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در میان روزهای پر شور و آشوب ،در میان
مناسبت های مختلف گاه شادی و بسیار غم
که روی صفحات تقویم نقش بسته ،روزی هم
به نام «روز کودک» نام گذاری شده،روزی که
چون بسیاری از روزهای دیگر سهل و ساده از
آن گذشتیم و حتی آن را ندیدیم و اگر دیدیم
پوزخندی زدیم و گذشتیم.
اما روز بزرگی بود وهست .دنیای کودکی دنیای
فراموش شده انسان های پرکار و پر مشغله امروز
است.دنیای کودکی دنیای سادگی ،عشق و
راستی است .دنیای خنده و شادی گاه به بهانه
خریدن یک آب نبات یا عروسکی یا....
دنیای کودکی ،دنیایی است که همه مان آن
را تجربه کردیم،بازی کردیم،گاه بردیم و
گاه باختیم .گاه گریه کردیم و گاه خندیدیم
و گاه قهر کردیم و اندکی بعد آشتی .دوستی
هایمان یک رنگ بود و بهانه های دوستی
بسیار شاید دادن لحظه ای یک توپ یا دست
زدن به بادکنکی یا....آن روزها باور داشتیم که
دروغگو دشمن خداست پس چه عذاب وجدانی
می گرفتیم اگر گاه سخن ناراستی به زبان می
آوردیم وچه زود بزرگ شدیم و حاال با ادای
بزرگی زندگی می کنیم.قیافه می گیریم ،سخت
و پیچیده حرف می زنیم ،به راحتی دروغ می
گوییم تا آنجا که خودمان هم آن دروغ را باور
می کنیم و...
این روزها دنیای کودکی مان را گم کردیم و
روز به روز بیش از پیش از آن دور می شویم.
آنقدر که حتی شادی های بچه ها را به سخره می
گیریم و انتظار آینده ای سخت را در آنها ایجاد
می کنیم .این روزها بچه ها به راحتی حرف
ناراست را از اطرافیان می شنوند،کار نادرست
را می بینند وگاه تهدید می شوند که به کسی
چیزی نگویند.
این روزها به دست بچه هایمان حتی برای بازی
تفنگ می دهیم و برای ساکت کردنشان انواع
بازی های رایانه ای را به خدمت گرفتیم بازی
هایی که حتی نامشان هم خبراز عشق و دوستی
نمی دهد ،همچون پرنده عصبانی یا....
بیایید دنیای سرعت و تکنولوِژی ،عرصه سیاست
و اقتصاد و ...را لحظه ای واگذاریم و به دنیای
پاک کودکی بیندیشیم آنجا که همه چیز رنگ
و معنایی جز عشق و مهر ودوستی ندارد .آنجا
که رییس و مدیر و بزرگ و ...همه در دنیای
بازی هاست و به جز آن لبخند است و دست
یکدیگر را گرفتن به بهانه های کوچک شاد
شدن و شادی را با یکدیگر تقسیم کردن .آنجا
راست گفتن را هنوز حرمتی است و دروغگو
دشمن خداست .
زمان می گذرد و شاید فاصله میان دنیای کودکی
و سالمندی به همان یک روز فاصله مشخص شده
روی تقویم باشد .اندکی درنگ کنیم چرا که
زمان درنگ ندارد و به گونه ای زندگی کنیم که
در دوران میانسالی شاد و راضی از کرده هایمان
به فرزندانمان عشق و مهر و امید هدیه دهیم.
وسخنی دیگر:
این روزها شرایط بد اقتصادی متاسفانه عرصه
رابرهمه سخت کرده است .هزینه های کاغذ
و چاپ نیز سرسام آور باال رفته است .از این
روی دو شماره ای است که ما به اجبار از
تعدادصفحات پارس نامه کاسته ایم و از شماره
پیشین کیفیت کاغذ آن نیز کاهش یافته است .از
همه خوانندگان فرزانه پوزش می طلبیم .به امید
روزی که بتوانیم بی هیچ دغدغه مالی ،پارس نامه
را با کیفیت باال و صفحات بیشتر منتشر کنیم.

خبــــــــر

باحضور بسیاری از دوستداران برگزار شد:

آیین گرامیداشت صدمین سال زایش روانشـاد موبـد
رسـتم شـهزادی
به یاد بزرگمرد معاصر جامعه
زرتشتی و به پاس خدمات
بسیارش به جامعه ایرانی و
زرتشتی ،صدمین سال تولد
روانشاد موبد رستم شهزادی با
حضور جمع زیادی از همکیشان
و دوستدارانش جشن گرفته شد.
در این مراسم که به همت بنیاد

فرهنگی جمشید در جشنگاه خسروی
برگزار شد،مهمانان
ازخاطرات خود از
همنشینی باموبد رستم
شهزادی و آموزه ها و
خط مشی او گفتند و
یاد ونامش را گرامی
داشتند.
این برنامه با آوای
گاتها خوانی بانو شیوا
جهانگیری آغاز شد
و پس از آن موبد
رشید خورشیدیان به
سخنرانی پرداخت.
وی از خدمات
موبد
روانشاد
شهزادی گفت و او
را شخصیتی بزرگ و
تاریخ ساز دانست.
دکتر محمودي
استاد
بختياري
زبان و ادبيات
فارسي از جمله
مهمانان این نشست
بود .وی ،در آغاز به سالهايي اشاره
كرد كه به ديدار موبد شهزادي می رفته
تا از دانش او نكتهها بياموزد.
وی گفت :شما زرتشتيها ،وظيفهي
سنگيني داريد .بايد همواره به انديشهي
نيك  ،گفتار نيك و كردار نيك آراسته
باشيد .وی افزود :وظیفه انسان جز اين
نيست كه”بار امانت“ را بهدوش بكشد.
و بار امانت يعني پاسداشت زمين
و ستايش آن .ما در روي اين زمين
زندگي ميكنيم و پس از مرگ ،به
همین زمین بر گردیم ،پس مقدس است
و باید در کنار سه عنصر سفارش شده
دیگر ،از آن محافظت کنیم.
وی گفت :اگر امروز جهان آشفته شده
است ،از آن روست كه توصیه ها را
فراموش کردیم و زمین و آب و خاک
را آلوده ایم و حاصل این آلودگی  ،این
جهان پر آشوب شده است.
احمد نوري(آرياچهر) ،پژوهشگر
و نويسنده نیز در این مراسم ،از
انديشههاي روشن موبد شهزادي و
آزادانديشي او ،گفت.
وی با اشاره به اینکه روانشاد موبد
شهزادي ،جايگاه بلندي در نزد
همهي پيروان اديان داشت و از آنها
دوري نميكرد،گفت :به ياد دارم كه
اسقفهاي يونان به ديدن او آمده بودند
يا درويشهايي كه با ايشان گفتوگو
ميكردند ،چون موبد شهزادي ،افزون
بر دانش و آگاهي ،خونگرم ،افتاده و
مردم دار بود.

وی گفت :در همهي سالهايي كه
در خدمت او بودم ،هرگز از او تندي
يا بيحوصلگي در كارهاي فرهنگي
نديدم .او دانشمندي بود كه از آن ِ همهي
ايرانيان بود ،نه تنها جامعهي زرتشتی.
نوري در بخش دیگری از سخنانش
گفت :هنگامي كه دشواريهايي
پيش آمد و موبد شهزادي بهناگزير
كالسهايش را تعطيل كرد ،باز در
خانهي خود پذيراي شاگردان و

پژوهندگان و دوستانش بود .حتی
زماني كه بيمار شده بود و از بيمارستان
بازگشته بود ،از پذيرفتن دوستداران
فرهنگ دوري نميكرد و با همهي رنج
بيماري ،مسايل را پيگيري ميكرد
به گونه ای که تا واپسين لحظههاي
زندگي سرگرم نوشتن و راهنمايي
كردن و آموزاندن بود.
وی با اشاره به اينكه موبد شهزادي
آنچه را كه درست بود بر زبان ميآورد
و در پي آن نبود كه براي خوشايند
كسي از راه راستي كناره بگيرد ،افزود:
هرگز خودنمايي از او نديديم .انسان
آزاديخواهي بود و دوست داشت كه
ايرانيان نيز آزاديخواه باشند .او مليت
را باالتر از آيين ميدانست و به ايراني
بودن و به رسايي رساندن فرهنگ ايران
ميانديشيد.
در ادامهي اين نشست ،دکتر اسفنديار
اختياري ،نمايندهي زرتشتيان در
مجلس شورای اسالمی در سخنانی
گفت  :همه خدمات و دانش روانشاد
موبد شهزادی قابل تقدیر است .اما چرا
به ياد نميآوريم كه او فرزندي داشت
كه در راه ايران زمين جانش را فدا كرد.
چرا به ياد نميآوريم كه او در زماني
از پرچم  ٣رنگ ايران سخن گفت كه
كسي شهامت سخن گفتن دربارهي آن
را نداشت .سخن او بود كه پرچم ٣
رنگ ايران را نگه داشت .ما راستي
را از عمل او آموختيم .موبدان بزرگ
آموزگاران و الگوهاي ما هستند .پس
بايد بسيار بكوشند كه اشتباه نكنند.

