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سـرمقـاله
مژده بهار

منتظران بهار! بوی شکفتن رسید
مژده به گلها برید ،یار به گلشن رسید
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یادش به خیر آن قدیم ها ،همین وقت ها بود که
پرستوها به آشیان برمی گشتند با چهچهه و....
باز می گشتند تا در آشیانه و زندگی را دوباره
آغاز کنند.آن روزها مادر بزرگ آمدن پرستوها
رامژده آمدن بهار می دانست .صدایشان که می
آمد می گفت بهار پشت در است در بگشاییم
پیام آورانش آمدند.
این روزها در این شهرهای دود گرفته و غبار
آلود با این ساختمان های سیمانی و بتونی نه
پرستو که هیچ پرنده ای را برای پیام آوری بهار
راهی نیست اما ما چه بخواهیم و چه نخواهیم بهار
مي آيد با همه طراوت و زیبایی اش .بهار می
آید چنانچه از پس قرن ها ودر هر شرایطی آمده
است و بزرگترین پیام بهار تحول و نو شدن است.
با بهار درختان نو می شوند،گل ها باز می شوند،
سرسبزی و طراوت به روح طبیعت بر می گردد.
اگر طبیعت بزرگترین استاد ما آدم هاست پس
وای بر ما اگر با بهار نو نشویم و نو آغاز نکنیم.
اگر مشکالت و گله ها و سختی ها را همچنان در
کوله بارمان بر دوش گرفته و راهی سالی دیگر
شویم.
امسال با همه افت و خیزهایش با همه غم ها و
شادی هایش با همه پيروزي و شکست هایش
تمام شدو دفتر دیگری از روزگار گشوده می
شود اینکه ما چقدر با روزگار همراه شویم و
دفتری دیگر بگشاییم انتخاب ماست .پس درست
انتخاب کنیم.
امسال نیز مطابق سنت همیشگی در آخرین
گهنبار سال هم بهره می شویم و در روز پایانی
با بدرود با فروهر همه درگذشتگان  ،هفت سین
نوروزی می گسترانیم به امید پایان همه سختی ها
و مشکالت و جایگزینی همه شور وشوق ها و
دوست داشتن ها.
یادمان باشد که همه این آیین ها و مراسم برای
یادآوری حرمت انسان و زیست درست اوست.
بهار آغاز است و خداوند هر سال این فرصت را
به آدمیان می دهد که از طبیعت درس بگیرند و
نو شوند نه فقط به ظاهر بلکه به اندیشه و گفتار
و کردار.
ششم فروردین زایش بزرگ پیام آور آریایی
اشوزرتشت اسپنتمان است .شاید به جا باشد که
از خود بپرسیم در سالی که گذشت چقدر همراه
آموزه هایش بودیم و آنها را اجرا کردیم .چقدر
نیک اندیش،نیک گفتار و نیک کردار بودیم.
چقدر در مقابل دروغ ایستادیم و کجاها باورهای
درستمان را اجرا کردیم.
«اشا» بزرگترين قانون و هنجار هستي است و
بزرگترین خواسته اشوزرتشت اسپنتمان تاکید بر
نو کردن جهان با خرد و اندیشه است.
و ما چقدر اينها را در عمل باور داريم و انجام مي
دهيم؟ شايد اكنون فرصتي باشد  .فرصتي براي
فكر كردن و انديشيدن .فرصتي براي نو شدن
براي همراه شدن با زندگي.
آمدنش فرصتي است كه غبارها را نه از جسم كه
از جانمان نبز بروبيم و سبكبال و آرام ،قدم در
سالي ديگر نهيم .زندگي فرصت كوتاهي است
شايد سال ديگر مجالي براي ديدن بهار نداشته
باشيم،پس اكنون را غنيمت بدانيم و همراه شويم
با همه سرسبزي ها و طراوت ها با همه نواهاي
شوق و آهنگ دلپذير هستي .بهارانتان هميشگي
بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد
کهزردیرفتوخشکیرفتوعمرپایدارآمد

خبــــــــر

رییس مجلس شورای اسالمی در جمع بازرگانان هند گفت:

زرتشتیان یکتا پرست و نجیب هستند
همه زرتشتیان مردمی موحد ،یکتا
پرست و نجیب هستند و در هند
تعداد زيادي از ايرانيان زرتشتي
زندگي مي كنند كه مردم هند
آنها را پارسيان مي نامند.
دكتر علي اردشير الريجاني رئیس مجلس
شورای اسالمی که در راس یک هیات
پارلمانی برای دیدار با مقامات و مسئولین
به کشور هندوستان مسافرت
کرده بود در جمع مسئولین
وتجار هند با اشاره به سوابق
تاریخی دو کشور تاکید
کرد  :روابط ایران و هند
روابطی عاطفی است و هیچ
دو کشوری را نمی توان در
طول اعصار و قرون نزدیک
تر و دارای روابطی ریشه ای
تراز ایران و هند یافت.
نماینده مردم قم در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد در
همین شهر بمبئی نسل زیادی
از ایرانیان زندگی می کنند
که مردم هند آنها را با نام
پارسیان می شناسند این افراد
زرتشتی هستند و در  ۱۲،۱۳قرن پیش
به این کشور آمده اند .دکتراسفندیار
اختیاری که نماینده محترم و متخصصی
در مجلس شورای اسالمی است از
معتقدین به همین دین است ضمن اینکه
همه زرتشتیان مردمی موحد ،یکتا پرست
و نجیب هستند.
در اين سفر كه دكتر اسفنديار اختياري
نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي
اسالمي و  4نماينده ديگر مجلس حضور
چند قدم بیشتر نمانده تا رسیدنش ،نکند
بیاید و برود و از من نگذرد .بهار را می
گویم ،همین که برسد همه هستی دم از آن
می گیرند و جانی تازه می یابند ،نکند من ا
ز یادش ببرم و کام از آن بر نگیرم.
باید مهیا شوم .غبار از دل بر گیرم .کنج دلم
را نگاهی بیندازم تا کهنگی در آن نماند
تا نپوسد .کهنگی کینه ،غم ،کهنگی آزو
مالل و . ...می خواهم دلم بماند جای یاد
های خوب و خاطره های خوش .این ها را
مروری می کنم و بالبخندی و سپاسی می
چینم کنج دلم.
باید گرد گذر زمان را از کاشانه پاک کنم،
تا خورشید بی هیچ سرفه ای از میان شیشه
های شفاف بگذرد ،بگذارم نسیم تا میانه
خانه مان سر بزند و پنجره را باز کنم تا
نغمه پرندگان تازه از راه رسیده میان قاب
فوالدی و شیشه های چند جداره گنگ
نشود.
دارد می رسد .سفره ای پهن می کنم روی
زمین که این مادر مهربان هنگامه بهار
دامنش پر گل و سبزه است و آغوشش
پر از جوانه وجوشش .گلدانی از بهارمی
گذارم باالی سفره ،چراغ می افروزم،
آینه می نهم  .نگاهی به آن می اندازم،
این بارمن و بهار با هم در قاب آینه جا می
شویم ،اگر هر کداممان نباشیم چیزی کم
است ،دانه هایی را که حاال سبر شده اند،
آب می افشانم و در سفره می چینم.

داشتند ،هيات ايراني ابتدا به شهر بمبئی
وارد و با فرماندار ایالت ماهاراشتا هند،
مرکز تجارت جهانی بمبئی و اعضای آن
مالقات کردند .این گروه پارلمانی ایران
سپس با رئیس مجلس ایالتی ماهاراش
در رابطه با روابط سیاسی  -اقتصادی به
بحث پرداختند و در ضیافت شامی که
بدین منظور ترتیب داده شده بود شرکت
کردند.

همچنين در این روز ،جلسه ای با حضور
زرتشتیان ساکن بمبئی برگزار شد .در
این نشست که تنی چند از اعضای هیات
رئیسه انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی
نیز حضور داشتند ،موضوعات مختلفي
بررسي شد .از مشکالت مربوط به اخذ
روادید تا موارد مربوط به بازگشت
زمین های موقوفه آرامگاه یزد به انجمن
زرتشتیان ،نام گذاری پارک بزرگ به نام
اصلی آن پارک مارکار یزد و بازگشت

چند قدم
مانده تا بهار
سیما دینیاریان

عطر سیب ،سپیدی سیر ،جرینگ جرینگ
دو – سه سکه ای که روی هم می چینم
،سماق ،سنجد که عطر شکوفه هایش
مستی آور است ،سمنو که شهد گندم
است و سرکه که حاصل انگوراست.
چند تخم مرغ رنگی بیاد کودکی ،نقل
وشیرینی و ظرف بلوری را لبریز آب می
کنم تا برگ گل وآویشن بر آن بریزم و
اناری یا نارنجی در آن بگردد هم چنان که

زایشگاه بهمن به صاحب اصلی آن
انجمن زرتشتیان تهران که متولی و پایه
گذاری اولیه تمام این مكان ها انجمن
زرتشتیان ایران  -بمبئی بوده است.
هيات ايراني همچنين به بازدید از یادبود
مقبره مهاتما گاندی پرداخته و به وی ادای
احترام کردند .سپس با مانموهان سینک
نخستوزیر هند دیدار و گفتوگو کردند
و در صحن علنی مجلس
نمایندگان حاضر و نحوه
تصویب بودجه ساالنه هند
را بررسی کردند .این گروه
سپس در صحن علنی مجلس
سنای هند حضور یافتند و مورد
تشویق نمایندگان این کشور
قرار گرفتند.
هیات پارلمانی ایران همچنين
از کتابخانه مجلس هند بازدید،
سپس با پراناب موکرجی
رئیسجمهور هند دیدار کردند
و در ضیافت ناهار کاری با
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع
هند که یکی از مهمترین
نهادهای خصوصی این کشور
با  ۴۰۰هزار شرکت و اتحادیه عضو در هند
است ،شرکت کردند.
اين هيات همچنين در مراسم بزرگداشت
استاد زبان فارسی دانشگاه دهلی شرکت
كردند  .در اين مراسم تاكيد شد که زبان
فارسی عامل پیوند دو ملت ایران و هند
است نمايندگان ايران در اين مراسم  ،در
نشست های تخصصی شرکت کردند.
هيات ايراني  11اسفندماه به كشور
برگشتند.
زمین در گردش است.
همه سفره چیده است ،کتاب را باز می
کنم و می گذارم میان آن روبروی آینه
کنا ر چراغ روشن و سپند بر آتش می نهم
تا پاکی این خان پر معنا به کمال برسد.
حاال دیگر همن حوالی است .عجیب
است و زیبا که این همه تکاپو هیاهو در
لحظه ای به سکوت می رسد .و به شوق
می رسد .قطره اشکی می چکد ودر لحظه
ای پر می شود از نجوای سپاس وستایش.
رسید .بهاری دیگر رسید .چه مژدگانی
زیبایی است تن پوش سبز شاخه ها،
سبزه های گل بسر ،پرندگان نغمه خوان،
خروش آب های رهیده از انجماد ،نیلی
آسمان ،زرینی خورشید ،عطر شکوفه
ها ،خنکای نسیم ،بوی نم باران و این همه
بعنی بهار.
بهار یعنی آغاز ،پاک شدن و پاک کردن،
بهار یعنی تازگی ،رها شدن و دو باره جان
یافتن ،بهار یعنی جوشیدن ،سربر آوردن و
رستن.
چه زیبا سرزمینی است ایران ماکه نیک
ترین و پرمعنی ترین آغاز را برای روزگار
نو قرار داده است .آغاز روزگار نو
هماهنگ با آغاز حیات طبیعت.
چند قدم دیگر بردارد ،رسیده .باید مهیا
شوم تا وقتی رسید آمدنش را نیک دریابم
تا کام دل از آن یابم و روزگاری دیگر را
از جنس بهار آغاز کنم.

