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گهنبار خوانی بر دامنه دماوند
عشق در شاهنامه
سنگ زور

ســــرمقـــــاله

عجب سرزمینی است
این سرزمین

خبــــــر

وعجيب سرزميني اس��ت اين سرزمين.
روزه��اي تقوي��م را ك��ه ن��گاه كني .
بس��يار روزهايش به ياد شاعري است يا
انديشمندي يا يادبود پيروزي و حادثه اي.
روز مل��ي خلي��ج فارس،روزمعلم،روز
كارگ��ر،روز بزرگداش��ت فردوس��ي
ب��زرگ ،روز بزرگداش��ت حكيم عمر
خيام،هفته ميراث فرهنگي و ..مناس��بت
ها را مرور مي كنيم،هركدامش��ان بسيار
جاي سخن دارد.
پهنه آبي خليج ف��ارس بخش غير قابل
انكار تاريخ اين س��رزمين است.اگرچه
چند س��الي اس��ت مدرك مي س��ازند
و ي��اوه مي گويند و ب��ه كمك پول مي
خواهن��د تاريخ بخرند و نام بس��ازند اما
خاك و حافظه اين سرزمين و مردمانش
آنقدر قدرتمند است كه خود مي دانند
ياوه گويي هم م��رزي دارد .پس خليج
فارس تا ابد خليج فارس هست و خواهد
ماند .
اما روز معلم و كارگر را واژه اي نيست
جز س��پاس  .س��پاس بر همه آناني كه با
كار و تالش چرخه اقتصاد اين سرزمين
را م��ي چرخانند ،اگرچ��ه كم ديده مي
شوند و كم قدردان تالش هايشان هستيم
و آن قشر ديگر كه بي حضورشان جهل
و ناداني هميشگي بود و بد بختي پايدار.
بر دستانش��ان بوسه مي زنيم و سر تعظيم
فرود مي آوريم در برابر مقامي كه آن را
" معلمي" نام داده اند.
اما چگون��ه و با چه واژگان��ي مي توان
از فردوس��ي ب��زرگ گف��ت؟او ك��ه
زبانمان،تاريخم��ان و ....هم��ه و همه را
وامدار اوييم .فردوس��ي ب��زرگ بود و
هس��ت و خواه��د بود .اما به راس��تي ما
چقدر ش��اهنامه را م��ي خوانيم،چقدربا
شخصيت هايش آش��ناييم؟ چقدر براي
فرزندانم��ان از داس��تان هاي ش��اهنامه
می گوییم؟ رس��تم  ،سهراب،س��ياوش
،فري��دون،كاوه و ...در كج��اي زندگي
امروز فرزاندانمان هستند؟ چقدر آنها را
مي شناسند .
واي ب��ر ما ك��ه اس��طوره فرزندانمان نه
رستم اس��ت و نه كاوه و نه ...بلكه بتمن
است و اسپایدر من و....
واي بر ما كه نام فرزاندانمان را از ادبيات
يونان و ...بر مي داريم نه از شاهنامه و....
و خ��ورداد ماه اس��ت  ..ماه حماس��ه و
خون .آزاد سازي خرمشهر نماد مقاومت
هميش��ه ايرانيان در برابر دش��من پليدي
است كه سوداي تس��خير آب و خاك
اين س��رزمين را در خيال داش��ت .زهي
خيال باط��ل ،كه مردمان اين س��رزمين
آنگاه كه دش��مني نظر بر خاكش داشته
باش��ند فارغ از دين و مذهب و نژاد و...
همه به پ��ا مي خيزند و وطن يعني حفظ
هر وجب اين خاك حتي به قيمت خون
صدها جوان ايراني .س��وم خورداد روز
آزادی خرمشهر روز بزرگي است براي
همه ايرانيان وطن دوست .ياد همه آناني
كه امنيت و آسايش امروزمان را وامدار
خونشان هستيم گرامي.
به پيش��واز ماه زيارت مي رويم .زيارت
پير سبز .باشد كه همه آناني كه مشتاقش
هستند راهي شوند و فرصتي باشد براي
دعا و نيايش و البته شادي.
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با حضور جمعی از همکیشان برگزار شد :

گهنبارخواني بر دامنه دماوند
آفتاب از ستيغ سربلند كوه دماوند برآمده
كه س��فره ها گس��ترانده مي شود .لرك و
شيريني و گل و سبزي و...
جمعيت مي نش��ينند و موبدان آواي اوستا
آغاز مي كنند .بوي اسفند وكندر همراه با
كالم مانتره در دامنه كوه دماوند مي پيچد.
چند س��الي اس��ت ك��ه زرتش��تيان اواخر
ارديبهشت ماه مراسم گهنبار خواني را در

دامنه كوه دماوند اجرا مي كنند اما امس��ال
بيش از  500نفر از همكيشان در اين مراسم
باشنده بودند كه از نظرتعداد بي نظير بود.
اتوبوس ها از مس��يرهاي مختلف تهران از
س��اعت  6/30دقيقه صبح راه افتاده بودند.
13اتوبوس و بسياري هم با ماشين شخصي
آمده بودند .پير و جوان .زن و مرد .حدود
ساعت  11صبح ،س��فره گهنبار گسترانده
ش��د.لرك ها روي هم انباش��ته گشت .هر
كس به نيتي چيزي آورده بود .سيني ميوه
نيز چيده شد.آتش��دان بزرگ وسط سفره
قرار گرفت و موبدان آواي اوس��تا را آغاز
كردند .موبديار سرور تاراپورواال و آقايان
موبد مهرباني و موبد شمسی .

جمعيت نشس��تند و در ه��واي نيمه بهاري
دامنه ك��وه ،گوش ب��ه كالم مانتره دادند.
همازور شدند و انگشتان را به نشانه يكتايي
خداوند باال بردند .دامنه س��بز كوه ،آفتاب
درخشان،نرمه بادي كه مي وزيد و...
اما دماوند .نش��انه پايم��ردي .محل دربتد
ش��دن ضحاك ديو سيرت و بد كردار .بر
دامنه اش نماز شكر مي گزاريم و در داده
هاي خوب اهورا مزدا ش��ريك مي شويم
و س��پاس مي گوييم .به ياد مي سپاريم كه
بدي ها پايدار نيس��ت و هميشه كاوه هايي
هس��تند كه با نيروي انديش��ه نيك و خرد
اهورايي بر بدي ها پيروز مي شوند.
اوس��تا خواني كه تمام ش��د،همه در سفره
گهنب��ار هم بهره ش��دند به ان��دازه تبركي
ومجالي يافتند براي گردشي در دامنه سبز
كوه س��پيد دماوند و چند س��اعتي از ظهر
گذش��ته بار و توشه برداشتند و راهي ديار
ش��دند .اگر چه نا هماهنگي هايي هم بود.