بايد درست سخن بگويند و با عمل
خود راه راست را به ديگران بياموزند.
رفتار و عمل موبد شهزادي است كه
نام او را زنده نگه داشته است .منش او
چنين بود كه نخست خود راه راستي
را درپيش ميگرفت آنگاه از راستي
سخن ميگفت.
اختياري افزود :بخت با ما يار بود كه در
برههي حساس انقالب ،شاد روان موبد
شهزادي راهبري و هدايت جامعهي
زرتشتي را بردوش داشت.
او راه را به ما نشان داد.
اميدوارم راه او را بشناسيم.
چرا كه رفتار درست ما در
گرو شناخت و عمل به راه
اوست.
رستم خسروياني ،فرنشين
انجمن زرتشتيان تهران
نیز،در سخنانش موبد رستم
شهزادي را «بزرگمرد جامعهي
زرتشتي» ناميد كه ميبايد
نام او در كنار بزرگان و
نجاتدهندگانيچون«مانكجي
هاتريا» و «ارباب كيخسرو
شاهرخ» آورد.
آميسما،پژوهشگرفرهنگ
ايران ،سخنران ديگري
بود كه ياد موبد شهزادي
را گرامي داشت و بخشي
از كوششهاي دانشورانه
او را برشمرد .آميسما
گفت :در روزگاري كه
همه ميكوشيدند به آوازه و
شهرت برسند ،موبد شهزادي آرام و به
دور از هياهو كار كرد و از كساني بود كه
خود را فداي آرمانش ساخت .او با همهي
پيروان اديان ،همبستگي روحي و قلبي
داشت .چون ميدانست كه كوشش
همهي اديان براي رسيدن به خداست.
در پايان ،مهرانگیز شهزادي ،فرزند
موبد رستم شهزادي ،از سوي
خانواده خود از برگزاركنندگان و
باشندگان نشست سپاسگزاري كرد و
گفت«:پدرم به راستي عاشق بود .اگر نه
نميتوانست اين همه سال چنين پرتوان
در خدمت مردم باشد.
وی گفت :همهي آنچه در اينجا گفته
شد نشان از اين دارد كه اگر كسي با
عشق و بهدور از چشمداشت به مردم
خدمت كند ،مردم حقشناسي خواهند
كرد و ارزش كار او را ميشناسند .براي
همين است كه همواره از پدرم به نيكي
ياد ميشود.
وی با سپاس از همه باشندگان و
برگزارکنندگان ،سخنان خود را
با این بند از گاتها به پایان برد که:
«اي اهورامزدا ،چون تويي
سرچشمهي راستي ،ما را راهبري
فرما تا دوران زندگي خاكي را
آنگونه كه بايسته است ،بپيماييم
و در پايان با رواني پاك به سويت
بازآييم»
این مراسم با اجرای موسیقی و نمایش
فیلم کوتاهی از زندگی روانشاد موبد
شهزادی به پایان رسید..

آغاز کار مدارس و
گشایش کالس های دینی
همزمان با شروع سال تحصیلی
جدید ،مسووالن جامعه زرتشتی نیز
با حضور در مدارس زرتشتی ،آغاز
سال تحصیلی جدید را به دانش
آموزان شادباش گفته و برایشان
سال تحصیلی خوب و پر باری را
آرزو کردند.
بنا بر این گزارش ،امسال با بازنشستگی زریر
نجمی مدیر مدرسه جمشید جم ،نوشین
پشوتن مدیریت این مدرسه را بر عهده
گرفته است .ارتقای سطح کمی و کیفی
مدرسه از جمله اهداف اوست .همچنین
دبیرستان فیروز بهرام با تجهیز بیشتر امسال
نخستین آزمون آن الین را برگزار کرد .
نخستين آزمون در درس رياضيات گسسته،
 ١٣مهرماه براي دانش آموزان پايهي چهارم
رياضي دبيرستان فيروزبهرام برگزار شد.اين
آزمونها در راستاي هوشمند شدن مدارس
و توسعه ارزشیابی خارج از كالس برای
نخستين بار در منطقه  ١٢آموزش و پرورش
اجرا میشود.ارتقای بیش از پیش سطح
کیفی مدرسه از جمله اهداف مدیر و کادر
آموزشی مدرسه است.
منوچهریان مدیردبیرستان انوشیروان ،در
تالش است تا سطح آموزشی مدرسه بیش
از پیش ارتقا یابد .انوشیروان امسال قبولی
باالیی را در کنکور داشته است.

عملیات ساخت ملک
همجوار سالن خسروی
متوقف شد
عملیات ساخت ملک هم جوار سالن
خسروی به دلیل عدم رعایت قوانین
مربوط به حفظ میراث فرهنگی
و اشراف آن به آدریان(آتشکده)
تهران فعال متوقف شد.
از آنجا که ساختمان آدریان تهران به ثبت

میراث فرهنگی رسیده است ،متاسفانه
مالک بدون توجه به مقررات مربوط به
ساخت و ساز اینچنینی پرداخته به گونه
ای که اسکلت ساختمان در دست ساخت
کامال به آدریان تهران مشرف است .
در پی این تخلف با نامه نگاری های
صورت گرفته از سوی دکتر اختیاری
نماینده زرتشتیان و انجمن زرتشتیان در
حال حاضر عملیات ساخت ملک متوقف
و پرونده به سازمان میراث فرهنگی کشور
ارسال شده است.

در تهران  ،این جشن توسط انجمن
زرتشتیان در محل مارکار تهرانپارس با
سخنرانی و اجرای برنامه های موسیقی و
شاد برگزار شد.
در این جشن که عالوه بر حضور
همکیشان  ،رییس انجمن زرتشتیان تهران،
برخی از اعضای انجمن موبدان و مشاور
رييسجمهوری نیز حضور داشت،پيام
شادباش اسفنديار اختياري ،نمايندهي
زرتشتيان در مجلس توسط رییس دفتر
وی خوانده شد و سپس رییس انجمن
موبدان ،رییس انجمن زرتشتيان تهران و
علی الحسینی ،مشاور رييس جمهوری به
سخنرانی پرداختند.
در ادامه نیز برنامه های موسیقی و شاد اجرا
شد.
در شیراز امسال مهرگان پر رنگ تر از
همیشه و با حضور مهمان های مختلف
جشن گرفته شد .جشن مهرگان و
جشن بزرگداشت  3750سال پیامبری
اشوزرتشت ،شامگاه دوشنبه دهم مهر ماه
در تاالر یزدانی باغ وقفی شیراز برگزار شد.
این مراسم در حالی از ساعت  6 :30پسین
و با اوستاخوانی موبد رستم خسرویانی
شروع شد که باشندگان پیش از ورود به
تاالر از نمایشگاهی که از سوی کمیسیون
می شوند		
تعدادی از دانش آموزان دبیرستان
انوشیروان در یک آیین همگانی سدره
پوش می شوند .پروین خدادادی معاون
دبیرستان انوشیروان گفت  ۶ :تن از دانش
آموزان دبیرستان انوشیروان پنجشنبه 4
آبان به جمع بسته کشتیان می پیوندند.
این برنامه از حدود ساعت  ، 15/30روز
چهارم آبان ماه در تاالر اجتماعات
دبیرستان انوشیروان برگزار می شود.
انتخابات هیات نظارت و بازرس
انجمن زرتشتیان یزد باطل شد
مجمع همگانی نوبت دوم انجمن زرتشتیان
یزد به دلیل تفاوت فاحش تعداد باشندگان
و آرای ماخوذه باطل شد.
در این انتخابات 196 ،نفر از همکیشان
ساکن حوزه ی انتخابیه انجمن یزد در
تاالر بزرگچمی گردهم آمدند تا همزمان
با تایید بیالن مالی سال  1390به انتخاب
بازرس و هیات نظارت برانتخابات
گردش 61بپردازند.
پس از انجام رای گیری ،هیات رئیسه
به شمارش آرا پرداخت ،اما در میانه ی
شمارش آرا مشخص شد که حدود 40

رای بیش از تعداد باشندگان به
صندوق ها ریخته شده است ،در
نتیجه با نظر میرزایی ،نماینده فرمانداری،
انتخابات هیات نظارت و بازرس در این
مجمع باطل شد .
چهارم آبان ماه؛ انتخابات انجمن
		
زرتشتیان کرمان
انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن
زرتشتیان کرمان گردش بیستم  ،پنجشنبه
چهارم آبان ماه در تاالر آدریان کرمان
از ساعت  9صبح تا  18پسین انجام می
شود .
اسامی نامزدهای هیات مدیره عبارتند از:
سلطنت آبادی ،كامران آذرگشاسبی،
سيامك ايزديار ،فرخ ايزدی ،داريوش
تهمتنی ،بهرام رستمی ،داريوش رستمی،
كورش زنده نوش ،شهال شهرياری،
آرش ضياءتبری ،شاهرخ قاضيگری ،مينا
كيهانی ،اسفنديار كيان پور ،سيروس نيك
بخش ،هوشنگ نوذری.
نامزدهای بازرسان هیات مدیره نیز عبارتند
از :نريمان پرستار ،فرهاد دولت زاده،
سهيل سروشيان ،فرشيد صرفه نيا ،كيان
پور كامياب پور.

