرست
مشغول هستم وکلیه کارهای مربوط به چاپ
یک کتاب از ابتدا که شامل حروف چینی ،
ویرایش فنی  ،صفحه آرایی  ،طراحی جلد
است تا نظارت چاپ به عهده بنده است.
از سرگذشت حروفچینی اوستایی
از گذشته تا به امروز برایمان بگویید؟
در سنین جوانی وقتی کتابی را می دیدم که
حروف اوستایی یا پهلوی آنها به صورت
برش خورده و چسبانده شده چاپ می شد
وکیفیت الزم را به دلیل کج برش خوردن
و سیاه شدن دور حروف نداشت ،اذيت
مي شدم .قبل از اینکه به صورت حرفه ای
وارد حرفه چاپ شوم در دورانی که کار
حروفچینی می کردم به فکر طراحی حروف
پهلوی و اوستایی بر روی کامپیوتر افتادم و
برای نخستين بار آنها را در حروفچینی به کار
بردم وکارهای زیادی را در زمینه حروفچینی
اوستایی  ،پهلوی  ،میخی انجام داده که در
نرم افزار زر نگار طراحی و به عنوان یک
فونت تعریف شد.
آیا خود شما به صورت حرفه ای
با این زبان هایی که فرمودید آشنا

خواندیم که:
پروین آخرین جرعه چای را نوشید و رو به خورشید بانو کرد و گفت:
 نمی دونم که کار خوبی کردم یا نه؟! اما من و اون خانم قرار را روز جشنمهرگان گذاشتیم ؛ پس به من قول بده که می یای .بعد ادامه داد ،باالخره که
چی! آدما در نهایت وقتی که پیرتر میشن بیشتر به هم نیاز پیدا می کنن و اون وقته
که تو می فهمی چرا اینقدر به خاطر اون سالهای دور برات نگرانم !!!
در روز جشن مهرگان حیاط دربمهر که حیاطی نسبتا بزرگ پر از درخت سرو و
کاج و بوته های زیبای شمشاد و گل سرخ و مورد بود؛ را آب پاشی می کردند و
صندلی می چیدند .این حیاط در پسین روز جشن حال و هوای زیبایی داشت.
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تن سیما ،دختر کوچک پروین ،به شدت داغ
بود و چشم های ریز مشکی رنگش به حالت
خمار بسته بود و لپ های کوچکش قرمز و
ملتهب شده بود .خورشیدبانو به پشتی تکیه زده
بود و سیما را روی پاهایش روی متکا خوابانده
بود و آرام تکان می داد .چند روز پیش بود که
پروین ،بچه را سراسیمه به در خانه او آورده
بود و خواهش کرد که کمکش کند .آنها با
التماس جلو یک ماشین را گرفته بودند تا دختر
را با سرعت به بیمارستان ببرند .اما حاصل کار
پزشک و معالجات او چندان اثر بخش نبود
و سیمای کوچک همچنان دردمند و تب دار
بود .خورشیدبانو هم که وضع و حال پروین و
مشکالت او با بچه های دیگرش را دیده بود،
چند روزی مرخصی گرفته بود تا بتواند به
دوستش کمک کند.
یک روز بیشتر به مهرگان نمانده بود.
خورشیدبانو از صبح به پروین کمک می کرد
و االن که نزدیک ظهر شده بود سیما روی
پای او خواب بود و او جز نگهداری
بچه هیچ کار دیگری نکرده بود.
با خودش قرار گذاشته بود که
برود یک کت و دامن مناسب
بخرد ،موهایش را مرتب کند
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و ابروهایش هم می بایست
اصالح می شدند .اما با کدام
وقت! دختر کوچک به
پرستاری او نیاز داشت .بیماریش
خیلی طول کشیده بود و هنوز تب
داشت و این موضوع او را نگران می
کرد و از آنجایی که انسان دوست دارد
از انجام کارهایی که او را مضطرب می کند،
دوری کند ،خورشیدبانو هم در این فکر بود
که به بهانه بیماری سیما به جشن مهرگان نرود
و با خودش اینگونه استدالل می کرد که حتما
قسمت نبوده که اینطور شده ،شاید اتفاقی نیفتد
و رفتن او بیشتر ناراحت کننده باشد تا امیدوار
کننده و...
«نصیب و قسمت» این کلمات شاید برای خیلی
ها مفاهیم و ارزش های متفاوتی داشته باشد.
عباراتی مانند :قسمت این بوده ،باید اتفاق می
افتاد تا نصیبش شود ،انگار قسمتش این بوده
که خودبه خود پیش آمده! و همینطور هم شد.
دم دم های غروب آفتاب ،سیما از یک خواب
طوالنی بیدار شد ،خندید و وقتی دست ها و
پاهایش را لمس کردند اصال تب نداشت و
دلش آب و غذا می خواست .با اشتها سوپی را
که مادر برایش پخته بود خورد و دوباره خوابید.
وقتی بچه را خواباندند پروین ،دست های
خورشیدبانو را گرفت و به طرف در خانه برد
و با حالت شتاب زده و تحکم گفت:
 حاال باید به فکر خودت باشی و ممنون کهکمکم کردی اما دیگه خدا خواست که سیما
حالش بهتر بشه و خودت را برای فردا حاضر
کنی .یک کوچه پایین تر آرایشگاه زنانه باز
شده ،من چند روز پیش از سر کنجکاوی به
اونجا رفتم ،تمیز و خوب بود ،همون جا برو!
بعد هم تقریبا او را به خارج از خانه هل داد.
خورشیدبانو با اینکه پتو را محکم به دور
خودش پیچیده بود و روی تختش چمباتمه

