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فصلی که گذشت
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پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

در گذر عمر فصلی دیگر به پایان رسید.
باورانه یا ناباورانه  .با اتفاقات خوب یا بد .به هر
ترتیب زمان درگذراست و انسان و زندگی.
فصلی که گذشت اتفاقات سیاسی و
اجتماعی مهمی درجامعه زرتشتی نیز
رخ داد .از جمله پایان دوره فترت انجمن
زرتشتیان تهران و آغاز به کار هیات مدیره
جدید .هیات مدیره ای که با رای مردم
انتخاب شدند و بسیاری از آنها برای نخستین
بار است که در این جایگاه قرار می گیرند .
این موضوع یک پیام قطعی دارد اینکه مردم
خواهان تحول درساختار انجمن هستند و
تصمیم گیری ها و اقدامات انجمن را زیر
نظر داشته و دارند  .به هر ترتیب به نظر می
رسد اعضای جدید هیات مدیره باید بیش از
پیش در تصمیم گیری ها و اقدامات دقت
نظر داشته و شاید الزم باشد که این دقت
نظر از خود انجمن و توجه به ساختار و
شاید تجدید نظر در آن آغاز شود .
خوردادماه دکتراسفندیار اختیاری نیز دوره
جدید فعالیت های خود در مجلس شورای
اسالمی را آغاز کرد  .وی در مراسم تحلیف
در حضور موبد مهربان فیروزگری سوگند
خورد که پاسدار حقوق مردم باشد  .به نظر
می رسد در دوره پیش روی ،نماینده حضور
پر رنگ تری در حل مشکالت مردم خواهد
داشت اما این امر تنها با همراهی و همدلی و
نقد درست و منصفانه امکان پذیر است.
امتحانات مدارس را پشت سر گذاشتیم
و این روزها بحث کیفیت آموزشی
مدارس جز جدی ترین دغدغه
ها شده است .همه به دنبال
راهکارند ولی کاش که با
2
کار کاشناسی و به دور از
حب و بغض ها در این باره
تصمیم گیری شود تا باز هم
بتوانیم موفقیت روز افزون
جوانان و نوجوانانمان را در
عرصه های علمی شاهد باشیم.
جشن تیرگان در راه است و در پی
آن موسم زیارت پیر پارس بانو و نارستانه.
گردهمایی هایی از اینگونه فرصتی است
برای شاد بودن ،در کنار یکدیگربودن
وبحث و تبادل نظر در مورد بسیاری از
مسایل و اتفاقات جامعه  .کاش مسووالن
جامعه چه در تهران وسایر شهرها حضور
دراین گردهمایی ها و در میان و با مردم
بودن را وظیفه خود بدانند وفرصتی باشد
برای آشنایی با دیدگاه مردم پیرامون مسایل
مربوط به جامعه  ،درد دل ها و مشکالت
وحتی نظر خواهی از آنها پیرامون برخی
مسایل.

برگزاری سدره پوشی همگانی
برای پنجمین بار کمیسیون دینی زرتشتیان یزد
جشن سدره پوشی گروهی را برگزار می کند.
فرنشین کمیسیون دینی یزد  26،امرداد ماه
را زمان برگزاری این جشن عنوان کرد و
از خانواده هایی که عالقه مندبه سدره پوش
کردن فرزندان خود در این مراسم هستند
خواست تا یکشنبه چهارم تیر ماه به کمیسیون
دینی مراجعه کنند.
کالس های تابستانی در مارکار
تهرانپارس
کالس های ورزشی ترم تابستان درمارکار
تهرانپارس برگزار می شود .این کالس ها
به صورت ماهانه و سه ماهه در رشته های
ایروبیک خانم ها ،ایروبیک آقایان ،بدمینتون،

جشـن تیـرگـان
در سراسر شهرهای زرتشتی نشین برگزار می شود
جشن تیرگان ،جشن پیروزی آرش
کمانگیر بر دشمنان این سرزمین و
جشن شکرانه پایان خشکسالی و بارش
باران ازپس سالیانی بلند ،امسال نیز در
سراسر شهرهای زرتشتی نشین برگزار
می شود.
درتهران جشن تیرگان در کوشک ورجاوند
با آیین گهنبارخوانی برگزار می شود .در این
برنامه نخست آبریزان برگزار و پسین آیین
گهنبارخوانی اجرا می شود.
طبق اعالم صورت گرفته ،مراسم گهنبار
ساعت  18برگزار خواهد شد اما در مورد
تدارک اتوبوس برای بردن همکیشان به

کوشک ورجاوند تا لحظه چاپ خبر،
تصمیمی گرفته نشده است .در یزد ،امسال
به همت گروهی از جوانان و با همکاری
انجمن های زرتشتی ،جشن تیرگان به
صورت هماهنگ برگزار خواهد شد.
در نشستی که در این زمینه برگزار شد،
باشندگان به توافق رسیدند تا جشن تیرگان
روزهای هشتم و نهم تیرماه با برنامه های
متنوع و شاد برگزار شود و آیین های چک و
دوله و آبریزان نیز 10 ،تیر در پردیس دانش
مارکار برپا شود.
در ادامه قرار شد تا نمایندگان انجمن های
مختلف در تدارک تهیه برنامه های گوناگون
همچون نمایش ،موسیقی و ...باشند.

در کرمان ،کرج ،اهواز ،اصفهان ،شیراز
نیز جشن تیرگان همراه با برنامه های شادو
مراسم آبریزگان برگزار می شود.
زرتشتیان از دیرباز تیرگان را به یاد تیر
آرش در تعیین مرز ایران از توران جشن می
گیرند ،بنا بر روایت دیگر در این روز پس
از هفت سال خشکسالی باران بارید و مردم
به شادمانی وشکر پرداختند.
بنا بر این گزارش تیرگان را زرتشتیان مقیم
کانادا و آمریکا نیز با گرد همایی و آبریزان
جشن خواهند گرفت.
تیرگان همچنین در بین برخی از اقوام
ایرانی نیز به نام های دیگر جشن گرفته
می شود.

همزمان با آغاز به کار مجلس نهم ،

دوره کـاری جدیـد نـماینـده زرتـشتیـان در
مجلس شورای اسالمی آغاز شد
مجلس نهم کار خود را با ادای مراسم تقسیم نمایندگان در بخش های پانزده گانه
سوگند منتخبان ملت ،در روز یکشنبه  7آن ،بررسی اعتبار نامه های منتخبان در
خورداد ماه آغاز
کرد.
در این مراسم ،دکتر
اسفندیاراختیاری،نماینده
منتخب زرتشتیان در
مجلس شورای اسالمی،
در حضور موبد مهربان
فیروزگری و با سوگند به
کتاب آسمانی زرتشتیان،
مراسم تحلیف (قسم
خوردن) را به جا آورد.
ایشان سوگند یاد کرد تا
در انجام وظیفه وکالت،
امانتداری ،استقالل،
آزادی و اعتالی کشور
و حفظ حقوق ،تامین
مصالح و خدمت به مردم
کوشاباشد.
سپس انتخاب هیات
رئیسه موقت در دستور
دستور کار قرار گرفت.
و
شعب
تشکیل
با
و
گرفت
کار مجلس قرار
اعتبارنامه منتخب ایرانیان زرتشتی در گروه

تنیس روی میز،حرکات موزون،والیبال ،یوگا
و اسکیت برگزار می شود.
پاسخ به سواالت ویژه زرتشتیان
با پیگیری های صورت گرفته ،امسال در
آزمون ورودی دبیرستان های استعداد
درخشان و نمونه دولتی ،از کتاب های ادیان
و دینی زرتشتیان سئوال طرح خواهد شد و
دانش آموزان زرتشتی شرکت کننده در این
آزمون ها می توانند به پرسش های مختص به
خود نیز پاسخ دهند.
موبدیار مهربان آفرین فرنشین کمیسیون دینی
یزد با اعالم این خبرگفت:با وجود اینکه در
زمان نام نویسی اعالم شده بود ،برای دانش
آموزان زرتشتی فقط نمره علوم به جای نمره
دینی محاسبه می شود ،اما با پیگیری های

کارگروه دینی به ویژه خانم پریوش خدادادی
و دکتر اسفندیار اختیاری این مشکل حل شد.
موبدیار آفرین تعداد پرسش های دینی را 10
سئوال عنوان کرد که از این میان  6پرسش
از کتاب های سال سوم راهنمایی و از کتاب
های اول و دوم نیز هر کدام دو پرسش طرح
شده است.
نوبت دوم مجمع همگانی انجمن
کرمان  ،دوم تیرماه
نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان
کرمان ،دوم تیرماه راس ساعت  5:30پسین
برگزار می شود.
دستور جلسه این نشست عبارت است
از:تصویب ترازنامه مالی منتهی به تاریخ
، 1390/12/29گزارش فعالیت های انجمن

(شعبه) پانزده و در روز اول بررسی و تایید
شد و سپس در دستور کار جلسه علنی قرار
گرفت .در نخستین
جلسه علنی بررسی
اعتبارنامه های منتخبان
مجلس نهم که در روز
چهارشنبه  10خورداد
برگزار شد ،اعتبارنامه
اسفندیار
دکتر
اختیاری به تصویب
حاضران رسید و
از روز  10خورداد
ایرانیان
نماینده
زرتشتی در مجلس
نهم رسما کار خود را
آغاز کرد.
اسفندیار
دکتر
اختیاری در روز 12
اسفندماه  1390با
کسب  4940رای از
 6604رای ماخوذه،
حدود 75درصد کل
آرا ،به عنوان نماینده ایرانیان زرتشتی در
مجلس نهم انتخاب شد.

هیات مدیره گردش  ،19گزارش بازرسان،
رای گیری و انتخاب هیات نظارت بر
انتخابات گردش 20
کالس ها تابستانی سازمان جوانان
		
زرتشتی تهران
سازمان جوانان زرتشتی ،فروهر ،برای فصل
تابستان کالس های گوناگونی را در زمینه
های موسیقی ،ورزشی ،دینی و اجتماعی
برگزار می کند ،از جمله:دوره های جديد
کالس های آموزش تئوری موسيقی و
سلفژ(نت خوانی) ،برای نوجوانان ،جوانان
و همکيشان عالقه مند .تنها شرط پذيرش
همکيشان در گروه کر فروهر ،گذراندن دوره
های تئوری موسيقي ،سلفژ و کسب امتياز
الزم و پيگيری در يادگيری خواهد بود.

در هجدهمین نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی صورت گرفت:

افزایش سرانه دانش آموزی و تصویب سرانه بودجه کالس های دینی
تصویب سرانه بودجه کالس های دینی،
تعیین نماینده موقوفات زرتشتیان برای
هماهنگی با سازمان اوقاف ،طراحی
ساختار جدید برای مددکاری جامعه،
افزایش سرانه دانش آموزی و تصویب
پروژه های مختلف در بودجه اختصاصی
از مهمترین مصوبات هجدهمین نشست
ارگان های زرتشتی سراسر کشور بود.

نام نویسی
جامجانباختگان

همچنین کالس های آموزش پيانو ،دف و
تنبک ،سنتور ،آواز ،تار و سه تار نیز تابستان
برگزار می شود.
باشگاه ورزشی فروهر همچنین برای تابستان
کالس های آموزش واليبال ،بسکتبال،
بدمينتون (دختران ،پسران) ،بدنسازی و
ايروبيک(بانوان) را برگزار خواهد کرد.
همکيشان برای نام نويسي مي توانند از تاريخ
 17خورداد ،روزهای زوج 6 ،تا  8پسين به
دفتر باشگاه ورزشي فروهر مراجعه نمايند.
از دیگر کالس های سازمان فروهر کالس
های اموزش :نقاشی ،طراحی ،شطرنج ،زبان
دری ،مجسمه سازی ،کنده کاری روی آينه
و کالس های تقويتي دروس مختلف در
مقاطع گوناگون است .
همچنین سازمان جوانان زرتشتي تهران در

24خرداد ماه آمادگی خود را از طریق تارنمای
رسمی مسابقات اعالم نموده ودیگرفرصتی
برای ثبت نام نداشته ،زمان اعالم شده فقط برای
ثبت نام مابقی رشته ها است.
از دیگر اخبارمختص جام جان باختگان این
دوره می توان به آماده سازی ومجهز کردن
زمین فوتبال به حفاظ های مناسب واستاندارد
به ارتفاع  5متر ونصب  4عدد نورافکن مناسب
جهت رفع مشکالت دید در شب ورزشکاران

نظر دارد ،همچون ساليان گذشته کالس
هاي آموزش دين دبيره و واژه شناسي ،اوستا
خوانی با آوای خوش ،گاتا شناسي و ارايه
مقاله ،برای آمادگي بيشتر شرکت کنندگان
تهراني در همايش سراسری اوستا خواني و
گاتا شناسي مانتره برگزار نمايد.
تقدیر از تالشگران راه پاسداشت
تاریخ ایران و کرمان
همزمان با بزرگداشت بزرگ مرد تاریخ
ایران ارباب کیخسرو شاهرخ ،انجمن
زرتشتیان کرمان در نظر دارد تا از تالش
اساتید فرهیخته ای چون آقایان دکتر شمس
الدین نجمی و استاد سید محمد علی گالب
زاده ،که در راه پاسداشت تاریخ ایران و
کرمان گام برداشتند تقدیر کند.
این مراسم  ،پنجشنبه  8تیر ماه برابر با

خورایزد ،راس ساعت  6پسین در سالن
آدریان کرمان برگزار می شود.
تيم بسكتبال بانوان زرگان گشت
		
عضو مي پذيرد
تيم بسكتبال بانوان زرگان گشت دارنده مقام
نخست در جام هاي ورزشي داخلي ،در رده
هاي مبتدي ،نيمه حرفه اي و حرفه اي و در
رده سني نوجوانان و جوانان و بزرگساالن،
بازيكن مي پذيرد.
آموزش زير نظر يكي از مربيان با تجربه ليگ
بسكتبال خواهد بود و محل تمرين سالن
ورزشي دانشگاه خواجه نصير در سيدخندان
است.
انتخاب بازرسان و هیات مدیره
سازمان زنان زرتشتی تهران دوشنبه

 22خورداد ماه با باشندگی نماینده
وزارت کشور وجمعی ازهمکیشان در
تاالر خسروی برگزار شد.
در این رای گیری که بیش از  100نفر
از بانوان در آن جضور داشتند  ،خانم ها
مهرانگیز شهزادی با 93رای ،پروین مهربانی
 83رای ،رکسانا پرتوی نیا  82رای  ،دولت
جمشیدی  80رای  ،پروین غریبشاهی 72رای،
سیما بزرگچمی و سیمین فرامرزیان 70رای
 ،پروین اشیدری 66رای و نوشین فرامرزیان
59رای به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند .
همچنین مهناز فروغی  ،پریدخت جمشیدیان
و مهربانو هرمزدیان جز هموندان علی البدل
برگزیده شدند .
ژیال غیبی نیز به عنوان بازرس انتخاب شد.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

زمان برگزاری و ثبت نام سی و دومین
دوره پیکارهای ورزشی جام جان
باختگان اعالم شد.
تارنمای رسمی این مسابقات روزهای 2تا 6
امرداد ماه را به عنوان زمان برگزاری و روزهای
 5تا  18تیر ماه را برای نام نویسی مشخص کرده
است.
نام نویسی در این دوره از مسابقات تنها از
طریق تارنمای رسمی پیکارها انجام می شود
و ورزشکاران باید پیش از نام نویسی تصویر
اسکن شده عکس  ،4*3کارت ملی یا شناسنامه
خود را تهیه نمایند ،همچنین داشتن کارت بیمه
ورزشی الزامی است.
این دوره از مسابقات نیز در همایشگاه مارکار
تهرانپارس برپا می شود و آیین گشایش از
ساعت  7پسین دوشنبه دوم امرداد ماه آغاز
خواهد شد.
به نوشته تارنمای این مسابقات  16تیم عالقه
مند به شرکت در مسابقات فوتبال تا تاریخ

زرتشتی است که با تالش هموندان کانون
دانشجویان زرتشتی و مشارکت شهرداری
منطقه  4انجام خواهد شد.
همچنین به منظور افزایش سطح برگزاری
رقابتهای تنیس روی میز جام جانباختگان،
كالسهاي داوري براي برگزار كنندگان اين
پيكارها توسط کانون دانشجویان زرتشتی
برگزار شد .اين كالسها كه همچون سالهاي
گذشته در آستانهي برگزاري جام جانباختگان
برپا شد ،اين بار با حضور مدرس رسمي از
سوي فدراسيون تنيسروي ميز ايران صورت
گرفت و در پايان هموندان كمیته ي تنيسروي
ميز جام جانباختگان موفق به دريافت كارت
داوری درجه  Cتنیس روی میز از سوي
فدراسیون تنیسروی میز ایران شدند.
مسابقات جام جان باختگان هر ساله به همت
کانون دانشجویان زرتشتی در رشته های
مختلفی از جمله  :فوتبال  ،والیبال  ،بسکتبال،
تنیس روی میز ،بدمینتون ،شنا  ،شطرنج ،
دوچرخه سواری و با حضور جمع بسیاری از
ورزشکاران وعالقه مندان از شهرهای مختلف
زرتشتی نشین از جمله  :تهران  ،یزد ،شیراز،
اصفهان  ،کرمان  ،کرج  ،زاهدان و ...در
همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار می شود.