خبـــرهای کوتـــاه

ثبت شوتوكان در ايران و به نمايندگي
از دانشگاه آزاد اسالمي در اين رقابت
ها حضور داشت ،توانست اين مقام را به
همراه اين تيم از آن خود كند .
اين بانوي ورزشكار پيش از اين نيز طال
و نقره مسابقات بين المللي نوجوانان و
جوانان كاراته كره جنوبي را از آن خود
كرده بود .
اين رقابت ها با حضور 800ورزشکار
از  20کشور جهان در تاشکند ازبکستان
برگزار شد.
دولت ایالت بریتیش کلمبیا ،سال
 ۳۷۵۰زرتشتی را رسم ًا پذیرفت
این سال ایرانی که از  20مارس  2012تا
 20مارس  2013به طول می کشد بنام سال
 3750زرتشتی نامگذاری شد.
اصل این سند تاریخی به امضای فرماندار
و دادستان کل ایالت بریتیش کلمبیا رسیده
است و در جشن مهرگان  3750زرتشتی
توسط وزیر امور آموزش ،تکنولوژی و
چندفرهنگی ایالت ،جان یپ ،به فریدون
دمهری مدیر سازمان فرهنگی اشیهن
پیشکش شد.
دختران انوشیروان سدره پوش

دهم مهرماه ،جشن مهرگان  ،روز
پیروزی کاوه بر ضحاک مار به
دوش و آغاز سال نوی کشاورزی
در همه شهرهای زرتشتی نشین
جشن گرفته شد.

بانوان برپا شده بود بازدید می کردند.
پس از خوشامدگویی مجری جشن،
برنامه گاتها خوانی جوانان زرتشتی به
سرپرستی شبنم پوردهی و آهنگ سازی
آرمان فالحتی برگزار شد.
در ادامه،افالطون سهرابی ،فرنشین
انجمن زرتشتیان شیراز به عنوان نخستین
سخنران ،ضمن خوشامد گویی به
مهمانان از مهرگان گفت .در ادامه
رضوی ،نماینده امام جمعه شیراز و دکتر
اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی
در مجلس شورای اسالمی به سخنرانی
پرداختند.
اجرای دکلمه ،نمایش و سخنرانی
مهردادقدردان در مورد جشن مهرگان
 ،از دیگز برنامه های این جشن بود.
همچنین دراین برنامه ،گروه اهورا که از
کرمان به شیراز آمده بودند ،در دو نوبت
به هنر نمایی و اجرای موسیقی پرداختند.
مهرگان در یزد نیز در محله های مختلف
جشن گرفته شد.از جمله بنیاد سرو این
جشن را در سالن قاسم آباد برگزار کرد.
در این جشن در کنار سخنرانی  ،برنامه
های مسابقه ،نمایش ،موسیقی  ،حرکات
موزون اجرا شد و به نفرات برگزیده
مسابقات عکاسی نیز جوایزی داده شد.
همچنین کمیسیون بانوان یزد روزهای
 10تا  13مهرماه  ،نمایشگاهی از کارهای
دستی بانوان زرتشتی را برگزار کرد.
مهرگان همجنین در اصفهان  ،کرمان،
اهواز و کرج نیز با اجرای برنامه های شاد
جشن گرفته شد.

خبــــــــر
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برگزاری جشن آبانگان
جشن پیدایش آب با نیایش و ستایش
ایزد بانوی آب جشن گرفته می شود.
در یزد این جشن توسط کمیسیون بانوان
و با خواندن آبان یشت آغاز می شود و
با سخنرانی و اجرای برنامه های شاد ادامه
خواهد یافت.
همچنین،انجمن یانش وران مانتره ،جشن
معرفی دانشجویان را همزمان با جشن
آبانگان برگزار می کند.
در این برنامه که با همکاری انجمن قاسم
آباد برپا می شود ،دانشجویان تازه راه یافته
به مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی
ارشد و دکترا معرفی می شوند.
بانوي ورزشكار زرتشتي كاپ
		
جهاني گرفت
ياسمين افسركشميري در دومين دوره
مسابقات كاپ جهاني كاراته در سبك
شوتوكان در تاشكند افتخار آفريد .
افسر كشميري در اين رقابت ها كه در
تاريخ هاي  ،چهاردهم تا شانزدهم به
ميزباني ازبكستان برگزار شد در رشته
تيمي ،مدال نقره و برنز را از آن خود كرد .
افسر كشميري كه از سوي فدراسيون

امسال مدیر مدرسه گیو نیز تغییر کرد و روز
اول مهر ماه حکم مدیر جدید مدرسه امضا
شد .فتانه هرنده مدیریت این مدرسه را به
جای خانم عباسی برعهده گرفته است .
وی اعالم کرده تالش خواهد کرد تا سطح
آموزشی مدرسه بیش از پیش ارتقا یابد.
همچنین آیین آغاز به کار کالس های
دینی نیز در تهران و یزد برگزار شد .آیین
گشایش کالس های دینی درسازمان فروهر
هفتم مهرماه با حضور اسفندیار اختیاری
برگزار شد امسال نخستین سالی است
که در پایه اول دبستان هم دینی بر اساس
کتاب های جدید تدوین شده ،درس داده
می شود .در یزد نیز آینن بازگشایی کالس
های دینی برگزار شد .امسال برای دومین
سال متوالی کالس ها در یزد به صورت
متمرکز برگزار می شود.

مهرگان جشن گرفته شد
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 ...و منـزلگه آخـر
سیما دینیاریان

شماره چهل  -مـهـر  -1391پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

4

نیمروزی در میانه مهرماه  .خورشید کویری
می تابد و نرمه باد پاییزی می وزد .گویی در
این کویر خسته ،جدال آفتاب و باد را پایانی
نیست .دلم گرفته ،خسته از هرکس و هر چیز،
راه در پیش می گیرم تا به گمان خود یادی
کنم و آرامشی یابم.
می رسم .سکوت است و سکوت  .او مانند
همیشه حاضر است،نشسته روی صندلی زیر
سایه درختی .احوال پرسی کوتاهی می کنم
و وارد می شوم .مانند همیشه فضایی آرام اما
آرامشی سنگین ،سنگینی که گاه شاید از غم
است ،گاهی از حسرت ،گاه حتی از ترس و
تردید.
باد مالیمی در میان درختان می پیچد و
شاخه ها را تاب می دهد ،خورشید به میانه
های آسمان رسیده ،صدای قدم هایم روی
سنگریزه ها ،آهنگ مالیم زندگی است در
سکوت یادآور مرگ اینجا  .کمی که جلوتر
می روم ،مراسمی برپاست ،طنین اوستای موبد
تا بیرون سالن به گوش می رسد.
راه را ادامه می دهم ،همیشه از آخرین ردیف
به سمت قدیمی ترین ها می روم .چند ردیف
دیگر بیشتر از این قطعه جدید باقی نمانده.
تاریخ ها را مرور می کنم .روی آخرین تاریخ
تاج گلی هست که چندان پژمرده نیست،
سه چهار روز پیش تر آتشبند دربمهر یزدان
( هما بای) درگذشته و به اینجا آمده.چهره
اش خاطرم هست ،صدای نجوایش کنارآتش
دربمهر هم .خدایش بیامرزد .چشمانم آنسوتر
می دوند و چند آرامگاه خالی اما منتظر،
ردیف را به پایان رسانده.
یاد شعر سهراب سپهری می افتم.
مرگ در سایه نشسته است به ما می نگرد.
چقدر نزدیک است .لحظه ای ترس و تردید
جانم را پر می کند .اگر همین االن بیاید؟؟
راه در پیش می گیرم.ردیف به ردیف می
گذرم ،اینجا یادمان جانباخته روانشاد رستم
آذرباد است ،از جمله همکیشانی که جان
در راه پاسداشت خاک میهن نهاد.هفته دفاع
مقدس است .فکر می کنم چقدر زود همه چیز
و همه آرمان ها را فراموش کردیم .آن روزها
وطن واژه مقدسی بود که تا پای جان باید آن
را پاسداشت و امروز چقدر راحت ترک وطن
می کنیم به هزارها دلیل ،و ای کاش جور
دیگری می اندیشیدیم.
چندین ردیف دیگر ،هر چه پیشتر می روم
سنگ ها فرسوده تر است و نام ها رنگ باخته
گذر زمان .رنگ باخته باد و باران و آفتاب.
گاهی بوی عودی به مشام می رسد ،نشانه ای
از فراموش نکردن.حتی دراین گذر زمانی.
چند جایی هم خاکستر برجامانده از آتش ،