زده بود اما داشت از سرما می لرزید .هر چه
سعی می کرد زانوهایش را محکم تر بگیرد
تا از لرزش آن جلوگیری کند ،ممکن نبود.
ساعت را نمی دانست اما حدس می زد که
حدود نیمه شب باشد .از گوشه پنجره که پرده
هایش را به کناری زده بود ،قرص ماه که کمی
از نیمه گذشته بود ،تختش را روشن کرده بود.
خورشید بانو طبق عادت نوجوانی اش داشت با
خودش تند و تند حرف می زد.
 هر چی بود تموم شد .هر طوری شد ،هرکاری کردم ،دیگه گذشت .هر چی می خواد
بشه!
ولی دیگر ادامه نداد و برای چند دقیقه خوابش
برد ،خواب مادرش را دید و وقتی هراسان از
خواب برخاست انگار جز صورتش ،چیزی از
خواب یادش نمی آمد .پس از آن هر چه سعی
کرد خواب به چشمانش نیامد .ذهنش هر لحظه
از شاخه ای به شاخه ای می پرید...
بی اختیار تمام ماجرایی را که آن روز ،یعنی
روز جشن مهرگان ،بر او گذشته بود جلوی
چشمانش نقش بست .وقتی یادش آمد چطور
با عجله حاضر شده بود و پروین در اتاق هی راه
می رفت و هی می گفت:
 دیر شد ...زود باش!...با به یاد آوردن ادامه اتفاقات لبخندی گوشه لب
هایش نشست .آنقدر آن روز کارها با عجله و
پشت سر هم شده بود که حتی نمی دانست حاال
اول کدامش را به خاطر بیاورد.
وقتی اول صبح در کمدش را باز کرد تا لباسی
را که می خواهد بپوشد ،انتخاب کند ،ناگهان
کت و دامن کرم قهوه ایش را که چند سال
پیش خریده ،اما آن را فراموش کرده بود ،دید.
آنها را برای پوشیدن مناسب یافت .با خود فکر
کرد چه کیف و کفشی را متناسب با لباسش
بخرد اما یادش آمد که جمعه است و همه مغازه
ها تعطیل است .در این فکر بود که از خوش
شانسی اش یک جفت کفش قهوه ای تیره و
یک کیف پوست ماری را در گوشه کمد پیدا
کرد.
لحظه آخر که پروین آمد پشت در اتاقش تا او
را به زور با خودش ببرد ،در آیینه کمد خانمی
قد بلند و خوش قامت ،در یک کت و دامن
زیبا با یک شال حریر سفید با گل های کرم
رنگ دیده می شد .تصویری که خورشیدبانو
از خودش در آیینه دید به او انرژی و اعتماد به
نفسی وصف ناشدنی بخشید که اشتیاق رفتن را
در او افزون کرده بود.
پروین نیز با دیدنش از لباسی که پوشیده بود و
سلیقه اش در انتخاب آنها خیلی تعریف کرد و
تا رسیدن به در بمهر ،آنقدر حرف زد که مجال
فکر کردن یا غصه خوردن به خورشیدبانو نداد.
چند روز بعد از جشن مهرگان ،روز رام ایزد
(به معنی روز آرامش) بود .خورشید بانو بعد از
فراغت از کار ،قدم زنان از کنار خیابان عبور
کرد و در حالیکه تن تب دارش را به خنکای باد
پاییزی سپرده بود ،روی صندلی نشست و چشم
هایش را بست و آرزو کرد که ای کاش زمان
می ایستاد.
ناگهان صدای زنگ درون اتاق آتش که نشانه