امسال نیز به رسم سالیان گذشته در پنج
روز آخر خوردادماه ،زیارتگاه پیر سبز
پذیرای جمع زیادی از همکیشان بود
که از شهرهای مختلف
.همکیشانی
ایران زمین و کشورهای هند ،کانادا و
آمریکا گردهم آمده بودند برای دعا و
نیایش و ساعتی را در کنار هم بودن.
روزهای زیارت پیر سبز با زیارت ستی
پیر آغاز شد.صبح روز اشتاد ایزد و
خوردادماه.از روز قبل خیلی ها برای
تدارک و مهیا کردن شرایط آمده
بودند .پاکیزه تر سازی فضا  ،تدارک
گهنبار خوانی و البته خیلی ها برای ادای
نذرشان آمده بودند  ،ریختن سیروگ
وپختن .....
روز اشتاد ایزدهنوز آفتاب طلوع نکرده که
سحرخیزان زیارت می رسند  ،بوی عود
و کندر و آوای دعا و نیایش در همه جا
می پیچد .هرچه زمان می گذرد شلوغ تر
می شود و هنگامه پسین  ،پس از گهنبار
خوانی بسیاری از همکیشان راهی پیر سبز
می شوند .نخستین شب زیارت پیر سبز.
زیارتگاه پیرسبز هم آماده پذیرایی از
همکیشان شده است  .ماموران نیروی
انتظامی در محل مستقر هستندو تنها
همکیشان اجازه ورود دارند.
فضای پیر سبز پر است از بوی عود و
کندر،آوای دعا و نیایش ،بسیاری از
بانوان با لباس محلی آمده اند و
بسیاری با جعبه های شیرینی
ونقل به پاس رسیدن به
مرادی یا شیرین کامی آغاز
3
زندگی  ،تولدی یا....
شب اما حکایت دیگری
است  .نرمه باد کویری ،
چراغ های روشن ،سفره
های پهن و صدای ترانه ای
و نوای شادمانی  .اینجا همه
هستند از کودک تا سالمند .هر یک
با دنیای خود به زیارت آمده اند.
پای زیارت همچنان ماوای نیازمندان و
شکر گزاران است  .یکی دعا می خواند و
دیگری آجیل مشکل گشا پخش می کندو
گشایش مشکل همه را می خواهد.
اینجا سکوت کویر شکسته است در گریه
ها و طلب خواسته ها ،در شادی ها و رازها
و نیازها .
این پنج روز گویی خدا را بیش از پیش
می توان جست  ،فریاد زد و طلبید.

شماره سی و شش  -خورداد 1391

هجدهمین نشست انجمن ها و ارگان های
زرتشتیسراسرکشوربهمیزبانیانجمنزرتشتیان
کرمان برگزار شد .در آغاز این نشست ،سیروس
نیکبخش رییس انجمن زرتشتیان کرمان ضمن
خیر مقدم به حاضران از کنار گذاشتن تعصبات
قومی و محله ای برای رشد جامعه سخن گفت.
وی بر لزوم توجه به مددکاری و آسیب های
اجتماعی در شرایط کنونی تاکید کرد.
دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در
مجلس شورای اسالمی نیز ضمن تشکر از انجمن
زرتشتیان کرمان که میزبانی این نشست را قبول
کرده  ،با یادی از کوشش های شادروان استاد
شهریاری ،ایشان را چهره ماندگاری دانست
که همیشه جزو چهره های فرهنگی ،علمی و
اجتماعی ایران و جهان خواهد ماند.

در این نشست که نخستین نشست انجمن ها
پس از انتخابات مجلس بود  ،اختیاری از تمام
همکیشان و روسای انجمن ها تشکر و تاکید کرد
که در آن فضای خاص به وجود آمده ،پیروز
انتخابات فقط همکیشان هوشمند و قدرشناس
هستند و تاکید کرد که برای این انسان های
شریف بیش از پیش باید کوشید.
وی سپس با مروری بر قوانین اصلی ،بر استفاده
از ظرفیت قانونی به دست آمده در قانون بودجه
 1391مبنی بر رایگان بودن هزینه های برق ،آب
و گاز برای اماکن دینی اشاره کرد .سپس با
معرفی اعضای نشست ،نخستین دستور جلسه که
گزارش کارگروه های تخصصی بود آغاز شد.
در این نشست ،کارگروه دینی گزارش عملکرد
خود را ارائه کرد و بحث سرانه دینی نیز مطرح و
موردتاییدقرارگرفت.کانوندانشجویانزرتشتی
در رابطه با طراحی سی دی گاتها توضیحاتی را
ارائه کردند و مقرر شد تا در استان یزد نفر منتخب
توسط سرکار خانم شهناز شهزادی معرفی شود.
گزارش ساالنه کمیته فنی زیارتگاه ها و مکان
های فرهنگی نیز ارائه شد .در این رابطه قرار شد تا
کمیتهباهماهنگیانجمنزرتشتیانیزدطرحهای
ضروری آتشکده را بررسی کنند و مجددا قرار
شد تا همیاران مربوط به این کمیته در شهرهای

مورد نیاز تشکیل شود.
کارگروه مددکاری نیز گزارش مربوط به
جلسات خود را ارائه کردند و مقرر شد تا انجمن
ها با طراحی ساختارهای جدید در این رابطه
اقدامات الزم را انجام دهند و گزارش آنرا در
جلسه بعدی که حداکثر یک ماه دیگر برگزار
می شود ،ارائه کنند.گزارش کارگروه وقف
دستورکار بعدی بود .در این رابطه مقرر شد تا
دبیرخانه متمرکز وقف در استان یزد راه اندازی
شود و جناب آقای آرش ضیا تبری به عنوان
نماینده موقوفات زرتشتیان انتخاب و به سازمان
اوقاف و امور خیریه کشور معرفی شد.
در ادامه نشست،دکتر مهران سپهری  ،در
سخنانی از «پيشرفت سرمايه انساني جامعه» و
چگونگی آن گفت.
جدول امتیازات بودجه دستورجلسه بعدی بود
که با مروری بر مصوبات قبلی از سال 1387
تاکنون جدول بودجه و پروژه ها ،به تصویب
رسید .مقرر شد تا انجمن ها پیشنهاد مربوط به
شاخص ها را برای تصویب در جلسه بعدی
حداکثر تا یک ماه دیگر ارسال نمایند تا در
نشست انجمن ها که در انجمن زرتشتیان کوچه
بیوک برگزار می شود ،مطرح و مورد تصویب
قرار گیرد.

هنگامه زیارتی دیگر

مدارس غیر انتفاعی می شود؟
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پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

ماجرا از چند سال پيش آغاز شد.از آن
روزهايي که تعداد دانش آموزان ثبت
نامي در مدارس زرتشتي سال به سال
کمتر مي شد .هر يک بهانه اي داشتند.
يکي دوري راه بود ،ديگري کيفيت
آموزشي ،آن يکي مشکل سرويس
مدارس و ....خالصه هر خانواده اي
دليلي براي عدم نام نويسي فرزندش
داشت .اين موضوع در کنار کاهش
تعداد فرزندان خانواده و افزايش
سبب
مهاجرت ها،
شد که آمار نام نويسي
زرتشتيان در مدارس
خاص سال به سال
کاهش يابد.
از سوي ديگر هزينه
مدارس به دليل شرايط
اقتصادي حاکم بر جامعه
و قدمت و کهنگي بناها
و نياز به تعمير ،بازسازي
و نگهداري آنها سال به
سال افزايش يافت که
هزينه سنگيني را بر دوش
متولي اين مکان ها قرار
داد.
همه اين مسايل در
کنارافتکيفيت
آموزشي
سبب شد
که تعداد
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دانش
آموزان
زرتشتي
طي دوسال
گذشته
دراين مدارس
کاهش محسوسي
يابد به گونه اي که اين مدارس شايد تا
مرز تعطيلي و يا عام شدن پيش روند.
مدارس دخترانه انوشيروان ،گيو،
گشتاسب و مدارس پسرانه جمشيد
جم ،رستم آباديان و فيروز بهرام،
از جمله مدارسي هستند که انجمن
زرتشتيان تهرن متولي آنهاست.
مدارسي که برخي از آنها خاص
دانش آموزان زرتشتي است و در
برخي از آنها دانش آموزان زرتشتي
با داشتن تمهيداتي در کنار ديگران
مشغول تحصيل هستند.
اما اين روزها کاهش تعداد دانش
آموزان زرتشتي و وضعيت مدارس،
دغدغه جدي مسووالن و برخي از اوليا
شده است و در اين راستا پيشنهادات
مختلفي نيز طرح شده است ،آخرينش
غير انتفاعي کردن مدارس.
غير انتفاعي کردن آخرين راه
حل ؟
پس از بحث ها ،جلسات و پيگيري
هاي بسيار ،سرانجام گروهي بحث
مديريت متمرکز و غير انتفاعي کردن
مدارس را مطرح کرده و داليل بسياري
را براي آن برشمردند .در پي مطرح
شدن اين موضوع طرح تشکيل هيات
پشتيبان مدارس عنوان شد .
طبق اساسنامه انجمن ،دادن اختيار به
گروهي که داراي توان تصميم گيري
مستقل باشند نيازمند مصوبه مجمع

عمومي است .براي مجوز درج در
اطالعيه مجمع عمومي ،مصوبه هيات
مديره نياز است .لذا درآخرين نشست
انجمن اين گروه حضور يافتند تا
پاسخگوي سواالت اعضا انجمن باشند
و در صورت راي مثبت آنان موضوع
در مجمع بررسي شود.
در اين نشست،كيقباد بهدين يكي از
هموندان اين گروه گفت :ايده تشکيل
گروه پشتيبان آموزش در سال ١٣٨٩

شکل گرفت و قرار بود كه امور مرتبط
با آموزش را در سه شاخه اداري-
آموزشي -ساختماني بردوش بگيرد.
وي گفت :شكلگيري اين گروه
و پيش بردن اهداف با برنامه ريزي
مشخصي که دارند باعث باال بردن
سطح كيفي آموزش ميشود و از بسته
شدن آموزشگاه هاي زرتشتي در آينده
جلوگيري خواهد کرد.
بهدين گفت :آموزش نياز به
سياستگزاري دراز مدت دارد آنچه
اكنون در دستور كار است بهبود
كيفيت آموزش به گونه تخصصي است
که در پايان به غيرانتفاعي و عام شدن
مدارس خواهد رسيد.
رستم خسروياني ،فرنشين انجمن
زرتشتيان تهران ،در مورد گروه
پشتيبان آموزش توضيح داد كه پيش
از اين هم اين گروه در كنار انجمن
فعاليت ميكرد ،اما به خاطر مسايل
مالي با انجمن دچار مشكل شد و
اين گروه نتوانست به كار خود ادامه
دهد .با توجه به اينکه انجمن توانايي
رسيدگي به مشكالت مدارس را ندارد
بايد راهکاري در اين مورد انديشيد.
اين گروه مي تواند مسوول اجرايي و
گروه مشاوران انجمن در اين زمينه
باشد.
در اين نشست ،اسفنديار اختياري،
نماينده زرتشتيان در مجلس ،با اشاره به

آزاده بهمردی

نگاهي به چگونگي برگزاري
جشن ها

اينكه انجمن به دليل دغدغههايي كه
دارد نشان داده است که توان رسيدگي
به امور آموزشگاه ها را ندارد ،گفت:
اين گروه در نظر دارد پس از تصويب
مجمع عمومي ،كاري را كه انجمن
ميبايست در مدارس انجام دهد را
بردوش بگيرد و بازوي اجرايي انجمن
هم نيست .چنانچه مجمع همگاني
اختيارات رسيدگي به آموزشگاه ها
را به اين گروه دهد ،جايگزين انجمن
در امور مدارس مي شود
و اگر اختيارات كامل
به اين گروه داده شود
همه تصميمات بر عهده
اين گروه است البته اين
بستگي به ميزان اختياراتي
دارد كه مجمع به آنها
خواهد داد.
كيقباد بهدين ،هموند
گروه پشتيبان با بيان
اينكه آموزشگاه ها
بخش هاي مختلفي دارند،
گفت :در كنار پرسنل
اداري ،پرسنل آموزشي
و ساختمان و تجهيزات
كه همه در فضاي مدرسه
قرار دارند ،در آموزش
تاثير گذارند .بنابراين
اين گروه بايد اختيارات
كامل بهجز فروش ملك
را داشته باشد تا بتواند
سازمان مستقل مالي
بوجود بياورد.
اما ديگر هموندان هيات
مديره انجمن سواالت
جدي ديگري را مطرح
کردند ،اينکه حدود
اختيارات اين گروه چقدر است؟
هسته مركزي آن چه كساني هستند
و چگونه انتخاب شده اند؟ آيا طرح
غيرانتفاعي کردن مدارس از سوي
همكيشان پذيرفته شدهاست؟ آيا اگر
روزي مجبور به غيرانتفاعي كردن
مدارس شديم اين گروه تصميم
گيرنده است؟ چگونه پله هاي افزايش
کيفيت آموزشي مدارس طي مي
شود؟ و ...
سر انجام پس از سه ساعت بحث و
گفت وگو ،در نهايت اعضا انجمن
تصميم گرفتند که اين موضوع در
دستور کار اين مجمع عادي قرار نگيرد.
به گفته يکي از اعضا انجمن ،بايد
به صورت کليدي تر و درست تري
به بررسي وضعيت مدارس زرتشتي
پرداخت و در واقع ما بايد به سمتي
حرکت کنيم که منافع دانش آموزان
زرتشتي را بيش از پيش تامين کنيم به
گونه اي که آنان در محيطي آرام ،امن
و با کيفيت آموزشي باال امکان تحصيل
داشته باشند.
در واقع با عدم راي اعضاي هيات
مديره ،بحث غير انتفاعي شدن مدارس
به اين صورت در حال حاضر منتفي
است هرچندکه مسووالن به دنبال راه
حل براي حفظ اين مدارس ،جذب
بيشتر دانش آموزان زرتشتي و باال بردن
کيفيت آموزشي آن هستند.