مراسم تحویل سال نو
در آدریان و شاورهرام ایزد
آدریان و شاورهرام ایزد تهران،
آتشکده یزد ،کرمان ،شیراز ،اصفهان
و کرج از نیمروز  30اسفندماه
پذیرای حضور همکیشان برای
برگزاری مراسم سال تحویل هستند.
امسال ساعت تحویل سال  14و  31دقیقه
روز سی ام اسفندماه اعالم شده است
و در کلیه مکان های مقدس مذهبی
از ساعتی مانده به تحویل سال گشوده
است تا همکیشانی که دوست دارند ،در
این مکان ها و در کنار یکدیگرتحویل
سال را جشن بگیرند.
بنا بر این گزارش آدریان تهران پس
از برگزاری واپسین واج یشت گهنبار
سال در صبح روز  25اسفندماه ،مهیای
مراسم سال تحویل می شود .همچنین
شاورهرام ایزد ،رنگ و خانه تکانی شده
و از ساعتی قبل از تحویل سال نو پذیرای
همکیشان خواهد بود .در سایر شهرها

نیزکلیه مکان های مقدس خانه تکانی و
آماده حضور همکیشان برای جشن سال

نو خواهد بود.
بنا بر اعالم صورت گرفته مراسم دید
و بازدید همگانی سال نو روز دوم
نوروز در سالن خسروی توسط انجمن
زرتشتیان تهران برگزار می شود که تا
نیمروز ادامه خواهد داشت.
همچنین در روز ششم فروردین جشن
زایش اشوزرتشت اسپنتمان در مارکار
تهرانپارس برگزار می شود .برای این
برنامه سخنرانی ،اجرای موسیقی و
برنامه های شاد در دست تدارک است.
در یزد نیز زایش اشوزرتشت در تاالر
اجتماعات محله های مختلف با اجرای
برنامه های شاد جشن گرفته می شود.
شهرهای
زرتشتیان
انجمن
شیراز،کرمان ،اصفهان ،کرج ،اهواز
و زاهدان نیز برنامه های شاد و
جذاب،مسابقه،موسیقی و ....برای این
روز خجسته تدارک دیده اند.

از اول تا ششم فروردین ماه:

جامیگانگیبرگزارمی شود
سی و پنجمین دوره مسابقات جام
یگانگی همانند سال های گذشته امسال
نیز در روزهای اول تا ششم فروردین ماه
درتاالر ورزشی یگانگی برگزار می شود.
این مسابقات که هر سال به همت سازمان و
باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار می شود
امسال نیز تنها در رشته بسکتبال و در سه رده
نوجوانان  ،بزرگساالن و پیشکسوتان آقایان و
گروه بانوان برگزار مي شود.
ثبت نام این دوره از مسابقات تا تاریخ 24
اسفندماه صورت مي گيرد و آیین قرعه کشی

دومین جشنواره تئاتر شمسه با حضور نوجوانان زرتشتی
گروه نمايش نوجوانان زرتشتي
«پرواز» با نمايش هفت خان
رستم در جشنواره تئاتر شمسه
حضور يافت.
دومین جشنواره تئاتر شمسه از 10
اسفند تا  16اسفند ماه به صورت
همزمان در حوزه هنری ،محوطه باز
تئاتر شهر و سرای محله شمیران نو
برگزار شد.
آثار صحنه ای در سالنهای سوره،
مهر ،ماه و اندیشه واقع در حوزه
هنری ،نمایشهای خیابانی در
محوطه باز تئاتر شهر و آثار بخش
دانش آموزی و خانوادگی در
سرای محله نو شمیران نو برای داوران و
عموم مردم به اجرا در آمد.
گروه نمايش نوجوانان زرتشتي با نام
«پرواز» نیز با نمایش هفت خوان رستم در
مرحله پایانی این جشنواره حضور داشت.

خبـــرهای کوتـــاه

پروانه از سوی وزارت کشور کار خود
را آغاز خواهد کرد.
دوازدهمین نشست کارگروه
		
ورزش برگزار مي شود
چگونگی تشکیل تیم بسکتبال زرتشتیان
آریا یزد ،تشکیل تیم واحد زرتشتیان
در رشته های مختلف ،تخصصی کردن
جام ها به معنای واقعی  ،استعداد یابی به
شیوه های مختلف در بین جوانان از جمله
موضوعات مطرح شده در اين نشست بود.
جشن خوانی و کاشت درخت در
		
آدریان بزرگ
آدریان بزرگ ،به مناسبت هفته منابع
طبیعی و روز درختکاری ،درختکاری
شد.
پیش از آیین درختکاری نیز جشن خوانی
توسط موبد پدرام سروشپور و موبدیار
دکتر راشین جهانگیری برگزار شد.
همازوربیم  ۱۹برگزار شد

انجمن زرتشتیان اله آباد ،همایش نوزدهم
اله آباد را با حضور مقامات بخش زارچ،
نماینده استانداری یزد و نماینده ایرانیان
زرتشتی برگزار کرد.
همازوربیم ،عنوان همایشی است که
هر سال دوبار در اله آباد توسط انجمن
زرتشتیان اله آباد برگزار می شود .این
همایشها برای بررسی مشکالت زرتشتیان
اله آباد برگزار شده است و تاکنون
دستاوردهایی همچون آغاز مجدد
کشاورزی در این روستا را داشته است.
در همایش نوزدهم از کشاورزان اله
آباد ،قدردانی شد.
مقام های برتر جام ورهرام
مشخص شد
پنجمین دوره مسابقات تنیس روی میز
جام ورهرام با برتری مهیار فرودی ،مهرداد
پوالدی و جمشید فرودی به پایان رسید.
پنجمین دوره مسابقات جام ورهرام،

به نامگانه روانشاد فریدون
منوچهرپور برگزار شد .در این دوره
 ۱۱ورزشکار شرکت داشتند  .در پایان
مسابقات از سوی خانواده روانشاد فریدون
منوچهر پور پیشکش هایی برای تشویق
وگسترش ورزش همگانی داده شد.
بزرگداشت دومین سال گشایش
		
خانه آبتین
انجمن زرتشتیان شیراز دومین سال
گشایش خانه آبتین را گرامی داشت.
این مراسم با حضور زرتشتیان شیراز در
محل خانه آبتین برگزار شد و موبدیار
رستم خسرویانی اوستاخوانی این مراسم
را بر عهده داشت.
خانهی آبتین در سال  13 89از دهش
خیر بهدین اردشیر پشوتنی زاده به
نامگانهی فرزند ناکامش آبتین پشوتنی
زاده به انجمن زرشتیان شیراز واگذار
شده است.

خبــــــــر
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هیات رییسه گردش  ۶۱انجمن
		
یزد مشخص شد
هیات رییسه گردش  ۶۱انجمن زرتشتیان
یزد با برگزاری انتخابات داخلی مشخص
شد.
با رای گیری بین هموندان منتخب
گردش  ،۶۱سهراب فیروزفرد ،به عنوان
فرنشین گردش  ۶۱انجمن انتخاب شد.
اردشیر اردشیرپور به عنوان جانشین
فرنشین و فریبرز آتشبند دبیر این انجمن
شد .حسابدار و خزانه دار این گردش نیز
به ترتیب شاهپور موبد و رستم بهرامیان
فرشید انتخاب شدند.
هموندان گردش  ۶۱انجمن یزد عبارتند
از :برزو خادمی کالنتری  -بهرام باستانی
 اردشیر مالی  -رستم فرامرزی -کوروش شهریاری  -کیخسرو رستمی .
گردش  ،۶۱پس از تایید از سوی
کمیسیون اصل  ۱۰احزاب و صدور

این گروه را  18نوجوان زرتشتی به
سرپرستي كوروش وفاداري تشكيل داده
اند كه پس از موفقیت در مرحله اول ،به
این مرحله از این جشنواره راه یافته اند.
اين نمايش برگرفته از شاهنامه ،در روز
 13اسفندماه ،در تاالر اندیشه حوزه هنری

و با حضور همکیشان ،مهندس
یگانگی و نماینده ایرانیان زرتشتی
به روی صحنه رفت و مورد
تشویق حاضران قرار گرفت.
در پایان مراسم نیز دکتر
اسفندیار اختیاری ضمن
قدردانی از کلیه افراد این
گروه تاکید کرد که اینگونه
برنامه ها یک پیام مشخص
دارد و آن این است که ایران
دوستی در قلب تمام نسل ها
وجود دارد که به آن افتخار
می کنیم .مهندس رستم
یگانگی نیز که پشتیبان این
گروه بوده است اجرای برنامه
های هنری مانند تئاتر را سبب افزایش
اعتماد به نفس جوانان دانست.
این گروه عالوه بر شرکت در جشنواره
های تائتر در جشن های ملی همچون
سده نیز برنامه اجرا كردند.

نیز در روز  25اسفندماه با حضور سرپرستان تیم
ها برگزار مي شود.
فتوكپي شناسنامه ،يك قطعه عكس ، 4*3فرم
كامل شده و مهر شده،فرم نام نويسي براي
خوابگاه براي شركتكنندگان مهمان از جمله
مدارک الزم برای نامنویسی این جام اعالم شده
است.
سال گذشته نیز این مسابقات با  8تیم در رده
بزرگساالن  4 ،تیم بانوان و  4تیم در رده
پیشکسوتان انجام شد و در نهایت تیم سازمان و
باشگاه جوانان زرتشتی یزد توانست در دو رده
بزرگساالن و پیشکسوتان و تیم زرگان گشت در
رده بانوان به مقام نخست دست يابند.
سی وپنجمین مسابقات جام یگانگی به صورت
یک جام تخصصی و فقط در رشته بسکتبال
برگزار می شود .در سال های نه چندان دور
این مسابقات در رشته های مختلفی از جمله :
بسکتبال  ،فوتبال  ،والیبال  ،تنیس روی میز و
 ......انجام می گرفت.
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راه کویر را که در پیش می گیری ،نرسیده
به یزد ،در دل کویر روستایی است که
هنوز بوی زندگی می دهد .هنوز بوی عود
و کندر در کوچه هایش می پیچد و صبح
زود که برسی در خیلی از خانه ها آبپاشی
شده است.
ساکنانش همه زرتشتی هستند و با وجود
همه مشکالت تعداد زیادی هنوز مانده اند
و آنها هم که رفته اند آنقدر دلبستگی دارند
که برگزاری هر مراسمی را بهانه آمدن
کنند.
اینجا هنوز بسیاری از کوچه هایش کاه
گلی است و خانه ها قدیمی و آنها هم که
بازسازی شده اند به شیوه درست و قدیمی و
با حضور کارشناسان میراث فرهنگی.
اینجا مزرعه کالنتر است .هنگامه صبح است
و تک و توک صدای خروس بانگ آمدن
سحر را می دهد .خلوت است و بوی نان
تازه در هوا پیچیده .گاه صدای پارس سگی
خلوت اینجا را می شکند .
اهالی این روستا به شدت به آیین ها و
مراسم قدیمی پایبندند و بسیاری از آنها
گاهشمار قدیمی را به کار می بندند .اینجا
همه مراسم کامل و سنتی اجرا می شود و
پوشش ساکنانش همه محلی است.
به گفته اهالی ،اینجا ساکت و امن است اما
ساکن نیست .حاال هنگامه خانه تکانی است
و همه در حال خانه تکانی هستند تا پنج روز
آخر سال آیین گهنبار را اجرا کنند  .اینجا
در همه خانه ها گهنبار می خوانند اما ساده
و بی ریا .توشه مهمانان گاه مشتی نخود خام
است و گاه مشتی بادام .اینجا مهمان ها می
آیند روی زمین توی پسکم می نشینند و هم
بهره می شوند با سفره گهنبار و کالم مانتره
موبد .اینجا کسی به دنبال میز و صندلی و
لرک آنچنانی نیست.
اینجا هنوز شب سال نو هیمه بر هیمه می
گذارند تا با فروغ آتش به بدرقه فروهر
درگذشتگانشان بروند و بعد با بردن
خاکستری از آن به آتشکده با هم هم بهره
شوند.
اهالی اینجا به شدت معتقدند و باور دارند
آموزه های دینی را و اینگونه است که
آوای اوستا بسیاری اوقات در اینجا طنین
انداز است.
اهالی اینجا خاطرات بسیاری دارند .از باغ
های پسته می گویند که زمانی نه چندان دور
آباد و پر محصول بوده و اکنون از آن جز
تک درختانی نمانده .از کاروانسرایی که
اکنون مخروبه ای بیش نیست .از پیر خضر
و ...
اینجا هنوز همه به گویش دری سخن می
گویند و حتی بچه ها و نوه هایشان وقتی باز
می گردند به این زبان حرف می زنند.