عوض شدن گاه ( زمان) بود ،بلند شد .گاه
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اوزیرن آغاز شد .خورشیدبانو خودش را جمع
و جور کرد ،چشم هایش را باز کرد و به موبد
خیره شد .موبد دهان و بینی اش را با پارچه
سفیدی پوشانده بود و به تناوب زنگ را می
زد و صدای آن در اتاق می پیچید ،طنین زنگ
و زمزمه موبد آرام آرام در وجودش پیچید و
مانند الالیی مادر برایش آرامشی ایجاد کرد.
اما در میان این آرامش ،درست مثل اینکه در
اتاق تاریکی قدم بگذاری و بی اختیار سرت به
دیوار بخورد ،آرامش درونش به مانعی سخت
برخورد کرد ،مانع او فکر و احساسی بود که
نمی دانست با آن چه کند .چشم هایش در پی
جایی می گشت که روز مهرگان نشسته بود،
یعنی همان روزی که آن دو خانم آمده بودند
تا او را ورانداز کنند و فکر کنند ببینند که برای
پسرشان یا برادرشان مناسب است یا نه؟! یکی
از آنها مادر پسر و دیگری خواهر او بودند .آن
پسر خودش چهل و اندی سن داشت! و عجیب
اینکه چرا نتوانسته بود ازدواج کند و این همان
سوالی بود که شاید در مورد خورشید بانو هم
پرسیده می شد.
خورشید بانو دقایقی را به یاد آورد که وقتی با
پروین به حیاط دربمهر وارد شدند مردم داشتند
آش می خوردند و خیلی شلوغ بود .به همین
دلیل پروین ترجیح داد که بروند داخل دربمهر
و آن خانم و دخترش هم پذیرفتند .قرار شد
که خورشید بانو جایی بنشیند که بتوانند او را
به پسرشان که نامش خداداد بود نشان بدهند.
خورشید بانو که سعی می کرد آرام باشد دست
پروین را گرفته بود و وقتی پروین دید که
خداداد آمد و کنار مادر و خواهرش نشست،
دستش را بیرون کشید و آهسته بدون آنکه
سرش را تکان بدهد ،گفت:
 روبه روت را نگاه کن! اون مرد قد بلند وباریک اندام را.
خورشید بانو مردی را دید با موهای جو
گندمی و سبیل باریکی باالی لب هایش که
کت و شلوار راه راهی را که به تن داشت او
را الغرتر نشان می داد .سرش پایین بود و هر
بار به شکلی غیر عادی و دزدکی اول اطراف
را نگاه می کرد و بعد به پروین و خورشید
بانو خیره می شد .خورشید بانو داشت عذاب
می کشید و دعا می کرد این اوضاع زودتر
تمام شود ،اما انگار خیلی طول کشید و آنها
نشستند و بلند نشدند .پروین و خورشیدبانو
هم مجبور شدند بمانند ،در حالی که پروین
نگران فرزندانش بود که همه را به دست
شوهرش سپرده بود ،در دلش آشوب بود اما
به خاطر خورشید بانو چیزی نمی گفت .بعد
هم نفهمیدند چه شد اما مادر پسر را یک خانم
مسن دیگر صدا زد و آنها با هم بلند شدند و
رفتند .پروین هم که منتظر این فرصت بود بلند
شد و با سرعت پشت سر آنها بیرون رفت.