گفت و گو

ردی از آمدن دوستان و خویشانی ،سیبی،
شاخه موردی و...
می ایستم تا صدای قدم هایم سکوت را بر هم
نزند .تنها نوای اینجا نوازش باد است و نغمه
پرندگانی که در میان این شاخساران سبز النه
دارند .آفتاب زرین می تابد و نگاهت را که
بچرخانی کوه های دخمه را می بینی .برج
خاموشان ،نام پر معنایی است .روزگاری نه
چندان دور نیاکانمان برای نیالودن آب و
خاک ،آنجا را آرامگاه قرار دادند و امروز ما
بی پروا آب و خاک و همه چیز را آلوده می
کنیم و حتی برای اندیشیدن ،درنگی هم نمی
کنیم.
بازمی گردم .هنوز روی صندلی نشسته و سایه
آنسوتر رفته .صندلی
فلزی که گوشه دیوار،
کنار در بود را پیش
می کشم و روبرویش
می نشینم.
شهریار فرودی ،مردی
از روستای قاسم
آباد یزد .سال 1303
به این دنیا آمده ،به
صورتش خیره می
شوم ،دستانش را روی
زانوهایش نگاه می
کنم ،پر است از رد
عبور  89سال زندگی.
 3پسر و دو دختر
فرزندان او و همسرش
بانو مهرانگیز فرودی
هستند .حاال فرزندان
هر کدام سامانی یافته
اند  ،نوه هایشان هم
بزرگ شده اند و نتیجه هم دارند.
او از سال  1344به این کار است 7 ،سالی
دخمه گذاری می کرده و دیگر امور دخمه را
انجام می داده و پس از آن در آرامگاه یزد هم
نگهبان است هم پاکشوی،هم همین درختان
سر به فلک کشیده دست پرورده اویند.
می گویند برای هر کاری عشق الزم است و
او عاشق است،عاشق آدم ها و زندگی.او ایمان
دارد .ایمان را می توان در آرامش چهره و
صبوری اش در سکوت و سکون اینجا یافت.
از نترسی اش از آنچه که همه ما می ترسیم.
می خواهم با او گپی بزنم .نمی دانم از چه
شروع کنم و چه بپرسم  .کلی سوال دارم از
حدود نیم قرنی که به این کار است.
دانشگاه یزد که می رفتم ،گاهی صبح ها می
دیدمش که سوار بر االغی از حاشیه خیابان
پر هیاهوی آنجا می گذشت .ازحال االغش

می پرسم ،می گوید :دو سه االغ داشته و حاال
یکی برایش مانده .می گویدحاال دیگر رفت و
آمدش را انجمن با سرویس آسان کرده .هر
روز از حدود  7صبح می آید و تا حدود 8
شب اینجاست.
می پرسم نمی ترسد؟
او با لبخندی مهربان می گوید:
ترس؟! نه! از چه بترسم .می گوید :حتی گاهی
شب ها هم اینجا می خوابم.
مکثی می کنم و متعجب می پرسم شب اینجا
ماندی و نترسیدی؟
اینها که ترس ندارند ،از آدم زنده باید ترسید.
به فکر فرو می روم.حق با اوست.
می گویم :از مرگ بگو؟
مرگ ترس ندارد و
دست خداست.
پس به نظرت برای مرده
گریه کردن هم بی معنی
است؟
اگر جوان باشد سخت
است و گریه می کنیم
اما اگر زندگیش را کرده
باشد گریه دیگر چرا؟!
می پرسم زندگی را
دوست دارید؟
زندگی قشنگ است و
هر کسی سرنوشتی دارد
و سهمی  .مهم این است
که نیت خدا باشد که
اصل اوست .اشوزرتشت
سه نکته گفته که اولش
اندیشه است ،پس فکر
مهم است ،فکری که
نیتش خدا باشد.
تنها هر روز اینجا دلتنگ نمی شوی ؟
نه!
اصال می دانی دلتنگی چیست؟
می داند .اما او نه دلتنگ می شود و نه غمگین.
در مدت کوتاهی که با او صحبت می کنم
چند بار چند جوان می خواهندکه با موتور
وارد شوند اما او مانع می شود.
می پرسم جز همکیشان را ،راه نمی دهی؟
لبخندی می زند و می گوید :چرا .اما بستگی
به آدمش دارد .تعجب می کنم و می پرسم
یعنی...
می گوید :یعنی هر کسی را راه نمی دهم،
آدم ها را از چهره شان می توان شناخت.
گردشگران داخلی و خارجی و غیر همکیش
هم می توانند به این حریم آرام وارد شوند اما
اگر آدمش باشند!
تا حاالشده وقتی مانع از وارد شدن بعضی آدم

ها می شوی ،آزاری به تو برسانند :
نه.
اگر گالیه ای یا حرفی داری بگو؟
گله ای نیست.
پس به من جوان سفارشی ،پندی چیزی بگو ؟
می خواند:
بیا جانا تو با ما خاک راه باش
به هفتاد و دو ملت آشنا باش
اگر خواهی که جنت را ببینی
به هر ملت که هستی با خدا باش
یعنی چه؟
یعنی غرض دینی نداشته باشیم و با خدا باشیم
و با همه مردمان آشتی.
شنیده ام برخی شما را دکتر شهریار خطاب
می کنند!
می خندد.
می پرسم حاال چرا دکتر؟
شاید چون من آخرین دکتر آدم ها در اینجام.
پرسش هایم را با قدردانی از بودنش و
حضورش به پایان می برم .اگرچه خیلی
پرسش ها هنوز در ذهنم هست اما پاسخ هایش
و آرامشش مرا به سکوت وا می دارد.
آرامگاه را ترک می کنم .هیاهوی زندگی و
بودن در شهر جاری است.
آنجا سرزمین خاموشان بود و اینجا ...به
زندگی می اندیشم به کوچکی ما آدم ها
به اینکه تا زنده ایم چقدر احساس قدرت و
بزرگی می کنیم و لحظه ای همه چیز تمام
می شود  .گذرمان به شهریار می افتد .راستی
وقتی غرق در این همه قیل و قال زندگی
هستیم هیچ وقت به او فکر می کنیم؟
در مسیر بازگشت ،گفتگو را مرور می کنم.
یک ساعت هم نشد و نمی دانم باید چطور
برای سردبیر در قالب مورد قبول نشریه بنویسم.
هر چه از او پرسیدم ،راضی بود .احساس کردم
با خوشبخت ترین آدم روی کره زمین حرف
زده ام .این زیبا بود ،این همه حس رضایت،
این آرامش و ایمان برخاسته از آن ،زیبا بود
برای نوشتن.
نه گله ای ،نه ترسی ،نه دلواپسی ،نه دلتنگی،
نه کینه و خشمی .چقدر زیباست .چقدر
انسان واالست اگر خشنود باشد .خشنود که
زندگی کنی ،آرامی و آرامش نشانه ایمان
است .آن روز من تا شب گیج و حیران این
همه رضایت بودم ،آنچه که شاید بزرگترین
گم کرده آدم های این روزگار باشد.
نامش شهریار است و شهریاری همان فروزه
شهریوری است که ارمغانش چیرگی و
توانستنی برخاسته از شناخت و دانایی است،
آنچه که من آن روز در همان چند دقیقه گفتگو
از او دریافتم.

در بخش نخست این سلسله نوشتار ،خانواده به
عنوان نخستین و یگانه پایگاهی معرفی شد که
خمیرهی وجودی هر انسان در آن ورز داده
شده و گوهر درونیاش صیقل مییابد و چه بسا
نخستین گام برای تشکیل خانواده ،بستن پیوند
زناشویی است .همچنین به چگونگی تشکیل
خانواده بر مبنای انتخاب درست همسر با رعایت
اصول دین زرتشتی و به دو مورد از پنج مورد
رفتارهای درست و اخالقمحور همسران در قبال
یکدیگر که همان دینداری ،عشق و وفاداری
هستند ،اشاره کردیم و سه مورد دیگر عبارتند از:
پاکدامنی :که میوهی درخت وفاداری
و نشانگر باورمندی به آن است .کسی که
پیمان شکنی را گناه نمیداند ،فرد پاکدامنی
هم نخواهد بود .چنانچه یکی از آرزوهای
پئوروچیستا در هنگام تشکیل زندگی مشترک
این است(« :بشود)که همچون زنی پاکدامن در
میان مردمان پرهیزگار زندگی کنم».
در اندرزنامهها نیز ،داشتن این خوی بر هر مرد
و زن بایسته و ستوده شده است چنانچه آذرباد
ماراسپندان از ویژگیهای نیک زنان ،فرزانگی و
شرمگینی را بزرگ میشمارد و از برای مردان نیز
فریب دادن زن کسان را بسیار نکوهش میکند
زیرا ،گناه بزرگی برای روان است و باید که هر
کس منش خویش را از شهوت بیهوده بازدارد.
داشتن رقابتهای سالم و سازنده:
اگر روزگاری افزونخواهی و شهرتطلبی
در راه شرف و آبرو و جوانمردی موج میزد،
شوربختانه امروز در راه دنیاطلبی و خودخواهی
و خواستهی گیتی بیشتر جوالن میدهد.
گاتها به همسران میآموزد که در زندگی تنها
در یک راه؛ که همان جادهی اشویی است ،از
یکدیگر سبقت جویند و تنها یک خواسته را
برای مردمان بویژه برای همسران در خانواده،
شایستهی زیادهخواهی و زیادهجویی میداند؛