روستـای زنده با سنـت ها
آزاده بهمردی

دهدار اینجا بانویی است که کمر همت به
خدمت بسته است و بسیار کوشیده و می
کوشد در آبادانی و رفع مشکالت مردم
روستا.
انگار بانوان این دیار از جنس دیگری هستند.
اهالی اینجا هنوز بعد از گذشت حدود 25
سال از بانویی می گویند که ساکن این روستا
بوده و خود و همسر و اجدادشان خادم پیر

خاک اینجا آرامش روح و جانش است .می
پرسم چه می کند؟ می گوید هنوز می شود
کشاورزی کرد اگرچه آب موضوع مهم
حیاتی برای کل شهر یزد به ویژه روستاهایی
همچون مزرعه کالنتر است اما ساعتی آب
می خرند و زمین سخت را می کارند و
محصول برداشت می کنند.
می گویم از سکوت اینجا خسته نمی شود؟

سبز بودند و با چه سختی کیلومترها ،راه این
روستا تا پیر سبز را می پیمودند و خدمتگزار
آن بودند با وجود همه تنهایی و نا امنی .تنها
و تنها به واسطه ایمانشان .اهالی روستا هنوز به
آنان افتخار می کنند.
سری به آتشکده می زنم .ساکت و تمیز .
آتش به آرامی می سوزد و شعله ها رقصانند.
اوستایی می خوانم .اینجا روی تابلو نام
دهشمندانی که به این مکان و تجهیز کردن
آن کمک کرده اند نوشته شده .می زنم
بیرون .نگاهی به کوچه ها می اندازم .برخی
تنگ و دراز .برخی پهن و بازسازی شده.
خانه ها هم همین طورند .برخی بازسازی
شده و برخی قدیمی .برخی هم درهای آهنی
را جایگزین درهای چوبی قدیمی کرده اند.
پای صحبت یکی از مردان روستا می نشینم.
نامش بهرام است .بچه هایش یکی خارج
است و دیگری تهران .اما او در همان خانه
قدیمی روزگار می گذراند .می گوید

نگاهی می کند و می گوید اینجا خیلی هم
ساکت نیست...در کوچه ها رفت و آمد
هست و زندگی ادامه دارد.
برایم جالب است که کنار دستش چند کتاب
است و به شدت اخبار روز را از کانال های
مختلف دنبال می کند .می پرسم بچه ها می
آیند؟می گوید در اولین فرصت هایی که
برای فراغت داشته باشند  .ادامه می دهد اینجا
جذابیت های خودش را دارد ما سعی کردیم
با حفظ آداب و رسوم دینی اینجا هنوز
برایشان جذاب باشد و موفق هم شدیم .ما
ششم فروردین را بزرگ جشن می گیریم ،در
تیرماه مراسم پنجی را با برگزاری مسابقات
ورزشی و برنامه های شاد اجرا می کنیم.
گهنبار و مهر ایزد و ...ما اینها را باور داریم و
سنتی اجرا می کنیم و این جذاب است.
هنوز داریم گفت و گو می کنیم که بانویی
با مکنای گلدار و سینی چای وارد می شود.
چای را تعارف می کند و می گوید :خیلی از
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( به لهجه خرمشاهی)

ناهید استقامت

1- vača rāv-e prāne taši on, de var bu seje na bu ji seje.
َ -1و َچه را ِو پرانِه تَشی اُنِ ،د َور بو ِس ِجه ،نَ بو جی ِس ِجه.
یعنی :بچه (=اوالد) مثل پیراهن آتشین است ،ب َ َرت باشد [و به تن داشته باشی] میسوزی،
نباشد هم میسوزی [منظور این است که فرزند آنقدر عزیز و خواستنی است که اگر صاحب
فرزند باشی ،دلواپسی و نگرانیاش تو را هر لحظه میسوزاند و اگر هم صاحب فرزند نشوی،
در حسرت نداشتنِ آن میسوزی].

گزارش

گردشگران این روزها می آیند و خانه ها و
مردمان اینجا برایشان جذاب است.
لیوانی چای در خانه ای قدیمی با دیوار های
کاه گلی در یک روز نسبتا سرد زمستان ،به
یاد ماندنی است.
خداحافظی می کنم و بیرون می آیم  .هنگام
غروب است ،در خیلی از خانه ها باز است و
در برخی کوچه ها دم در بانوانی ایستاده یا
دور هم نشسته اند و حرف می زنند.
غریبه ام و حضورم انگار در این روستا
سنگین است .تنها شانسم دانستن زبان دری
است .بانویی نان تازه تعارفم می کند ،نامم را
می پرسد و چرایی حضورم در اینجا را .می
گویم که خیلی شنیده ام و آمده بودم ببینم.
می گوید :وقت خوبی نیامدی.مهر ایزدی
،گهنباری،عیدی.
می گویم روز اول عید چه می کنید؟می
گوید مثل همه زرتشتیان به خانه هایی سر
می زنیم که عزیزی را از دست داده اند و
روزهای دیگر هم به دید و بازدید می گذرد.
می گویم اینجا که تعداد کم است و تقریبا
هر روز همدیگر را می بینید .نگاهی پر معنا
می کند و می گوید :هر چیزی آیین خودش
و جایگاه خودش را دارد.
شرمنده می شوم .می پرسم از اینجا هم خیلی
مهاجرت کرده اند؟ سری تکان می دهد و
می گوید :آره .ما ها که مانده ایم دیگر سنی
ازمان گذشته ،به قول توریستی که پارسال
آمده بود ،اینجا دهکده مادر بزرگ ها و پدر
بزرگ هاست .بچه های ما یا به تهران رفته
اند و یا به خارج .تنها دلخوشیمان ،آمدنشان
در روزهای خاصی چون نوروز و گهنبار و
پنجی است.
داریم حرف می زنیم که صدایش می زنند.
معذرت خواهی می کند و خداحافظی.
شب کویر فرا رسیده است .کوچه ها خلوت
و صدای پارس سگ ها ترس را به دل هر
رهگذری می اندازد .راهی جاده می شوم.
از راننده می پرسم :اینجا همه زرتشتی اند ؟
می گوید :به جز یک خانواده بقیه همه
زرتشتی هستند .البته با توسعه ای که اطراف
روستا اتفاق افتاده،ساخت کارخانه های
تولید کاشی و ...همچنین دانشگاه آزاد میبد،
خیلی از دانشجویان یا توریست ها برای
دیدن روستا می آیند ولی تا حاال ساکن غیر
زرتشتی نداشتیم.
پیچ جاده را می پیچد .حاال کور سوی
چراغی است و جاده شب پیش رو.
یادم می آید که یکی از دوستانم از اوایل
اسفند روز می شمرد برای تعطیلی عید و
آمدن به مزرعه کالنتر و با چه غروری می
گفت :آتش افروزی شب عید را ندیدی و
نمی دانی....
شاید سالی دیگر فرصتی باشد ...

2- na xā še xra, na hārδa kyōm-be vexra.
خره.
خره ،نه هارزَه کیوم-ب ِه ِو َ
 -2نه خا شه َ
یعنی :نه خودش میخورد ،نه میگذارد کسی دیگر بخورد [اگر خودش از امری سود
نمیبرد ،اجازه نمیدهد دیگران هم سود ببرند].

3-xaši-ye kyōm-be na še di.

 -3خَ شی-ی ِه کیوم-به نه ِشه دی.
یعنی :خوشی [و سعادت] کسی دیگر را نمیتواند ببیند [اشاره به افراد حسود و بدخواه].

کاش
عشقوالنه
زندگی کنیم
منوچهر باستانی

من حرف نزنم و بعدش یهویی بزرگ بشم
ببینم دیگه همه از دست این آدم بزرگا رفتن
اتریش چه خاکی تو سرم کنم .همین االن
جمعه ها وقتی میرم آدریان با بچه ها بازی
کنم یا میرم رستم باغ و مارکار هیچ بچه ای
نیست باهام بازی کنه وقتی هم به بابام میگم
اون میگه خنگول ،همه رفتن دیگه کسی
نمونده .خوب من مگه چند تا دوست می
دارم که بزارم اونها هم برن .بابام میگه بچه
ها با مامان باباشون از دست این آدم گنده ها
که من نمیدونم کی هستند در رفته می باشند.
چه وقت هایی عصباني مي شي؟
هروقت می بینم که آدم بزرگا فقط فکر
خودشون و همین االنشونم هستند و اصال
یادشون نیست ما بچه ها هم قرار می باشد
فردا بزرگ شده باشیم و اینجا زندگی کنیم.
هی میخوان کارای بد بد کنند که خودشون
سود کنند ولی فکر این نیستند خوب ما بچه
ها هم آدم می باشیم .
وقتی عصبانی می شی ،چه كار مي
كني؟
اون اول ها زودی بهشون می گفتم ولی
بعدش هی می زدند تو سرم و می گفتن  :به
تو چه مربوطی می دارد بهتر است تو ساکت
بشی .االن میام یواشکی واسه خودم می
نویسم بعدش می فرستم واسه خانم سردبیر
اون میخونه و هر دفعه میگه  :این شر و ورها
چیه می نویسی بعدش که می بینیم این هم
بهم ضدحال زده می فرستم واسه آقا نماینده
اون هم برمیداره هی باهاش ور میره و هرجور
خودش دوست داره درستش میکنه و به اسم
من یهویی چاپش میکنه .من نمیدونم چرا
همه با من این همه حال می کنند .
بگذريم  .كي ها شاد مي شي ؟
اون روزایی که می بینم خداجونم حال این
آدم بزرگا رو میگیره روزای خیلی باحالی
می باشد وکلی خوشحال می باشم .یه وقتایی
هم آقا نماینده میاد تو جبهه من و حال این
آدمای بی تربیت رو میگیره دوست می دارم.
روزایی که میرم مدرسه می بینم بدون اینکه
درس خونده باشم بهم نمره خوب می دهند
هم خیلی خوب می باشد .آخه مدرسه ما با
اینکه غیر انتفاعی نمی باشد ولی همه نمرات
ما یواشکی در سطح بسیار عالی می باشد.
مدرسه ما خیلی باحال می باشد .یک معلم در
مدرسه می داریم که اول سال بهمون گفتند
حساب درس می دهد ،بعدش یهو عالوه بر
حساب  ،سرکالس علوم هم اومد .روز بعد
می شود معلم ورزش  ،فرداش می بینی دارد
تاریخ درس می دهد کال تو مدرسه ما یکی
هست که همه درسی بلد می باشد .
باز که داری از اون حرفا می زنی
که نباید بزنی .فكر مي كني مردم
(خواننده ها) چقدر دوستتت دارند و