زمان برگزاري جشن ها هر انجمن و نهادي ،جداگانه خبر
از برگزاري مراسمي در جايي مي دهد .گاهي برخي از اين
مراسم چنان خسته کننده و بدون برنامه ريزي برگزار مي
شود که گمان مي کني تنها مجالي بوده براي آن انجمن و
سازمان ،براي مطرح نمودن فعاليت هايش و در ذهن به چرايي
هماهنگ برگزار نشدن اين جشن ها مي انديشي آن هم در
شهري مثل تهران و به ويژه يزد که تعدد آن بيشتر است.
امسال به هنگامه جشن تيرگان نزديک مي شويم و زمزمه هايي
شنيده شد درباره برگزاري هماهنگ و يکجاي تيرگان در شهر
يزد ،اما به راستي نحوه بهينه براي برگزاري جشن ها چگونه
است ،جشن هايي که زرتشتيان در فراز و نشيب گذر بي امان
تاريخ تا اين روزگار آنها را نگه داشته اند .اين در حالي است
که بيشتر اين جشن ها به ديرينگي تاريخ اين سرزمين اند،
جشن هايي همچون سده ،تيرگان ،مهرگان و البته ديگر جشن
هاي ماهانه و گاهان گاهنبار.
از يک سو ،مي توان برگزاري هماهنگ و يکجاي جشن ها
را نيکو شمرد چرا که وراي سامان دهي در اجراي بهينه برنامه
ها و فراهم آوردن امکانات در خور باشندگان ،اين اقدام مي
تواند سبب ساز صرفه جويي در هزينه هاي الزم نيز بشود .شايد
در کالم بهتر ،صرفه جويي نه به معناي کمتر هزينه کردن ،بلکه
به معناي بهينه و به اندازه هزينه کردن .ديگر جنبه حائز اهميت،
تمرين همازوري است که اگر بخواهيم کليشه اي از اين واژه
ننويسيم ،تمرين هماهنگي و همراهي بين نهادها و انجمن هاي
جامعه زرتشتي است تا با همسويي با يکديگر آيين و سروري
شايسته فرهنگ و تاريخ ايرانيان و زرتشتيان را فراهم آورند.
اما ،از سوي ديگر ،مي توان از چشم اندازي کامال متفاوت به
اين اقدام نگريست و انديشيد ،و آن اينکه برگزاري هماهنگ
و يکجاي جشن ها جنبه مردمي آنرا کم رنگ تر مي نمايد.
نگريستن به سيماي محالت زرتشتي نشين در روز برگزاري
جشن ها و آيين ها گواهي است بر اين نگرش .رفت و آمدها،
پوشش هاي سنتي ،گويش ها ،بوي خوش عود واسپند ،پختن
و قسمت کردن آش و يا خوراکي که براي آن روز پخته مي
شود و به ويژه جشن سده با افروختن آتش و جشن تيرگان
با آبريزان از جمله مواردي هستند که در اين روزها سيماي
محالت زرتشتي نشين را جلوه اي ديگر مي بخشند .اين
ويژگي وراي غنيمت بودن در زندگي شهري و روزمرگي
هايش ،تجلي و يادآور بخشي از گذشته زيباي مردمان اين
سرزمين براي آناني است که حافظه تاريخي شان را ناديده
مي گيرند.
در مورد شيوه مديريت ،برنامه ريزي و اجراي جشن ها به
صورت محلي ،اگر از ديد تفرقه اندازي به تعدد نهادها و
انجمن ها نگاه نکنيم ،مي توانيم اين موضوع را فرصتي براي
رقابت در بهتر برگزار کردن جشن ها و آيين ها بدانيم .البته،
در اينجا رقابت نه به معناي چشم و هم چشمي و زياده روي در
امور ،بلکه رقابت به معناي حقيقي آن که در راستاي بهبود و
سازندگي انجام گيرد.
اين دو نگرش را شايد بتوان در مورد موضوع ديگري نيز مورد
توجه قرارداد و آن گردهمايي و برگزاري گاهانبار در محل
آتشکده هاي کهن ،در چند سال اخير است .آتشکده هايي که
هر چند در باور برخي ،تاريخ سازان در به خاموشي کشاندن آنها
در گوشه گوشه اين خاک پهناور در دوران گوناگون پيروز
شده اند ،اما همچنان که نام و نشاني آنان تا روزگار ما جاودان
مانده تا هميشه تاريخ نيز در گوش زمان زمزمه خواهد شد.
در اين زمينه نيز برخي اين اقدام را بازيابي هويت نياکاني
قلمداد نموده اند و پاسداشت ميراث برجا مانده از گذشتگاني
که به بهاي جان نگاهبان آن بوده اند را با اين کار ميسر مي
پندارند .در مقابل عده اي ديگر اين کار را هموار ساختن راه
براي بيگانگان مي دانند ،بيگانگاني که پاسداشت داده هاي
نيک خداوندي و افروخته نگاه داشتن آتش ،اين عنصري
که با پيدايي اش علم و فن آدمي را براي چيرگي بر طبيعت
دگرگون ساخت ،با ننگ کفر آلوده اند و نگاهباني از هويت
تاريخي خويش را در تناقض با پيشرفت و روزآمدي مي دانند.
لختي بيشتر بنگريم و ژرف تر بينديشيم ،پيش از آنکه بي هيچ
آگاهي بر جايگاه قضاوت پي نشانه رفتن انگشت اتهام باشيم و
به گاليه و نقد بنشينيم .بي ترديد راه ميانه اي نيز هست که سود
و زيان اين دو نگاه کامال متفاوت را در هم بياميزد و با کاستن
زيان ها موجب سودمندي و پيشرفت شود.

یسنا خادمی

با رسیدن آفتاب سوزان ،وقت خالص شدن
از دکوراسیون سنگین زمستانی ،روشن شدن
فضای داخلی و در نتیجه تغییر حال و هوای
شماست .برای این منظور راههای سریع و
آسانی وجود دارد.
ی آسان ،تابستانی بانشاط را به
با این ایده ها 
خانه خود آورید:
 -1پتوها ،لحافها و رواندازها را جمع کنید.
 -2پارچه ضخیم کوسنهای دم دستی مانند
مخمل ،پشمی و خزدار را به کتان تغییر دهید.
البته الزم نیست روبالشی ها و رومیزی های
جدید بدوزید .می توانید پارچه ای را مثل
کاغذ کادو دور بالش بپیچید و بعد با روبان
های تزئینی آنها را محکم کنید.
 -3روی مبلمان تیره ،رومبلیهای روشن
بیندازید.ملحفه های رنگی بهترین و کم خرج
ترین گزینه ها هستند.
 -4پردههای ضخیم را با حریر عوض
کنید .پنجره ها را باز کنید و بعضی
فرش ها را جمع کنید .با این کار
خانه تان خنک تر و تمیزتر خواهد
بود .البته حتما از پرده های پارچه ای
نازک یا پرده کرکره برای کنترل نور
و حفظ حریم خصوصیتان استفاده
کنید.
 -5اتاق یا راهرو را رنگ روشن
و تابستانی بزنید .با این کار ،اتاق
خیلی بزرگ به نظر میرسد،اگر می
خواهید سریع و بدون اتالف وقت

رنگی را به فضای اتاقتان اضافه کنید ،بهترین
راه رنگ زدن آن است .با این حال برای
صرفه جویی در زمان و پول می توانید تنها
دیوار اصلی را رنگ بزنید .در بیشتر اتاق های
متوسط رنگ زدن یک دیوار کمتر از یک
ساعت طول می کشد.
 -6از رومیزیهای نازک و روشن که
بهراحتی قابل دوختن هستند ،استفاده کنید.
اسباب بازی های کودکان ،کتاب ها،
روزنامه ها و  ...را داخل جعبه بگذارید و آنها
را در زیر میز قرار دهید تا ظاهر خانه منظم
باشد .از رومیزی هایی بلند استفاده کنید تا
فضای زیر میز دیده نشود.
 -7فرشهای طرحدار و ضخیم را با موکتهای
ساده ارزان قیمت موقتا تعویض کنید.
 -8روی صندلیهای چوبی آشپزخانه یا
پذیرایی ،پارچههای روشن بیندازید.
-9شیشه ها را تمیز نگه دارید تا نور را
منعکس کنند و به خانه تان تازگی و طراوت
ببخشند .صفحه تلویزیون ،وسایل آشپزخانه و
حتی قاب های شیشه ای را هم تمیز کنید،
خواهید دید که منزلتان بازتر و روشن تر به
نظر می رسد.
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دکـوراسیـون
تـابستـانی

موسیقی و گویش این مردم نقش داشته است
زیرا تاثیراتی که سکوت و آرامش چه از
لحاظ دیداری و چه از لحاظ شنیداری روی
مردم این خطه گذاشته است ،نیازی در وجود
آنها ایجاد کرده که باعث به وجود آمدن این
صداهای محرک ،شاد و تند شده است.
در سایر هنرها نیز این موضوع آشکار است،
به طور مثال هنر معماری :مردم خونگرم
کویر همواره در ساخت خانه ها و اماکن
عمومی تابع محیط جغرافیایی خود بوده اند.
این بناها با خشت و گل موجود در طبیعت
کویر ساخته شده اند و حتی رنگ هایی که
برای تزیین این بناها به کار برده می شده،

همه از رنگ های موجود در طبیعت کویر
بوده اند.آبی های نیلگون کاشی ها و قرمزها،
نارنجی ها و قهوه ای ها ،همه از خاک و
گیاهان کویری سرچشمه گرفته است .نوع
ساختار بناها هم که تابع جغرافیای محیط
بوده و برای دوام مردم خونگرم کویر به گونه
ای ویژه ساخته می شده .پوشش مردمان نیز
تابع محیطشان است .رنگ روشنی که برای
پوششان استفاده می کنند ،شکل و نوعش
همه و همه تاثیرات فضای کویر را بر روی
هنرشان نشان می دهد .شاید بد نباشد که ما
هم مانند گذشتگان خود به فضای پیرامونمان
بی توجه نباشیم و سعی کنیم همواره خود را
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هر کدام از ما با گفتن کلمه فضا تصویری
متفاوت در ذهنمان نقش می بندد که این
تصاویر می توانند همه بیان کننده یک مفهوم
واحد باشند یا کامال با هم متفاوت باشند .اما
مفهومی که از فضا در اینجا مورد نظر است
همان محیطی است که هر یک از ما در آن
قرار گرفته ایم و با عناصرش به طور مستقیم
و غیر مستقیم در ارتباط هستیم.
در واقع فضا را می توان به سه دسته تقسیم
کرد -1:فضای بیرونی که همان محیط
زندگی اطراف ماست -2فضای ذهنی که
حاصل تخیالت انسان است  -3فضای
درونی هر فرد که مجموعه ای از احساسات
و عواطفش است .هر کدام از این فضاها
خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر یکدیگر قرار
می گیرند و نمی توان آنها را از هم جدا کرد.
اما حال منظور از فضا در دنیای هنر چیست؟
هنرمندان ،تحت تاثیر محیط پیرامون خود،
احساساتشان برانگیخته می شود و از طریق
این احساسات به فضای ذهنی و تصویری
خاص می رسند که به کمک آن می توانند
یک اثر هنری را خلق کنند .این موضوع در
تمام رشته های هنری صادق بوده و هنرمندان
بدون وجود آن نمی توانند دست به آفرینش
یک اثر هنری بزنند .شاید بد نباشد مثال
هایی را از رشته های هنری گوناگون بیاوریم
تا درک آن برایمان ملموس تر شود.
به طور مثال :در مناطق کویری با مردم
خونگرمش شاهد فضایی خشک با پوشش
گیاهی محدود ،تنوع رنگی کم و محیطی
ساکن و آرام هستیم .موسیقی این خطه
حالتی شاد با ریتمی تند دارد ،حتی گویش
مردم آن نیز نسبت به دیگر گویش ها کوتاه و
سریع است .شاید بد نباشد بدانیم که تاثیرات
فضای بیابانی بسیار در چگونگی شکل گیری

فضـا در هنـر

با او تطبیق دهیم.
متاسفانه امروز مدهای نا به جا را در زمینه
های گوناگون هنر ،چه در معماری چه در
پوشش و موارد دیگر شاهد هستیم که بعضی
از آنها با محیطمان ناسازگارند و ما بدون
توجه به فضای شهری و محیط زندگیمان
از آنها پیروی می کنیم .به طور مثال سازه
های آلومینیومی که امروزه بسیار رایج شده
و کار معماران را در طراحی و اجرای نمای
بناها بسیار آسان نموده است ،اصال مناسب
فضای شهرهای کویری نیست ،چرا که
استفاده از این سازه ها ،مخصوصا در کویر،
باعث اتالف انرژی می شود زیرا دمای
محیط کویر بسیار متغیر است و آلومینیوم
هم رسانای خوبی برای انتقال حرارت است.
دلیل دیگر آن از بین بردن نمای شهری است
چرا که اگر این روند در ساخت آپارتمان
های آلومینیومی در شهرهای کویری ادامه
پیدا کند ،طی چند سال آینده این شهرها
مانند آینه ای در آفتاب ،نورانی به نظر می
رسند زیرا بازتابی که از نور آفتاب سوزناک
کویر دارند ،دیگر مجالی به چشم انسان
برای دیدن محیط را نمی دهند ،حتی باید
گفت بسیار برای سالمتی چشم مضر بوده و
انسان را وادار می کند که خود را در محیط
بسته خانه و یا محل کارش حبس کند تا از
گزند نور شدید آفتاب و انعکاساتش در امان
بماند و مشکالت دیگری که در پی خواهد
داشت همه و همه ما را به این نکته می رساند
که فضا در هنر از دیروز تا به امروز مد نظر
هنرمندان بوده و بد نیست که ما نیز آن را
در زندگی خود لحاظ کنیم تا بتوانیم
بهتر زندگی کنیم و از هر آنچه
در پیرامونمان موجود است،
لذت کافی را ببریم.
5
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پرسید دانا از مینوی خرد ،که انسان به نیکی و
بدی ،کدام شناخته تر است؟
مینوی خرد پاسخ داد ،انسانی که نِشَ ست و
کارش با نیکان است و نامش را به نیکنامی
و خوبی برند ،آن مرد به نیکی شناختهتر است
و آن کسی که نشست و کارش با بَدان است
و نامش را به بدی میبرند ،آن مرد به بدی
شناختهتر است.
چه(زیرا) گفته شده است که کسی که
با نیکان پیوندد ،نیکی و کسی که با بَدان
پیوندد ،بدی با خود آورد .همچون باد
که چون به َگندی برخورد ،گندی و
چون به عطر برخورد ،عطر با خود
آورد .پس بِدان که آن کسی که
کارش با نیکان است ،نیکی پذیرد و
آنکه کارش با بَدان است ،بدی .ولی
با این همه هر دو را باید به آزمایش
(مینوی خرد -بند )59
داشت.
تاثیرپذیری از راه ارتباط نزدیک (همنشینی-
نشست و برخاست کردن) با دیگری ،یکی
از موارد بحثبرانگیزی است که در مباحث
گوناگونی چون اخالق ،روانشناسی ،حکمت
و دین و ادب و عرفان بارها و بارها مطرح
گشته است .امروزه دانشمندان بر این باورند
که هر انسانی از دو سو مورد هجمهی
تغییرات قرار میگیرد نخست ،کنش و
واکنشهای ذاتی(اولیه -ژنتیکی -فطرتی-
آسنیده) و دوم دگرگونیهای محیطی(
ثانویه -اکتسابی -گوشوسرود) که هر یک
در جای خود ارزشمند بوده و در بررسی
اخالق و رفتار انسانی باید همواره
این دو قطب تاثیرگذار را در نظر
داشت .هرچند تاثیرات محیطی،
از آن روی که میتوانند با
انتخاب خود فرد ،تغییر یابند،
6
باارزشترند و از این دسته
است تاثیرهمنشین ،انیس،
همدم و دمخور .در این بند
از مینوی خرد نیز ،نشست
و کار با نیکان مای ه سرافرازی
و نیکنامی معرفی شده است
درحالیکه ،همنشینی و دمخور بودن با
بَدان آغازگر فرآیندی ناخوشایند است؛ به نام
بدنامی .طالیهدارا ِن ادب و اخالق ،نیکنامی
و بدنامی را نتیج ه انتخاب درست یا نادرست
همنشین میشناسانند از این روی که انسان را
موجودی بسیار تاثیرپذیر از محیط میدانند.
حتی برخی از ادبا و حکما این مقوله را چنان
مهم میدانند که تاثیر همنشینی را در دنیای
غیرانسانی( جانداران دیگر و حتی اجسام) هم
بیان کردهاند.
سعدی در گلستان خود ،داستان ِگل حمامی
را به نظم درآورده است و پیامی با همین
مضمون به همراه دارد:
ِگلی خوشبوی در حمام روزی
رسید از دست محبوبی(مخدومی) به دستم
بدو گفتم که مُشکی یا عبیری
که از بوی دالویز تو مستم
بگفتا من ِگلی ناچیز بودم
ولیکن مدتی با ُگل نشستم

ادبیات شفاهی ()18
(به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

1- miz az mā̊st e keša.
 -1میز از مُوست ِ ِکشَ ه.
یعنی :مو را از ماست میکشد [و فردی دقیق
و تیزبین است؛ البته دربارة افراد وسواسی نیز
به کار میرود].