چن��د اتوبوس راه گم ك��رده بودند و دير
به مراس��م رس��يدند،برخي نيز از كم شدن
حرمت گهنبار در اي��ن مكان مي گفتند و
اينكه انگار برخي ب��راي پيك نيك آمده

بودند و.....
اما هر چه بود يك روز خوب بود بر دامن
دماوند.
س��اليان بس��ياري اس��ت كه در نيمه هاي
ارديبهش��ت ماه توري از پارس��يان هند به
منظور گهنبار خواني در اين مكان به ايران
مي اين��د وبنا بر باورهاي خود و به ش��يوه
خود در اين مكان مقدس گهنبار مي خوانند.

اين ماه در شاورهرام ايزد تهران نيز گهنبار
همگاني برگزار ش��د كه اوستا خواني آن
را موبد فيروزگري و موبدیار دکتر راشین
جهانگیری برعهده داش��تند .همچنين در
خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان مراسم گهنبار
خواني ب��ه همراه بزرگداش��ت روز خليج
فارس برگزار ش��د .عالوه بر اين مراس��م،
در كرج ،دانش آموزان كالس هاي ديني
گهنبار دانش آموزي را با هدف يادگيري
دانش آموزان براي تدارك س��فره گهنبار
،برگزار كردند .در ساير شهرهاي زرتشتي
نشين نيز آيين های گهنبار برگزار شد.
ارديبهشت ماه آغاز نخستين گاه گاهانبار سال
است كه توسط زرتشتيان به شكرانه نعمت ها
و داد و دهش به همگان برگزار مي شود.

برگزاریسدرهپوشیهمگانی آغازنامنويسيبرايشرکت در بزرگداشت مقام فردوسي
در كميسون بانوان يزد
کنگره جهانی زرتشتیان
دانشآموزانجمشیدجم
 7ت�ن از نوجوانان زرتش�تی زاده در
آيين س�دره پوش�ي همگان�ي كه در
ت�االر خس�روي برگزار ش�د ،به جمع
بسته كشتيان پيوستند.
مازي��ار آبي��اري ،كوروش س�لامتي ،پيمان
اس��تقامت ،ش��ايان فروديان ،پرهام ظهرابي،
مهبد دهنادي ،پژمان مهرش��اهي 7 ،نوجواني
بودند كه در اين مراسم سدره پوشی همگانی
به جمع بسته کشتیان پیوستند.
 7موبد به همراه  7تن از دانش آموزان مدرسه
جمشيد جم با الله روش��ن وارد سالن شدند
و مراس��م با آغاز اوستا خواني توسط موبدان
،رسمي شد.
موبدان آواي اوستا را آغاز كردند و كشتي ها
را به كمر نوجوانان بستند تا آنان رسما به جمع
بسته كشتيان بپيوندند.
در اي��ن مراس��م همچني��ن با اه��دای لوح
یادبود ،از آموزگاران گذشته و حال دبستان
جمشیدجم تقدير شد.
اسفنديار اختياري نماينده زرتشتيان در مجلس
شوراي اسالمي ،نوشین پشوتن ،آموزگاران
مدرس��ه جمش��يد جم و خانواده هاي دانش
آموزان دراين جشن باشنده بودند.
این دومین مراس��م سدره پوشی همگانی در
س��ال جاری بود.در س��دره پوشی همگانی
قبلی ،چند تن از دانش آموزان هرمز آرش در
مارکار تهرانپارس سدره پوش شدند.

نام نويس�ي ب�راي ش�ركت در دهمین
کنگره زرتشتیان که در مومبای(بمبئی)
کشور هندوستان برگزار می شود ،آغاز
شد.
این روی��داد بین المللی از  6ت��ا  9دی ماه (27
تا  30دس��امبر) باحضور زرتشتیان سراسرجهان
برگزار مي شود.
بن��ا بر اعالم مس��ووالن اي��ن كنگره،هزینه نام
نويسي برای همکیش��ان تا تاریخ  9امرداد ماه،
225دالر امریکا است که شامل هزين ه وروديه
كنگره ،برنامه ه��ای جنبی و خوراک در طول
برگزاری این نشست است.
همچني��ن از روز  10ام��رداد م��اه ای��ن مبلغ به
337دالر افزای��ش می یابد .در اطالعیه منتش��ر
ش��ده توسط برگزار کنندگان تاکید شده است
که این مبلغ ش��امل هزینه ه��ای هتل ،هواپیما،
وی��زا و هزینه های ش��خصی نیس��ت و چنانچه
ش��رکت کنندگان به هر دلیل��ی در این کنگره
حاضر نباشند این پول بازپس داده نخواهد شد.
زمان انصراف از ش��رکت در این کنگره نیز 9
آبان ماه اعالم شده است.
برگزار کنندگان این دوره کنگره جهانی
زرتشتیان ،برای استفاده بهتر فارسی زبانان،
پیش بینی ترجمه همزمان را دارند .عالقه مندان
براي کسب اطالع بیشتر به:
http//:www.wzcmumbai.com
مراجعه كنند.

مراس�م بزرگداشت حكيم فردوسي
طوسي توسط برخي از ارگان هاي
زرتشتي برگزارشد.
كميسيون بانوان يزد(وهومن)به پاسداشت
مق��ام فردوس��ي وش��اهنامه ؛مراس��مي را
باحض��ور جم��ع زي��ادي از همكيش��ان و
هموطنان ايران دوست برگزار كرد.
اين برنامه كه در محل مسافرخانه شاه جهان
برگزار ش��د با گاتها خواني توس��ط سه تن
از نوجوانان آغاز شد ،سپس گلچهر فلفلي
نايب رييس كميسيون بانوان يزد از فردوسي
و شاهنامه سخن گفت و بخش هايي از آن
را براي باشندگان خواند .سپس برنامه نقالي
توس��ط نازنين برومند زاد اجرا شدكه طي
آن داس��تان رودابه براي باش��ندگان نقالي
شد .در بخشي ديگر ،حماسي ترين بخش
شاهنامه توس��ط آواز خدايار كيانزاد اجرا
شد .اجراي موسيقي ش��اد پايان بخش اين
برنامه بود.
كميس��يون بان��وان ي��زد اعالم ك��رد :همه
ش��اهنامه دوس��تان مي توانند چهارشنبه هر
هفته،س��اعت  17در برنامه شاهنامه خواني
كه در محل اين كميسيون برگزار مي شود
،حضور يابند.
برپاي��ي جش��ن خ��وردادگان در س��اعت
17ش��نبه  4خوردادماه از جمله برنامه هاي
آينده اين كميسيون است .

گروه پژوهشی «یادگار باستان»
در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به تصویب رسید
گروه پژوهش�ی «یادگار باستان " با
ه�دف پژوهش در زمینة فرهنگ و
زبان های باس�تانی ایران و به ویژه
فرهن�گ زرتش�تی مج�وز فعالي�ت
گرف�ت.
ش��کل گیری ایده تأسیس این گروه  ،به
حدود  4سال قبل برمی گردد که پس از
آماده شدن شرایط اولیه ،درخواست آن
در سال  1390به وزارت علوم ارائه شد و
پس از تالشی دوساله ،مجوز فعالیت این
گروه از سوی ش��ورای گسترش وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری صادر ش��د.