خورشید بانو با به یاد آوردن اتفاقات چند روز
پیش حال بدی داشت ،انگار توی یک بیابان
داغ گیر افتاده بود ،نفسش به شماره افتاد ،دیگر
نمی توانست جلوی اشک هایش را بگیرد.
دست هایش را در هم قفل کرد و به پنجره
خیره شد ،آفتاب زرد پاییز با چند خط نورانی
به داخل اتاق دربمهر رخنه کرده بود ،درخت
سرو از شدت باد داشت محکم تکان می خورد،
اما دل خورشید بانو جای دیگری بود ،او باید
تصمیم مهمی می گرفت اما خوب می دانست
که با شرایط او و فرهنگ زندگی اش ،تصمیم
گیرنده اصلی کس دیگری است .مادر پسر و
البته خواهرش! او خوب می دانست که می تواند
جواب منفی بدهد و همه چیز دوباره جریان
عادی و آرام خود را ادامه بدهد اما از خودش
می پرسید که آیا کار او درست است و همه
عمر تنها ماندن کار درستی است؟ او مادرش
را دیده بود و خوب می دانست موقع پیری و
تنهایی چه بسا مشکل تر و سخت تر است .پس
با آن خانمی که بعد از رفتن پروین آمده بود
و کنارش نشسته بود و داشت با حرف هایش
سر او را می برد ،چه باید می کرد؟! آن خانم
غریبه که لباس چین دار آبی سرمه ای پوشیده
بود و یک مکنای حریر نازک سفید با خال های
مشکی و آبی به سر داشت ،کنار خورشید بانو
نشست ،سرش را به گوش او چسباند و گفت:
 خوب خانم ،مبارک باشه!! خورشید بانو با تعحب - :خیلی ببخشید منشما را نمی شناسم!
خانم مکنا به سر بلند خندید و جواب داد:
 ولی من اون ها را که روبه روی تو هستندخوب می شناسم.
 خوب!؟ بله  ،عرض کنم که مردمان خوبی نیستند ،باپسرشان می خواهند تجارت کنند ،دنبال پول
می روند .برای آنها زن خوب خانه دار و یا
هر چیز دیگر مهم نیست .مادیات چشمشان را
گرفته.
خورشید بانو برگشت تا بتواند او را خوب
ببیند ،اما آن خانم داشت از جایش بلند می شد
تا به سرعت از آنجا دور شود و در حالی که
پوزخندی بر لبش بود اینطور ادامه داد:
 این ها با این کارشان چند زن بیچاره از طایفههای پولدار و معروف را هم امیدواری بیخودی
دادند و سراغ یکی دیگه رفتند .حواست را
جمع کن! از من گفتن بود که گفتم.
تا خورشید بانوی بیچاره که از کار خود مانده
بود و گرفتار این زن فضول شده بود آمد
خودش را جمع و جور کند و از او بپرسد که
کیست و چه نسبتی با آنها دارد و بسنجد که
گفته های او خیر است یا شر ،آن زن با سرعت
از دربمهر خارج شد و چیزی جز حسرت و
سوال های بی جواب باقی نگذاشت.