همنشینی با کـه
رواست؟

موبدیار دکتر راشین جهانگیری

کمال همنشین در من اثر کرد
وگرنه من همان خاکم که هستم
ِگل از همنشینی با عنصری نیکبو به نام ُگل
سخن میراند که اصالت خاک بودنش را
چنان تحت تاثیر خود قرار داده ،که بویی
فراتر از مُشک و عنبر به مشام میرساند.
پاسخ مینوی خرد نیز همین است که پیوند با
نیکان ،نیکی را افزون میکند و همنشینی با
بَدان ،هستی و وجود انسان را به بدی نزدیک
میسازد.
پسر نوح با بَدان بِنِشست
خاندان ن َب ُ َوتَش ُگم شد
سگ اصحاب کهف روزی چند
پی مردم گرفت و مردم شد(سعدی)
شاید این بزرگنماییهای شاعرانه و سرشار از
حکمت ،از روی اهمیت ویژ ه تاثیرگذاری و
تاثیرپذیری انسان و محیط او (شامل خانواده،
دوستان ،محیط زندگی ،عرف اجتماعی،
بنیانهای فرهنگی  -رفتاری و قوانین حاکم
بر آن محیط و )..باشد اما از سویی دیگر
میخواهد هشدار دهد که اگر خلق و خوی و
رفتار یک موجود بیجان یا یک حیوان بتواند
در نتیج ه یک ارتباط درست یا نادرست چنین
دگرگون شود ،پس چه بسا نقش همراهان و
همنشینان در زندگی هر انسان از آن روی
که دارای قوای ویژ ه انسانی و خدادادهای
چون خرد ،درک ،هوش ،آموزش ،اختیار
و گزینش ،مسئولیتپذیری و  ...است،
بسیار فراتر و سنگینیِ با ِر انتخاب همراهان
ناشایست ،بسیار سنگینتر خواهد بود!
این دگرگونیهای شگرف درخلق و خوی و
رفتار و کردار ،جدای از تاثیر نخستین ذات هر
ت درست
شخص ،بیش از همه متاث ِر معاشر 
یا نادرست است ،نکتهای بسیار ژرف که در
گاتها نیز به نام «قانون وجدان» بدان اشاره شده
است:
«هرگاه مرد توانا شخص تبهکار را به راه راست
هدایت نکند ،خودش به دام فریبدهندگان
دروغ خواهد افتاد .به درستی ،کسی که برای
هواخواه دروغ ،بهترین را آرزو میکند و
به آنها یاری میبخشد ،خود از هواخواهان
دروغ بهشمار خواهد رفت و کسی که
درستکاران را ارج نهد ،خودش پارساست.
ای هستیبخش یکتا ،این قانون وجدان را از
روز نخست (ازل) آفریدی(».هات  46بند )6
نشستن با بَدان چنان است که گاه میتواند
سابق ه نیک انسان را صددرصد مخدوش
سازد زیرا طبع انسان از طبیعت بدکار شر
را میدزدد و خود ،آگاه نیست .درحالیکه
معاشرت با مردمان نیک ،همیشه منشا خوبی و
نیکویی است ،زیرا اخالق خوب مانند نوری
است که به اطراف تابیده و نزدیکان را روشن
میسازد.
2- loγma e dāvr-e sar e gisna.
 -2لُق َمه ا ِ داو ِر سر ِ گیسنَه.
یعنی :لقمه را دور سر [خود] میچرخاند
[و از راه مستقیم به سوی هدف نمیرود،
بلکه دور میزند و زحمت خود را بیشتر
میکند].
3-doz še kādun e košta.
ُ -3دز ِشه کادو ِن ُکشتَه.
یعنی :دزد به کاهدان زده [و دست خالی
برگشته است .اشاره به فرد نادان یا ناشی

مینوی خرد چه زیبا تعبیر میکند که نشستن
با بَدان به مانند وزیدن باد است بر آنچه در
حال فساد و گندیدن است و بوی ناخوش با
خود به اطراف میپراکند و معاشرت با نیکان
به عکس ،مانند وزیدن بادی بر عنصری
خوشبوی است که پیامآور نیکبویی است.
هات  32بند  3تا  5گاتها ،سرشار از
اخطارهای محکمی است به گزینندگان
بدی و گسترانندگان آن .کسانی که خود،
فریبخوردگان مینوی کاهنده (ا َ ِکم مینیو) اند
و آمدهاند تا با اندیش ه پلید خود ،هواخواهان
دروغ را به کردار زشت و ناپسند واگذاشته،
مردم را گمراه ساخته و از زندگی سرشار از
راستی و خوشبختی محروم کنند(بند.)5از این
پس این گمراها ِن فریبخورده نیز ،از یاران و
دوستان دیوان به شمار آورده میشوند(بند)4
و چون با دیوان از نژاد ِ
منش زشت ،دمخور
شده و ایشان را بیش از حد ستوده و احترام
میگذارند ،از تبار همین بدکارانند(بند.)3
بزرگمهرحکیم در پندنام ه خویش میگوید
که ،توان و قدرت تاثیر بَدی همنشینا ِن بَد
مرام ،صدها بار زورمندتر از رویارویی با
شجاعان عالم و درندگان بیابان است.
یگانه راه نجات از گرفتار شدن در دام این
بدنامیها ،تالش برای کسب آگاهی و
آموزشهای درست دانای درستاندیش
است .راه رهایی از منجالبی که همنشین بد
برای نادان و ناآگاهِ سادهاندیش فراهم میکند
تا او را شریک خطاها و اشتباههای خود
گرداند ،نشستن در کنار نیکان دانا و گوش
فرا دادن به سخنان آنان است:
«ای هستیبخش! بشود که مردم به
سخنان درستاندیش و دانایی که
آموزشهایش درمانبخش روح و
برای زندگی سودمند است ،گوش
فرا دهند و آنان را به کار بندند .به
کسی گوش فرا دهند که در راستی
تواناست و بیانی شیرین و روان
(هات  31بند )19
دارد»...
دوستی با مردم دانا نکوست
دشمن دانا ،به از نادا ِن دوست
دشمن دانا بلندت میکند
بر زمینت میزند نادا ِن دوست
پس بیاموزیم و به فرزندان خود نیز بیاموزانیم
که ،بر ما بایسته است تا پیش از ارتباط با
دیگران ،در خلق و خوی و رفتار آنها نیک
نگریسته ،قوای دانایی و راستیجوییشان
را به درستی سنجیده و آنگاه دانایان
درستاندیش را برای راهبری ،همراهی و
همنشینی خود برگزینیم تا به سرانجام نیک
نزدیکتر شویم.
یارینامه:
 کلیات سعدی. گاتها ،سرودهای اشوزرتشت /برگردان موبد فیروزآذرگشسب.
 مینوی خرد /ترجمهی احمد تفضلی ،به کوشش ژالهآموزگار /تهرات /توس.1370 /
 هزار سخن ،چکیدهی سخنان بزرگان و اندیشمندان/به کوشش محمدرضا جعفرینیا /قم /نسیم کوثر/
.1390

است که دست به کاری زده و از روی نادانی
یا بدشانسی موفقیتی به دست نیاورده است].
4-vi čaš o ri na vo bo.
چند ضرب المثل و اصطالح جدید

هات  34بند  5می خوانیم :

پروردگارا!
چه شگرف است نیروی تو !
موبدیار فریبا مالی

در این بند اشو زرتشت چون دلباخته ای که به
دلدارش نزدیک شده باشد پروردگارش را با چشم
خرد می بیند و از نیروی شگرف و توانایی فزون از
اندازه پروردگار سخن می راند و او را باالتر و برتر
از همه چیز می داند ،زیبایی های طبیعت را می بیند
و لذت می برد ،به شگفت آمده و چشمانش خیره
می شود و می گوید این چه نیرویی است که همه
ذرات هستی را با مهر و دوستی خود پیوند زده است
و همه شادی می آفرینند و سرسبزی و خرمی می
بخشند .چه بزرگ است توان این آفرینش و چه
زیبا و دلنشین است نیروی کار و کوشش و یاری
رساندن ،پس می طلبد که ما انسان ها نیز با این
چرخش همراه شویم .
می فرماید :آرزو دارم ای خداوند خرد
که با کردار نیک و خدمت به بشر و در
پرتو راستی و منش پاک دستگیری از
وارستگان و بیچارگان به تو بپیوندم.
اشو زرتشت دریافته است که برای همسو شدن
انسان ها با این هنجار بزرگ ،خرد و منش پاک
می خواهد تا پرتو راستی سراسر وجودش را
فروزان نماید و در نتیجه از نوری که در اندرون
وجود خود انسان سرچشمه می گیرد ،اندیشه و
گفتار و کردارش نیک و پاک شود و هستی را
آنچنان که هست ببیند ،برایش بیندیشد و کار
کند .این سبب می شود که دیگر لحظه ای بیکار
ننشیند ،راه راستی را پیموده ،به پروردگارش
نزدیک شود و با مهر و فروتنی همچنان که
خواست پروردگارش است به بشر خدمت کند و
یاری رساند .او نیک می داند کسانی در این جهان
هستند که چشمشان به چشم اهورا دوخته شده
و آرام و بی صدا تنها برای خواست او کار می
کنند که هر چه بیشتر زمین را آباد و زمینیان را شاد
کنند .اینان وارستگان و نیازمندانی هستند که انسان
های به خدا رسیده آنان را همراه و همدل است
و میتواند کمک کند تا به پاداش خود رسند و این
خود راهی است برای پیوستن به خدای خود.
پروردگارا! تو را برتر از همه می دانیم و
مخالف خدایان دروغین و تباهکاران می
شماریم.
اشو زرتشت به خواست و آرزویش رسیده و به
پروردگار ش نزدیک شده و به او پیوسته است.
او را شناخته و می داند که تنها اوست که پر توان
است ،همه را فرمان می راند تا شادی و آرامش به
جهانیان ارزانی دارند ،اوست که دوست همه است
و به همه از روی مهر مزد و پاداش می دهد ،و
اوست که ما را یاری می دهد تا به بزرگ منشی
و نیکنامی برسیم و خوشی خود را در خوشبختی
دیگران بدانیم .او همه هستی را قدم زده است ،آرام
و استوار پروردگار خود را برتر و باالتر از همه می
داند که یکتا و بی همتاست .اشو زرتشت راه خود
را یافته و یاری رسان مردم است و در برابر کسانی
که جهان را به تباهی کشند و یا آزاری به مردم
رسانند سخت ایستادگی کرده و آنها را از کار خود
باز می دارد.
 -4وی َچ ُ
ش ری ن َه ُو بُو.
یعنی :بی چشم و رو [و ناسپاس و قدرنشناس]
نباید بود.

شماره سی و شش  -خورداد 1391

قد ،پر برگ و سرسبز ،خنکای باغ ،گرمای
خورداد ماه را چنان جانفزا ساخته که همه
سختی راه چند ساعته را از تن می برد.
پیش از حرکت با فرخ نوش تماس می گیرم،
او که از سال  1358تا کنون سرپرست این
مجموعه است .از وی در مورد قدمت باغ
می پرسم .می گوید :سال  1326خورشیدی
روانشاد بهرام پیکاجی (فیروز بهرام) این
وسعت را به منظور استفاده همکیشان وقف
و به انجمن زرتشتیان تهران واگذار می نماید.
به دعوت دوست همراهم ،به سمت
ساختمانی می رویم که در ضلع جنوبی باغ
قرار دارد .ساختمانی دو طبقه با نمای سنگی
و سقف شیروانی که دسترسی طبقه دوم
آن با پلکان خارجی ساختمان امکان پذیر
است .طبقه پایین برای استراحت و استفاده
مسووالن و خدمات باغ است و در طبقه
دوم که بالکنی وسیع دارد ،اتاق ،آشپزخانه
و سرویس بهداشتی قرار دارد .ساختمان شب
ها و به ویژه در فصل سرد سال با شعله های
آتش افروخته در شومینه ها گرم می شود و
به همین منظور ساختمانی برای انبار هیزم نیز
کنار همین ساختمان قرار دارد.
به گفته نوش این ساختمان نیز بین سال های
 1350تا  1357از دهش روانشاد سروش ام به
منظور استراحت کوهنوردان بنا شده است.
از آن سال ها تا امروز تغییرات و خدمات
بسیاری از دهش نیک اندیشان زرتشتی و
با همکاری انجمن زرتشتیان تهران ،در این
مکان انجام گرفته است ،از تعمیر سقف
بالکن تا دیوارکشی و برق و آبرسانی با حفر
حدود  500متر جو ی اختصاصی منشعب
از رودخانه برای آبیاری ،دسترسی به آب
بهداشتی ،احداث مسیر جدید ورودی و
غیره.
اینجا باغ اوسون است .باغی زیبا که ماوای
بسیاری از جوانان و میانساالن است در
تنگنای این زندگی ماشینی  .باغی که
پذیرای بسیاری از همکیشان است و بودنش
نعمتی است برای کمی آسودن و مختصری
به طبیعت پناه بردن ،تجدید قوا و آسودن از
مشکالت .
بودنش سرمایه ای است برای جامعه زرتشتی.
می اندیشم اگر چنین مکانی در اختیار
دیگران بود چه می کردند ؟
بار دیگر به خیر اندیشان جامعه مان و فرهنگ
داد و دهش می اندیشم .که چه بزرگانی با