هی��أت مؤس��س ای��ن گ��روه ،خانمه��ا
دکت��ر کتای��ون مزداپور و دکت��ر فرزانه
گشتاس��ب و آقای��ان دکت��ر اس��فندیار
اختی��اری و مهرب��د خانیزاده هس��تند و
گروهی از پژوهش��گران رش��تة فرهنگ
و زبانه��ای باس��تانی با سرپرس��تی خانم
دکت��ر مزداپ��ور برای فعالی��ت این گروه
پژوهش��ی اعالم همکاری کردهاندکه می
توان به پژوهش��گران و اساتید دانشگاهی
همچون خانمها دکت��ر کتایون نمیرانیان،
دکت��ر صب��ا لطیفپ��ور و آقای��ان دکتر
عبدالمجی��د ارفع��ی و مه��رداد ق��دردان

بیستمین همایش مانتره

در شهریورماه برگزار می شود

بيس�تمين گردهمای�ی انجم�ن ها و
نهادهای زرتشتی سراسر کشور ،روز
آدين�ه 31خ�ورداد م�اه ب�ه ميزباني
انجمن زرتش�تیان ش�ريف آب�اد يزد
برگزار می شود.
دکتر اس��فندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان
زرتش��تی در نام��ه ای که به فرنش��ین های
انجمن های زرتش��تی سراسر کشور ارسال
کرده اس��ت ،ضمن اعالم ای��ن موضوع از
انجمن ها خواس��ته است تا نماینده خود را
برای باشندگی در این نشست معرفی کنند.
نماین��ده ایرانی��ان زرتش��تی در نام��ه خود
همچنین درخواس��ت کرده است تا انجمن
ه��ا حداكثر تا نه��م خورداد م��اه گزارش
عملكرد يكساله خود (از تاريخ 1390/7/1
ت��ا  )1391/7/1را طب��ق روال گذش��ته بر
اس��اس ش��اخص هاي بودجه ارسال کنند.
وی همچنین خواس��ته اس��ت دستور جلسه
پيش��نهادي انجمن ها نیز تا نهم خورداد ماه
به دفتر وی ارسال شود.
بنا بر این گزارش،جهت هماهنگي بيش��تر
الزم اس��ت نماينده انجمن ه��ا ،حداكثر تا
تاري��خ  23خ��ورداد ماه براي ش��ركت در
جلسه معرفي شوند .در اين رابطه الزم است
با آقای رستم بليواني تماس گرفته شود..

خــبرهای کوتاه

جدی��د هی��ات مدی��ره ای��ن ارگان ،به طور
رس��می مس��وولیت را برعهده گرفتند.
آقایان س��ياوش بنداريان زاده رئیس هیات
مدیره ،دادبه اورنگی نایب رئس اول ،بهرام
جاودان��ی نایب رئیس دوم ،س��روش قندی
خزانه دار ،فرامز رشیدی دبیر و خانم آویسا
نیکدین و آقای شهنام فرزانه به عنوان عضو
هی��ات مدیره ای��ن دوره از س��ازمان فروهر
هس��تند
.
در انتخاب��ات ای��ن گردش از هی��ات مدیره
فق��ط اعضای  25تا  35س��اله ای��ن ارگان با
س��ابقه و تاثیرگ��ذار جامع��ه در انتخاب��ات
شرکت کرده و پس از طی مراحل قانونی با
صدور پروانه ،مسوولیت اداری و قانونی را
برعه��دهگرفتن��د.
*مجمع عمومی انجمن زرتشتیان اله
		
آباد برگزار ش�د
مجم��ع عمومی انجم��ن زرتش��تیان اله آباد
ب��ا حضورنماینده محت��رم فرمان��داری یزد

س��رکارخانم میرزایی برگزار شد .گزارش
فعالی��ت انجمن توس��ط ش��اهرخ باس��تانی
وگ��زارش ب��ازرس انجم��ن توس��ط آقای
مهربان باس��تانی ارائه ش��د؛ س��پس انتخاب
بازرس انجام ش��د ،که آقای مهربان باستانی
به عنوان ب��ازرس اصلی و آق��ای کوروش
ش��هریاری ب��ه عنوان ب��ازرس عل��ی البدل
انتخ��اب ش��دند  .در پای��ان گهنب��ار چهره
میدیوزرم��گاه توس��ط موب��د پروی��ز مالی
خواندهش��د.
*باش�گاه جهاندی�دگان زرتش�تی در
		
ته�رانآغ�ازب�هکارک�رد
س��رای س��المندان زرتش��تیان تهران آماده
نگهداری از جهاندیدگان زرتشتی در طول
روزاس��ت.
میانس��االن و س��المندانی که مایلند در طول
روز ،در س��رای س��المندان با دیگر دوستان
خود به گفت و گ��و بپردازند و از امکانات
رفاه��ی و ورزش��ی آن م��کان اس��تفاده

کنند ،م��ی توانند جهت ثبت نام به س��رای
س��المندان زرتش��تی مراجعه نمایند .باشگاه
جهاندی��دگان ک��ه محلی ب��رای نگهداری
پیشکس��وتان در طول روز اس��ت ،اولین بار
در جامع��ه زرتش��تیان ی��زد و در مکانی از
نیک اندیشی ش��ادروان ارباب موبد مهربان
و ارب��اب موب��د فری��دون زرتش��تی ب��ا نام
"پورچیس��تا" آغاز به کار کرده اس��ت.
*آغ�از ثب�ت ن�ام در اردوی دان�ش
آم�وزی
از تاریخ  14اردیبهشت ماه ،ثبت نام در سی و
پنجمین اردوی دانش آموزان زرتشتی آغاز و
تا تاریخ  8خورداد ادامه خواهد داشت .کانون
دانش��جویان زرتشتی  ،از همکیشان عالقه مند
 14تا  18سال خواسته است جهت تکمیل فرم
و نحوه تکمیل ثبت به تارنمای کانون مراجعه
کنند .س��ی پنجمی��ن اردوی دان��ش آموزان
سراسر کشور از  20تا  27امرداد ماه در مارکار
تهرانپارس برگزار می شود.