بهت چه نمره اي مي دهند ؟
برو بینیم بابا .مگه مردم من رو دوست دارند؟
تو فکر کردی من خنگول می باشم .هیشکی
منو دوست داشته نمی باشد اگه نمره من
دست این مردم بود که هنوز من کالس اول
می بودم .همه از دست من فراری می باشند و
هیشکی منو دوست داشته نمی باشد
ولي خيلي ها ازت تعريف مي
كنند،اصال پارس نامه را دوست دارند
چون تو مي نويسي؟
اینها همش الکی می باشد  .من خودم ختم
روزگار می باشم  .همینایی که میگن منو
دوست می دارند کافیه یک کمی از کارایی
که می کنند رو من ببینم و برای بقیه بنویسم
جیغ و دادشون هوا رفته می باشد .کال آدم
بزرگا تا وقتی تورو دوست می دارند که به
قول بابایم پا روی دمشون نزاری  .تا ببینند یه
جورایی داری بهشون حال میدی یهویی می
زنند تو سرت.
ای بابا ،همه كه بد نيستند؟
به خدا جونم قسم من آدم بزرگا رو دوست
می دارم ومی دونم کال همشون خوب می
باشند ولی نمی دونم چرا اون ها منو دوست
داشته نمی باشند .خوب تقصیر خودشان می
باشد  .همشون میگن ما آدمای خوبی هستیم و
فالنی بد می باشد ولی تا خودشون به مشکلی
می خورند از همه شاکی میشن و یادشون میره
که کی بودن و چی گفتن  .همین چیزای آدم
بزرگا باعث می باشد که من اصال روی حرف
هیچ کدومشون حساب باز نکنم .آدم بزرگا
خیلی عجیب باحال می باشند.
اگه جاي آقا نماينده بودي اولين
كاري كه مي كردي،چي بود؟
آخ جون من اگر جای آقا نماینده بودم اول به
خودم عیدی می دادم  .بعدش این پارس نامه
رو می کردم  100صفحه و همین آقا نماینده
االن رو می کردم مسئولش و می گفتم
زودی چاپش کن  .بعدش هرچی می نوشت
حذف می کردم می گفتم از اول بنویس  .تا
بفهمه نوشتن چقدر سخت می باشد  .ولی من
می دانم آقا نماینده بودن چقدر سخت می
باشد .هیچ وقت دوست نمی دارم آقا نماینده
شوم .بنده خدا اصال خواب و زندگی نمی
دارد .من اگر جای خانم آقا نماینده بودم یا
تو خونه راهش نمی دادم یا اگر راه می دادم
دیگه نمیزاشتم بره بیرون.
اگه جاي آقا انجمن بودي چي؟
آقا رئیس انجمن هم آدم خوبی می باشد
ولی کال من از دستش دیوونه شده می باشم.
اگر من جای اون بودم اول تو جلسه انجمن
یک دوربین مخفی میزاشتم تا از جلسشون
فیلمبرداری کنه بعدش این فیلم رو میزاشتم تا
همه برو بچ انجمن ببینند و کلی بخندن ببینند
چه بی تربیت بازی که موقع جلسه نمی کنن.

گفت و گو
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اینبار غافلگیرش کردیم .مدت ها
بود که می خواستیم با او حرف بزنیم
ولی در ثانیه ای او را گم می کردیم.
باالخره یکی از این روزها که از خانه
تکانی عید فرار کرده بود پیدایش
کردیم و انداختیمش توی رودر
بایستی  .نشست و نشستیم به حرف
زدن  .ما پرسیدیم و او گفت و گاه
آنگونه گفت که شرم سراپایمان را فرا
می گرفت .او راست می گفت،اگر
چه تلخ.
چرا به تو میگن نفهم؟
واسه اینکه فکر کنم آدمای عاقل تو این
دوره زمونه از این حرفایی که من می زنم
نمی زنند .چون می دونند این حرف ها هم
برای خودشون وهم برای دیگرون خطر می
دارد.
االن تو نفهم هستی یا خودت رو به
نفهمی زدی یا زیادی می فهمی؟
همه فکر می کنند من که هیچی بلکه بچه
کوچولوها هم نمی فهمند و واسه همین
هم آدم بزرگا جلوی ما هزار جور کار بی
تربیتی می کنند و فکر می کنند ما خنگول
می باشیم .خوب من دارم می بینم و می شنوم
بعدش میام به بقیه میگم.
این حرف.ها رو میگی که چی
بشه ؟
خوب من میگم که بقیه اشتباهشون رو
بفهمند  .آدم بزرگا هم خیلی از این چیزا رو
می فهمند ولی دوست دارند ساکت باشند
و همینجوری روزاشون بگذره .حاال فقط
کافیه ما بچه ها یک اشتباهی بکنیم اونوقت
کلی سر ما داد می زنند و به هرکی هم می
رسند میگن که ما چه کار کرده می باشیم.
اصال این آدم بزرگا هرچی واسه خودشون
نمیخوان رو تو سر ما می زنند .
حتما آدم بزرگا تجربه اي دارند
كه ترجيح مي دهند حرف نزنند و تو
هم باید حرفشونو گوش کنی .درست
نمیگم ؟
یعنی که چی حرف نزنم  .االن که حرف
میزنم میگن نفهم وای به حال اینکه ساکت
باشم  .خوب دوست دارم اونا فکر نکنند بچه
ها هیچی سرشون نمیشه .اصال حرف زدن
که کار بچه هاست و زیاد به عمل و اتفاقات
بعدش که فکر نمی کنند .مث اینه که من
مریض باشم ولی بستنی هم بخوام حرفم رو
میزنم حاال آدم بزرگا تجربه اینو دارند که
بستنی واسه آدم مریض خوب نیست  .خوب
به من چه  .من بستنی میخوام.
از كي شروع به حرف زدن و
نوشتن كردي؟
اون اول ها که به دنیا اومده بودم مامان وبابایم
هی می گفتن  :بگو مامان  ،بگو بابا  .تا من
شروع کردم به مامان و بابا گفتن ،هی بهم
گفتند بچه تو چقدر حرف میزنی  .دیگه از
اون به بعد ساکت شدم و شروع کردم به
نوشتن .وقتی می نویسم تا پارس نامه نیاد
دم خونمون نمی فهمند من چی نوشتم ،همه
چی خوبه ولی وقتی پارس نامه رو می خونند
دوباره هی دعوام می کنند.
خیلی دعوات می کنند ؟
هروقت من حرف می زنم حاال فرقی نمی
کنه در مورد کی باشه ،وقتی همه چیزا رو
می ریزم وسط ،یهویی دعوام می کنند  .من
نمی فهمم خوب چه کاریه؟ کارای خوب
خوب بکنید تا من هم یا چیزی نگم یا کارای
خوبتون رو بنویسم وبه همه بگم .
قبول داری زیاد سخت می گیری
و هی نق می زنی؟
یعنی شما هم میگین من هم حرف نزنم؟ اگه

من خیلی دوست می دارم یک روزی فیلم
جلسه انجمن توی سینماها نشون داده شود
به خداجونم قسم که پرفروش تر از کاله
قرمزی می باشد جلسات انجمن در حد تیم
ملی استاندارد می باشد.
اگه جاي سوسن جون بودي
چي ؟
من اگه جای سوسن جون بودم می نشستم
تو خونمون و هی سرمو تو زندگی دیگرون
نمی کردم  .من نمیدونم این سوسن جون
چه جوری با مامان من این همه رفیق می
باشد .همه از دست خواهرشوهرشون شاکی
می باشند ولی این دوتا خیلی عشقوالنه می
باشند.همه چیز تو خونه ما برعکس می باشد
لطفا با كلماتي كه مي گم جمله
بساز:
زندگي:کاشکی این آدم بزرگا بزارن ما
زندگیمون رو بکنیم
دوست داشتن :بابایم و مامانیم می گویند
قبل از اومدن من همدیگر رو دوست داشتن
جامعه زرتشتي:عمرا این جامعه زرتشتی
رو آقا اشوزرتشت قبول داشته باشه
خودكار سبز:بابایم از بس کار توی خونه
کرده می باشد ،سبزی که می بیند یهویی
بطور خودکار سبزی پاک می کند
كودك نفهم :مامانیم می گوید  :خداجون
با این کودک نفهم زندگیمون رو جهنم
کردی تا اون دنیا بهشت رو زیر پام بزاری؟
حال و روز كودك نفهم اين
روزها چه جوريه ؟
همین االن که از دست تو و این سواالتت،
حسابی قاطی ،پاتی می باشم ولی چون
نزدیک عید می باشد شما رو بخشیده می
باشم .کال نزدیک عید من خیلی خوشحال
می باشم
حرف حساب كودك نفهم چيه ؟
من از دست این آدم بزرگا عصبانی می باشم.
همش این آدما حرفایی می زنند که اصال
خودشون بهش عمل نمی کنند .هی میگن
اندیشه و گفتار و کردار نیک ولی اصال هیچ
کدومش رو رعایت نمی کنند .یک جایی
می بینی کلی حرفای بد به هم می زنند و
یا کارای بد بد می کنند وهیچ کسی هیچی
بهشون نمیگه ولی کافیه یک روز نبری
جلوی یکیشون ساندویچ همبرگر بخوری
کلی پشت بندش باید فحش بخوری که چرا
این کار رو کردی و هی میگن خدا سوسکت
میکنه و از این حرفا .کال همه حرفای این
آدم بزرگا الکی و به نفع خودشون می باشد .
كودك نفهم چه شعري رو زمزمه
مي كنه ؟
من شعر بنی آدم اعضای یک پیکرند
روخیلی دوست میدارم  ،ولی بابایم می
گوید  :آقا سعدی الکی می گوید « بنی آدم
رو اعصاب یکدیگرند».
حرف آخر؟
حرف آخر اینکه من کلی مشق میدارم و
هنوز هیچ کدوم رو ننوشته ام  .مامانیم اگه
بیاد و دعوام کنه بهش میگم تو اومدی
ونزاشتی مشقم رو بنویسم بعدش میاد دم
خونه تون وهرچی دیدی پای خودت .
حرف آخر واسه خوانندگان
نوشته هات ؟
من خیلی اونها رو دوست میدارم  .از خداجونم
میخوام که سال خوبی رو بهشون بده  .یک
مشته توش خوبی و خنده و سفر و عشق و حال
باشه  .کاشکی منو هم دوست داشته باشند و
وقتی پارس نامه میره دم خونشون زودی نیان
توش سبزی پاک کنند یا شیشه پاک کنند .
خوب این همه روزنامه دیگه می باشد برن
سراغ اونها  .تازه کاغذاشم بهتر می باشد.
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رقص ،در ایران زمین رونق زیادی داشت.
چنان که گویی پا به پای موسیقی پارسیان،
رقص نیز گام بر می داشت .رقص در نزد
پارسیان نماد پایکوبی ،شادی و سپاس از
خالقی بود که به ما نعمت و آرامش داده
است .زمانی که در سلوک و اندیشه عرفانی،
خلقت تنها بر پایه سرور و شادی است ،شادی
و پایکوبی بر قامت آدمی رواست .رقص های
عرفانی سوفیان ،رقص هایی است که جلوه
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رقص ،نمود سرور خواهی پارسیان
توریا