چه فکرهای واالیی دست به چه خیراندیشی
زده اند.کاش قدر بدانیم و پاس بداریم .
اما گشتی در باغ و مرور برنامه ها نشان
می دهد که خیلی از کارها نیز هنوز انجام
نشده است ،مثل باقی ماندن حدود  200متر
از دیوار کشی در ضلع شمالی باغ ،مجاور
با رودخانه،ایجاد یک استخر با حجم کافی
برای ذخیره آب به منظور آبرسانی در زمان
کاهش حجم آب رودخانه به ویژه در ماه
های امرداد و شهریور برای آبیاری درختان
باغ و ...که بایسته است تا در آینده نزدیک با
همراهی انجمن زرتشتیان تهران در این مکان
انجام پذیرد.
حرس به موقع درختان ،برداشت محصوالت
باغ و نظافت و رسیدگی به امور از جمله
کارهایی است که می تواند نقش یک
سرایدار یا خادم را برای این مکان تعریف
کند که بی تردید تامین دستمزد کافی برای
ایجاد انگیزه و رضایت برای عهده دار شدن
این وظایف در این مکان بسیار حائز اهمیت
است .البته هزینه نگهداری قابل توجه این
مکان چندان دور از ذهن نیست اما به راستی
آیا پرداختن به این مکان با این وسعت و
امکانات در چنین موقعیتی و با چنان دیرینگی
سزاوار نیست؟ اندیشه ای که در سال های
دور این وسعت باغ را برای استفاده همکیشان
در چنین موقعیت مناسبی داد و دهش نموده
و واال منشی دیگری که تالش در تکمیل
امکانات این مکان برای استفاده و استراحت
زرتشتیان داشته آیا ارزش هزینه نگهداری
الزم را ندارد؟
به گفته فرخ نوش ،جز معدود مناسبت هایی
که به همت کانون دانشجویان زرتشتی تعداد
قابل مالحظه ای از جوانان و همکیشان به
این باغ زیبا می روند در هفته به طور متوسط
تعداد افرادی که از این مکان استفاده می
کنند کمتر از شمار انگشتان دست است و
این امر سبب شده که مسووالن هزینه کافی را
برای تجهیز و نگهداری از این مکان ننمایند
در حالی که می توان با همراهی ،هماهنگی و
تشویق ،برنامه هفتگی یا ماهانه ای را از بامداد
تا نیمروز آدینه برای پیاده روی ،کوهنوردی،
نیایش ،آسایش و آشتی با طبیعت ترتیب داد.
اما در سالیانی که گذشته عزیزان بسیاری
وظیفه نگهداری و مراقبت از این باغ را عهده
دار بودند و حتی جان بر سر این کار گذاشته
اند .همین چند هفته پیش –  12خورداد ماه
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بامداد آدینه ،مقصد :میدان تجریش به سمت
دربند .همراه دوستی راهی می شویم  .هنوز
خورشید در آسمان روز پیدا نشده بود اما
پایین کوه دربند تعداد ماشین های پارک
شده کم نبود .کوله مان را برداشتیم و آغاز
کردیم .صدای پر خروش رودخانه ،خنکای
نسیم بامدادی و درختان قدبرافراشته ،گویی
نفس ،نگاه ،گوش هایم و اصال حال و هوایم
با این همه تازگی و پاکی بیگانه شده بود .بار
اولی نبود که به دربند می رفتم اما این بار
دربند مقصد نبود و راهی بود برای مقصدی
تازه.
مغازه های تنگاتنگ یکدیگر ،به صورت
پلکانی از دامن کوه باال رفته بودند با
کرکره های رنگی و سایه بان ها و نرده
های رنگارنگ .کم کمک چندتایی مغازه
در حال باز کردن درها و باال زدن کرکره
ها بودند تا سحرخیزان کوهستان را برای
صبحانه پذیرا باشند .بوی نان تازه از نانوایی
که تازه پخت نان را آغاز کرد بود و بوی
زغال هایی که از شب تا صبح روی آتش
چندین مغازه گداخته شده بود مشامم را پر
کرد .عجیب است ذهن بشر هر موقعیتی را
برای کسب سود خود تغییر می دهد!
باالتر که می رویم از مغازه ها فاصله می
گیریم و همواری مسیر ،سنگالخی می شود.
ساعت نزدیکی 5صبح است و سپیده آغاز
روز آسمان را روشن کرده .در حالی که ما
در مسیر رفت گام برمی داریم عده زیادی
که نیمه شب و یا حتی از شب پیش به آغوش
کوهستان رفته اند  ،نشسته اند یا آرمیده اند
یا ،...راه برگشت را در پیش گرفته اند و
از کنارشان که می گذری انگار بوی شهر
را طبیعت از آنان بازستانده و جانی دیگر
بخشیده.
دروغ چرا! خیلی میانه ای با کوه و فراز و
نشیب هایش ندارم که دلیلش را زندگی
شهری و روزمرگی هایش می دانم اما
صادقانه دلیلش تنبلی است! به هر رو این بار
پارس نامه بهانه یک بامداد آدینه متفاوت و
صدالبته زیبا را برایم فراهم آورده است.
در حالیکه همراهم را از کند راه رفتن و مدام
ایستادن ،کالفه کرده ام به هتل اوسون می
رسیم .حاال دیگر خورشید چند ساعتی است
که آسمان روز را زرافشانی می کند .هتل در
جای زیبای قرار دارد و ساختمان بزرگ و
مجللی به نظر می رسد .این هتل از دهش
نیک اندیش زرتشتی روانشاد سروش ام بنا
شده است .دانستن این موضوع مرا به وجد
می آورد ،چه اندیشه ای ،به واقع که ستودنی
است.
همراهم نوید نزدیک شدن به مقصد را می
دهد .انگار هرچه به پایان راه نزدیکتر می
شوم نفسم وقفه هایش بیشتر می شود!
رسیدیم! باغ زرتشتیان ،باغ اوسون .همین
جاست .از بیرون باغ بزرگ و سرسبزی به
نظر می رسد .به تازگی باغ را دیوارچینی
کرده اند و درگاهی نرده ای آن نیز محافظ
محکمی دارد ،انگار به گفته همراهم مثل
گذشته نمی شود با تکان دادن نرده وارد شد
 .با کلیدی که نشانی اش را می دانست وارد
می شویم.
باغی است وسیع در ارتفاع  2350متر از
سطح دریا ،دو راهی دره اوسون ،باالتر از
هتل اوسون حوالی رودخانه اوسون .درختان
سر به هم آورده اند و باغ جنگلی اوسون
را فضایی بسیار زیبا بخشیده اند ،بی تردید
چشم انداز سپید زمستانی باغ و شکوفه باران
باغ بی نظیر است .درختان میوه آنقدر زیاد و
جورواجورند که از شمردن خارج است .مثل
همیشه که من مجذوب زیبایی بید مجنونم
اینجا هم بید مجنونی هست که نگاهم را اسیر
می کند .درختان پیر و جوان ،افراشته و کوتاه

اوسون ،سایه ساری برای رهیدن از
روزمرگی ها
سیما دینیاریان

– بود که مثل سالیان گذشته مراسم سال
شادروان اردشیر مرادیان با باشندگی بسیاری
از دوستداران در اوسون برگزار شد.
روانشاد اردشیر مرادیان در خورداد ماه سال
 1373در حال انجام وظیفه در باغ اوسون بود
که دچار حادثه شد  .به گفته دوستدارانش
وی از جمله افراد فعال وکوشا در باغ اوسون
بود که بسیاری از اقدامات صورت گرفته
درآنجا با همت و همراهی وی صورت
گرفته است.
یاد نوشته ای از یک وبالگ می افتم که
دوستی درباره وی نوشته بود«:درختی
تنومند در میان باغ اوسون هستم شاهدی
بر رفت و آمد کوهنوردان و عالقه مندان
به باغ اوسون .آدم های زیادی می آیند
و می روند هر کس اثری از خود باقی می
گذارد یکی اثری خوب مثل آبرسانی به ما
درختان ،هرس کردن شاخه هایمان ،کندن
علف هرز ،درست کردن سقف شیروانی و
گذاشتن دیوار .یکی هم ردپایی ناهنجار از
خود به جای می گذارد .مثل ریختن زباله
در کنار ما درختان و سوزاندن زنده زنده ما.
اما هیچکس مثل او ابرمرد نبود او می آمد و
با خودش جوش و خروش می آورد او مرد
پگاه بود او با خودش آبادانی می آورد .هر
بار دردی از باغ را درمان می کرد .تک تک
ما درختان او را می شناسیم مگر می شود نام
او را از یاد برد .اردشیر مرادیان مردی بود که
در اوج نابسامانی به باغ اوسون گام نهاد و
با همت و پشتکار و اراده آهنین خود باغ را
آباد کرد و بدون هیچ چشمداشتی از کسی
بدون کمک خواهی و داشتن توقع از
دیگران کارها را انجام می داد .با
لبخندی همیشگی که صورتش
را زیبا می ساخت آماده کار
7
بود.
اما آیا کسی ارزش کارهای
او را می دانست؟ »...
و اردشیر یکی از چندین نفری
بود که عاشقانه و داوطلبانه
خدمت می کرد ،واژه ای نیست
جز اجرشان با خدا.
نزدیکی های غروب است .درختان
پر ثمر میوه اینجا فراوان است و گیاهان
دارویی نیز کم نیست .مقداری گل گاوزبان
می چینیم و کم کم راهی مسیر برگشت می
شویم .پیش از رفتن در جایی از باغ ردی
از سوزاندن اتش مرا بهت زده می کند چرا
که آنچه می بینم با آموزه هایم جور درنمی
آید،آموزه هایی که مرا جز به پاس داشتن و
نگاه داشتن داده های خداوندی نیاموخته پس
این را چه نسبتی است با شکستن و سوزاندن
شاخه درختان آن هم در میان حلقه ای از
درختان سرسبز!
از باغ خارج می شویم و با قوایی تازه پایین
و پایین تر می آییم .باز هم رسیدیم به بازار
مکاره این پایین ،هیاهویی است ،شب است،
چراغ ها روشن ،بوی زغال و کباب و دود
قلیان و ترمز ماشین ها ،شهر را تا اینجا
کشانده ،آدم های حیران با دوربین های
دیجیتال ،گوشی های موبایل مدل جدید،
لباس و موهای مدل جدید ،کفش های
واکس خورده و ....امده اند برای تفریح،
آسودن یا فرار  ،فرار از اندیشه ها و خواسته
هایشان یا...
به اوسون می اندیشم  .به درختان سر سبز که می
توانست سرسبز تر و پر ثمر تر باشد  .به هیزمی
که می توانست پای آن درخت سبز سوزانده
نمی شد  ،به اتاقی که می توانست مرتب تر باشد
و آشپزخانه ای که باید تمیز تر می نمود.
بایدها بسیار است اما اوسون همچنان می
تواند ماوای یکایک باشد در خستگی
روزمره زندگی  .تا بامداد آدینه ای دیگر .

استـاد اسـماعیـل تـهرانـی

شماره سی و شش  -خورداد 1391

حسین تهرانی از استادان برجسته
موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته
ضرب (تنبک)بود .وی در سال ۱۲۹۰
خورشیدی در تهران ،خیابان ایران
متولد شد و تحصیالت ابتدایی خود را
در دبستان امیر اتابک به پایان رساند.
در شرایط سخت و نامساعد ،موسیقی
را به راهنمایی رضا خان باربد ،نزد
حسین خان اسماعیل زاده ،که استاد
کمانچه بود یاد گرفت و از سال
 1307به طور جدی به فراگیری تنبک
پرداخت .سپس نزد استادان دیگری از
قبیل آقا رضا خان روانبخش و مهدی
غیاثی و همینطور استاد ابوالحسن صبا،
هنر خویش را به کمال رساند .به دلیل
تحقیر تنبک در نزد عام ،پدر حسین
او را از فراگیری و نواختن تنبک منع
کرد و حسین ،پنهانی روی یک گلدان
پوشیده شده از پوست ،تمرین می کرد
و به ظاهر و برای احترام به پدر تنبک را
کنار نهاد .در زمانی که رادیو افتتاح شد
او و تعدادی دیگر نوازنده تنبک برای

امتحان دادن به آنجا رفتند و حسین
تهرانی با ویولن استاد صبا همراهی کرد
و موسی معروفی او را پذیرفت.
پس از شهریور  1320مرحوم روح اهلل
خالقی ،با همت و شرکت جمعی از
دوستان هنرمند خود انجمن موسیقی
ملی را پایه گذاری کرد که حسین،
از اعضای اصلی آن و تنها نوازنده
تنبک در انجمن بود ،به همین سبب
با تشویق و راهنمایی مرحوم خالقی،
کالس آموزش تنبک تاسیس کرد.
شاگردانی تربیت نمود که مرحوم علی
زاهدی ،از معروفترین آنها بود .اما
حسین تهرانی ،با نبوغ ذاتی و گذشت
و فداکاری این آلت کم ارزش را از
ذلت نجات و به درجه و مقام کنونی
خود رساند .حسین تهرانی ،چه در زمان
زندگی و چه پس از مرگ ،از ثروت و
مال و منال دنیا بهره چندانی نداشت و
همه ثروت او منحصر به خانه کوچکی
در یکی از محالت دور دست تهران
بود که با قرض از بانک ها و کمک
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موسیقی در دوران غزنویان را شاید بتوان بدانسان تعبیر کرد که گویی موسیقی ایران زمین
از مرداب تعصب و خشم و وحشت دوران خلفای عرب بیرون آمده و هرچند خسته و
رنجور و گاه از یاد رفته ،به حرکت و تکاپو می افتد .در این دوران به یمن عالقه شاهان به
موسیقی و طرب در دربار ،نوازندگان به راحتی و با آرامش بیشتری به نواختن پرداختند.
موسیقی محلی از پستو ها و محدودیت ها بیرون آمد و بیشتر شنیده شد.
مورخان و اندیشمندان ایرانی دیگر مجبور به بیان ترسان از تاریخ نبودند و گویی آرامش
خاطری در مقاالت خود داشتند .در دوران حکومت خلفای عرب حتی گاه نگارش
مقاالت در هر موردی به زبان عربی مجاز بود و این اجبار به دوره های بعدی هم رسوخ
کرده بود.
اما در دوران غزنویان روشنفکران ایرانی با آرامش بیشتری به ابراز عقاید خویش می
پرداختند .در همین سیر تکاملی فکری و ذهنی می توان به مقاالت جالب و ویژه آن دوران
اشاره کرد که بخشی از این نوشته ها درباره موسیقی و حتی تاثیر شگرف آن در جالی
روح و روان آدمی بوده است .که این خود پس از آن سرکوب های فکری و اندیشه ای
در سه قرن پیش ایران ،بسیار اندیشه برانگیز است.
در عصر غزنوي دو نوع نوازنده موسيقي وجود داشت :موسيقي سرايان يا مطربان بيروني
ي ميپرداختند محدود و
و مطربان سرايي .اگر فضايي كه در آن موسيقيدانان به نقش آفرين 
كوچك بود از اركستر كوچك استفاده ميشد و اگر فضا گسترده و بزرگ بود از اركستر
بزرگتر كه سازهاي آن نيز قويتر و بيشتر بود بهره گرفته ميشد.
ن دور ه موسيقي دانان بزرگي نيز ظهور كردند كه تأثيرات مهمي بر موسيقي ايراني
در اي 
نهادند .ابوعلي سينا ،حكيم ،طبيب و فيلسوف بزرگ ايراني از جمله اين موسيقي دانان بود.
ي بود ك ه در مورد موسيقي ايراني كتابي به زبان فارسي نگاشت .ابن
ن دانشمند 
وي نخستي 
ل الي صناعه الموسيقي» و بخشهايي از «شفا» موسيقي
سينا در كتابهاي«النجاه« و «المدخ 
ي مورد بررسي قرار داد و پيرامون تركيبهاي هارمونيك
ايراني را از جنبه روان درمان 

وزارت فرهنگ و هنر تهیه کرده بود.
او از سال  1328در هنرستان های
موسیقی ملی ،ارکسترهای گوناگون،
هنرستان آزاد و ...تدریس کرد .شهرت
تهرانی به خاطر تکنیک های چشمگیر
و توانایی فیزیکی او در این ساز و
ابداعات او در این زمینه است .او در
نواختن تنبک ریزه کاری های منظم
و شکل گرفته و شگردهای خاص
را داشت و گاه با فشار و یا کشیدن
نوک انگشتان بر روی پوست و ضربه
زدن با انگشت یا دست دیگر ،ریتم ها
و تاثیرات ویژه ابداع می کرد .او یک
ارکستر تمبک (با حسین دهلوی و
برخی دیگر) تشکیل داد .ضبط صفحه
و نوار با هنرمندان بسیار معروف از
مرتضی محجوبی تا فرامرز پایور از
جمله فعالیت های حسین تهرانی است.
او در سال  1323در مدرسه وزیری به
کار تدریس ضرب پرداخت .شخصیت
هنری تهرانی گذشته از سجایای تهرانی
دارای جنبه های نفیسی از طنز و ظرافت

و نکته دانی بود که خاص خود او بود.
او برخی از تصنیف های قدیم را به
خاطر داشت و بیشتر قطعه های ضربی
استاد صبا و کلنل وزیری را به خوبی به
خاطر سپرده بود.
او سرانجام در اسفند ماه سال  1352پس
از یک بیماری ممتد درگذشت .