خــــــبر

*هی�ات مدیره جدید س�ازمان زنان
رس�ما آغاز به کار کردند
هی��ات مدی��ره دوره جدی��د س��ازمان زنان
زرتشتی پس از طی مراحل قانونی و صدور
پروان��ه فعالی��تآغ��ازب��هک��رد.
اعضای هیات مدیره این دوره سازمان زنان
زرتشتی عبارتند از :خانم ها پروين مهرباني
زردش��تي رئیس ،پروين غريب شاهي نايب
رئیس ،دولت جمشيدي خزانهدار ،مهرانگيز
ش��هزادي دبير .اعض��ا نیز عبارتن��د از:خانم
ه��ا پروين اوش��يدري ،نوش��ين فرامرزيان،
سيمين فرامرزيان ،سيما بزرگچمي ،ركسانا
پرتوينيا .خانم ژيال غيبي نیز بازرس��ی سال
اول ای��ن دوره از هی��ات مدی��ره را برعهده
دارد.
*اعض�ای دوره پان�زده هیات مدیره
		
س�ازمان فروهر
با ص��دور پروانه دوره پانزدهم هیات مدیره
سازمان جوانان زرتش��تی (فروهر) ،اعضای

بيس�تمين گردهمای�ی
انجم�ن ه�ا و نهادهای
زرتشتی سراسر کشور،
خورداد برگزار می شود

با درج قانون حمای�ت از خانواده
در روزنامه رس�می کش�ور،محاکم
قضای�ی ب�دون رعایت تش�ریفات،
احکام صادر ش�ده توس�ط مراجع
عالی ایرانیان غیرمسلمان را که بر
اس�اس قانون احوال شخصیه خود
صادر شده است ،تنفیذ و اجرا می
کنند.
دکتر اس��فندیار اختیاری ب��ا بیان این خبر
تاکید کرد ک��ه تا به حال محاکم قضایی
در رابطه با امور مربوط به احوال شخصیه
فقط نظ��ر مش��ورتی را از مراج��ع عالی
ایرانی��ان زرتش��تی اخذ م��ی کردند و در
نهایت حکم مربوطه صادر می شد که در
برخی مواقع این احکام مغایرت زیادی با
نظر مشورتی و حتی مباحث کالن جامعه
داشت.
بن��ا برگفته وی یکی از م��واردی که می
بایست در قانون مدنی تصحیح می گردید
این موضوع بود ،که با ارائه بندهای قانونی
الزم ،دفاعیات مدون و پیگیری های انجام
گرفته در زمان تصویب قانون حمایت از
خانواده  ،تبصره مورد نیاز الحاق گردید.
نماین��ده ایرانیان زرتش��تی ادامه داد :این
تبص��ره با اکثری��ت آراء در صحن علنی
تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده
و ب��ا درج در روزنامه رس��می الزم اجرا
اس��ت .وی گفت :بنابراین ،احکام صادر
ش��ده در مراج��ع عالی ایرانیان زرتش��تی
دیگر در مقام مش��ورتی نیست و در مقام
اجرا است.
در تبصره ماده  4قانون حمایت از خانواده
اینگونه آمده اس��ت "به دعاوی اشخاص
موضوع اصول دوازدهم ( )1۲و سیزدهم
( )۱۳قانون اساسی حسب مورد طبق قانون
اج��ازه رعای��ت احوال ش��خصیه ایرانیان
غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ /۴ /۳۱
و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع
به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتش��تی ،کلیم��ی و مس��یحی مصوب
 ۱۳۷۲ /۴ /۳مجم��ع تش��خیص مصلحت
نظام رسیدگی میشود.تصمیمات مراجع
عالی اقلیته��ای دینی مذک��ور درامور
حس��بی و احوال ش��خصیه آنان از جمله
نکاح و ط�لاق ،معتبر و توس��ط محاکم
قضائی بدون رعایت تش��ریفات ،تنفیذ و
اجراء میگردد".
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بیس�تمین همای�ش اوس�تاخوانی و
گاتهاشناس�ی مانت�ره را در تاری�خ
12ت�ا  14ش�هریور م�اه در م�ارکار
تهرانپارس برگزار می کند.
این همایش دینی در دو بخش اوستاخوانی
و گاتهاشناس��ی برگزار می ش��ود .بخش
گاتهاشناس��ی ش��امل چهار بخش اصلی،
جنبی ،ترجمه و
محور همایش
می باشد.
بر گ��ز ا ر
کنن��د گا ن
ای��ن همای��ش
بخ��ش
در
ا و س��تا خو ا نی
پاس��داری از
خ��ط و زب��ان
اوس��تایی را
آرم��ان دارند،
در گاتهاشناسی
مقال��ه ه��ای
مرتبط با گاتها
بخ��ش
در
اصل��ی و مقاله
ه��ای دین��ی با
موضوعات��ی به
جز گاته��ا در
بخ��ش جنب��ی

مط��رح م��ی ش��وند و در بخ��ش ترجمه
،به ترجم��ه متون علمی در م��ورد دین و
فرهنگ زرتشتی از زبان انگلیسی پرداخته
می شود.
محور بیستمین همایش مانتره با موضوع"
فرهن��گ زرتش��تیان و آین��ده" در پی آن
اس��ت تا پاس��خ ای��ن پرس��ش را بیابد که
کدام بخش میراث
فرهنگی زرتش��تیان
شایس��ته پاس��داری
اس��ت و ک��دام
بخش از دگرگونی
ه��ای فرهنگ��ی
معاصر،س��ازنده و
کدام بخش مخرب
است.
کانون دانش��جویان
زرتش��تی ب��رای
افزای��ش ارتباط بین
ش��رکت کنندگان
بخ��ش مح��ور
همایش
درصدد آن اس��ت
تا امکانات مجازی
را برای گفت و گو
یش��رکت کنندگان
ای��ن بخ��ش فراهم
سازد..

اشاره کرد .گروه پژوهش یادگار باستان
که اولین و تنها مجموعه پژوهش��ی است
که هیات موس��س آن را زرتشتیان عالقه
مند به فرهنگ ایران تش��کیل شده است،
اهدافی چون بررسی و شناسایی نیازهای
پژوهش��ی در زمین��ه فرهن��گ ای��ران،
اجرای طرح های پژوهش��ی ،همکاری با
دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش عالی،
ارائه خدمات مش��اوره ،انتش��ار مجالت
و مکتوب��ات مربوطه ،برگ��زاری همايش
ه��ای علمی و کارگاه های آموزش��ی را
در نظ��ر دارد.

اح�کام مراجع عالی
ایرانیان غیرمس�لمان
قانونی است
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آموزه های شاهنامه همان آموزه های گاهان است
* منوچهر باستانی