کودک نفهم

به دقیقه نود که میرسیم یادمون می افتد.
دایی کامی می گوید :ای بابا سوسک شدی
حاال چرا همه چیزا رو به هم می چسبونی .ما
داریم بحث فوتبال می کنیم چه ربطی داره
به بقیه چیزا .بابایم می گوید :ربط می دارد.
آخه یعنی چی همه کارها رو ول می کنیم و
درست دقیقه نود یادمون می افته که کارها
رو انجام بدهیم.
بابایم راست می گوید .من هم خودم یک
مشته از این آدمای دقیقه نود سراغ می دارم.
مثال همین آقا نماینده که مدیر مسئول پارس
نامه می باشد و خانم سردبیر .کل ماه این دو
نفرهی وقت تلف می کنند و درست روزای
آخر ماه یادشون می افته که مطلب از من
بگیرند .اصال فکر کرده نمی باشند که من
مثل آقا کریمی می باشم و باید از اول بازی

1

1

2

3

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

برندگان جدول شماره پیشین  :خانمها  :افروز ایرجی از یزد ،
روح انگیز خسروی از اصفهان و پروین فرزانگی از شیراز
جواب رمز شماره پیشین  :ابراهیم پورداوود
با کامل کردن جدول در خانه های رنگی 18حرف به دست
خواهید آورد .با کنار هم قرار دادن این حروف به رمز جدول که
نام یکی از نمایندگان ادوار گذشته زرتشتیان در مجلس است ،دست
خواهید یافت .رمز به دست آمده ومشخصات وشماره تماس خود را
به آدرس الکترونیکی info@parsnameh.irارسال فرمایید.
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تا آخربازی حواسم بوده باشد .نمی شودکه
یهویی آخر ماه مخم رو به کار بندازم .تازه
شم چند باری که خواستم زرنگ بازی
از خودم در بیارم اول ماه براشون مطلب
فرستادم ولی باز هم تا دقیقه نود بی خیال
بودند و بعد یهویی یاد مطلب من افتاده بودند
و هی نوشته هام رو تیکه تیکه کردند .اه اه اه
اینقدر من از این آقا نماینده عصبانی می باشم
که نگو .یعنی چی به کودک هم سن وهم قد
من اینقدر ظلم و ستم می کند .مگر مغز من
چقدر فسفر می دارد که هی باید برای اون
بسوزونم بعدش برداره نصفش رو بریزه تو
سطل آشغال.
بابایم یکی میزند توسر من و می گوید چقدر
تو خودت حرف میزنی .بعدش به دایی کامی
می گوید :همین درخت پیر سبز یک نمونه
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عمودی
 .1بی مرگی -مجموعه روایت
11
های اساطیری و تاریخی موجود
در دوره ساسانی در این کتاب
نگاشتهشده.
 .2پیام آور اورمزد و نمونه
کامل مردانگی -شهری در استان
اصفهان.
 .3پنجمین حرف انگلیسی -معشوق-
کشوری در آفریقا.
 .4یکی از پا پوش ها -بیماری سگی -مخترع
دیگ بخار.
 .5سازمان همکاری اقتصادی منطقه قاره کهن-
این کتاب تاریخ اساطیری و واقعی ایرانیان از
دوره پیشدادی تا رسیدن تازیان را در بر دارد-
صبحگاه.
 .6درجه -هواپیمای عجول -داالن پیچ درپیچ.
 .7پادشاه بابل -نامی برای اهورا مزدا -خط کش
مهندسی.
 .8وسیله ای در اتومبیل -یکی از بخش های
اوستا.
 .9تکرار حرف -اثری اسطوره ای مشتمل بر 9
کتاب که کتاب اول ،دوم وقسمتی از کتاب سوم
آن از میان رفته است -پرنده ای شبیه طوطی.
 .10قسمتی از پا -حرف افسوس -جانشین.
 .11میان ،وسط -درختی که شیرازیش شهرت
دارد -یاد ولی درهم.
 .12آیین،کیش -پرهیز -هر یک از قسمت های
فیلم مربوط به یک صحنه.
 .13دسر ایرانی که ماده اصلی آن آرد ،خرما
وگردو است -قبایل -نیا.
 .14ماده معدنی که در ساخت لنت ترمز بکار می
رود و بسیار آلوده کننده است -نوعی پوشش
سقف.
 .15ایزد بانویی که دختر اورمزد به شمار می
رود و به معنای بردباری مقدس است -بخشی از
کتاباوستا.
طراح جدول  :سهراب باستانی
پاسخ جدول شماره قبل

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

افقی
 .1شاهکاری از لئو تولستوی -مفردش درس
است.
 .2سرخ نای -پنهان کردن حقیقت -دشمنی.
 .3شهری در استان تهران -موسیقیدان
آلمانی -یکی از والیات افغانستان.
 .4مردد -طرفدار -استانی در مرکز ایران.
 .5روش،قائده -موشکاف -اخبار عرب.
 .6کلید دارد -زمان اندک -کم عقل.
 .7محافظ مخصوص -پایتخت کشور
همسایه -زمینه.
 .8بدگویی ،سرزنش -دوخت استادانه.
 .9رودی در اروپا -شهری در آذربایجان
شرقی -دیو مرگ.
 .10کشور عزیز خودمان -ضمیر اول
شخص -مواد اولیه شکالت.
 .11یاری دهنده -پسر بامداد و مدعی
پیامبری -منسوب به زیارت کننده.
 .12الشه ،مردار -نام دیگر رازیانه -جمع
نفس به معنای شخص.
 .13خواهر جمشید پادشاه پیشدادی -جمع
دسیسه -باالی التین.
 .14تله -استوار کردن حرف وکالم -کاشف
واکسن آبله.
 .15یکی از چهار شهر بزرگ افغانستان-
کتابی از جالل ال احمد.