برای داشتن جامعه ای سالم ،به سالمت خانواده ها بیندیشیم ()2

رفتار درست والدین ،راه نجات نسلها
موبدیار دکتر راشین جهانگیری

یعنی راستیجویی و حقیقتطلبی را!
(هات  53بند )5
بینش و آگاهی :دانایی ،فرزانگی و زیرکی
از ویژگیهای ستوده شده برای زن و مرد در
دین بهی و فرهنگ کهن ایرانی است .چنانکه
خواندیم بنا بر هات  53بند  3از گاتها ،شالودهی
زندگی مشترک آدمیان بر دو اصل پاکترین
عشق و دانش کامل استوار است که هر یک
بدون دیگری ناقص است و ناکارآمد!
در اندرزنامه آذرباد ماراسپندان آمده که دخت
نیکوسیرت و فرزانه و شرمگین و پسر دانا و
زیرک و نیکآگاه بهترین گزینه برای همسری
هستند .
آشکار است که فرزندان زاده شده و
پرورش یافته در بستر خانوادههایی با چنین
چهارچوبهای درست اخالقی ،از یک سو
سازندهی نسلهای سالم در آینده بوده و از سوی
دیگر پشتوانه و تکیهگاهی مهم برای نسل پیشین
خود می شوند .انتقال بنواحدهای اخالقی-
رفتاری درست یا نادرست ،از راه آموزش و
پرورش و تربیت فرزندان به وسیلهی والدین تا
اندازهی بسیار زیادی ،تضمینکنندهی سالمت یا
عدم سالمت روحی -روانی و رفتاری آنها در
آینده خواهد بود.
همواره پدر و مادر به عنوان نخستین الگوهای
انسانی و زنده که در سالهای اولیهی زندگی
کودک ،بیشترین تماس را با او خواهند داشت،
تا چندین و چند نسل پس از خود را از نظر

ادبیات شفاهی () 23

( به لهجه خرمشاهی)
2- bre yaki dāsmā̊l bā̊zā̊r e taš e kuza.
 -2برِه یَکی داسمول بُوزور ا ِ تَش ا ِ کوزَه.
برای یک دستمال بازار را آتش میزند [و برای به دست آوردن یک چیز بیقیمت و یا منافع
خود حاضر است منافع یک جمع را فدا کند و صدمهای بزرگ به همه بزند].

ناهید استقامت

1- ādǝm-e yosu rāve taš on, ge tar o hošk e hǝm e sujna.
-1آ ِد ِم یُسو را ِو تَش اُنِ ،گه تَر ُو ُهشک ا ِ ِهم ا ِ سوجنَه.
یعنی :آدم جوشی [و تند و عصبانی] مثلِ آتش است ،که تر و خشک را با هم میسوزاند.
هرسپَندان نیز آمده است« :تند و
این مطلب در یکی از اندرزهای پهلوی در اندرزنامه َم َ
بیهودهگو مباش ،زیرا مردم تند و بیهودهگو همانند آتشاند که اندر بیشهزار افتد و هم مرغ
و ماهی را سوزاند و هم خرفستر [و جانوران موذی را]».

موسیقی ،در این دوران کمتر به گوش
می رسید .با بازنویسی کتاب هایی
همچون شاهنامه و یادآوری نام سازها
و معرفی موسیقی در این کتاب ها ،به
دستور هالکوخان ،نوعی از موسیقی که
به مذاق مغوالن خوش می آمد در دربار
به کارگرفته شد.
از آن پس ،اندک اندک گویش ها و
نواهایی در کناره ویرانی های جنگ و
غارت به گوش رسید و پس از رکود و
خالئی دیگر ،این هنر جاودان کمی رخ

پديد ميآوردند .اين حالت ،از اركان بارز
عرفان و تصوف ايران محسوب ميشد،
چنانكه مولوي سرآمد عارفان ايران ،پس

از مالقات با عارف مشهور شمس
تبريزي ،دگرگوني شديدي در باورها
و افكارش ايجاد شد و عالقه زيادي به
موسيقي پیدا کرد و مجلس وعظ را به
بساط سماع تبديل نمود.
شاید بتوان گفت که نخستین مقدمات
موسیقی عرفانی و مقامی در این دوران
و در خفا و پنهانی در خانقاه ها شکل
گرفت.
از سازها و نوع گویش های موسیقیایی
این دوران کمتر مطلبی موجود است.
این شاید به این دلیل است که مورخان
در دربار ،بیشتر به حال و هوای دربار می
پرداختند تا کوچه و بازار .اما همان رشد
آرام موسیقی ،بدون تغییر خاصی در نوع
نواختن ساز و گویش موسیقایی نسبت به
سلسله های پیشین ،هنوز ادامه داشت

تـاریـخچه مـوسـیقی

تـوریـا

نمود و جان گرفت.
پس از چيرگي مغوالن بر ايران کم کم
آثار نابودي در تمامي امور پديدار شد و
در اين ميان موسيقي مقام ارجمند و منزلت
گذشته خويش را نيز تا حدودي از دست
داد .واكنش ايرانيان در برابر سوختنها و
كشتنها ،پناه بردن به خانقاهها و تمايل به
عرفان و تصوف بود كه بيانگر تسليم آنها
به زخمهاي عميق روحيشان بود .پس
از يورش مغول ،صوفيگري به صورت
مقاومت منفي مردم درآمد و پس از آغاز
اين مقاومت ،خواندن اشعار و آهنگ هاي
عارفانه نظير ساقي نامه و مثنوي ،در ميان
ايرانيان متداول شد .مثنوي و ساقي نامه،
هر دو از وزني عارفانه و آهنگي عاشقانه
برخوردار بودند كه با نواي (ني) عارفانه،
وجد و جذبه و اشراقي شورانگيز در روح

3-hzā̊r tā̊ dust kǝm on o yaki došmǝn zyā̊d.
 -3ه ُزور ت ُو دوست ِکم اُن ُو یَکی دش ِمن زیُود.
هزار تا دوست کم است و یک دشمن زیاد [پس درمقابل دوستان زیادی که داری ،مراقب
اندک دشمنان خود نیز باش].

فــرهنــگ

شماره چهل  -مـهـر  -1391پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

موسیقیدر
دورانایلخانیان()2

اخالقی -رفتاری تحت تاثیر قرار میدهند.
بنابراین تالش برای ایجاد محیطی امن و سالم
از نظر شرایط روحی -روانی و اخالقی -رفتاری
در خانواده ،از سوی والدین برای رشد روزافزون
و بهنجار فرزندان ،بسیار بایسته است.
همچنین نباید فراموش کرد که مرحلهی
کودکی و نوجوانی در طول عمر هر انسان،
دوران تاثیرپذیری زیاد و شکلگیری بنیانهای
اخالقی -رفتاری او و در حقیقت (golden
 )timeیا دوران طالیی زندگی اوست.
هر که در خُ ردیش ادب نکنند
در بزرگی فالح ازو برخاست
ِ
چوب تر را چنانکه خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش ،راست
(گلستانسعدی)
در این باره در اندرز پوریوتکیشان آمده است
که »:پدر و مادر فرزند خویش را این چند کار
و کرفه پیش از پانزده سال باید آموختن و اگر
این چند به او آموخته شد ،هر کار و کرفه که
فرزند کند ،پدر و مادر را باشد و اگر به او
نیاموخت(و) فرزند به بزرگی گناه کند ،پدر و
مادر را بر ذمه باشد ».همچنین آنچه که در این بند
اندرزنامه بدان تاکید بسیار شده ،مسئولیتی است
که همواره برگردن پدر و مادر است .بدین معنا
که نتیجه و سرانجا ِم آموزش و پرورش درست یا
نادرست فرزند تا پیش از تثبیت خلق و رفتار در
او و یا هر گونه سهلانگاری در این مورد ،نه تنها
در آیندهی فرزند نقش تعیینکنندهای خواهد