عبادت به خود می گیرند .در این اندیشه حتی
مرگ نیز اندوهی به همراه ندارد که سالک در
بارگاه او پایکوب عشقش شده:
میا بی دف به گور من زیارت 		
که در بزم خدا غمگین نشاید
رقص ،نمودی از سپاسگزاری از اهورا بوده
چنانکه در دربار شاهان ایران نیز ارج و قرب
زیادی داشت.گزنفون ،تاریخ نویس یونانی،
در «کوروش نامه» به دوران مادها گریزی زده
و از شاه پارسیان ،که همراه با دیگر خنیاگران
مشغول پایکوبی و رقص بوده نام برده.
همچنین در تاریخ شاهنشاهی هخامنشی نوشته
«اولمستد» آمده است :سالی یک بار در جشن
مهرگان فرمانروای هخامنشی می بایست
رقص پارسیانه کند ...که این رقص بازمانده
ای از رقص جنگی دوران پیش از هخامنشی
بوده است.
در دوران پیش از ساسانیان رقص در مراسم
مذهبی نیز با جلوه مذهبی کاربرد داشت .اما
در دوران ساسانیان رقص جنبه مذهبی خود

رامشگران در دربار مقام و موقعیت ممتازی
به دست آورده بودند  .شاهان ساسانی در
مراسم نوروز رقصندگانی از هند دعوت می
کردند که اینان با همکاری هنرمندان ایرانی
همبستگی ویزه ای میان رقص افسانه ای
هندیان با رقص های محلی ایران به وجود
آوردند .
سند مکتوب در مورد پایکوبی و حرکات
موزون ایرانیان پیش از اسالم  ،کتاب
«آثارالباقیه» ابوریحان بیرونی است .بیرونی
مراسم جشن سده ،نوروز و جشن آبریزگان
را شرح می دهد .او در بیشتر جشن هایی که
از آن نام می برد ،افروختن آتش های بزرگ،
پایکوبی دسته جمعی در کنار آتش را شرح
می دهد .
رقص در نزد پارسیان به همین شکل تکامل
یافت تا جلوه خاص و نمادین خود را در
نوروز ،این جشن کهن پارسیان ،تمام کرد.
رقص های نوروزی در اقوام و نواحی مختلف
ایران ،سبک ها و جلوه های خاص خود را
دارد .در این رقص های نمادین رگه هایی از

را از دست داد و از برخی از آیین ها جدا
شد .در این دوره آیین ها و رقص هایی که
با مراسم قومی و عیدها پیوستگی داشتند با
تغییراتی در میان اقوام ساکن فالت ایران باقی
ماندند .شاهان ساسانی به ویژه بهرام گور و
خسرو پرویز به موسیقی توجه ویژه داشتند و

همان رقص های خنیاگران دوران کهن ایرانی
به چشم می خورد .اقوام ایرانی بنابر مراسم
خاص خود و اعتقادهای قومی خود در نوروز
به رقص می پردازند.
در نواحی مختلف یکی از بارزترین مراسم
نوروز خوانی است .نوروز خوانان معموال»

موسیقی

پانزده روز پیش از فرا رسيدن عيد نوروز به
داخل روستاها مي آيند و با خواندن اشعار و
ترانه هاي محلي ،طليعه سال نو را به آنان مژده
مي دهند .نوروز خوانان چند نفر هستند كه
يك نفر اشعار را مي خواند ،يك نفر ساز مي
زند و نفر ديگر كه به آن كوله كش( باركش
) مي گويند به در خانه هاي مردم مي رود و به
رقص می پردازد.
در نواحی مازندران این رقص به شکل خاص
و زیبایی نمود دارد .جلوه این رقص چنان با
روح مردم اجین است که گویی تکه ای از
وجود آشنای هر ساله آنان است .خنیاگران
و نوروزخوانان با اشعاری خاص و زیبا می
رقصند و پای می کوبند .صاحبخانه نيز با
دادن پول ،شيريني ،گردو ،تخم مرغ و نخود

و كشمش از آنان پذيرايي مي كند .
در مناطق دیگر ایران نیز همچون خراسان،
نوروزخوانی رواج دارد .این رقص ها با
نوای دوتار ،سرنا و دهل انجام می شود که
با چوب و چرخش های خاص خود نمایان
می شود که نماد چرخش زمین و نوید آمدن
بهار است.
این نوع از رقص ها در نواحی کردستان با
تنوع بسیار بیشتری برقرار است .نوروز در
کردستان نمودی ویژه دارد  .رقص های
گروهی که بازو به بازوی هم و پایکوبان
انجام می شود هم نماد شادی ایرانیان است
و هم باعث همبستگی هرچه بیشتر مردمان
می شود .در حال شادی و سرور دستمالی بر
دست می رقصند و پای بر زمین می کوبند
که این خاک زرخیز خاک من است .شادم
که بر آن پای می نهم و تو ای دشمن! بنگر
که پای من سفت بر این خاک استوار است.
هر یک از حرکات رقص چه به صورت
نوروزخوانی و چه به صورت متداول معنای
ویژه دارد .هر چه هست نماد این رقص ها
یادآور شادی طلبی و سرور خواهی ایرانیان
بوده است که جهان می چرخد و در رقص
به یاد اوست و حال ما آدمیان به عشقش پای
می کوبیم.

سدره و کشتی را به درستی نشان مزدیسنا
خوانند که یک زرتشتی را از دیگران مشخص
میکند .اگر چه زرتشتی بودن به باور است
آن هم باور به پایههای منش زرتشتی از جمله
یکتایی آفریدگار هستی ،پیامبری اشوزرتشت
و اصولی همچون اندیشه نیک و گفتار نیک
و کردار نیک .اما سدره و کشتی نیز به همراه
مفاهیم با ارزشی که دارد پیمان زرتشتی بودن
است در عمل.
سدره پیراهنی است گشاد با آستین کوتاه
و بدون یقه که از پارچه سفید درست شده
است .واژه ای که در اوستا برای سدره آمده
(وهومنووستره) است که به معنی لباس نیک
اندیشی است و جامه ستایش اهورامزدا و به
منزله زره و جوشنی است که پوشنده را از شر
تمایالت نفسانی و صفات زشت حفظ می کند
و سفیدی سدره پاکی و سادگی اخالق است.
واژه کشتی در اوستا (ائیویاانگهن) آمده
است بندی است باریک که از ۷۲نخ از پشم
گوسفند درست شده که در هنگام بافت به
شش قسمت که هر یک دارای  ۱۲نخ است
تقسیم شده و به هم بافته می شود .گرههای
کشتی تجدید عهد و پیمان با اهورا مزدا است
در پایبندی به اصول زرتشتی.
قدمت سدره و کشتی ،بیشک به درازنای
تاریخ کیش زرتشتی است و در اکثر نوشته و
یادگارهای دینی باقیمانده ،از این سنت نام برده
شده است در شاهنامه نیز آمده شاهگشتاسب
که برای گسترش دین زرتشتی به سیستان
میرود ،رستم دستان کیش زرتشتی را از او
پذیرفته و به سنت زرتشتیان کشتی نو میکند.
سدره پوش شدن نوجوانان یک باور مهم
زرتشتی را نیز به همراه دارد و آن فلسفه اختیار
و آزادی در انتخاب دین است .همانگونه که
اشوزرتشت در هات  30بند  2بیان فرموده
یک بهدین باید آگاهانه و با شناخت ،دین

بایسته ای که هر زرتشتی باید
همراه داشته باشد
موبدیار فریبا مالی

زرتشتی را قبول
نماید به عبارتی
یک زرتشتی زاده
زرتشتی نیست تا
زمانی که به بلوغ
فکری رسیده و
بتواند خود شخصا
دین خویش را
برگزیند و در این
زمان است که در
مراسم سدرهپوشی
در مقابل موبد
پیمان دینی بسته و
به جمع بستهکشتیان
میپیوندد.
بعد مهم دیگر سدرهپوشی بعد اجتماعی آن
است که به همازوری و همبستگی جامعه
بهدینان میانجامد که همین امر در طول تاریخ
شاید مهمترین نقش را در پایداری جامعه
زرتشتی در مقابل نامالیمات و طوفان های
سهمگین داشته است.
چنانکه در کتاب سددرکه از نوشتههای زند
و پازند و متعلق به حدود قرون سوم و چهارم
هجری است ،در این مورد این چنین آمده
است:
«بر همه بهدينان ،زنان و مردان بايسته است
كشتي به ميان بندند چه ،كشتي كمر بندگي و
فرمانبرداري از خداي بزرگ است .هر بهدین تا
كشتي در ميان دارد هر كار و كرفه كه در هفت

كشور زمين كنند او
نيز هم بهر ه آن باشد
و مانند اين است كه
با همهاشوان ،همزور
و همنيرو ميشود.
و اين كشتي از بهر
آن نهادهاندكه اگر
كسي در كشمير
يا ايران ويج ياگنگ
دژ يا ورجمكرد
كرفه كند با آنان
همازور نميتوانيم
شد مگر با كشتي
بستن .پس ما و
ايشان بايد كشتي
بر ميان بنديم تا همبند و همكرفه يكديگر
باشيم .هر كسي کشتي ندارد هيچ كرفه از
بسته كشتيان بدو نرسد مگر پاداش همان
كارهاي خوبي كه خودش ميكند .پس
بايد مردم هيچگاه كشتي از ميان باز نكنند
تا پيوسته كرفه بهدينان به آنها برسد .آن
چهار گره كه بر كشتي زنند از بهر آنست كه
چهار گواهي ميدهد .گره نخست آنست كه
گواهي ميدهد به هستي و يگانگي و پاكي و
بيهمتايي ايزد بيفزا.
دوم گره آنست گواهي ميدهدكه دين
مزديسني گفتار ايزدي است.
سوم گره آنست كه گواهي ميدهد به
وخشوري و پيامآوري زرتشت اسپنتمان.

بیشتر بیندیشیم
مهرانگیز شهرزادی

کتاب اوستا در جاهای همگانی بهداشتی
است؟
(موبد اردشیر آذرگشسب در کتاب آیین
سدره پوشی ص  24نوشته اند ،کشتی را به
سر و چشم نهاده )...
 -2همانگونه که در اوستا آمده یکی از
دستورهای ما پوشش سر است.
«نام ایزد واجیم ،منش خوب داریم ،همگی
سروا پوشیم ،همگی نماژ وکریم به دادار
اورمزد  »....در مورد بانوان سخنی نیست
ولی آقایان در جایی که کاله هست آن را بر
سر می گذارند ،اما اگر نباشد ،بدون پوشش
سر شرکت می کنند که جدا از گوش دادن
به اوستا 21 ،یتا اهو و  13اشم وهو نیز می
خوانند ،پیشنهاد این است که هر بانویی با
دوختن یا خریدن کاله سپید پارچه ای برای
همسر یا پسر خود ،از آنها بخواهد که آن را
در جیب داشته و در مراسم بر سر بگذارد
که بهداشتی نیز باشد( .به دلیل شرایط ویژه،
مراسم پرسه از این امر جداست) .پوشش سر
برای بانوان در مراسم درگذشتگان ،سفید
یک دست است .زیرا رنگ سفید نماد پاکی
و دوستی و آرامش است که این هماهنگی و
یک رنگ بودن روسری نشان دهنده همدلی
و همدردی با بستگان درگذشته است.
 -3هنگامی که موبد اوستا می خواند،
در بخش هایی از نیایش ،همکیشان با او
هماهنگ شده و با دست حرکات یکسانی
را انجام می دهند .مانند آفرینامه ،همازوربیم،
شکست اهریمن و  ...همچنین باال نگه داشتن