موسیقی دوران غزنوی
( قسمت نخست)

توریا

ن
بر م ظری
وس
و خنیا یقی
پس از گری
ا
()8سالم

اصوات و مطبوع يا نامطبوع بود ن آن نظريات مهمي ارائه نمود.
جالب اینجاست که این دانشمند بزرگ قرن ها پیش موسیقی را روان درمان معرفی کرده،
علمی که اکنون روانشناسان بزرگ غربی به آن اشاره می کنند .اشاره به عقاید و نظریات
بوعلی درباره موسیقی دارد که مجالی جداگانه می طلبد.
ي موسيقي دوران
ن دانشمند جامع العلوم ،معرفي دوازده مقام اصل 
اما از مهمترين اقدامات اي 
خويش بود:
گو
رهاوي ،حسيني ،راست ،بوسليك ،زنگوله ،عشاق ،حجاز ،عراق ،اصفهان ،نوا ،بزر 
م ابونصر
ي بود ه و برخي از نظريات حكي 
مخالف .ظاهرا ابن سينا در موسيقي متأثر از فاراب 
فارابي را مورد تأييد خود قرار داده است.
از ديگر موسيقي دانان مهم روزگار غزنوي ابن زيله ،علي مكي و محمد بربطي بودهاند ك ه هر
ي آن زمان ساختهاند.
يك آهنگهاي بسيار زيبايي با استفاد ه از آالت موسيق 
ادوات مهم موسيقي ايراني دور ه غزنويا ن عمدتا چنگ و عود و رباب و بربط بود .مسعود
ن روزگار در بيتي از اشعار خود از سازهاي دوره غزنوي
سعد سلمان ،شاعر معروف اي 
بدينگون ه ياد كرده است:
ز چنگ و بربط و ناي و كمانچه و بگماز
ز نزهت و طب و غژه و شادكامي و لهو
تفاوت فرهنگی این دوران با دوران پیشین ،بسیار مشهود است .کشمکش های سیاسی آن
دوران نیز بر موسیقی و فرهنگ
مردم تاثیر زیادی داشت .هرچند
در این مجال تاریخی ،موسیقی باز
در سایه دربار و بزم شاهان رواج
یافت ،که بدیهی است این نوع
رواج می بایست بنابر خط سیر
تفکرات نظام سیاسی وقت باشد،
اما می توان گفت با تمام قید و
بندها ،چشمان ایران زمین پس از
آن همه سیاهی و خفقان هنری
و فکری ،نور روزنه های هنر و
موسیقی اش را دید.
در مجال بعدی می بایست نگاهی
به تفکرات و اندیشه های مشاهیر
ایرانی در این دوران و نظرات و
تاثیر ویژه آنان در هنر و موسیقی
داشت.

ورزش ،آهنگ تندرستی
منوچهر باستانی

نزدیک به یک سال ونیم از بازسازی مجموعه دینی ،فرهنگی ،ورزشی
آدریان بزرگ گذشته است  .در زمانی که شاید کمترین اهمیت به
ورزش داده می شود وجود چنین امکاناتی هرچند محدود می تواند
دلخوشی بزرگی برای خانواده ها باشد .به همین دلیل در شروع
فصل تابستان وآغاز دوران فراغت بچه ها به سراغ مسوول افتخاری
این مجموعه رفتیم و پای صحبت ایشان نشستیم تا ببینیم که در یک
سال گذشته این مجموعه تا چه حدی به رشد ورزش ما کمک کرده
است .صحبت های شیرین خوبچهر مدیر مجموعه آدریان بزرگ و
مسوول گروه ورزشی ورهرام را می خوانیم :
شماره سی و شش  -خورداد 1391

بچه ها عالقه مند بودند وکمتر می
دیدیم تا پدر ویا مادری در این
مسابقات شرکت کند .علت این عدم
استقبال را در چه می بینید؟
ظاهرا ً ما یاد نگرفته ایم که ورزش برای
سالمتی ما موثر است  .در حال حاضر افراد
عالقه مند به ورزشی که در اینجا حضور پیدا
می کنند بیشتر بچه ها و آقایان هستند وبه غیر
از یک تیم والیبال که خانوادگی است بیشتر
ورزشکاران آقایان هستند .خانم ها اصال عالقه
مند نیستند .نمی دانم علت آن چیست؟ شاید
گرفتاری بانوان در منزل باشد و شاید هم
آقایان همسران خودرا به ورزش کردن تشویق
نمی کنند  .بارها شده از آنها خواسته ام تا
همسران خودرا نیز با خود بیاورند تا حداقل
از محیط اینجا استفاده کنند ولی بازهم یا نمی
آیند ویا اگرهم حضور پیدا می کنند بیشتر می
نشینند و نظاره گر هستند.
خانم خوبچهر خود شما به عنوان
یک خانم خانه دار ،هم به تحصیل
مشغول هستید و هم سالیان سال در
عرصه ورزش حضور داشته اید  .چه
چیزی باعث شد تا در میان گرفتاری
های روزمره خودتان بازهم به مقوله
ورزش بپردازید ؟
به نظر من آموزش وتشویق از دوران مدرسه
شروع می شود  .خود من وهم دوره ای های
من در مدرسه گیو ویا انوشیروان با شرایط
خوبی پرورش پیدا کردیم حضور شادروان
خانم خورشید بانو پارینه به عنوان معلم
ورزشی ما و تشویق های ایشان باعث شد تا
ما به ورزش به عنوان وسیله ای برای رسیدن
به سالمتی نگاه کنیم و آن را بعد از ازدواج
هم ادامه دادیم  .االن ورزش در مدارس یکی
از بی اهمیت ترین دروس شده و طبیعتا بچه
ها به آن به عنوان یک تفریح نگاه می کنند
و وقتی پا به سن می گذارند چون نگاه حرفه
ای به آن نداشته اند از آن دور می شوند.
متاسفانه آموزش ورزشی در مدارس دختران
سال های سال است که کیفیت مناسب را
ندارد .همین عزیزان فردا مادران جامعه ما
می شوند.
خانم خوبچهر،درست است که ما
امکانات مناسبی نداریم ولی تا چه
اندازه از همین امکاناتی که داریم
استفاده کردیم ؟
همین امکاناتی که در حال حاضر داریم باعث
شده تا جوانان زیادی را دور هم نگه دارد.
در حال حاضر زمان های مناسب برای زمین
فوتبال کامال پر شده است  .دوستان زیادی

برای والیبال و یا بسکتبال می آیند ولی این
نهایت استفاده از این امکانات نیست وبازهم
می توان باهمین هایی که هست ورزشکاران
زیادی را دور هم جمع کرد.
در این یک سال برای گسترش
ورزش زحمت زیادی کشیده اید  .آیا
تا به حال احساس خستگی نکرده اید؟
اصال خسته نیستم وهنوز دنبال راه حلی مناسب
برای گسترش بیشتر ورزش هستم  .امسال
به این فکر کرده ام که ما باید به فدراسیون
های ورزشی وصل شویم و در تالش هستم
تا گروهی را تشکیل دهم و با ایجاد تیم های
مختلف در مسابقات شرکت کنیم  .البته بیشتر
در حد ورزش های همگانی فکر کرده ام
چون از این جهت امکان حضور بیشتری
داریم و مسابقات زیادی به صورت آماتوری
برگزار می شود که ماهم می توانیم با حضور
در این مسابقات با توجه به توانائی های خوبی
که داریم تجربیات خوبی کسب کنیم .
انگار جامعه باور مناسبی نسبت به
ورزش ندارد و همین ،راه شما را
سخت خواهد کرد .نظر شما چیست؟
شاید این صحبت به مذاق خیلی ها خوش
نیاید ولی واقعیت است  .جامعه زرتشتی
بیشتر به دنبال این بوده تا زمین و یا ثروت
برای خود جمع کند .شما نگاه کنید یک
زمینی در گذشته به ما رسیده است  .ما هنوز
همان نگاه را نسبت به این زمین ها داریم و
فقط دوست داریم تا آنها را حفظ کنیم  .آیا
هدف هنوز همان نگاه داشتن زمین است  .آیا
وقتش نرسیده تا ازاین ثروت ها برای رشد
فرزندانمان استفاده کنیم  .اگر امروز دیگر
کسی در این سرزمین نمانده نگه داشتن
این اموال چه فایده ای برای ما دارد وقتی
دیگر برای فردایمان کسی را نگه نداشته ایم
 .این اموال را همین بچه های امروز ما باید
نگه دارند ولی آیا امروزه دیگر کسی مانده
است؟ ما باید برای بچه ها هزینه کنیم وآنها
را پرورش بدهیم .
ببینید نزدیک به شش ماه ما گروه های
ورزشی متفاوتی را تشکیل دادیم و تقریبا به
یک ثبات خوبی رسیدیم ولی واقعیت این
است که امکانات اینجا برای ورزش طراحی
نشده است  .همین سالن هایی که ما داریم
اصال زیر ساخت مناسبی ندارد وبا وجود
سیستم گرمایشی ولی در زمستان باسرمای
زیادی روبرو شدیم در نتیجه کالس های
تنیس روی میز و کاراته ما تعطیل شد .خوب
درست عین یک تنوری می ماند که سرد
شده ومن باید دوباره امروز از نو شروع به
گرم کردن آن کنم  .جمع کردن این بچه ها

واقعا دشواراست و وقتی هم با این مشکالت
آنها را جمع می کنیم اما امکانات مناسبی
نیست دیگر نمی آیند .با اینکه خیراندیشان
زیادی اینجا کمک کرده اند ولی هنوز برای
ایجاد شرایط خوب نیاز به سرمایه گذاری
زیادی داریم.
شما به عنوان یک مادر ،فرزندان
خود را در زمینه های ورزشی ،دینی و
تحصیالت عالیه به بهترین نحو تربیت
کرده اید .چطور توانستید این
عالقه را در فرزندان خود
ایجاد کنید؟
ورزش ودین از هم جدا
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نیستند .ورزش برای سالمتی
جسم ودین برای سالمتی روح
است .وقتی جسم وروح سالم
باشد در نتیجه برای تحصیل
علم آماده خواهیم شد .وقتی
بتوانیم ورزش و دین را به یک
باور برسانیم فرزندان خودبه خود به
سمت تحصیل می روند و راه راست را به
سادگی انتخاب می کنند.
برای تابستان چه برنامه هایی در نظر
گرفته اید وتا چه زمانی برای ثبت نام
فرصت است؟
کالس های کاراته  ،تنیس روی میز ،ایروبیک
آقایان و خانم ها  ،تیراندازی با کمان وتعدادی
از رشته های ورزش های گروهی زیر نظر
مربیانی که هرکدام از آنها دارای کارت معتبر
مربی گری هستند در تابستان تشکیل می شود.
عالقه مندان تا نیمه تیرماه می توانند برای ثبت
نام به آدریان مراجعه کنند.
برنامه های پیاده روی به سمت شاه
ورهرام ایزد را از کی آغاز خواهید
کرد؟
از فروردین این برنامه ها آغاز شده وهرماه
نیز در روز ورهرام این برنامه خواهد بود
وامیدوارم تا استقبال مردم زیادتر از قبل شود.
باید یاد بگیریم اگر برای نیایش به سمت شاه
ورهرام ایزد می رویم با یک روش جدید و
متفاوت این کار را انجام بدهیم وبعد هم به
خاطر وجود سالمتی خود خدارو شکر کنیم.
ورزش پیاده روی سالمتی و انگیزه زیادی در
همکیشان ایجاد خواهد کرد .
آدریان در این یک سال ونیم گذشته
میهمان چه تعداد ورزشکار بوده است؟
ما در این مدت نزدیک به  170ورزشکار
زرتشتی فعال داشته ایم که در رشته های
فوتبال  ،والیبال  ،بسکتبال ورزشکاران بیشتری
حضور داشته اند .

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

از گروه ورزشی ورهرام وهدف از
شکل گیری این گروه برایمان بگویید؟
در سال  1389برای حضور در مسابقات
بدمینتون به شیراز رفتیم و برگزارکنندگان
تصمیم گرفتند مسابقات پیشکسوتان را هم
برگزار کنند اما متاسفانه فقط دونفر برای رده
بانوان شرکت کردند که یکی از آنها هم من
بودم  .وقتی ما دونفر باهم مسابقه می دادیم،
دیدم که خانم های زیادی در آنجا حضور
دارند و نظاره گر مسابقه ماهستند و با اینکه
با عالقه بازی را نگاه می کردند ولی انگار
خجالت می کشیدند که بازی کنند  .من از
همان جا به فکر افتادم که گروهی تشکیل شود
تا جامعه را به سمت ورزش سوق دهد .همان
جا لوحی را آماده کردم وپیشنهاد تشکیل این
گروه را به دوستان حاضر در آن مسابقات دادم
که تعداد زیادی از این دوستان نیز پای آن
لوح را امضا کردند .
بعد از این موضوع به سراغ انجمن موبدان رفتم
تا برای این گروه نامی را مشخص کنم .قبال نام
ورهرام را با مفهوم توانائی هایی که اهورامزدا
به ما داده است را ،انتخاب کردم واز نظر دینی
به تائید انجمن موبدان رساندم و بعد از آن در
همایش انجمن ها که در کرمان برگزار شد،
تائیدیه تشکیل این گروه را از تمامی انجمن ها
گرفتم ودرسال  1390در ماه اردیبهشت ویک
هفته مانده به روز ورهرام برنامه ای را با دعوت
از پیشکسوتان ورزش زرتشتی با حمایت
انجمن تهران برگزار و از آنها تقدیر کردیم.
بعد از آن به فدراسیون ورزش های همگانی
رفتم و برای آنها از تشکیل این گروه
وامکاناتی که برای برگزاری ورزش های
همگانی داریم ،گفتم که با موافقت آنها دوم تا
نهم تیرماه در هفته المپیک ،ما هم در آدریان
مسابقاتی در رشته های ورزش های همگانی
برگزار کردیم وجوایزی از فدراسیون را به
ورزشکاران برگزیده اهدا کردیم  .امسال نیز
دومین دوره این مسابقات از سوم تا نهم تیرماه
در رشته هایی که ما امکانات مناسب داریم را
برگزار می کنیم.
یکی از بزرگترین مشکالتی که جامعه
ورزشی ما به آن دچاراست محدود
بودن فعالیت های ورزشی در یک
برهه زمانی خاص –پاییز و زمستان –
است .چرا فعالیت های ورزشی گروه
ورهرام هم تابع این دوره است و در
این دوره فعالیت کمتری داشت ؟
یکی از رشته های ورزشی که با استقبال
همکیشان روبرو شد ،پیاده روی روزهای
ورهرام به سمت شاه ورهرام ایزد بود که
خیلی از همکیشان را می دیدیم با پای پیاده
به سمت شاه ورهرام ایزد در حرکت هستند
این برنامه تا پاییز ادامه داشت ولی در فصل
زمستان به خاطر سردی و آلودگی هوا در
واقع دیدیم برگزاری این برنامه به ضرر
همکیشان است و با توجه به اینکه بسیاری
از این قشر عالقه مند ،سالمند بودند ،ترجیح
دادیم تا پایان زمستان این برنامه را تعطیل
کنیم.
دیگر برنامه هایی که در آدریان برگزار می شد
نیز به دلیل امکانات کمی که ما اینجا داریم از
جمله نداشتن سالن مناسب برای ورزش هایی
از جمله تنیس روی میز ویا کاراته با سردی
هوا تعطیل شد  .در واقع ما نیز عالقه مند به
ادامه فعالیت های ورزشی هستیم ولی با کمبود
امکانات مناسب در زمستان ،شروع مدارس و
وجود ترافیک ،از این فعالیت ها کمتر استقبال
می شود.
در برنامه هایی که توسط شما
برگزار شد ،هدف تشویق جامعه
خصوص ًا بزرگترها و خانواده ها به
سمت ورزش بود ولی متاسفانه بازهم

خوانديم كه :

جشن سده ،افروختن آتش ،استقبال از آمدن گرما  .اين سده در قلب خورشيد
بانو هم آتشي بر پا بود و شروعي بود براي خروج از تنهايي سال ها و چه شروعی
زيباتر از جشن سده.
احساس كرد دستي آرام ،دست او را گرفت ،سر تا پاي وجودش داغ شد؛ شعله
كشيد و با شعله هاي آتش در هم آميخت.
مردي در كنار او بود كه با حلقه هاي مهر و پيمان در دست هايشان به هم نامزد
شده بودند.آشنا شدنشان به اندازه سوختن آتش جشن سده طول كشيده بود ،به
اندازه يكي دو ساعت ،درست فرداي آن روز كه سهراب را جا گذاشت ،تصميم
زندگي اش را گرفت،همان شبي كه با خود قرار گذاشت به منزل دوستش پروين
برود و از او بخواهد از طرف او به خانواده خداداد جواب مثبت بدهند...