داشت بلکه در هر زمان ،والدین مسئول رفتارهای
درست یا نادرست فرزندان خویش خواهند بود
و همواره نوک پیکان ناهنجاریهای اخالقی-
رفتاری فرزندان به سوی ایشان خواهد گشت.
« چه کسی دردمندتر است؟
توانای بیفرزند و دانای شایسته ،زمانیکه او را
فرزند ناشایستهی روزگرد(= کسی که هر روز
به رنگی درمیآید) باشد.
چه کس محترمتر(= ستودنیتر) است؟
فرزند شایستهتر و زن شویکام.
چه کس آزارندهتر است؟
شوی سهمگینِ بدرفتار و فرزن ِد روزگرد».
(یادگاربزرگمهر)
داشتن فرزندان شایسته و افتخارآفرین آرزوی
قلبی هر پدر و مادری است که بیوقفه باید
برای رسیدن به چنین آرزویی تالش کنند.
استفان کاوی مینویسد »:وقتی بچهها را بزرگ
میکنید ،در واقع بچههای آنها را هم بزرگ
میکنید .الگوها همیشه ثابت باقی میمانند».
براستی پدر و مادرها هیچوقت از دنیا نمیروند.
زیرا باورها و آموزشهایی که در دوران
کودکی و نوجوانی و در خانواده از ایشان
آموختهایم ،تا لحظهی مرگ همراه ما هستند و
تعیینکنندهی تصمیمهای مهم و بزرگ زندگی
ما خواهند بود.
جبران خلیل جبران مینویسد »:شما کمانی
هستید که از چلهی آن فرزندانتان همچون
تیرهایی جاندار به آینده پرتاب میشوند ».پس
باید این چل ه را به اندازه و درست کشید و در
زمان مناسب و جهت مناسب رها کرد.
فرزندان آیینهی تمامنمای والدین و خانوادهی
خویشاند و رفتارهای فرزندان با پدر و مادر نیز
از رفتارهای ایشان الگوبرداری خواهد شد.
سقراط میگوید « :با پدر و مادر خود چنان رفتار
کن که توقع داری فرزندانت با تو رفتار کنند».

5

خوانديم كه :

داستـان
خورشیدبانو () 22
فرانک مهربانی

تقریبا ماه دوم یا سوم بارداری را پشت سر گذاشته بود اما افسوس که جرات
گفتن آنرا به مادر شوهر و خواهر شوهرش نداشت.
دولت خانم ،مادر شوهرش ،زن بدی نبود اما خورشید بانو می دانست چه می
گوید :خوب خانم! دیگه سن و سالت برای چند تا بچه داشتن باالست ،پس
انشاهلل بچه پسر باشه که اقال نام طایفه شوهرم بمونه.
او خدا خدا می کرد که شوهرش هر کجا هست زودتر بیاید .اینکه نمی دانست
شوهرش کجاست نصف و شاید هم تمام مشکلش بود چون یک ماه بیشتر می
شد که از او بی خبر بود .نه نامه و نه مسافری که پیامی از خداداد به او برساند!
خورشیدبانو تا آمده بود شوهرش را بشناسد و با خصوصیاتش آشنا شود ،بار
سفر بسته بودند ،آن هم به زور مادر شوهر و دخترش ،که ما نمی توانیم دوری
خداداد و عروسمان را تحمل کنیم و !...
خورشیدبانو تمام شب را پهلو به پهلو غلتید و نتوانست بخوابد ،چهار یا پنج ماه
از ازدواج آنها می گذشت و حرف های شوهرش در فکر او جا نمی رفت،
آمادگی همه چیز را داشت به جز جابجا شدن و آن هم از شهری که سال ها
به آن عادت کرده بود ،چگونه خانه راحتی را که فراهم کرده بود می بایست
جا می گذاشت و به جایی غریب و دور می رفت که اصال شناختی از آنجا
نداشت.
خانه و کارش برای او تداعی یک عمر زندگی و تالش بودند و حاال با یک
تلنگر و چشم بر هم زدن همه را از دست می داد چرا؛ چون طایفه شوهرش
این را می خواستند؟!

بلند شد و رختخواب را جمع کرد ،چارقد مادر خیس بود ،یک چارقد پشمی گلدار هم داشت که
خیلی زیبا بود ،حیفش می آمد اما چون سردش بود ،سرش کرد و آمد که پایش را از اتاق بیرون
بگذارد ،شنید در می زنند .سرش را از در بیرون آورد و تا آمد بگوید کیه! صدای پایی داخل کیچه
آمد و سر و کله مردی خیس از برف پیدا شد .نگاهش کرد ،خداداد بود! پر از برف ،عصبانی و
اخمو! خورشیدبانو صبح بخیر گفت و خداداد سری تکان داد .دستی به سر و کت و شلوارش کشید،
که همان کت و شلوار دامادی اش بود ،بعد کفش ها را در آورد و به اتاق مادرش رفت.
خورشید بانو حیران او را نگاه کرد و آهی کشید ،نه تنها شوهرش به اتاق او نیامد بلکه صدایش هم
نزدند .می توانست برداشتن منقل را بهانه کند ،اما نمی خواست شخصیتش خرد شود و بی ادب جلوه
کند .هرچند تا حدودی فهمیده بود که شوهرش بدون اجازه مادر آب هم نمی خورد .پس شانه
هایش را باال انداخت ،دستش را روی شکمش گذاشت و آرام با فرزندش حرف زد...
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داســــتــان

حدود یک ماه بود که او از خانه اش در شهر به روستای خداداد آمده بود آن
هم در زمستان .او  ،منتظر آمدن شوهرش بود!
خوشیدبانو در اتاق خودش لحاف را روی سرش کشید و از سرما کرخت
شد و کم کم به خواب رفت .به حالت نیمه خواب دید که شوهرش آمده
و در می زند.
کرد و داخل آشپزخانه ،روی سه
کتری سیاه و دود گرفته را از آب پر
قرار داد و کنارش ایستاد تا گرم شود.
پایه ای که بر ذغال (کری) گذاشته بود
کمی گل سرخ خشک شده و چوب
قوری را هم شست ،چای خشک ریخت،
آماده شود ُ .یک سینی بزرگ مسی برداشت
دارچین و هل ،تا وقتی دم بکشد ،صبحانه هم
و در آن چند کاسه چینی ،که خودش خریده بود ،قرارداد .تخم مرغ های آب پز را پوست
کند ،خرما گذاشت ،ارده و حلوا ارده و چند تا نان که دیروز از بازارچه نزدیک محل کارش خریده
بود .چند لیوان بزرگ برداشت و به تعداد همه شان چای ریخت ،قوطی مسی گنبدی شکل را که پر
از قند و نبات بود در کنار آن گذاشت .بعد هم پشت در اتاق مادر شوهرش رفت و در زد:
 دولت خانم! کیان! خداداد! صبحونه حاضره .بیاید ،چای سرد میشه.جوابی نشنید اما وقتی به اتاق خودش پای سینی صبحانه برگشت ،صدای پا آمد و همه شان آمدند
نشستند .خداداد به عادت همیشگی اش زیر چشمی خورشیدبانو را نگاه کرد و چای را هورت کشید.
خورشیدبانوپرسید:
 خوب خداداد از تو بی خبر بودم دلواپس شده بودم .برام تعریف کن...اما کیان حرفش را قطع کرد و گفت:
 سر کار بوده دیگه ...باید به آمد و رفتش عادت کنی.خداداد خواهرش را نگاه کرد و هیچ نگفت .صبحانه را که خوردند ،کیان دست مادرش را گرفت و
بیرون رفتند  -مثل مهمان -توقع داشتند ظرف های صبحانه را هم خورشیدبانو بشوید.
خورشیدبانو نگاهی به خداداد کرد و گفت:
 تو جمع کردن سینی صبحونه و شستن کمکم می کنی؟!اما خداداد پاکشان به طرف رختخواب رفت و به آن تکیه داد .و خورشیدبانو هم که جوابی نشنید
رفت و کنار شوهرش نشست.و می خواست هر چه زودتر موضوع بچه دار شدن خودشان را بگوید
پس پرسید:
 خوب چند روز مرخصی گرفتی؟ چقدر پیش ما می مونی؟ یه ماهه که من اینجام.بقیه حرفش را نزد و خداداد هم در حالیکه چشم هایش بسته بود بدون اینکه به همسرش نگاه کند
گفت:
 خانه را اجاره دادم به یه آشنا و گفته کمتر ازش اجاره بگیرم .آخه داماد دایی بهرامه! من هم قبولکردم.
خورشیدبانو خودش را جمع کرد .او توقع چنین کاری را نداشت .دلش به خانه اش خوش بود .به این
امید که بتواند به این بهانه به خانه اش سر بزند و چند روزی بماند و برگردد .پس پرسید:
 خداداد! اجاره این که میگی خیلی کمه ،بعد هم اون اثاث مختصر که جا گذاشتم کجا بردی؟!خودت اونجا تو کارخانه کار می کنی و جایی برای موندن نداری؟!
بعد هم خواست بگوید که آخه به من می گفتی و از من می پرسیدی شاید بهتر بود! ولی هیچ نگفت.
خداداد چشمهایش را باز کرد و حالت جدی به خودش گرفت :
 یه اتاق را برای خودم نگه داشتم ،اثاثیه را هم اونجا گذاشتم .بعدش هم مادر میگه بهار بیام و چندتکه زمین را که داریم بکارم .یه باغ کوچیک انار هم با عمو شریکیم ،آخه عمو و بچه هاش شاکی
هستن که من به باغ نمی رسم!
خداداد دیگر منتظر جواب نشد و پشتش را به خورشیدبانو کرد ،چادر شب را رویش کشید و خوابید.
خورشیدبانو هم سرش به کارهای خانه گرم شد و گذشت زمان را حس نکرد.