دقیقه نود  ،توی
خون ما می باشد

شماره سی و دو  -بهمن 1390

پرسپولیس قهرمان میشه  ،خدا میدونه که
حقشه .
اه اه اه اینقدر این پرسپولیسی ها قهرمان نشده
می باشند که هی پای آقای خدا رو وسط می
کشند .دایی کامی می گوید :دیدی تو 10
دقیقه چه حالی بهتون داده می باشیم .دایی
کامی راست می گوید :بابایم بعد از بازی
پرسپولیس  -استقالل خیلی سوسک شده
بود .نشسته بود یک گوشه هی تند تند تخمه
می خورد وآب دماغش رو باال می کشید.
بابایم به دایی کامی می گوید :برو بابا شانس
آورده می باشید .نزدیک بود حسابی سوراخ
بشین و آبروی آقای دنیزلی هم برود .دیدین
که بازی دست ما بود و دو بر صفر هم عقب
بودین .دایی کامی می گوید :خودت برو بابا،
بازی نود دقیقه می باشد .حاال که چی دو بر
صفر جلو بودین مهم نتیجه بازی بود که ما
بردیم .بابایم می گوید :فعال که تو جدول رو
سرتون ایستادیم و حاال حاالها مونده بهمون
برسی .دایی کامی می گوید :ای بابا جدول
که مهم نیست .االن نتیجه این بازی از همه
چیز مهمتر می باشد .فکر کن یک نفر تو 10
دقیقه سه تا گل بزند یعنی استقالل سوسک.
حاال یاد گرفتین که فوتبال نود دقیقه می باشد
و باید تا آخرین لحظه جنگید.
بابایم خیلی سرخ عصبانی می باشد .می
گوید :این دقیقه نود خیلی دقیقه بیخودی می
باشد و ما ایرونیها هم از کل فوتبال فقط دقیقه
نود اون رو خوب یاد گرفته می باشیم و توی
همه کارها هی وقت تلف می کنیم و درست

خیلی خوشگلی میباشد که اصال تا سه ماه
پیش هیچ کس نمیدونست موضوع چیه.
حاال که همه چیز از بین رفته و آخرای عمر
درخت می باشد همه یادشون افتاده بشینند
بهش فکر کنند و راه حل پیشنهاد بدن .دایی
کامی که می گوید :این موضوع که دقیقه
نود نمی باشد االن دیگه آخرای وقت اضافه
درخت پیر سبز میباشد.
بابایم باز می گوید :همین دخمه یزد کلی
سال بی خیال بودند یهویی سه ماه پیش که
کار از کار گذشته بود یادشون افتاد .خانه
خرمن گیو هم کلی دردسر و ماجرا سر تمدید
پروانه اش بود .یا این هایاس ،همه همکیشان
از این مملکت رفتند هیچ کس تو این مدت
هیچ فکری نکرد .خوب شد هایاس بسته شد
وگرنه فقط آقا رئیس انجمن ها باید فقط واسه
خودشون تنهایی جلسه میزاشتند .یا ...
مامانم برای بابایم یک لیوان آب آورده می
باشد و می گوید بیا اینو بخور یهویی از حرص
خفه شده نباشی  .حاال تا فردا نمیر بزار کادوی
منو واسه روز زن بخری بعدش خواستی برو
بمیر .یهویی برق از کله بابایم پریده میباشد و
می گوید وای! من که هنوز چیزی خریده
نمی باشم .این بابایم خیلی بامزه می باشد.
خودش همه کارهایش رو به دقیقه نود می
اندازد بعدش دو ساعته نشسته داره غر میزنه.
امیدوارم بعضی ها این نوشته رو دقیق بخونند
ومتوجه باشند که من تنهایی کلی آدم دقیقه
اول تا دقیه نود می باشم .آقای مدیر مسئول
حواست هست که چی میگم؟!