دست ها هنگام اوستای برساد .برخی خود را
ازدیگران جدا دانسته و با گروه همراه نمی
شوند .جدا از « آفرینامه  ...و دست های
برافراشته» که مفهوم آن را گفته و نوشته
اند .بیشترین باور این است که این حرکات
برای تمرکز حواس و گوش دادن و هم بهره
شدن با اوستای موبد و بهره گیری از انرژی
و نیروی نیایش همگانی است .از آن گذشته
آیا هماهنگ بودن زیباتر نییست؟
 -4بهتر است هنگام رفت و آمد به سالن
پرسه ،با نگاه کردن و تکان دادن سر با
بستگان شخص درگذشته ابراز همدردی
نماییم و خدابیامرزی دهیم .شوربختانه
برخی از همکیشان با پیروی از آداب و
رسوم غیرهمکیش ،جلو رفته و با بغل کردن
و بوسیدن ،به ویژه پس از سخنرانی که
بسیاری در حال رفتن هستند ،مانع دیدن و
سپاسگزاری میزبان از دیگران می شوند که
کاری نادرست و خودخواهانه است.
 -5موبدان بزرگ در مورد خودداری از
تشریفات و کارهای بیهوده سفارش های
الزم را کرده اند و راه چاره را نشان داده اند
برای نمونه :دهش هزینه تاج گل به آرامگاه یا
انجمن و سازمانی ،یا ننهادن میوه روی سنگ
مزار که ناسپاسی به داده های پروردگار و
موجب آلودگی محیط زیست می شود.
خوشبختانه خانواده دهشمندی که به نامگانه
درگذشته شان ،جایگاهی در آرامگاه ساخته
اند که جای نهادن میوه و بوی خوش است.
(چنانچه می خواهید میوه بر سر مزار بریده

شود ،چه بهتر پیش از ترک محل آن را به
جایگاه میوه ببرید)
کسی کش خرد باشد آموزگار
نگهدارش گردش روزگار
 -6زمانی که پدران و مادران ما در یک ده یا
محله زندگی می کردند ،پس از درگذشت
کسی ،آشنایان و همسایگان برای همدلی و
همیاری در برگزاری مراسم آیینی ،بازماندگان
را تنها نگذاشته و به فراخور حال خویش،
دستاورد کشاورزی یا تولید خانگی خود
مانند ،میوه ،آرد ،سرکه ،تخم مرغ و  ...را به
منزل ایشان می بردند و پس از پخت و پز همه
بهره مند می شدند .از آنجایی که درگذشت،
رویدادی پیش بینی نشده است تا سی روزه،
برای مراسم سفره پهن نمی شود ،سی روزه
هم بیشتر در سالن همگانی برگزار می شود.
آیا بردن گل یا مواد غذایی الزم است؟
 -7یکی از بهترین و شایسته ترین جشن های
جهان ،نوروز است و هنگام دید و بازدید،
البته از دلجویی و دیدار کسانی که عزیزی را
از دست داده اند نباید غافل بود ولی به دلیل
نبودن جای کافی در آپارتمان های امروزی،
نخستین روز سال برای بازماندگانی که می
خواهند «جاسبز باد» را در منزل برگزارکنند،
نگران کننده است .موبدان بزرگ بارها
گفته و نوشته اند که این «جاسبز باد» ویژه
نزدیکانی است که سالهای پیش هم به آن
خانه رفته اند.
و سخن آخر اینکه :فراموش نکنیم اندیشه
نیک و باور و نیت خردمندانه گذشتگان ما از
پایه ریزی این سنتها ،با هم بودن در شادی ها
و غم ها و همازوری بوده ،پس کاری نکنیم
که صفا و یکرنگی از بین رفته ،رودربایستی و
دردسر و چشم و هم چشمی ،جایگزین شود.

فرهنگ
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نوشته زیر به قلم دختر شادروان موبد
موبدان رستم شهرزادی است که
یادآوری چند نکته را الزم دانسته اند:
«کسی که دانا و خردمند است با منش نیک
خود ،حقیقت را دریافت کرده و با نیروی
مینوی و گفتار و کردار نیک خود ،از آیین
راستی پشتیبانی می کند »....
بخشی از یسنا  31بند 22
سنت های ما زرتشتیان برگرفته از آموزش
های اشوزرتشت و باورهای دینی است که
پشت هر یک از آنها اندیشه زیبا و خردمندانه
ای نهفته است.
سنت و آداب و رسوم می تواند با پیشرفت
دانش و جلو رفتن زمان و جابجا شدن مکان
زندگی ،دگرگونی هایی پیدا کند ولی
همواره باید از پایه های دین پیروی نماید.
برگزاری مراسم شماری از جشن ها که بر
دوش سازمان ها و انجمن هاست مورد سخن
ما نیست ولی درباره بجا آوردن مراسمی
مانند نوروز ،شب چله ،سدره پوشی .... ،تا
در گذشت و سال های پس از آن بهتر است
که خیر و صالح همگان را در نظر گرفته و
کارها را درست و ساده انجام دهیم که در
توان همه و شایسته پیروان اشوزرتشت ،این
پیامبر و آموزگار راستین باشد.
به فرمان زرتشت آموزگار
شویم اندر این راه و سازیم کار
 -1در ادبیات ما بر سر و چشم نهادن چیزی
یا گفته ای نشان احترام است «قدم میهمان،
گفته بزرگان ،کتاب مقدس »... ،گاهی دیده
می شود کسانی در جاهای همگانی سپند
(مقدس) پیش از خواندن یا در پایان نیایش،
کتاب اوستا را می بوسند.
آیا فکر می کنید بوسیدن و بر لب نهادن

سدره و کشتی

چهارم گره آنست از رو يه راستي و باور
درست آماده ميشود اينكه به نيكي انديشد،
نيك گويد ،نيكي كند و از همه پندارهاي
ديگر دوري جسته گواهي دهد به اينكه دين
پاك به اين است كه من بدان ايستادهام(».سد
در « ١٠٠در» ،ترجمه از پهلوي به پارسي،
با بررسيها و يادداشتهاي  :سرگرد.
اورنگ،ص)٤٢-٤١
مرحوم مانکجی زمانی که به نیت خدمت به
زرتشتیان ایران به این سرزمین آمد آگاه شد
که سنت سدرهپوشی به دالیل مختلف از
جمله فشارهای زیادی که به جامعه زرتشتی
آمده تنها در خانوادههای موبدان به صورت
کامل باقی مانده و در طبقه عامه در حال کم
رنگ شدن است به همین دلیل با بهرهگرفتن از
پارسیان خدمات زیادی را به زند ه کردن این
فرهنگ در بین مردم نمود .اما در این راه سنت
سدرهپوشی از یک مراسم دینی و روحانی
که در عین سادگی ،بار مسوولیت باالیی را
داشت کمی فاصله گرفت و متاسفانه این روند
تا امروز نیز ادامه دارد.
اصل سدرهپوش شدن بر این است که یک
بهدین از زمانی که سدرهپوش میشود این
جوهر ه دینی را از خود دور ندارد و تنها در
این صورت است که در طول زندگی پایبندی
خود را به اصول دین زرتشتی که تمام آن
اصول اخالقی است حفظ خواهد نمود.
اگر چه در چند سال اخیر با برگزاری
سدرهپوشی های همگانی در مدارس و شهرها
شاهد نزدیک شدن به همازوری و باورهای
پایهای این سنت هستیم ولی همچنان این
پرسش باقی است در خانهای که پدر و مادر
کشتی را با خود نداشته و نو نمیکنند چگونه
باید توقع داشته باشیم که فرزند نوجوانی که
تازه سدره پوش شده بتواند این اصل دین خود
را حفظ نماید؟
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تهمينه ،خورشيدبانو را كشان كشان به خانه خودش برد و وقتي داشت او را به داخل هل مي داد
خوب اطرافش را نگاه كرد .وقتي دید کسی نیست خودش هم داخل شد .خانه مانند بقيه خانه ها
قديمي بود .دو»پسكم» داشت و يك درخت انار كنار شير آب وسط حياط .تمام كيچه و جلوي
در را آبپاشي كرده بودند و يك زيلوي نمدي كهنه هم جلوي پسكم نزديك كيچه پهن بود.
خورشيدبانو بي اختيار روي زيلو نشست .زن ميانسال از آشپزخانه يك كتري سياه آورد و داخل يك
قوري چيني دود گرفته آب جوش ريخت و آن را به آشپزخانه برد و برگشت روي زيلو نشست.
خورشيدبانو منتظر بود و خسته ،حتي نمي دانست از آن زن چگونه بپرسد كه چرا با او اينطور
رفتار مي كند؟
آن زن همانطور كه سرش پايين بود شروع به صحبت كرد:
 بجه مي زايي؟!خورشيدبانو اخم كرد و جوابش را نداد .آن زن هم حوصله نداشت ،پس ادامه داد:
 تو خانواده شوهرت را خوب مي شناسي؟!خورشيدبانو شانه هايش را باال انداخت ،زن ادامه داد:
 مي دوني خداداد قبال زن داشته؟خورشيدبانو از تعجب نزديك بود فريادي بزند که دست بر دهان گذاشت ،سرش داغ شد ،نفس
هايش تند شد .بيخود به همراه آن زن آمده بود و به حرف هايش گوش كرده بود .نيم خيز شد
كه بلند شود ،با خودش گفت»:شايد با فاميل شوهرش دشمن است از كجا بفهمد كه او راست
مي گوبد؟!»
تهمينه نگذاشت بلند شود و با تحكم گفت:
 تا حرف هام را گوش ندي نميگذارم بري ...من تهمينه نيستم اگه بزارم بري!تهمينه كه بود؟ او را به درستي نمي شناخت ،يكي دوبار بیشتر او را نديده بود و غير از اين نبود كه
بدون در نظر گرفتن احوال و بارداري او اينگونه او را آزار داده بود.
تهمينه بلندشد ،از سر طاقچه توي يك كاسه دو عدد ليوان شيشه اي برداشت و روي زيلو گذاشت.
بعد از داخل آشپزخانه با قوري و كتري برگشت و چاي در ليوان ريخت و يك تكه نبات در چاي
خورشيدبانو انداخت .بیقرار بود ،خورشيدبانو را خوب ورانداز كرد و ادامه داد:
 خوب ،اونا گشتن ،يه آدم غريب و اهل شهر پيدا كردن كه اونا را نشناسه .حتي از اقوام دور يامردم روستا هم زن نگرفتن چون همه قضيه زن گرفتن خداداد را مي دونن .مثل اينكه تو اينجا با
كسي رفت و آمد نداري چون هيچی نمي دوني .بعد هم گفت:
زن خداد اسمش فرخنده بود و از خانواده خوب و پولدار اين ده ،اما چون مشكل داشت بعد از
چند سال كه هر روز دعوا داشتند ،مجبور به جدايي شد و حاال گشتن و تو را براي خداداد گرفتن.
خورشيدبانو داشت فكر مي كرد كه چقدر اين زن بد دهن و بي مالحظه است و ترجيح داد بلند
شود اما از روي ادب خواست چايش را بنوشد تا به تهمينه خانم بر نخورد ولی آن زن در حالي
كه با خودش حرف مي زد ،گفت:
 بچه بيچاره من! شوهرش به اين راحتي زن گرفت اما دختر بيچاره من مجبور شد با برادرش بهشهر بره و اونجا زندگي كنه.
خورشيدبانو چاي را زمين گذاشت ،حاال همه چيز را فهميده بود .قبل از اينكه از دست خداداد
و خانواده اش دلگير شود مي بايست هر چه سريعتر از آن خانه بيرون مي رفت .اين بهترين كار
در آن لحظه بود.
لحظه ديدار دوست موقع شادي است ،غم ها را براي بعد بگذار ...
خورشيدبانو دلش نمي خواست از پروين دور شود .او را محكم بغل گرفته بود و سيماي كوچك
با شيرين زباني ،مدام او را صدا مي كرد كه دست پروين به شكم خورشيدبانو خورد و با خوشحالي
و بوسه اي ديگر تبريك گفت.
اشك از گوشه چشم هايش روان شد .با آنكه از خورشيدبانو توقع داشت زودتر به او سر می زد
ولي به او حق داد.
خورشيدبانو روي صندلي توي حياط نشست و چمدانش را زمين گذاشت .هواي اسفندماه،
نزديك نوروز ،اما باد سردی می وزید .پروين دست دوستش را گرفت و او را به داخل برد و
گفت:
 چرا به من خبر ندادي ،اقال تهيه مي ديدم راضي به زحمت نبودم ،هميشه برات زحمت داشتم.چشم ها و لب هاي خورشيدبانو از اشك و خنده لبريز بودند.
شب كه بچه ها خوابيدند،خورشيدبانو سرش را بر شانه هاي دوستش گذاشت و وقتي ماه شب