من هم فهمیده
شده می باشم

جـدول
سهراب باستانی

کودک نفهم

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15 14 13 12 11 10

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

یکی از نیکو کارانی که در ساخت مجسمه فردوسی و نصب
آن در دهم مهر سال 1324مشارکت داشته را به صورت رمز
در جدول آورده ایم.نام این شخصیت،مشخصات وشماره
تماس خود رابه آدرس الکترونیکی infi@parsnameh.
 irارسال فرمایید.
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زود باش تا بابات نیومده بنویس .
چی بنویسم آخه مامانی ؟ من که حرف بدی زده نمی باشم  .من تموم چیزایی که دیده و
فهمیده می باشم رو برای مردم نوشتم  .چرا حاال باید این نامه رو به زور بنویسم .
گفتم چرا نداره  .نا سالمتی من مامانیت می باشم  .تو اصال به حرف من گوش داده نمی
باشی .همه می گویند این کودک نفهم تو چرا نمی گذارد ما زندگیمان را بکنیم ؟ چرا هی
چوب الی چرخ کارهای ما گذاشته می باشد ؟ خوب ماهم داریم با این آدمها زندگی می
کنیم و فردا باید چشم تو چشم اونها بندازیم  .اینکه نمیشه توهرچی از دهنت در میاد رو بگی
و مردم هیچی به روی خودشون نیارند .همین بابایت تورا گول زده می باشد .دلت خوش می
باشد که با این حرفهای تو آقا نماینده یا خانم سردبیر دیگه حرفهایت رو سانسور نمی کنند.
فکر میکنی با این نوشته هایت انجمنها می آیند حرفهای تورا گوش می دهند ..نفهمی هم
حدی می دارد  .بهت گفته می باشم که اگه از امروز حرفهای منو گوش نکنی و این نامه ای
رو که میگم ننویسی شیرم رو حاللت نمی کنم  .بنویس:
به نام خدا جونم
من امروز در کنار مامانیم یک جلسه بسیار خوب و مهم داشته می باشم  .در این جلسه مامانیم
که واقعا بهشت زیر پایش می باشد برای من توضیحاتی داده می باشد که من کامال فهمیده
می باشم که خیلی حرفهای عجیب و غریبی زده می باشم و در اینجا می خواهم به شما آدم
بزرگها بگویم که تمام حرفهایم را پس میگیرم :
 /1آقا نماینده من یادم آمده می باشد که شما عیدی من را یواشکی در جیب من گذاشته می
باشی و من اصال یادم نبود اون پولی که اون روز باهاش بی تربیتی فیل خریدم عیدی شما
بوده می باشد .من را بخاطر نفهمی ببخشید
 /2خانم سردبیر من تازه فهمیده می باشم که مرخصی زایمان برای مادری که قراره بهشت
زیر پایش باشد خیلی خیلی هم کم می باشد  .تازه شم مامانیم به من گفت اصال شما وآقا
نماینده اهل سانسور و قیچی نمی باشی  .تقصیر آقا چاپخونه ای می باشد که قبل از این شغل
سلمونی داشته می باشد.
 /3من همین جا از آقا رئیس انجمن و بقیه همکارانش معذرت می خواهم  .اونها آدم های
بسیار دلسوز و مدیر و کامال در خدمت ما می باشند .من فهمیده می باشم که تو تمام این
سال ها شماها از صبح تا شب دم مدرسه ما بوده می باشید وهمش در فکر حل مشکالت
مدرسه و سرویس و ...بوده اید .تازه فهمیدم که مدرسه ما از وقتی ساخته شده تا همین االن
غیر انتفاعی بوده است و تمام مدارس تیزهوشان و المپیاد ها ادای مدرسه مارو درآورده می
باشند.
/4دیروز توی حموم خونه مون یک آقا سوسکه رو دیدم  .قبل از اینکه با دمپایی توی سرش
بزنم به من نصیحت کرد که اصال در رابطه با آقا موبدان حرف بدی زده نباشم که به حال
و روز اون افتاده خواهم شد .برای همین از آقا موبدها می خواهم برای آخرین بار من را
بخشیده باشند .من می دانم که آنها کامال دلشان برای ما غش میرود و اصال توی انجمنشان
هم فامیل نمی باشند  .خود موبدیاران خانم به من بارها گفته می باشند که آقا موبدها کامال
آنهارا ازخودشان می دانند و قبول هم دارند که سوادشان بیشتر از برخی آقا موبدها است.
من عاشق شما آقا موبدها می باشم  .مامانم می گوید برای کتاب دینی سال اول هم از شما
تشکرکنم  .من بسیار از شما متشکر می باشم که به موقع وبعد از یک سال ونیم زور زدن
کارگروه دینی جلوی تهاجم فرهنگی را گرفته می باشید و با نامه به موقع خودتان قبل از
اینکه اسم خودمان را روی کتاب دینی بنویسیم گفتید که این کتاب مورد منکراتی می
دارد .خداروشکر می کنم که با اقدام به موقع شما حداقل بابایم جلد حاضری برای کتاب
دینی ما نخرید.
راستی آقا موبدها من می دانم که این تورهایی که شما برای ما می گذارید برای این است
که همان یک راهی که در جهان می باشد وآن راه راستی است را بدرستی یاد بگیریم و یک
وقت راهمون رو به سمت جاده چالوس کج نکنیم که خدا حتما مارو سوسک خواهد کرد
 /5از آقای ریاضی و علوم و فارسی و  ...معذرت می خواهم که فکر می کردم اگر سرکالس
خوب درس نمی دهند برای این می باشد که از بابایم برای کالس خصوصی پول بگیرند.
مامانیم می گوید  :این کار شما فقط برای این می باشد که انگیزه کار و اضافه کاری و
مسافر کشی به بابایم بدهید وگرنه اگر بابایم رو ول کنید از صبح تا شب در خانه می خوابد.
 /6از همه کارگروه های ورزش  ،جوانان  ،وقف  ... ،می خواهم من را ببخشند .من نمی دانم
چرا چشمم نمی دید که شما هر هفته جلسه می دارید و به تمامی مشکالت ورزش و جوانان
و موقوفات ما رسیدگی کرده می باشید .اصال خاک بر سرمن که اصال متوجه نمی باشم که
آئین نامه انضباطی چقدر در موفقیت ورزش ما مهم بوده می باشد .مامانیم می گوید بخاطر
همین بود که ما در المپیک لندن کلی مدال اورده می باشیم
 /7از سایت های خبری هم معذرت می خواهم  .اصال تازه فهمیده می باشم که در روزهای
انتخابات و قبل و بعدش تمام تالش آنها برای همازوری بیشتر بود .از همایش های فردوسی
بگیر تا مسابقات رقص و آواز .مامانیم می گوید این مسابقات آمریکن آیدل و آکادمی
گوگوش تا جوایز نوبل همه اش به خاطر این سایت های ما می باشد .وای خداجونم من
چقدر گناه کرده می باشم.
آخر نامه ام هم از همه همکیشان می خواهم که باور کنند این نوشته کامال با میل خودم بوده
است و اصال مامانیم من را از شیر خودش محروم نکرده می باشد .من االن یک کودک
فهمیده ای هستم که با کمک مامانیم و آقا موبدها به راه راست هدایت شده ام و می خواهم
به بغل همکیشان برگردم  .مرسی از اینکه سال هاست فهمیده می باشید.