شماره سی و دو  -بهمن 1390
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وقتی جمشید ( نام مستعار) به همراه همسرش
گوهر ( نام مستعار) و پسر و دخترش از
هندوستان آمدند .یک راست مقیم محله ما
که خانه اجدادی جمشید در آن بود،شدند.
چون که سال ها پیش از این ،جمشید از هند
آمد ،گوهر را به همسری انتخاب کرد و
دوباره هر دو عازم بمبئی شدند و بعد از سال
ها دوباره به ایران برگشتند.
وقتی آنها آمدند ،چند روزی طول کشید
تا جمشید با مردم آشنا شود .مردم اصل و
نسب او را می شناختند ،ولی خودش را نه.
کم کم با حضور در گهنبار و سایر مراسم و
نشستن سر کوچه و گپ زدن معلوم شد که
او مدت کمی در یزد می ماند ولی همسر و
دو فرزندش به هندوستان بر نمی گردند.
گوهر خانم کم کم از خانه بیرون آمد و با
در و همسایه آشنا شد .او مثل زن های دیگر
اهل کار در صحرا و به قول معروف «کار
رو چاله» نبود .گوهر خانم می گفت :در
هندوستان کلفت و نوکر داشتم و دست به
سیاه و سفید نمی زدم .حیف که آب وهوای
آنجا به من سازگار نبود ،وگرنه هرگز به
اینجا نمی آمدم.
روزها گذشت ،دو فرزندش بزرگتر
شده بودند و به مدرسه می رفتند
و گوهر خانم با هم زندگی
آرام و بدون دردسری را
سپری می کردند .خودش
عالوه بر کار در خانه ،بیشتر
با خانم های همسایه مشغول
یاد دادن هنر بافندگی
و به قولی هنرهای
دستی می شد و
فرهنگ آن
دیاری که
12
آموخته بود
را عرضه می کرد.
اغلب از حیوانات و
طرز برخورد مردم هندوستان
با آنها حرف می زد .او می
گفت :در هندوستان به حیوانات
احترام می گذارند ،آنها برای
پرندگان دانه تهیه می کنند و دیده نشده
که یک هندو پرنده ها را در قفس نگهداری
کند .نزدیک النه مورچه ها شکر و دانه های
بو داده می ریزند تا مورچه ها بخورند و
خوش باشند .به گاو ،بز ،سگ وگربه آزار
نمی رسانند .اصال آنها گوشت نمی خورند
تا روح و روان حیوانات آزرده نشود و به
همین دلیل پارسیان هم عالوه بر چهار روز
در ماه ،در سی روز از ماه بهمن هم گوشت
نمی خورند.
گوهر خانم ادامه می داد :در آنجا شهرداری
شهر را تمیز نمی کند ،چون حیواناتی مثل
سگ ،گربه ،گاو ،کالغ و...خودشان آشغال
ها را می خورند.
خدایش بیامرزاد اگر زنده بود و می دید که

پرستوها هم

بهرام دمهری

امروز کیفیت این دور ریزها هم عوض شده
چه می گفت .دیگر پوست میوه ،خوراک
اضافی و...آشغال نیستند که حیوانات
بخورند .امروزه ظروف فلزی ،بطری نوشابه
و صد نوع ظروف پالستیکی که اصال به
طبیعت بر نمی گردند ،معضل شهرها شده
است.
اگر چه امروز هم حیوانات در شهرهای
هندوستان آزادانه می گردند و از پسماندها
استفاده می کنند ولی بعضی از این اقالم را
نمی توانند هضم کنند و از این رو شهرداری
ها در هند نیز در حال گسترشند.
آن روزها در یزد نیز گاو ،گوسفند ،االغ،
سگ و گربه در اکثر خانه ها پیدا می شد.

آنها هم حیوانات سازگاری بودند .اگر در
خانه سگی بود از ته مانده سفره و یا تکه نانی
راضی می شد و خانه صاحبش را ترک نمی
کرد.
گوهر خانم به کسانی که به حیوانات اذیت
وآزار می رساندند ،چشم غره می رفت و با
حرف های خود دل سنگ آنها را نرم می
کرد .گوهر و بچه هایش مثل بقیه زندگی
آرام و یکنواختی داشتند ،تا اینکه یک
روز داد و بیداد گوهر خانم به هوا بلند شد.
همسایه ها برای اینکه از موضوع خبر دار
شوند به کوچه آمدند .گوهر به سر و سینه
خودش می زد و می گفت :اگر به خودت
رحم نمی کنی به ده و شهر و بچه هایت رحم
کن .چرا این کار زشت را انجام دادی! ای
بی رحم! روح این حیوان زبان بسته دامن تو