داستان
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دوران نامزدي چه زود گذشته بود در حقيقت مي توانست بگويد كه اين مدت او
و همسرش به هيچ وجه تنها نبودند...
او از پروين به خاطر كمك در ازدواج و دوستي هايش هميشه ممنون بود و سعي
مي كرد به هر مناسبت كه مادرو خواهر خداداد را به خانه اش دعوت مي كند،
او و خانواده اش را هم دعوت كند تا دوروبرشان مملو از شادي و نشاط شود.بعد
هم نوبت فاميل ها كه جهت آشنايي هر دو طرف يا از سر كنجكاوي ،عروس و
داماد را «خانه خندان»مي كنند ؛از روي رضايت يا جبر....
به هر حال همه چيز خوب بود ولي معايبي هم داشت و يكي از آنها اين بود كه
خورشيد بانو نتوانسته بود بيش از چند دقيقه با خداداد تنها باشد از خصوصيات
اخالقي و كار وزندگي اش بفهمد .شناخت او از خداداد همان هايي بودند كه

جسته و گريخته از زبان پروين شنيده بود ،اگر دقت مي كردي ته دلش جرات
هم نمي كرد بپرسد و اين كم رويي مزيد بر علت بود .خورشيد بانو حتم داشت
كه نامزدش هر چه مي داند به خاطر مادر و خواهرش بوده كه همه را از پروين
همسايه پرسيده بودند.

روز کیچه (داالن) و جلوی درب خانه را
آب پاشی کند ،احساس شیرین و دلنشینی را
در وجودش تجربه کرد .حرکت لحظه ای
و کوتاهی در درون خورشیدبانو نوید بودن
موجودی را می داد که گویی بودنش را بر
مادر آشکار می ساخت.
 من هستم مادر ،مراقب من هم باش .زیاداز خودت کار نکش و بگذار با آرامش در
وجودت رشد کنم.
خورشیدبانو لبه پسکم نشست و با لبخندی از
سر آرامش خدا را بار دیگر شکر کرد.
 خدایا من دارم مادر می شوم!خوشحالیش چند لحظه ای بیشتر طول
نکشید ،چون حس کرد کسی یا کسانی از
پشت پنجره اتاق مراقب کارها و رفتار او
هستند .اصال مدت ها بود که این کشیک ها
و مراقبت ها جریان داشتند.
توجهی نکرد ،با بوی خوشی که از اسپند
دان «آپریگونی» بلند می شد ،همان طور که
سرش را روی دیوار کاه گلی گذاشته بود ،با
یاد روزهای خوش نامزدی ،نشسته به خوابی
لحظه ای فرو رفت..
در خواب دید که در باغی دلنشین از درخت
میوه می چیند که ناگهان صدای فریادی او را
از خواب پراند .صدای خواهر شوهرش بود:
 خورشیدبانو!خوابی؟خورشیدبانو سرش را به طرف صدا برگرداند
 آه...بله چی شده؟خواهر شوهرش ،کیان ،خنده معنی داری
کرد.
 مادر میگه که اگه کاری نداری بری چند تانون بازاری بخری
حال او در بیمارستانی جدید نزدیک روستای
شوهر و خانواده اش کار می کرد و با وجود
اینکه سابقه کار در آنجا را نداشت یکی از
همکارانش پذیرفته بود که به جای او بماند
روز مهرگان را خورشیدبانو مرخصی گرفته
بود و به همین خاطر حوصله خرید نان را
نداشت.
کمی دیگر نشست ،چشم هایش را دوباره
بست و در حالی که نمی خواست خاطرات
پس از عروسی را به یاد آورد ،ناخواسته
جماعتی که برای گواه و عروسی او به
دربمهر آمده بودند را به یاد آورد .پروین را
که به جای مادر کنار او نشسته بود و اشک
هایی که در نبود پدر و مادر عزیزش فرو
خورد را به یاد آورد و فامیلش که به کار
خودشان مشغول بودند تا شاید از آن مجلس

در رختخواب نشسته بود روشن کرد و شب
بخیر گفت.
مروارید در ماه های آخر بارداری اش سنگین
شده بود ،مکنایش را خوب روی شکمش
کشید تا بچه و خودش سردشان نشود و
هم پوشیده تر باشد ،این بار کمتر کسی از
حاملگی او خبر داشت چون مادرشوهرش
ترجیح داده بود که عروسش از خانه بیرون
نرود تا کمتر در معرض دید طایفه و فامیل
قرار گیرد و از چشم زخم دور باشد.
مروارید همان طور که دستش را به دیوار
گرفت تا سنگینی کمتری را حس کند ،از
ارغوان پرسید:
 خاله ،آشفته ای ،حالتون خوبه؟اما در دلش می خواست که او را به جای
خاله زن عمو صدا بزند ،مانند همه عروس
های دیگر روستا که با رسمی قدیمی به
مادرشوهرشان زن عمو و پدرشوهرشان را
عمو صدا می زدند.
ارغوان عروسش را خوب نگاه کرد و برای
بچه ای که در شکم داشت آرزوی سالمتی
کرد نه برای مروارید ،بعد هم با اکراه گفت:
 خواب عجیبی دیدم،همیشه خواببعدازظهر اگه طوالنی بشه ،سنگینه .قلبم
هنوز تند میزنه و دهنم خشکه ،کمی شربت
گالب برام بیار!
مروارید به سختی از پله بلند پسکم پایین
آمد و به سراغ کوزه گلی که از آب مشربه
پر شده بود و زیر سایه درخت انار قرار
داشت تا در خنکی سایه آن قدری خنک
تر شود ،رفت کوزه را برداشت تا با کمی
شیره و گالب برای خاله اش شربتی آرام
بخش درست کند .لیوان بزرگ بلور را که
مخصوص ارغوان بود در بشقابی گذاشت و
آن را برای مادرشوهرش برد.
ارغوان که یک وری به متکا تکیه زده
بود ،لیوان را از دست عروسش گرفت و
گلویش را با آن تر کرد و با نوشیدن شربت
هوشیارتر شد .و احساسش از آن غروب
دلگیر و تنهایی او را به سمت واقعیت
کشاند ،در حالیکه خوابی که دیده بود از
فکرش بیرون نمی رفت ،رو به عروسش
کرد و گفت:
 خاله خواب دیدم که یه جای شلوغ هستیم،انگار عروسی بود ،اول نفهمیدم که عروسی
کیه اما وقتی نزدیکتر شدم عروسی تو با
سهراب بود ،بعد هم از خواب پریدم .می
دونی این خواب تعبیر خوبی نداره!

در هر حال دانسته ها درباره خداداد این بود
که او در یک کارخانه تولید یخچال که
تازه تاسیس هم بود ،به عنوان کارگر تولید
مشغول به کار است ،ولی حتی نمی دانست
که درآمدش چقدر است؟آیا مسکن و جایی
دارد یا اجاره نشین است ،و خیلی پرسش
های بی پاسخ دیگری که تا روز گواه
گیران ادامه داشتند.
جشن اردیبهشت گان را به
همراه خانواده همسرش برای
روز گواه گیران برگزیدند
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که همه از این انتخاب راضی
بودند« .اشه وهیشتا» به معنی
بهترین راستی و پاکی ،می
توانست بهترین روز برای این
جشن زیبا و فرخنده باشد و
انرژی آن بر شادی آنها بیفزاید.
تدارک سفره گواه وظیفه دختر و
خانواده اش بود که مهمترین آنها تهیه لرک
گواه از هفت نوع خشکبار ،بود که سنجد
و نقل سفید هم جزء آنها بود ..خورشیدبانو
سفره سبزی خرید و دوخت ،با دو عدد قند
سبز و یک جفت الله و شمعدان ،تخم مرغ،
نخ و سوزن ،قیچی ،آیینه ،انار سکه زده و...
زیباست که سفره گواه گیران را با عشق
بچینند که خورشیدبانو آن را با محبتش
گستراند ،با آرزوی اینکه در گذر زمان عشق
نیز به وجود بیاید.
روز مهر بود از مهرماه و جشن مهرگان که
همان جشن مهر و پیمان پیوندهای ابدی بود.
«مهر ،دارنده دشت های فراخ را می ستاییم
با دارنده گله های بزرگ .مهر ،دارنده بیور
گوش ،بیور چشم .وقتی با کالسکه زرین
خود از روی دشت ها می گذرد»
آری! جشن مهر است ،پیمان ها بسته می
شود و همه شادند .اگر حسود ،تنگ نظر و
کینه توز نباشیم ،مادران و پدران ،ازدواج و
پیمان دوست داشتن دختران و پسرانشان را
با حساب و کتاب و این چقدر دارد و آن
چقدر ندارد ،این طایفه اش فالنی است و
آن از قوم فالنی هاست ،اشتباه نگیرند و عمر
خود و فرزندانشان را با این ندانم کاری ها
تباه نکنند.
صبح زود ،هنگام طلوع آفتاب ،وقتی
خورشیدبانو اسپند و کندر بر آتش نهاد و
خدا را یاد کرد ،وقتی خم شد که از مشربه
آب در آفتابه مسی بریزد و با آن به رسم هر

برایشان سودی حاصل شود .روز عروسی و
پاتختی به خوبی گذشت ،هر کس کمکی
می کرد و بیشتر از همه گرداننده مجلس،
پروین ،همسایه مهربان که حاال چند ماهی
بود که از او بی خبر بود.
یکی دو هفته پس از عروسی ،وقتی همه به
خانه شان در روستا بازگشتند ،مادر و خواهر
شوهرش هم رفتند اما یک هفته بعد برگشتند
و این بار همان جا ماندند .یک ماهی که از
ماندنشان گذشت ،بنای ناسازگاری گذاشتند
که آنها نمی توانند هم اینجا بمانند و هم در
روستا باشند و زندگی کنند .پس گفتند که
خداداد و خورشیدبانو هم با انها به روستا
بروند و در خانه آنها با هم زندگی کنند و
این تازه نخستین مشکل زندگی مشترک آنها
بود.
خورشید داشت خودش را پشت کوه ها
پنهان می کرد .ارغوان با یک پرش و شوک
ناگهانی از خواب پرید .ضربان قلبش شدید
و نامنظم بود و دست چپش به شدت درد می
کرد ،حال خوبی نداشت .با حالت بیمارگونه
در رختخوابش نشست .خوابی آشفته دیده
بود .خواب بعد از ظهر که تا غروب کشیده
بود ،غروبی دلگیر برای ارغوان مادر سهراب.
آسمان الجوردی و بادی مالیم با بوی
خوشی که بر آتش نهاده بودند با بوی نم
خاک در هم آمیخته بود .عروسش مروارید،
همسر سهراب ،بر دیوارهای کاه گلی آب
پاشیده بود ،او یکی دو ماه دیگر فارغ می شد
(پا سبک می کرد) ارغوان دندان هایش را به
هم فشرد ،اگر این بچه هم سقط شود ،سومی
است .نگاهش غمگین و سرد به آسمان
کشیده شد ،در جستجوی نخستین ستاره در
آسمان الجوردی شب ،هالل ماه نو را دید و
زیر لب اشم وهو خواند از روی ماه نو چشم
هایش را بر نور چراغ برق آویزان به سقف
تنبی چرخاند تا طلوع ماه را با چراغ و نور ،نو
کند و بعد به درختان سرو ،مورد و انار باغچه
نگاهی انداخت.
چراغ برق که به تازگی آمده بود ،خانه او
را روشن کرده بود اما دلش را نه! عروسش
در پسکم روبرویی ،جایی که بادگیر و
تنبی قرار داشت زندگی می کرد .داستان
آمدنش مفصل بود .وقتی ارغوان صدایش
کرد ،مروارید در حال خودش بود ،صدای
مادرشوهر را که شنید ،خودش را جمع
کرد ،بلند شد و چراغ سمتی را که ارغوان

نـامه ای واسـه آقا نماینـده مجلس
کودک نفهم

پاسخ
جدول شماره قبل

8

9

15 14 13 12 11 10

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

سهراب باستانی

11

عمودی
 .1شاهکار حماسی ایران-
کیفر ،پاداش
 .2بخشی از اوستا -نام این وزیر
انوشیروان در نامه جاودان خرد آمده
است -تکیه کردن
 .3سنگ خرد -پرستش کننده-آتش
 .4مایع حیات -جرقه آتش -چربی گوشت-
پروفسور حیوانات
 .5به معنای آرایش -بازگشت صدا
 .6استاد می گوید شاگرد می نویسد -شتر-
جای روشنایی
 .7قسمتی از تخم مرغ -بندری در پاکستان-
برادرهایش او را به چاه انداختند
 .8چیز -شهر فردوسی -آزاد ،رها -دوست
 .9مسیحی -سلسله ای از پادشاهان ایران-
دریای میان انگلیس و فرانسه
 .10طایفه ای از مردم هند -یکی از اجزای
وجودی انسان -خواهان آب
 .11دوستان -شاعر عهدسامانی و مهمترین
اثرش گشتاسب نامه در شاهنامه
 .12بوییدن -جشن -گازی بی رنگ وبو-
کلمه خطاب بی ادبانه
 .13تاجیک ،فارسی زبان -پسر اشوزرتشت
اسپنتمان -همسایه شمالی
 .14میوه بهشتی -یکی از خدایان هندی که با
خورشید ارتباط دارد -مقابل برد
 .15یکی از نام های خداوند -ایزد آب

برندگان جدول  : 34فرحناز چهلمرد از یزد  -راشین نمیرانیان از یزد
برندگان جدول  : 35سیما پور دهقان از تهران  -آرمیتی برابری از کرج
با حل کامل جدول در خانه های مشخص شده به رمز جدول که
نام اثری از روانشاد استاد پرویز شهریاری می باشد دست پیدا خواهید
کرد .رمز جدول و مشخصات خود را به آدرس الکترونیکی@info
parsnameh.irارسال فرمایید.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