افقی
 -1کتابی از دکتر حسین وحیدی
 -2آبزی خطرناک – دروغ .
 -3خرس آسمانی – رسا – گلی است – سازی کوبه ای .
 -4نام وزیر انوشیروان – پهلوانی در شاهنامه – هنگام سحر .
 -5بیمارستانی در تهران – جمع کلمه ورد – هموطن ترک زبان .
 -6هر بخش از کتاب اوستا – کتاب فقهی ساسانیان – پیج وخم زلف .
 -7سومین قله بلند ایران – نویسنده سگ ولگرد .
 -8نام کوچک ریاضیدان فرانسوی – سبد بافته شده از شاخه های درخت .
 -9میوه ای است – پیروی شده .
 -10رهن – مسوول کتابخانه – نزول پول .
 -11جمع دین – درختی همیشه سبز با گل های سفید وخوشبو .
 -12وقت – دستور – نابودی .
 -13نام ترکی – فاتح ایرانی هند – ماهی فروش – عالمت مفعول .
 -14ظرف پذیرایی – میوه هزاردانه .
 -15نویسنده کتاب گناه ویس .
عمودی
 -1کتابی از هاشم رضی .
 -2بازار سهام – واحد ورزش بوکس .
 -3عدد اول – فرومایه – دیو زنی که ضحاک را به وجود آورد – واحد تنیس .
 -4داماد – پایتخت سوییس – نام دخترانه به معنای هدیه باشکوه خدا .
 -5بعداز ظهر – منطقه ای در تهران – نقاش مدعی پیامبری .
 -6حیوان زیبا چشم – ایزد بانوی عشق وباروری وفرشته موکل بر آب – موجودی
خیالی .
 -7آرمیدن – ردیاب .
 -8پاسخ مثبت – ترس .
 -9فراهم – جمع مدرسه .
 -10صف – مدیع العموم – قومی باستانی .
 -11از لوازم التحریر – نوعی برش پارچه – کتابی از امیل زوال .
 -12آشی ساده – یکباره – نوعی آرایش زنانه .
 -13هواپیمای عجول ولی وارونه – عبور کرد – همراه داماد – مایه پیشرفت بعضی ها .
 -14ستون – سرآمد .
 -15کتابی از مهشید میر فخرایی
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آیین ها در محله ما
بهرام دمهری

من ناظر زندگي و رویدادهایش بوده ام .امروز
هم زندگي در جريان است با اين تفاوت كه
بر سرعت رویدادها افزوده شده و هر لحظه
اي مي تواند آموزه ای باشد براي امروز و
آيندگان.
آن روزها دربمهر محله ما ساختمان قديمي
داشت كه سقف آن از چند گنبد تشكيل
شده بود که نمونه آن دربمهر اله آباد است.
در انتهاي سالنش كلكي براي روشن كردن
شمع و سوزاندن عود و بوي خوش ساخته
شده بود و بعد از آن اتاقي قرار داشت با درب
چوبي كوتاه حدود يك متر و بيست سانتيمتر
كه هميشه بسته بود .مي گفتند در اين اتاق
آتش مقدس هميشه روشن است .كسي به جز
دهموبد حق ورود به اين مكان را نداشت .در
عالم کودکی چند بار وقتي دهموبد از درب
آتشگاه گذشت رفتم سرك كشيدم ،اتاقكي
دو در سه ديدم كه كام ً
ال سياه و دود گرفته
شده بود كنار ديوار سکویی ساخته شده بود
که روي آن يك اجاق و مقداري خاكستر
بود .دفعه اولي كه نگاهم به اين اتاقك افتاد
خيلي ترسيده بودم .بعد از چند روز گستاخ تر
دنبال دهموبد تا درون اتاق هم رفتم .دهموبد
پير محله ما وقتي متوجه حضور من شد در
حال زمزمه اوستا ،نهيبي به من زد كه به بيرون
بروم و رفتم.
در محوطه اصلی دربمهر طاقچه ای وجود
داشت كه روي آن عكس درگذشتگان قرار
داشت و سالي يك بار در آن سالن ،روز
ششم فروردين مراسم شاباش برگزار مي شد.
دهموبد كتاب كهنه و قديمي را مي آورد و با
صدايی خاص از كيومرث تا  ...خدابيامرزي
مي داد و ما هم با او هم آوا مي شديم.
در این روز ،باديه اي كه تا نيمه از آب پر
بود را جلو خود می گذاشت تا سكه هايي كه
مردم براي شادي درگذشتگان به ايشان مي
دادند را داخل آب بيندازد .مي گفتند سكه
چون با دست تماس داشته کثیف شده و بايد
آن را با آب پاك كرد.
بعضي وقت ها هم مردمی که خانه شان
خراب شده بود ،مراسم گهنبار را در آنجا
برگزار مي كردند .به غير از اين برنامه ها در
روزهاي عزيزی همچون مهر ،اشتاد  ،ورهرام
و ...خانم ها دربمهر را آب و جارو مي كردند
و دهموبد پير محله ما كه روانش شاد باد،
صبح و نزديكی هاي غروب با پشتي خميده
راهي دربمهر مي شد و گاهي وقت ها تكه اي
هیزم که به دست داشت زير لب دعایی زمزمه
می کرد و وارد می شد.
دهموبد پير محله ما برای همه قابل احترام
بود و پس از درگذشت ایشان پسرش ،كه
او هم روانش شاد باد ،دهموبد شد که البته
ايشان معلم مدرسه ماركار هم بودند .تا وقتي
دهموبد زنده بود ،پسرش هم به او كمك
مي كرد .از دربمهر خاطره ديگري ندارم به
جز ياد ساختمان قديمي آن ،كف آن سالن
با سنگ ريزه فرش شده بود .زيلو و پوست
گوسفند زيرانداز بود .البته در اجراي مراسم
سال و گهنبار ،دستور «موبد» از شهر مي آمد.
وقتي مراسم گهنبار اجرا مي شد مرداني كه
داخل سالن بودند به همراه دستور دست به
سينه مي ايستادند .دستور با صداي بلند اوستا
مي خواند و هر وقت مي نشست آنها هم مي
نشستند .فكر نكنم كسي از بچه هاي هم سن
من يا بزرگترها كه مي شناختم ،اوستا بلد بود.
كسي به ما اوستا ياد نداده بود .در خانه ما يك

اوستا با چاپ سنگي که پدرم از هند آورده
بود ،گوشه طاقچه «پسكم مس» قرار داشت.
مادرم گاهي آن را برمي داشت و مي بوسيد.
در آخر آن مناجات سرور امشاسپندان به زبان
فارسي نوشته شده بود که مادرم آنرا با صدایی
خاص ،که هنوز در یادم نشسته ،می خواند.
وقتي موقع گهنبار پنجي در فصل تابستان
مي شد همه خانه ها چه خراب و چه آباد پر
از مردمي مي شد كه از محله های مختلف
مي آمدند تا گهنبار بخوانند .از صبح تا شب
مردم ،خانه به خانه به همراه دستور و دهموبد
مي رفتند .دستور مرد بلند قد و چاقي بود.
صورت سرخ و سفيدي داشت  ،كت و
شلوار مي پوشيد و كاله دور داري به سر مي
گذاشت ،سوار دوچرخه رالي نو كه خرجيني
روي ترك آن جاي داشت به محله ما مي
آمد .دوچرخه اش را به خانه دهموبد مي برد
و همراه هم راه مي افتادند براي اجراي مراسم
سال يا گهنبار .به غير از مراسم گهنبار  ،مراسم
سفره هم برگزار مي کردند.
روزهاي سه شنبه پيش از طلوع آفتاب در
بعضي خانه ها سفره توسط خانم ها پهن مي
شد .مردها نمي رفتند يا راهشان نمي دادند
ولي ما بچه ها مي رفتيم .چهار گوشه سفره
نخود مشكل گشا ،آويشن،نقل،كنجد ،بادام
و  ...ريخته بودند .آش (شولي) هم مي پختند،
شمع و آتشدان هم وسط سفره گذاشته بودند.
اجراي مراسم با قصه نخود مشكل گشا شروع
و با خوردن آش و تقسيم نخود پايان مي
يافت.
به غير از اين مراسم كه تقريباً براي زنده ها
بود ،مراسم ديگري سراغ ندارم .البته براي
مراسم سوم و چهارم و  ...به طور مفصل
براي درگذشتگان برگزار مي شد .به قول
دوستي سدره پوشي هم در سر سال يكي از
درگذشتگان و براي شادي روح آن روانشاد
برگزار مي شد.
به غير از دربمهر و پيرانگاه هایي كه سر سه
كوچه و چهاركوچه ها روي ديوارها درست
شده بود و مردم با اعتقاد درون چراغ هاي آن
روغن مي ريختند ،زيارتگاه ديگري نداشتيم.
كمي دورتر از محله ما خواجه خضر هم بود
كه تا امروز زرتشتي و مسلمان براي زيارت به
آنجا مي روند.
در محله ما آیین و مذهب رونق داشت ولي
كسي از دين براي ما چيزي نمي گفت.
كسي به ما در آن زمان حتي كلمه اي اوستا
ياد ندادند .با ما از معجزات اشوزرتشت مي
گفتند ولي از سخنانش چيزي يادمان ندادند.
از کتاب و كالس ديني و ياد دادن اوستا،
حداقل در محله ما خبري نبود .در دبستان هم
درس ديني نداشتيم .ظهرها هم كه صف نماز
بسته مي شد ما چند نفر زرتشتي هم گوشه اي
مي ايستاديم و با حسرت نگاه مي كرديم شايد
آنها هم حسرت ما را مي خوردند كه ما دنبال
بازي هستيم .نمي دانم ولي در آن سال ها
هرچه آنها ياد گرفتند اغلب ما هم ياد گرفتيم.
حال را نگاه کنید که تمام دینداران و دین
مداران و تحصیل کردگان دانشگاهی سعی
دارند دین مزدیسنی را به ما بیاموزند .کتاب
می نویسند با شیوه های نوین و قابل ارزش .با
صرف زمان بسیار ،کتابی متناسب با کودکان
طراحی و تدوین می کنند .در این راه باید
همراه آنها بود و باید دانست که آموزش دین
به آینده سازان یک کار ریشه ای و ماندگار
است.