و بچه هایت را می گیرد.
ایران خانم ( نام مستعار) رنگ پریده و لرزان
گوشه ای ایستاده بود و حرف های گوهر
خانم را می شنید .حرف و دفاعی برای گفتن
نداشت ،چون چند روز پیش به حساب گربه
ای که جوجه هایش را خورده بود ،رسیده
بود!
در دهه سی هنوز مرغداری و مرغ ماشینی
حداقل در شهر ما به وجود نیامده بود .هر
خانه ای یک یا چند مرغ و خروس داشتند
که تخم مرغ آنها تامین می شد .شاید سالی
یک بار هم از گوشت مرغ و خروس استفاده
می کردند ،آن هم به صورت آب گوشت!
ایران خانم ،بیست ویک روز انتظار کشیده
بود تا مرغش از روی تخم مرغ ها بلند شود
و جوجه ها بیرون بیایند ،آن وقت گربه رفته
بود و همه را خورده بود .او هم گربه بی زبان
را گرفته بود و  . ...گوهر خانم فهمیده بود و
دادش بلند شده بود .نمی دانم ایران بیچاره از
نفرین و داد و هوار گوهر خانم یا از نفرین
روح گربه! حالش دگرگون شده بود و چند
روزی حرف نمی زد و رنگش پریده بود،
چشم هایش را به گوشه ای می دوخت
و ساعت ها یکجا می نشست .همسایه
ها به او دلداری می دادند که
اشکالی ندارد ،اگر توبه کنی
و دیگر گربه نکشی بخشیده
می شوی ،دیگری می گفت
سزای گربه دزد مرگ است.
خالصه ایران خانم تا پایان
زندگی همیشه رنگ پریده
و به قول امروزی ها افسرده
بود.
گوهر خانم می گفت :نمی
دانم چرا بعضی ها پرندگان
را در قفس نگه می دارند.هیچ
توجیحی برای آن ندارند .او می
گفت :اگرچه از صدای پرنده لذت
می برم ولی دلیلی ندارد که آنها را در قفس
حبس کنم و ادامه می داد :پیش از طلوع
آفتاب پرندگان عبادت می کنند و آن صدا
به انسان شادمانی می بخشد.
همیشه پیش از عید نوروز پرستو ها به یزد
می آمدند ،با نوک خود از صحرا گل خیس
می آوردند و خانه می ساختند .ما هم زیر
سقف نزدیک خانه هاشان تاب درست می
کردیم .همیشه پیش از طلوع آفتاب با صدای
آنها بیدار می شدیم و امروز سالهاست که
دیگر پرستویی را ندیده ام چه رسد به شنیدن
صدای آنها.
خدایش رحمت کند که قلب مهربانی
داشت ،برای هر کاری چه خوب و چه بد،
علتی را بر می شمرد و به این وسیله مردم
را به نیکی و نیکو کاری و به ویژه کمک به
حیوانات دعوت می نمود.
در فکرم که اگر گوهر خانم زنده بود با
رفتارهای امروزی چه می کرد!

پارس نامه آگهی می پذیرد

مهد کودک و
مرکزپیشدبستانی
تـلفـن :

سپند

88008939 - 88025318

آخریـن فرصت
برای درج آگهی
در شماره نوروزی
پارس نامه تا دهم
اسفند ماه
اسـت

09137242551

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره سی و دو  -بهمن 1390
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
دکتر اسفندیار اختیاری
زیر نظر شورای سر دبیری
صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی
همکاران :
همراهان تارنمای برساد
آدرس  :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد
احمد آرام  -کوی استادان  -کوچه هنر 6
کد پستی 8915817113 :
تلفکس تهران 021 - 44049198 :
تلفن 0351 - 8210881 :
دورنگار 0351 - 8210879 :
پیام نگار 09356238532 :
صندوق پستی 89195/154 :
پست الکترونیکی :
info@parsnameh.ir
پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد
است و همه ی نوشته ها دیدگاه پارس
نامه نیست.

آموزش دف(بهاج)
شماره تماس:
09122768815

دکتر هما کیخسروان
جراح دندانپزشک
تلفن :
88907789
09123898261

استادنجاتالهی(ویال) کوچهنوید
بن بست چهارم پالک 7طبقه اول