افقی
 .1شهر تاریخی ایران -زیبا نیست -قسمتی
ازاوستا
 .2خسارت ،گزند -مادر فرود و همسر اول
سیاوش -مانند ،نظیر
 .3بخشی از ارتش -به دین زرتشتی نیزگفته
می شود -قدرت ،نیرو
 .4توان -روش -رسوم -تکرار حرف
 .5یکی از هفت سین ها -گاو کاری
 .6خدای پیمان که در کنار ورونا و دیگر
خدایان هندی دیده می شود -بخیه درشت
بر جامه -روزی که درآنیم
 .7آرزو ،هوس -مهاجران زرتشتی به هند -به
معنای چاره،عالج
 .8روشنی بخش -حرف همراهی -کلمه
تاسف -یکی از چهار آخشیج
 .9یکی از حبوبات -روان درگذشته باید
صبح روزچهارم از این محل عبور کند -قله
بلندی در ایران
 .10سیاوش این دژ را بنا نهاد -یک پهلوان-
مجموعه دستورات
 .11آداب -آگهی تبلیغاتی
 .12نتی در موسیقی -پیامبر نقاش -سختی-
میوه مربایی
 .13پایتختی در اروپا -درفش معروف -ایده
 .14بخشی از شهرستان مراغه که آتشکده
آذرگشسب در آنجا واقع شده است -وسیله
ارتباطی -گفتار نیک
 .15نام همسر سلم و نیز نام همسر بهرام گور-
نوعی زیرانداز -ایزد بانوی علم و دانش

1

1

2

3

4

5

6

7

میشود خیرین کمی به فکر کمک به مدرسه ها
و فرهنگ زرتشتی ها هم باشند .شما که اونهارو
می شناسید میشه به آقا خیرین بگین که دوتا
سالن عروسی برای مدرسه ماهم بسازند.
 /9آقا اجازه! بابایم می گوید برخی از مردم ما
آدمهایی می باشند که قدر کسی رو تا وقتی
زنده می باشند نمی دونند و وقتی یکی مثل آقا
استاد ریاضی درگذشت تازه یادش می افتند.
میشه به اونها بگین قدر منو االن که زنده می
باشم بدونند .من وقتی درگذشتم میخوام برم
دنبال تفریح خودم  .حوصله گریه و زاری دیدن
را نمی دارم.
 /10آقا نماینده اجازه! من برم مامانم دارد من
را صدا میزند.
 /11آقا اجازه! مامانم بهم لقد زد وگفت چه
غلطیمیکنم.
 /12مامانم لقد زد یهویی یادم افتاد .آقا اجازه!
آخر من نفهمیده می باشم که تکلیف این
ورزش و آیین نامه انضباطی چه می باشد؟ میشه
ازشون بپرسین امسال من میتونم تو جام جان
باختگان لقد بزنم وفحش بدم یا نه؟
 /13آقا اجازه! میشه به یکی بگی بره دم فرودگاه
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بنام خداجونم
آقا نماینده اجازه! امیدوار می باشم که حال شما
خوب بباشد .قبل از اینکه من هی برای شما
حرف بزنم می باید بگم که خیلی خوشحال می
باشم که دوره قبلی مجلس وآن برهه حساس
تموم شده می باشد وشما دوباره وارد یک
مجلس دیگرشده می باشید .با اینکه من هنوز
نفهمیده می باشم که کال مجلس به چه درد ما
کوچولوها می خورد ولی حتما واسه آدم بزرگا
جای مهمی می باشد که بعضی ها این همه
برایش سر ودست میشکونند.آقا نماینده اجازه
من بعنوان یک کوچولوی نفهم ونماینده تمامی
کوچولوهای فهمیده می خواستم در شروع
مجلس نهم چند تایی درخواست و سفارش
داشته باشم که اگر امکان می دارد شما در
کارهای خودتان از آن استفاده کنید که موفق
بباشید .
 /1آقا اجازه! عیدی سال  1391من را بدهید
وگرنه آبروی شما را در مجلس می برم .سال
 89و 90که گذشت ولی شده تا آخر  91دنبال
حق وحقوق قانونی خودم می باشم.
 /2آقا اجازه! این همه تراوشات مغزی من را
تیکه تیکه نکنید یا الاقل به خانم سردبیر بگین
اون بی خیال بشه .مگه مغز من چقدر تراوشات
می دارد که دوتایی هی اونهارو دور می
اندازید .بابا جون مغز من واسه خودش حدی
می دارد.
 /3آقا اجازه! لطفا در اولین فرصت برای زرتشتی
ها یک ارگان ایرانگردی وجهانگردی راه
بندازید .دیگه همه انجمن ها وسازمان ها افتاده

می باشند تو کار تورهای زیارتی و سیاحتی .من
دلواپس می باشم که تو این جامعه فردا شما هم
برای سرگرم کردن ماها یهویی تور سواحل
خلیج فارس و آتشکده بگذارید.
 /4آقا نماینده اجازه! این دایی کامی هی دست
منو خط میزنه .
 /5آقا اجازه! مدرسه ما خیلی جای باحالی می
باشد تورو خدا به انجمن بگید یکی دوسال
دیگه هم دست نگه داره و اون رو غیر انتفاعی
نکنه .ما که همه شهریه های سرویس را داده می
باشیم دیگه چکار کیفیت اینجا می دارید .این
همه جای با کیفیت می داریم برایمان بس می
باشد .این کار را بگذارید برای دوره بعدی حاال
چه عجله ای می باشد.
 /6آقا اجازه! من که نفهمیدم چرا بعضی ها
در آن برهه حساس در یک بازی ناجوانمردانه
با آبروی بعضی ها بازی کرده می باشند .اگر
میشود اجازه بدهید خودم با مشت بزنم پای
چشمشان وبگویم اگر بچه شماهم بود همین
کار را باهاش می کردین.
 /7آقا اجازه! بابایم می گوید تو این جامعه ما
فقط چند هنرمند دلسوز می داریم و بقیه اصال
صالحیت مدیریت در خانه فرهنگ وهنر را
نمی دارند وبرای همین همگی اصرارمی دارند
که این یکی دوتا آدم دلسوز در آنجا بمانند و از
بقیه کمک گرفته نشود .آقا اجازه! بابایم راست
می گوید؟
 /8آقا نماینده اجازه! آقا معلم دینی ما می گوید
که کارخیر کردن فقط ساختن تاالر عروسی
و دادن ساختمون به انجمن نمی باشد و مثال

این آدمهایی رو که میروند اتریش رو نذارن بره.
مامانم میگه  :اینجوری که مردم دارند از دست
هم دیگه فرار میکنند امروز وفردا پارس نامه
رو باید تو بنویسی و آقا نماینده خودش تکی
بخونه .من نمیخوام بیکار بشوم.
 /14آقا اجازه! میشه به مسئولین بگین این همه تو
مراسم ها آش و سیروگ ندن و پولش رو خرج
کارهای خوب تر بکنند .بابا همه ما نفخ معده
گرفته می باشیم .آقا اجازه! سوسن جون میگه:
یعنی که چی ؟ آش و سیروگ که ندن .پول
سرویس هم که ندن .پس ما واسه چی برویم تو
این گهنبارها و مراسم ها.
آقا اجازه! سوسن جون رو ولش کن تو منو
بچسب
 /15آقا نماینده اجازه! بابایم می گوید میشه
به این انجمن ها و سایت هایی که هر سال
هی اسم ایران و خلیج فارس و آقا فردوسی
و اینهارو داد میزنند و میخوان ایران را درست
کنند اول بگین بیان مارکار و آدریان را
درست کنند که بیشتر از این خراب نشود .اگر
آقا یگانگی وشهرداری نبود که معلوم نبود
االن آنجاها چی میشد.
 /16آقا اجازه! میشه از برخی از ارگان ها امتحان
بگیری ببینی تو این یک سال واسه فرهنگ
و سنت ما چه کرده می باشند .به شرطی که
توهم مثله مدرسه ما یهویی بهشون بیست ندی
 .اصال آقا اجازه! چرا همه از ما امتحان میگیرند
ولی هیج کس از آدم بزرگا امتحانی نمی گیره
وسوالی نمیکنه ؟
 /17آقا اجازه! من خسته می باشم میخواهم بروم
پفک و بی تربیتی فیل بخورم .کاری با من
نمیداری ؟
آقا اجازه! خدافز
ای نامه که میروی به سویش
از جانب من بکش تو مویش
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در همايشي شركت كرده بودم كه همه خوبان
جمع بودند .ديدار با بیشتر همكيشان ميسر نشد
ولي در بين باشندگان عزيز كارشناسی چند
دقيقه اي مرا مورد لطف قرار داد و گفت:
نوشته هايت گوشه هايي از تاريخ اجتماعي
معاصر ما زرتشتيان را نقل مي كند .هميشه
وقتي در مواردي از من انتقاد مي شود خيلي
خوشم نمي آيد ولي سعي مي كنم مثل زمان
هايي كه داور مسابقات بودم به روي خودم
نياورم! ولي فرمايشات اين گرانقدر خوشحالم
كرد .نه به خاطر تعريفي كه ميشد از آن نتيجه
گرفت ،بلكه به خاطر اينكه نوشته هاي من
توانسته توجه صاحب نظري را جلب كند
و خواننده هاي خاص خودش را پيدا كند.
نظر ايشان چنين بود كه «اين نوشته ها اگر به
صورت كتاب منتشر شود ماندگار مي شود
و آيندگان بهتر مي توانند در مورد گذشته
قضاوت و پژوهش نمايند» .ضمن تشكر به
ايشان گفتم چنين تصميمي دارم و اين مقدمه
را نوشتم تا شما خوانندگان ارجمند با تماس
ها و نوشته هاي خود مرا در اين راه راهنما و
هميار باشيد.
در این همایش درباره آسیب های اجتماعی
سخن گفتند که یکی از آنها ازدواج های
ناموفق بود .در این رابطه همراهی به نقل از
پدر روانشادش تعریف می کرد :پانزده سال
بيشتر نداشتم كه داماد شدم ،در آن سال ها
( )1310تنها برادر بزرگم در هندوستان بود.
من ،پدر ،مادر سالخورده و  2خواهر باقيمانده
از  5خواهرم ،با كشاورزي گذران زندگی مي
كرديم .البته هميشه نيم نگاهي به براتي (پولی)
داشتيم كه از هندوستان حواله مي شد .آن
روزها ازدواج مثل امروز نبود ،با همه
ویژگی هایی كه در آن نهادينه
شده ،ازدواج يك توافقي بود
بين دو نفر و بهتر بگويم بين
12
پدر ،مادر و بزرگترها براي
شريك و هميار شدن و
مسئوليتي را به دوش گرفتن.
ایشان ادامه داد :مسئوليت من
در این رابطه دوچندان شده بود،
چون پدر و مادرم ،دختري برای من
در نظر گرفته بودند كه برادرش هم
حاضر شده بود با خواهر من ازدواج کند».
از طرح اين مسئله قصد خاصي نداشت ،فقط
مي خواست بگويد كه براي بقاي خانواده،
براي اداره زندگي و حتی برخی مواقع براي

ازدواج
بهرام دمهری

حفظ آبرو ،عزت و شرف خانواده بايد از
برخی امیال و آرزوها گذشت.
ایشان ادامه داد که «پدرم مي گفت :اغلب
پسران هم سن من ازدواج مي كردند و
دختران هم در سن پايين تر .چون راه و رسم
كار و زندگي را در همان سنين مي آموختيم.
از بچگي پسران كار كشاورزي و دختران هم
كارهای خانه ،از نان پختن تا کار و چاله و،...
به قول امروزي ها فارغ التحصيل مي شديم.
پدرم مي گفت :يادم هست دوران نامزدي
صبر مي كردم تا پس از غروب به خانه آنها
بروم چون از مردم خجالت مي كشيدم .به
توصيه همسايه ها شيره درخت انگور را روي
صورتم مي ماليدم تا هرچه زودتر ريش و
سبيل در آورم و به قولي مرد شوم».
این همراه ادامه داد :بعد از ازدواج پدرم ،ایشان
راهي هند مي شود ،عمو هم كه همسرش را
در هند از دست داده بود به ايران مي آيد و
دوباره ازدواج مي كند .عمو شش ماهي در
يزد مي ماند و بعد به علت نامعلومي فوت می
کند ،روانش شاد.
در این حالت يك نفر به افراد خانواده ما اضافه
مي شود و او كسي نيست جز زن عمو كه
شوهر جوانش را از دست داده است ،او مي
ماند چون فرزندي از خود نداشت ،يكي از
بچه هاي پدرم را به فرزندي قبول مي كند .در
خانه همكار مادرم مي شود و پدرم با خاطري
آسوده تر راهي هندوستان مي شود .چند سال
آنجا و چند ماه اينجا.
كم كم بامس و ممس هم مي ميرند .در این
بین يك دختر و يك پسر ديگر هم متولد مي
شوند .االن دهه سی است و پدر همچنان در
هندوستان است .برادر (پسر زن عمو) ديپلمه
مي شود و براي كار به اهواز مي رود .خواهر
ازدواج مي كند و از خانه مي رود .من مي
مانم و دو مادر .مادر اصلي هم پس از ازدواج
خواهرم از اين جهان مي رود ،چند سالي با زن
عمو (كه مادر خطابش مي كردم) روزگار مي
گذراندم.
این همراه ادامه می دهد :دوران دبستان تمام
شد .كالس هشتم ماركار بودم كه پدرم پس
از پنج سال كه از مرگ مادرم مي گذشت

آمد ايران .دو روز از ورودش نمي گذشت
كه زن عمویم گفت :من مي روم اهواز .گفتم:
چرا؟ گفت پدرت آمده و من ديگر مسئوليتي
ندارم .گفتم شما هم اين جا بمان .گفت :نه،
من نامحرمم .در آن سن ،كمي از اين حرف ها
را مي فهميدم ولي نمي خواستم او برود چون
در حق من مادري كرده بود .از بدو تولد خيلي
پدرم را نديده بودم چون بیشتر در سفر بود
ولی ایشان همیشه مادرم بود .همسايه ها وقتي
مرا مي ديدند در گوشي با هم حرف مي زدند.
نمي دانم چه مي گفتند ولي حتم داشتم كه
همه آنها نگرانند.
دو روزي گذشت تا اينكه به يكي از همسايه
ها گفتم :چرا مادرم ( زن عمو ) مي خواهد به
اهواز برود .گفت :چون پدرت آمده و نامحرم
است .گفتم :اگر با هم ازدواج كنند محرم مي
شوند؟ لبخندي زد و گفت :البته كه محرم مي
شوند ولي مي ترسند كه تو ناراضي باشي.
گفتم :چرا ناراضي باشم .گفتند :خيلي از بچه
ها از اينكه مادر يا پدرشان دوباره ازدواج
كنند ناراحت مي شوند .گفتم :من ناراضي و
ناراحت نيستم.
این همراه ادامه می دهد :همسايه ما زن خوبي
بود .با ديگران همراه شدند و به اطالع پدر و
زن عمو رساندند كه رضايت مرا جلب کرده
اند .رفتيم خانه دستور ،البته پس از رفتن به خانه
روانشادي كه دفترخانه ثبت ازدواج داشت .آن
روز من هم رفته بودم .چند نفر از همسايه ها
هم آمده بودند .در آن زمان فقط يك مغازه
كبابي در شهر يزد بود ،میهمانی آنجا برگزار
شد .نان و كبابي خوردم كه هنوز مزه اش زير
دندانم مانده .این داستان زن عمويي است
كه باالخره مادرم شد .خدايش بيامرزد كه
تا آخر ايستاد .خيلي حق به گردن من و بچه
هايم دارد .تاثیر غیرقابل انکاری بر خانواده ما
داشت و همه هم قدرش را مي دانند و «نه نگ»
(ممس) صدايش مي زدند و هنوز خاطره اش
را گرامي مي دارند.
این همیار به اینجای داستان که می رسد اشک
در چشمانش حلقه می زند و می گوید :این
داستان یک ازدواج است .داستان یک زندگی
است .داستان یک پایداری است .واقعا ازدواج
را باید با نگاه «نه نگ» دید که فرزندی نداشت
ولی فرزندان تاثیرگذاری به جامعه تحویل داد
و ازدواج پایداری را حتی در شرایط سخت
و غیرقابل تصور نگاهبانی و نگاهداری کرد.
خدایش بیامرزد.
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