گفتگو
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موبدیار است .موبدیار بانو .آوای
گاهان�ش آرامبخ�ش و دلنش�ین
است و شاهنامه خوانی اش شنونده
را ب�ه دور دس�ت ها می برد و می
بین�د انچه را که فردوس�ی بزرگ
به زب�ان ش�عر در ش�اهنامه تصویر
ک�رده اس�ت .روز بزرگداش�ت
فردوس�ی بهان�ه ای ش�د ک�ه پای
صحب�ت موبدیار پری�ا ماوندی به
بهانه ش�اهنامه خوانی اش بنشینیم.
*لطف�ا خودتان را ب�ه طور کامل
معرف�یکنی�د:
پریا ماوندی هستم  .متولد  1364در یزد.
پدرم گ��ودرز ماوندی و مادرم ش��هناز
سروش .مدرک تحصیلی ام کارشناسی
ارش��د ریاضی محض با گرایش آنالیز .
*شما به جز کار موبدیاری،شاهنامه
خوانی ه�م می کنید.چ�ه چیزی
باع�ث ش�د ت�ا ش�ما ب�ه ادبی�ات
عالقه مند ش�وید؟
مادرم لیس��انس ادبیات است وزمانی که
مجرد ب��وده ودراهواز زندگی می کرده
همیش��ه در مراس��م و جش��ن ه��ا برنامه
دکلم��ه داش��ته و به بچه ه��ای آنجا هم
ی��اد می داد  .وقتی که م��ا به دنیا آمدیم
مادرم همیش��ه برایمان ش��عر می خواند .
خودبه خود من و خواهرم پریزاد با شعر
وادبیاتآش��ناش��دیم.
*نخستین مراس�می را که در آن
ش�عر خواندید به یاد دارید؟
من  8ساله بودم که برای نخستین بار در
یک جشن س��دره پوش��ی در یزد شعر
دکلم��ه ک��ردم  .اتفاقا فیلم آن س��دره
پوش��ی را داریم  .مادرم به خانم ش��هناز
ش��هزادی پیش��نهاد داد تا پریا بیاید شعر
دکلم��ه کن��د که البت��ه خانم ش��هزادی
گفت :پریا ش��ما کوچک اس��ت ونمی
تواند،ولی مادرم قول داد که من از پس
کار بر می آیم  .خاطرم هس��ت ش��عری
در مورد سدره و کشتی را دکلمه کردم
و اگرچ��ه آن اجرا کامل نبود ولی چون
س��نم کم بود و با احساس آن را خواندم
همه خوشش��ان آمد.
*این دکلم�ه خوانی تا کی ادامه
پی�داک�رد؟
بعد از این اتفاق ،مادرم شعرها را آماده
م��ی کرد ومن در هر مراس��م و جش��نی
و حت��ی در مدرس��ه اش��عار مختلفی از
ش��عرای بزرگ مانند نظام��ی  ،خاقانی ،
حاف��ظ و .....را دکلمه می کردم  .یواش
یواش ش��ناخته ش��دم .سه س��ال بعد از
نخس��تین اجرا ،من از م��ادرم یاد گرفتم
ک��ه چگونه اش��عار را تلخی��ص و آماده
م��ی کن��د .
*پ�س ش�ما تمام اش�عار را به طور
کام�لنم�یخوانی�د ؟
الزم نیست تمامی اش��عار کامل خوانده
ش��ود  .معموال ب��رای دکلمه ع�لاوه بر
حف��ظ وزن و موض��وع ش��عر بای��د ب��ه
حوصله ش��نونده ها هم فکر کرد و باید
دی��د تا چه ح��دی اش��عار گیرایی دارد
برای همین اش��عار خالصه می ش��ود تا
گی��را بماند .مث�لا ایوان مدائ��ن خاقانی
خیلی س��نگین اس��ت برای همین ابیات
ساده تر برای اجرا توسط مادرم انتخاب
میش��د.
*چ�ه زمان�ی ش�اهنامه خوانی را

آغ�ازکردی�د؟
برای نخستین بار ش��اهنامه خوانی را در
سن  15س��الگی ش��روع کردم .داستان
گردآفرید را برای جش��ن اسفندگان که
س��ازمان زنان یرگزار کرد ،آماده کردم
و خوان��دم .
*آیا داستان های طوالنی شاهنامه
را ب�ه طور کامل اجرا می کنی�د ؟
از همان نخس��تین اجرا من شروع کردم
ب��ه آماده ک��ردن اش��عار .طوالنی بودن
داس��تان ه��ای ش��اهنامه از حوصله خیلی
ها خارج اس��ت برای همین ه��م از بین
ابیات مختلف تعدادی را به صورتی که
انسجام داس��تان از بین نرود ،انتخاب و
اجرا می کنم  .در آن برنامه نیز داس��تان
گردآفرید را با کمک مادرم آماده و به
ص��ورتنقال��یاج��راک��ردم.
*سبک خاصی در شاهنامه خوانی
داری�د؟
بسیاری از افرادی که شاهنامه خوانی می
کنند داس��تان ها را ب��ه صورت نثر اجرا
می کنند و در میان آن ابیاتی از شاهنامه
می خوانن��د ولی من
تمامی داس��تان ها را
ب��ه صورت ش��عر می
خوانم  .درست اطالع
ندارم ولی ش��اید این
س��بک منحص��ر ب��ه
خودم باشد ابیا تی را
انتخاب م��ی کنم که
داس��تان اصلی حفظ
شود و زیاد هم خسته
کننده نباش��د .ش��اید
در نهای��ت بازه��م
بیننده وش��نونده کل
ابی��ات را نگیرد ولی
در کل داستان را می
فهمد  .خاطرم هست
ی��ک بار در مدرس��ه
گی��و ب��رای بچ��ه ها
اجرا داش��تم و خیلی
نگران بودم که نکند
ای��ن بچ��ه ها با س��ن
کم داستان را متوجه
نشوند قبل از اجرا از
آنها خواس��تیم که بع��د از پایان بگویند
اسم زن داخل داس��تان چیست یا آخر
داس��تان چه اتفاقی می افتد؟اتفاقا همین
داس��تان گرد آفرید را خواندم ودر انتها
از بچ��ه ها س��واالت را پرس��یدم و بعد
دیدم ک��ه تمام بچ��ه ها کامال داس��تان
را فهمی��ده اند و به س��واالتم جواب می
دهن��د .آن وقت متوجه ش��دم که ابیات
می توانند انتقال مفاهیم بدهد حتی برای
بچه ای که دبس��تان می رود .شاید کسی
متوجه اش��عار نش��ود ولی آهنگین بودن
بیان م��ی تواند ط��رف مقاب��ل را عالقه
من��د وکنجکاو کند تا یک بار س��ری به
شاهنامه بزند و آن را بخواند.از آنجا بود
که فهمیدم الزم نیس��ت همیش��ه بیان نثر
داش��ته باش��یم و در میانش چند بیتی از
شاهنامه بخوانیم می شود با تغییر در بیان
و آهنگین کردن ،مفهوم را انتق��ال داد.
*ف�رق دکلم�ه خوانی با ش�اهنامه
خوانی چیس�ت؟
اجرای دکلمه با شاهنامه خوانی متفاوت
اس��ت  .در دکلمه ش��ما باید احساس و