داســــتــان

سهراب زير بارش برف ،در هاله اي از سفيدي با شانه هاي خميده و صورتي كه
معلوم بود بسيار غمگين است ،داشت به پنجره اي كه خورشيدبانو پشت آن نشسته
بود نگاه مي كرد .بعد هم مردي آمد و با هم سوار آمبوالنس شدند.
خورشیدبانو پالتویش را پوشيد و چترش را برداشت و آهسته حياط بيمارستان
را به طرف در طي كرد .صداي كسي آمد ،صدا آشنا بود ،رويش را برگرداند،
شوهرش ،خداداد داشت به طرف او مي دويد.
خورشيدبانو سرش را به گوش خداداد نزديك كرد و آهسته گفت:
 دلت مي خواست يك دختر كوچك در بغل داشتي؟خداداد اول متوجه نشد اما وقتي خوب حرف هاي خورشيدبانو را تجزيه و
تحليل كرد ايستاد و چشم هايش را به خورشيدبانو دوخت و پرسيد:
 خورشيدبانو راستش را بگو ،مهمان نا خوانده داريم؟خورشيدبانو با سر جواب مثبت داد .
خورشیدبانو به طرف خانه راه افتاد .راه نسبتا طوالني بود .وسط كوچه در يكي از
خانه هايي كه از جلويش مي رفت باز شد و زن ميانسالي از ميان در صدايش كرد:
 نام شوهرت خداداد است؟خورشيدبانو ايستاد ،زن داشت او را برانداز مي كرد ،جواب داد:
 بله خانم! و سكوت كرد تا حرفي بشنود .زن چيزي نگفت ،پر مكنايش را جمعكرد و آمد در را ببندد اما انگار پشيمان شد و گفت:
مي خواستم چيزي ازت بپرسم اما باشه بعد.
زن پوزخندي زد و بي تعارف در را بست.
خورشيدبانو تعجب كرد اما نه خيلي زياد چون از اين زنها كه مي پرسند كي
هستي و كجا زندگي مي كني زياد ديده بود ،براي همین سوال و پرسش آن زن
که نامش تهمینه بود هم برایش بي اهميت بود ولي نمي دانست که همین شاید
بتواند مشکل بزرگی را برای زندگیش پیش بیاورد.
خداداد از موقع مهر ايزد كه رفته بود ديگر نيامده بود ،فقط با چند نفر از اهالي
كه گاهي به شهر مي رفتند ،پيغام مي فرستاد و احوالپرسي مي كرد .شوهرش
گفته بود كه سال آينده كارخانه را رها مي كند و به روستا مي آيد كه كشاورزي
كند .خورشيدبانو در اين شرايط نمي دانست چه كند و تصميم درست كدام
است ؟
يكي از روزهاي اسفند ماه ،نزديك غروب از كشيك بيمارستان بر مي گشت .سر
كوچه كه رسيد ايستاد تا خستگي رفع كند كه دستي بازويش را گرفت .او تهمینه
همان خانم ميانسال بود.
پانزدهم از پنجره سرك كشيد،

پروين همه چيز را مي دانست....

خورشيدبانو خوابش نمي برد .هرچه اين پهلو و آن پهلو مي گشت فايده نداشت ،خواب از سرش
پريده بود .پروين كنار رختخواب سيما و پهلوي او خوابيده بود ،مي خواست طبق عادت در
رختخوابش بنشيند اما شايد آنها بيدار مي شدند.
اضطرابش از وقتي آن حرف ها را از دهان آن زن شنيده بود چند برابر شده بودند .يك هفته بعد از
آن در خانه مادر شوهرش آنقدر سخت گذشت كه با وجود مخالفت رييس بيمارستان با التماس
درخواست مرخصي كرده بود .سه هفته وقت داشت تا بتواند تصميمش را بگيرد و يك هفته آن
بدون هيچ اتفاقي گذشته بود.
پروين عزيزش هم از وقتي قضايا را شنيده بود انگار از او خجالت مي كشيد ،طفره مي رفت و
مدام سرش به جايي گرم كار بود.
چشم هايش به سقف دوخته شده بود ،بايد كاري مي كرد .خانه اش را بدون اجازه او اجاره داده
بودند و حتي پول اجاره به كجا مي رفت معلوم نبود .مي خواست زودتر برود خانه خودش و حتي
تا فردا هم صبر نداشت....
زندگي او را به كجا مي برد؟ آرامشي كه سال ها به دنبالش مي گشت چه شده بود؟ سرش را
باال گرفت:
 خدايا! كمكم كن...بچه اش تكان خورد .احساسي غريب از سر شوق به او دست داد .دستش را روي شكمش
گذاشت و خنديد...آرام بلند شد .پروين صدایش كرد.
 پروين! بيدارت كردم؟ بيدار بودم!بلند شد و دست خورشيدبانو را گرفت و به آشپزخانه برد و آنجا روي همان چهارپايه هاي چوبي
نشستند .پروين دست هاي خورشيدبانو را گرفت و بي مقدمه گفت:
 از وقتي موضوع شوهرت را شنيدم خواب راحت ازم گرفته شده.خورشيدبانو اخم كرد:
 چرا؟! كاش برات تعريف نكرده بودم ،اما اگه نمي گفتم دلم مي پوسيد.پروين گفت:
 من توی اين جريان خودم را مقصر ميدونم .من اين كار را كردم .اما خودت مي دوني که نیتمخير بود.
خورشيدبانو دست ها و صورت پروين را بوسيد.
 من از تو راضي ام .تو پيشنهاد دادي و من خودم هم راضي بودم .تازه مطمئنم قضيه اون طوریکه اون زن تعريف كرد نبوده .اون حرفاي خودش را زده و من بايد به حرف خداداد را هم بشنوم
فقط موندم چطوري اين موضوع را بگم تا به كسي بر نخوره.
پروين يك ليوان آب به دست خورشيدبانو داد و گفت:
 -آب نطلبيده مراده...بخور.
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همش سقفش به دورم هی میچرخـه
		
میرم بیرون میشینم پیش بـابـــــــــام
		
مامان چایی میاره با کمی قنـــــــــد
		
شدی مردی فهیم ای نازگل مـــــن
		
تموم دختـرا هستن خاطرخــــــوات
		
دایی کامی یهو از در میاد تـــــــــو
		
بدنبالش سوسن جون با کمی نــــاز
		
منم سوسن جون و این دایی کــامی
		
چقدر الغر شدی وای من بمیـــــرم
		
شدم گیجگول و قلبم میزنه بــــــــد
		
ندارم من به یاد فامیلی اینجــــــــور
		
شده تحویل سال و وقت عیـــــــده
		
سوسن جون پاکت عیدی به دستش
		
یکی زنگ میزنه پشت سر هــــــــم
		
میدونم خسته ای بنشین سرجـــــات
		
ببیـن کــی اومـده اینجـا خدایـــــــا
		
دارم ذوق مرگ میشم ،هی کف می ریزم
خانـم سردبیـر بـا نـی نی ش اومــــد
		
تو دستش  ،جعبۀ شیرینــــــــی داره
		
میگه  :شرمنده  ،قیچی رو بوسیـــدم
		
ببخش من رو ،تو خوبی ،تو بزرگـی
		
یکی می زنگه  ،ای وای دیگه بســـه
		
هنوزتـا سیزده عیـد خیلی راهـــــــه
		
ببین کی اومده ! آقـای مجـــــــلس
برام عیدی آورده  ،کیسۀ پــــــــول
میگه  :زجری کشیدی تو  ،در این ره
		