لطافت داشته باش��ید  .به عنوان مثال
اگر در رابطه با اشوزرتش��ت دکلمه
ای می خوانید مس��لما در آن جنگ
وجود ندارد در نتیجه لحن شما باید
لطیف باش��د تا به دل بنشیند ولی در
ش��اهنامه ش��ما باید حس حماس��ه و
رش��ادت ها و قهرمانی ها را با لحن
خودت منتقل کن��ی در نتیجه بعد از
ای��ن اتف��اق کامال لحن اج��رای من
عوضش��د.
*آی�ا ب�رای اولی�ن ب�ار ک�ه
ش�اهنامه را خواندی�د ب�ه آن
عالقه مند ش�دید؟
من اوایل ش��اهنامه را فقط برای اجرا
م��ی خواندم و زیاد درگیر آن نش��دم تا
ح��دی تمایالت ملی باعث ش��ده بود تا
ش��اهنامه خوانی کنم و دلبستگی خاصی
به آن نداشتم .خاطرم هست که خواندن
ش��عر نو ویا دی��وان حافظ بیش��تر برایم
لذت بخ��ش بود ت��ا خواندن ش��اهنامه
ام��ا با توجه ب��ه اینکه عالق��ه های دینی
هم داش��تم ی��ک بار که ورهرام یش��ت
را م��ی خواندم با
واژه" َس��ئ ِ َن َمر َِغ "
مواج��ه ش��دم که
در واق��ع هم��ان
کلمه س��یمرغ در
ش��اهنامه اس��ت.
ب��رای همی��ن
کنجکاو ش��دم تا
ارتب��اط ش��اهنامه
و اوس��تا را بفهمم
ب��رای همی��ن هم
در ش��اهنامه و هم
در اوستا به دنبال
کلم��ه س��یمرغ
گش��تم وای��ن
تحقیق و پژوهش
باعث ش��د ت��ا به
ش��اهنامه بیش از
پی��ش عالق��ه مند
ش��وم ومتوج��ه
ش��دم ک��ه ابیات
ش��اهنامه چق��در
ژرف است .مقاله
سیمرغس��تان که نتیجه این پژوهش بود
در پارس��نامه منتش��ر ش��د .
*آیا پژوهش دیگ�ری نیز در این
خصوص داش�ته اید ؟
جدا از بحث س��یمرغ  ،به اس��طوره ها و
اتفاقی که از اوس��تا تا ش��اهنامه برایشان
افت��اده اس��ت و به قی��اس اس��طوره ها
پرداخت��م .کیخس��رو ش��اه در اوس��تا و
ش��اهنامه را بررس��ی ک��ردم  .در مورد
دژهای اوس��تا و شاهنامه هم پژوهشی را
شروع کردم که هنوز تمام نشده است .
شباهت هایی بین اوستا و شاهنامه و البته
تف��اوتهای��یوج��ود دارد.
*در ش�اهنامه خوانی به دنبال چه
چیزی هس�تید ؟
چی��زی ک��ه الزم می دان��م بگویم این
است که متاس��فانه مردم ما فقط رستم و
س��هراب را از شاهنامه می شناسند  .ولی
کم هس��تند کسانی که داستان روئین دژ
اس��فندیار رامی دانند  .کمتر کسی اسم
روئین دژ را شنیده است و می داند آنجا
محل اس��ارت اس��فندیار ب��ه فرمان پدر

بوده اس��ت .یا داس��تان رس��تم فرخ زاد
که مربوط به حمله اعراب است داستان
بی نظیری است ولی متاسفانه این داستان
ه��ا کمتر بازگو ش��ده اس��ت  .یک بار
داستان بنا نهادن آتش��کده آذرگشسب
و آذر برزی��ن مه��ر را در جش��ن س��ده
کرم��ان بازگ��و ک��ردم در صورتی که
همیشه در جشن س��ده داستان هوشنگ
خوانده می ش��ود .االن ای��ن دغدغه من
ش��ده که باقی ش��اهنامه که زیاد شناخته
نش��ده را ب��رای م��ردم بازگ��و کنم.
*ش�اهنامه چه تاثیری در زندگی
ش�خصی ش�ما داش�ته اس�ت ؟
واقعیت این اس��ت که بیشتر از شاهنامه،
گاتها و اوس��تا تاثیر زی��ادی در زندگیم
داشته اس��ت و به من آموزه داده است.
اش��عاری ک��ه در ش��اهنامه م��ی خوانم
ی��ادآوری هم��ان مطالب��ی اس��ت ک��ه
در اوس��تا و گاته��ا خوان��ده ام  .مث�لا
جمل��ه " خوش�بختی از آن کس�ی
اس�ت ک�ه خواه�ان خوش�بختی
دیگران باش�د" در شاهنامه در داستان
بوذرجمه��ر ( ک��ه موبد موب��دان دربار
انوشیروان اس��ت ) به نوعی آورده شده
اس��ت:
چ�ه س�ازیم ت�ا ن�ام نی�ک آوریم
وزآغ�از فرج�ام نی�ک آوری�م
بدو گفت  :ش�و دور باش از گناه
جهان را همه چون تن خویش خواه
هرآن چیز کانت نباش�د پسنددل
دوس�ت و دش�من در آن ب�ر مبند
برای من شاهنامه یادآوری همان گاهان
و آموزه ها در قالب ش��عر اس��ت.
*قشنگ ترین بیتی که از شاهنامه
خوانده اید چیس�ت :
تا حدی که من شاهنامه خوانده ام ابیات
زیبایی وجود داش��ته اس��ت ولی عاشق
داستان هایی هس��تم که فردوسی حفظ
امانت کرده و ب��ه نقل از دقیقی آورده
است  .عاشق داس��تان به دنیا آمدن و به
پیامبریرس��یدناشوزرتش��تهس��تم:
ب�ه یزدان ک�ه هرگز نبیند بهش�ت
هرآنک�و ن�دارد ره زردهش�ت
و یا در داستان اکوان دیو که می گوید :
چنین اس�ت رس�م س�رای درشت
گهی پشت زین و گهی زین به پشت
و یا در داس��تان س��یمرغ :
کس�ی را ک�ه ی�زدان نگهدار ش�د
چ�ه ش�د گر ب�ر دیگری خوار ش�د
ش��اهنامه ب��ی نظی��ر اس��ت و ابیات��ش
فوق العاده  .کاش آن را بیشتر بخوانیم و
ب��دا نی��م.

عشق در شاهنامه

موسیقی در دوره زندیه
* توریا

در دوران زمام��داری زندی��ه ،موس��یقی
توس��ط کریمخان رونقی نس��بی گرفت.
این هنر بعد از گذر جانسوز تحجر صوفیه
و بی اعتنایی افش��اریه داش��ت جانی تازه
می گرفت ،اما این سلسله در حدود پنجاه
سال حکومتش زمان زیادی را نتوانست به
گسترش این هنر اختصاص دهد .حمایت
کریمخ��ان مطربان پیر و فرت��وت اواخر
دوره صفویه و افشاریه را کمی از تنهایی
و عزلت رهایی بخشید.
ق يافت و
ي بازاري رون 
ن دوره موسيق 
در اي 
ل ايران ،درباريان ،شاهزادگان،
توجه وكي 
ي و س��اير مردم ب ه آن،
وابستگان حكومت 
بر رواج اين نو ع موس��يقي افزود .در اين
ش كريمخا ن در گسترش موسيقي
ميان نق 
ت ب��ود چ��را که وي
بس��يار حائ��ز اهمي 
ي شادي و
موسيقيرا به عنوان عاملي برا 
ل شده است
ش مرد م ميدانس��ت .نق 
آرام 
ت خود ش��ب ها بر
كه وي در ايام حكوم 
ي ش��يراز ميرفت و به
ب��ام ارگ حكومت 
ف ش��هر
ي مختل 
صداهايي ك ه از بخشها 

ميآمد گوش فرا ميداد .اگر صداي ساز
و آواز از خانهه��ا بلند
بود خرس��ند ميشد و
آن را دليلي بر آسايش
مردم ميدانست و اگر
مردم شهر را خاموش
ميياف��ت آن را دليل
تع��دي عم��ال دولتي
بر آنان ميدانس��ت و
درص��دد تحقي��ق امر
بر ميآم��د .كريمخان
حتي از موسيقي براي
پيش��برد فعاليته��اي
عمراني و شهرس��ازي
اس��تفاده ميك��رد ،از
مناب��ع عص��ر زندی��ه
چني��ن ب��ر ميآيد كه
در هنگام س��اختمان شهر شيراز و تسطيح
ي اطراف ش��هر در زمان كريمخان،
اراض 
برای كارآيي بيش��تر كارگ��ران به هنگام
كار از موسيقي استفاده ميشده است.