چرا هول کرده و اینبار نگفتـــــــش
		
یهوازدر میریزن توی خونــــــــــــه
		
بابا خسته شدم  ،میخوام بخوابــــــم
		
آویـزونـم شدن  ،ماننـد گیـــــــــره
به من میگن  :تو حرفات خیلی خوبه
		
به تو قول می دهیم با هم بمونیـــــم
		
ببخش مارو اگرکوتاهی کردیــــــم
		
به فکر هستیم واسه برنامه ریــــــزی
		
منم میگم به یــــکی  :این وسط تو
میاریم ما زچین  ،تمساح و لک لک
		
می کاریم یک درخت سرو خوشگل
		
اینـا حرفــــــــای اون مسئـول پیـره
		
میگه همکیش ما  ،جاش تو دل ماست
		
یــــکی داد میزنـه  :آقــــای استــاد
		
یـــــهو از گـوشــــۀ دنـج اتـاقــــم
		
میــخوام با تو بــگم حرفی حسابــی
		
بیا بـاهم بسازیـم خــــــــاطرات رو
		
یکی با توپ بسکتبــــــــــال نشسته
		
میــــــخوام پیغام بـــدم تا تو بدونی
		
یهو یک مشته همکیش عــرق خور
		
میگن ما پاکیم و الکل نداریــــــــم
		
نمی گیریم دیگه مخ رو به بـــــازی
همه ریختیــم بدور ابــــــزار الـکل		
		
خدا کف کرده ام از این خوشیـــها
		
دارم حال میکنم با عیــــــد امســال
		
اصن حـــاال که هستن تــو کف من
		
بـــــرام بنویسه امسال مشـــق عیـدم
		
چشـــام بـاز میشه و سرگیــجه دارم
		
میــگه  :از کــارو بـار انداختی مارو
		
آقـا دکتـــر میــــاد بــــاال سـر مـن

مامان کاردک به دست رفته تو یخچـال
عجب رسمیست همه داغون و بی حال
به رفتم تو حموم درها رو بستـــــــم
ببین از عطر وایتکس گیج و مستـــم
همون سمتی که سنگ پا و لیـفـــــــه
نمیدونـــم چـرا دستــــم ضعیفــــــه
تـــو فـــکر معجــزه ام امــا محالـــه
خداجونـــم مث خــواب و خیالــــه
اونم میگه به من که خیلی آقـــــــام
میگه چشم امیدش هست به دستــــام
پیچیده اسم تـو در کوی و بــــــرزن
تـوهستی مـرد رویـاها ،واســـــه زن
همون چترباز معروف  ،فـرد پـــر رو
به من میگه چطوری مرد خوشـــــرو
شدیم اسپانسرت ای مرد نــــــــامی
برات پختم غذا  ،کوکو و شــــــامی
از اون روز تولــــد تـــا به این قــــد
نبوده مهربــون بـــابـــا تا این حـــد
مامان لبخند به لب هی بوسه میـــــده
خداجون این کارا از اون بعــــــــیده
بـابـام بـا مهربونی میگه بــــــــــــازم
سه سوت باز میکنه در رو به یکـــدم
نمیدونـم بیـدارم یـا تـو رویـــــــــــا
منـو امسـال بهشتـی کـردی آیـــــا ؟
همون نی نی که چند ماه پیش در اومد
تو انگاری واسه عذرخواهی اومـــــد
دیگه رو مطلبت سانسور نمیــــــــدم
تو این دنیا کسی چون تو ندیـــــــدم
چرا امروز شدم  ،من غرق بوســـــــه
آخه امروز همه  ،میرن به پُرســـــــــه
همون آقا که بودجه میده فِـس فِـس
خداجون َ ،کنده ام من مویی از خـرس
شــدم مدیــــون تو  ،ایواهلل  ،بــه بــه
همون اول  ،کالم خشنئوتـــــــــــره
تمـوم دشمنـانـم بی بهـونــــــــــــــه
شدم از دست این مردم دیوونـــــــــه
رئیـس انجمن  ،هیئـت مـدیـــــــــره
ببین همدل شدیم  ،با اینکه دیــــــره
هنوز  ،اول راهیم و جوونیـــــــــــــم
تو سرسبزی و ما عین خزونیــــــــــم
برآورد هزینه  ،بودجه ریــــــــــــزی
نمیـــزاری و دائم کــرم میریــــــزی
دوجین جوجه خروس و غاز و اردک
میخوایم از نو بسازیم پیر چک چک
که اون گوشه  ،داره قربـونـم میــــره
همونی که زغیـره پـول می گیــــــره
من کوچک رو انگار بردی از یــــاد
شــــدم مـرد شهیـر قـاســم آبــــــاد
ببیـن آبـاد کــردم یک خــرابــــــی
کنار سنگ و سیمان  ،جوی آبــــــی
میگه هستم وکیل چند تا دستـــــــــه
شدیم از اختالفات زار و خستـــــــــه
میریــــزن دور من عیــــن آدم خور
بـــزار باشیم کنارت  ،شاد و دم خور
میخوام باشی تو از ما خیلی راضــــی
دیگه مثبت می بینیــــم کشف رازی
از این لوتـــی گــری  ،مــردونگیهــا
دیگه راحت شدیم از اون بدیهـــــــا
میگم مامــان بگیــــــره واسه من زن
یهو جیـــغ میکشـــم از درد ســـوزن
شـدم خنگــــول وبـابـا در کنـــــارم
شـده شیـرینـــی عیـد زهـرمـــــــارم
میگیــــره نبضمو از روی پیـــــرهن

خـدارو شـکر که برگشتـی پیش من
میگه :خسته شدم  ،چی بود خدا داد؟
چه جور میشه تو رو زود پس فرستاد؟
منو می بینه میـگه  :اینـکه زنـده ست
واسه اهـدای عضوش مشتری هسـت
همه ماننـد مـار ،خـوش خط وخالنـد
ولی درخـواب به پیـش من می نالنـد
بهم هی ماچ میدن و گیج و خوشحال
بهـم میـگن که امسـال  ،به ز پـارسال
توفکر کردی که من ،هستم یه بیکار
دوصد رحـمت به اون انسانـه درغـار
مقــام و پــول شــده اصـل نــوشتــه
تـو ایـن دنیـا نـداری یـک فرشـتـه ؟
بیـــا تغییــر بـده ایـن روزگـــــــارو
سه سوت نزدیـک بکن دلهـای مارو
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آخـــــــر

آن روزها در محله ما دبستان دولتي تاسيس شده
بود و در محله مجاور دبستان وابسته به انجمن
كم كم داشت رونق خود را از دست مي داد
و مردم بچه هاي خود را به مدارس دولتي مي
فرستادند .گويا اين مدارس دولتي ،ملتي را هم
در برهه هاي مختلف بر سر چند راهی قرار داده
است .گاهی سير نزولي داشته و گاهی صعودي.
در آن زمان نیز در بورس قرار گرفت و با اینکه
محله ما از نظر امكانات مثل انجمن و حمام فقير
تر بود ولي اين دبستان دولتي ،پاي بچه ها را به
اين محل كشاند.
به هر صورت اولين معلم زرتشتي هم بعد از
استخدام در آموزش و پرورش ،معلم مدرسه ما
شد و از بخت بلند من ايشان در بدو ورود معلم
كالس پنجم ،که من در آن درس می خواندم،
شد .ایشان بعد از ديپلم رفته بود سربازي و
با درجه افسري خدمت را به پايان برده بود.
قدش بلند و ورزيده بود .چهره مردانه و زيبایي
داشت .با صداي رسايش ،بچه ها از او حساب
مي بردند ،سالهاست كه از اين جهان رفته ولي
هميشه خاطره اش به عنوان كسي كه بيشترين
تاثير را بر من گذاشت در قلبم زنده است.
روانشاد كيخسرو خدادادي ،كه در ميانسالي از
جهان رفت ،معلمي با نظم و اخالق بود .دقيقه
اي بيكار نمي نشست و با انرژي زياد به درس،
مشق ،حساب و هندسه رسيدگي مي كرد و
مي پرسيد .آخر هفته دفترچه اي داشتيم كه در
آن دفتر گزارشي از نمره و اخالق ما را براي
والدين مي نوشت .همه وظيفه داشتيم آنرا
جمعه به امضا برسانيم و صبح شنبه عالوه بر
مرتب کردن ناخن دست و موي سر ،دفترچه
را هم به ایشان نشان دهیم .در دهه سي شايد
معلمان تحصيل كرده به اندازه امروز نبودند
ولي عشق به كار تدريس براي ما بچه ها یک
آرزو بود .خيال مي كرديم معلمان از كرات
ديگر به اين جهان آمده اند .فكر نمي كرديم
که آنها هم مانند ما ،پدرانشان كشاورزي ،بنایي
يا كارهاي ديگر انجام مي دهند .به راستي در
آن روزها معلمي شغل مهم و با ارزشي بود.
هر شب وظيفه داشتيم پنج صفحه مشق ريز
بنويسيم و سه خط درشت ،البته در دفتر رسم
الخط با مركب و قلم ني .هرچه فكر مي كنم
تناسبي بين پنج صفحه و سه خط پيدا نمي كنم
ولي به هر صورت تكليف بود.
یکی از آن سال ها ،دو روز مانده بود به عيد
نوروز تعطيل شديم .زیاد مشق نوشتن ،یک
رسم تعطیالت نوروز بود .بايد روز بعد از
سيزده فروردین 75 ،صفحه رونويسي و 45
خط درشت نوشته باشيم .با خود فكر كردم
اگر بخواهم هر روز خود را مشغول نوشتن
كنم به بازي نمي رسم .به دوستم شهريار گفتم:
تصميم دارم در اين دو روز همه مشق هايم را
بنويسم تا اينكه سيزده روز نوروز راحت باشم.
او گفت :كار دارد .شايد از اين تصميم ترسيد
يا در دلش به من خنديد .آن روز تا شب نوروز
به هر زحمتي بود مشق ها را نوشتم .كتاب و
دفتر را در دستمالي بستم و شاد و پر نشاط پاي
سفره اي نشستم كه رسيدن سال نو را نويد مي
داد .صبح اول سال نو همه لباس نو پوشيديم و
به درمهر رفتيم .دهموبد پير محل به ما بچه ها
هر كدام يك ريال عيدي داد .یادم می آید که
ديگر كسي به من عيدي نداد ولي بچه ها كه
عيدي مي گرفتند سكه هايشان را به رخ امثال
ما مي كشيدند.
در آن زمان ها یکی از بازی های نوروز تاب

بازی بود .همه مشغول بستن تاب در خانه
اي بوديم كه مخروبه نبود ولي كسي در آن
سكونت نداشت .طرز بستن آن بدين قرار
بود كه طناب را از سوراخ پنجره به پايين مي
انداختيم و سر ديگر طناب را حدود  2متر آن
طرف تر از سوراخ ديگر پنجره به پايين مي
انداختيم سپس پايين حدود يك متر و نيم باالتر
از زمين سر طناب را به هم گره مي زديم و اين
مي شد تاب!.
روزهاي ديگر سال نو نیز در كوچه پر از گرد
و خاك ،با توپي كه يكي از بچه ها خريده بود
فوتبال بازي مي كرديم ،توپي كه از دو قسمت
تويي و رویي درست شده بود .تويي توپ
داخل رویي قرار مي گرفت .از شكافي ،تویي
بدون باد داخل مي شود ،درست مثل شكاف
روي كفش ،بعدا با بند چرمي بسته مي شد.
اين قسمت توپ در برخورد با سر يا روی پاي
برهنه خيلي درد مي گرفت ،چون آن روزها
كفش براي بازي نداشتيم .از آن گذشته اگر
كسي مي خواست با كفش بازي كند ديگران
و مخصوصاً صاحب توپ مانع مي شد .چون
مي گفت :درزهاي توپ كه با نخ دوخته شده
باز مي شود و تویي توپ پنچر مي شود .ساعت
ها در خاك و خل دنبال توپ مي دويديم و به
هم گل مي زديم.
بزرگترها در ميداني كه پشت محله و بين دو
محله قرار داشت ،بعضي وقت ها عصرها گوي
و چفته بازي مي كردند .این بازی بدين صورت
بود كه گویي (توپي) كه از الستيك يا چرم
نازك شده در هم تنيده شده بود و به وسيله نخ
رويه آن بافته شده بود ،به وسيله چوبي كه زير
آن زده مي شد ،بازي آغاز مي شد .زننده توپ
اول با قرعه انتخاب مي شد ،بقيه روبروي او در
فاصله زيادي مي ايستادند .او توپ را مي زد و
اگر كسي توپ را مي گرفت جايش را با زننده
توپ عوض مي كرد .البته چند تا قانون ساده
ديگر هم داشت .
روزها سپري مي شد و ما سرگرم و مشغول.
گاهي كه به خانه مي رفتم ،مادرم با كاسه اي از
پالوده كه خودش نشاسته اش را از گندم گرفته
بود يا با كاسه اي از برگه و آلبالو كه در آب
خيس خورده و مخصوص عيد بود ،به استقبالم
مي آمد .ایشان مي گفت :هوا در گردش است
اين قدر زير آفتاب بازي نكن مريض مي شوي،
كمي هم به درس و مشقت برس .گوش من به
اين حرف ها بدهكار نبود ،چون مشقم را نوشته
بودم و از بازي سير نمي شديم .بازي ديگري به
خاطرم نمي آيد ،به جز باال رفتن از يك ديوار
گلي و چينه اي كه داراي ترك و جاي پا بود.
درست مثل كوهنوردي در سالن فعلی .اردشير
دوستم ،از همه ما ماهرتر بود به اندازه سه يا
چهار متر از ديوار باال مي رفت ،بدون آنكه از
طناب استفاده كند.
آن روزها مي گذشتند تا به ششم فروردين
برسيم ،بزرگتر ها با همكاري جوانان محله های
دیگر نمايش و سرگرمي درست مي كردند
و به راستي ششم فروردين و سالروز زایش
اشوزرتشت اسپنتمان نقطه اميد ما بود ،براي
گردهمايي و ديدن جشن و مراسم .هنوز در آن
نمايش ها بیشتر نقش زنان را مردان بازي مي
كردند .آن روزها نه تيمي بود و نه جامي ،ولي
بعضي وقت ها بين دو محله مسابقه ای برگزار
مي شد .چقدر خاطره انگیز بود ،چقدر ساده
ولی پر از مهر و دوستی .نوروز با دوستی هایشان
زیباست .این سال نو بر شما خجسته باد.