به دس��تور کریمخان موس��یقی در جشن
ه��ای م��ردم اج��را می
ش��د و او ب��ا گس��ترش
این هنر نظ��ر به آرامش
و ش��ادی مردم داش��ت.
رشد و شکوفایی ردیف
های موس��یقی در دوره
قاج��ار انجام ش��د اما بنا
بر ش��واهدی نخس��تین
جرقه های شکل گیری
و ب��از شناس��ی ردی��ف
های موسیقی ایرانی در
دوره زندی��ه زده ش��د.
کریمخان با بهره گیری
از هن��ر موس��یقی ،ب��زم
های دولتی و مردمی را
برگ��زار می ک��رد .بر پا
داش��تن تعزیه و اجرای موسیقی مذهبی و
شاهنامه خوانی نیز رایج بوده است.
اما افس��وس که پس از مرگ کریمخان،
باز ای��ران صحنه تاخت و تاز و خونریزی

ش��د .باز از هر گوش��ه ای ب��ه جای نوای
تنبور و بربط و دف بانگ فغان می آمد و
ضجه مردمان بی دفاع.
اگ��ر دادگری و تفک��ر واالی کریمخان
بر ایران باقی م��ی ماند و به حکام پس از
خود می رسید ،شاید هنر و موسیقی ایران
س��ریع تر و ش��کوفاتر به زمان��ه های بعد
منتقل می ش��د .اما همین سال های اندک
حکومت کریمخان س��ازها و نوازندگان
خاص آن دوران را برای معرفی هنر دوره
زندیه دارد.
آالت و ادوات موس��يقي دور ه زندي��ه
عبارت بود از :دف ،سورناي ،رود ،عود،
چنگ ،چغانه ،رباب،بربط ،موسيقار ،ني،
تنبك ،طنبور ،س��نتور ،چهارتار ،ارغنون،
ن عهد
ل و ده��ل .در اي 
كرن��ا ،نق��اره ،طب 
ي خود را از
موس��يقي به كلي روش علم 
دس��ت داد ،ولي منابع از پريخان ،مشتاق
علي ش��اه ،بيب��ي مرص ع و مي��رزا نصير
ي به عنوان موس��يقي دانان بزرگ
اصفهان 
ن دوره ياد كردهاند.
اي 

فــرهــنگ

چون ضحاک بر تخت ش�د شهریار
ب�ر او س�الیان انجم�ن ش�د ه�زار
ش�ده بر بدی ،دس�ت دیوان دراز
ز نیک�ی نبودی س�خن ،جز به راز
هنر خوار ش�د ،جادوی�ی ارجمند
نه�ان راس�تی ،آش�کارا گزن�د
دو پاکی�زه از خان�ه ی جمش�ید
ب�رون آوریدن�د ل�رزان چ�و بی�د
ک�ه جمش�ید را ه�ر دو دختر بدند
س�ر بان�وان را چ�و افس�ر بدن�د
ز پوش�یده روی�ان یک�ی ش�هرناز
دگ�ر ماهروی�ی ب�ه ن�ام ارن�واز
ب�ه ای�وان ضح�اک بردندش�ان
ب�ه آن اژده�ا ف�ش سپردندش�ان
بپروردش�ان از ره بدخوی�ی
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چنان دان که چاره نباش�د ز جفت
ز پوشیدن و خورد و جای نهفت
ا گر پا ر سا با شد و ر ا ی
ز نیکی گنج باشد ُپر آگنده زن
به ویژ ه که با شد به باال بلند
فرو هشته تا پای ُمشکین کمند
خردمند و هوشیار و با رای و شرم
س�خن گفتنش خ�وب و آوای نرم
فردوس��ی ای��ن خردمند فرزانه را ش��اید
ب��ه ج��رات بت��وان گف��ت ک��ه جامع��ه
شناس��ی انس��ان پ��رور ب��وده ک��ه هم��ه
جنب��ه ه��ای آدم��ی را از نظ��ر فک��ری،
احساس��ی ،فیزیک��ی و ناسیونالیس��تی
کامال در اش��عارش در نظر داشته است.
شاید در نظر اول ش��اهنامه اشعاری باشد
حماسی و مختص پهلوانان و جنگآوران
و مدافعان آب و خ��اک ایران زمین ،اما
نیک ک��ه بنگریم همی��ن پهلوانان و رزم
آوران در س��لوک عش��ق و مه��رورزی
چنان ب��ا دل��ی ن��رم و آرام زندگانی را
به دس��ت عش��ق می س��پارند ک��ه آوای
عشقش��ان همپای قسم جوانمردی و وطن
پرس��تی آنها آواز بر می دارد.
فردوس��ی جزء مع��دود ش��اعران ایرانی
اس��ت که دایه ی عرفانی همچون حافظ
و موالن��ا ن��دارد .ش��اید گاه ش��خصیت
های دس��ت پرورده او همچون رس��تم،
س��یاووش و ضحاک ،گوی��ی فرا زمینی
اند و با دیوان و س��یمرغ هم داستانند ،اما
توصیف او از عش��ق کامال انسانی است
وصادقان��ه.
عشق در تفکر شاعران عرفانی ما از مجاز
ش��روع می ش��ود و به وحدت الهی می
پیون��دد .در نگاه این ش��اعران ،همچون
موالنا و حافظ عش��ق از المکان هدایتی
است از جانب پروردگار .عاشقی رسمی
دارد و رس��ومی که آیین و دین و عرف
گاهدرب��رشب��یمعناین��د:

عش�ق آن باش�د که حیران�ت کند
ب�ی نی�از از کف�ر و ایمان�ت کن�د
و ی��ا :
دیگر ز پهلوانی رس�تم س�خن مگو
زیراکهعشقازهمهکسپهلوانتراست
اما فردوس��ی در پرداخت فلسفی از عشق
این معجزه خلقت را به پدیده ای تش��بیه
می کند که با خردی آش��نا و قابل تعمق
آکنده ش��ده ،ش��اید بزرگتری��ن واژگان
فردوس��ی عش��ق به وطن و ای��ران زمین
باش�� :د
کن�ون خی�ز تا س�وی ایران ش�و یم
ب�ه ی�اری ب�ه ن�زد دلی�ران ش�ویم
اما در مقوله عش��ق ای��ن رویکرد واالی
فردوسی زیر س��ایه این احسان نیکو قرار
م��یگی��رد.
عش��ق رس��تم ب��ه تهمین��ه در مع��ادالت
کش��وری و وط��ن خواهی نم��ی گنجد.
اختالفات��ی که ایرانیان با ش��اه س��منگان
دارن��د در گام نخس��ت این تفک��ر را بر
می انگیزد که رس��تم از پذی��رش تهمینه
به خوابگاهش می بایست امتناع کند .اما
درهم صحبتی با او و نش��انه های همدلی
که در وی م��ی بیند ،تعصب��ات قومی بر
او غالب نمی ش��ود و چون او را همدمی
نیکو می یابد پذیرایش می ش��ود.
ام��ا نکته جالب این اس��ت که رس��تم با
ورود تهمینه همچون داستان های عشقی
متداول دل و دس��تش نمی ل��رزد و دین
و اندیش��ه را ب��ه لحظه ای نمی فروش��د.
او عاش��قی می داند و به احساس پاکش
ایمان دارد .رو در روی تهمینه می نشیند
و موبد می خواهد .چون موبد به سراپرده
او م��ی آید از او می خواهد اجازه از پدر
تهمین��ه بگی��رد .او حرمت زن و همس��ر
خوی��ش را همانگون��ه که در ای��ران و با
رس��م دین و آیی��ن برای پهل��وان نامدار
ایران زمین تعریف ش��ده ،نگه مي دارد.

بفرم�ود ت�ا موب�دی پ�ر هن�ر
بیای�د ،بخواه�د ورا از پ�در
چ�و بش�نید ش�اه این س�خن ش�اد ش�د
بس�ان یک�ی س�رو آزاد ش�د
بدان پهلوان داد مر ،دخت خویش
ت آیین و کیش
بر آن سان که بوده اس 
لیکن در نقطه مقابل ،ضحاک که از نسل
تازیان اس��ت و بیگانه با فرهنگ و روش
تفک��ر ایرانی ،با تفکر خبی��س و نانجبیانه
فرهن��گ خوی��ش ب��ا دختران جمش��ید
برخ��ورد م��یکن��د.

بیاموختش�ان ک�ژی و بدخوی�ی
تاکید تفکر ایرانی و واال پنداشتن عشق و
زن در ابیات ش��اهنامه کامال به چشم می
خوردو شاید همچون دیگر شاعران برای
پیوس��ت عشق زمینی با عش��ق الهی کمتر
در ش��اهنامه پرداخته شده اما عشق کامال
ب��ا چهارچوب خ��اص معنوی و انس��انی
نمای��ش داده می ش��ود و حرم��ت پذیر
ک��ردن احساس��ات ناب عش��ق در ایران
باستان را در مقابل چند قرن تفکر زن ستیز
تازیان جلوه می کند .با این حال دشمنی
فردوس��ی با اندیشه های ناموزون متحجر
باع��ث تنف��ر کورکورانه او نمی ش��ود.
وقتی س��ام از کرده خویش پش��یمان می
شود و با دعا و اشک و آه فرزند خویش
را از س��یمرغ پس می گیرد ،زال برومند
در س��فری عاش��ق رودابه می شود .پدر
روداب��ه که مهراب نام داش��ت اگرچه از
نسل ضحاک بود اما خوشرویی و پاکی
اندیش��ه و کردارش در برخ��ورد با زال،
نس��ب و خون ضحاک که در رگ های
او بود را در س��ایه خود می گیرد.
این بدین معناست که وقتی تفکر واالیی
بر اندیش��ه ای ریش��ه می گیرد بدون در
نظ��ر گرفتن پیش��ینه و پ��دران او ،به آن
اندیش��ه توجه می ش��ود و پی��ران با تایید
تفکر مهراب و مقدس شمردن عشق زال
به رودابه این وصال را نیکو م��ی دانن��د.
صحبت عش��ق در ابیات ش��اهنامه مجالی
بس��یار می خواه��د .لیک هرچه هس��ت
نش��ان از تفکر و اندیشه های واالیی دارد
ک��ه چنان حرمت بر این تفکر می نهد که
ش��اید عاشق به پای بوس��ی و خاکساری
معش��وق ننش��یند و حقیرانه دست از کار
و اندیشه نش��وید و تنها به وصال اندیشه
نکند ،اما با وجود برتری این اندیش��ه که
در تفکر آدمی از نظر شاهنامه نهاده شده،
حتی برت��ر از وطن و گرای��ش های ملی
در اوج اقت��دار و عقالنیت این احس��اس
صورت می گی��رد و پهلوانان ایران زمین
را این تفکر عاش��قانه کامل می کند .در
اوج قدرت که هرچه خواهند در دستشان
می نهند اما به حرمت عشق و همدلی سر
ف��رود می آورن��د و بی هی��چ حقارتی به
عاش��قیتنمیس��پارند.

5

داستـــان

خورشیدبانو()29
*فرانک مهربانی

داســـتان
تشهبیدرا -تفه و لهچ هرامشهرامشن سراپ-1392تشهبیدرا -تفه و لهچ هرامش

6

جريان خانه خورش�يدبانو با خداداد خيلي پيچيده بود .خانم مس�تاجر ،پروين و خورش�يدبانو را تحويل نگرفت ،و آنها بي جواب
برگشتند خانه .خورشيدبانو درمانده بود ،او به در بسته خورده بود.
***
پش�ت در اتاق عمل ،س�هراب با مشت های گره کرده به در تکیه داده بود و زیر لب چیزی می گفت .خوب می دانست که دیگر فرزندش
زنده نیست .برای مروارید هم نگران بود و نمی دانست حال او هم چطور است.
سهراب روی صندلی آهنی بیمارستان نشست و به میله ها چنگ زد .ناگهان صدایی او را به خود آورد.
دکتر! همسرت نیاز به خون داره ،خیلی خون از دست داده ،باید مراقبش باشی و تنهاش نگذاری .وقتی به هوش اومد کنارش بمون.فکر کنم ...عفونت ...خودت پزشکی ،برو کنارش بمون ،انشااهلل که به خیر بگذره.
***
فردای همان روزی که خورشیدبانو را حتی به خانه خودش هم راه ندادند ،کالفه و دل شکسته چمدانش را بست ،او که هنوز چند روز از
مرخصی اش مانده بود ،گهنبار را بهانه کرد و گفت که دلش برای خانه ش�ان در روس�تا تنگ ش�ده و می رود تا در خانه را باز کند و آب و
جارو کند.
كليد را داخل قفل «كليدين» چرخاند ،در چوبي را جلو كشيد نا راحت تر باز شود كه ناگهان احساس كرد دستي به كمكش آمد.
چطوري خورشيدبانو؟صدا آشنا بود و غريب.او سهراب بود و گفت :
خيلي وقته که ازت بي خبرم ،چطوري خورشيدبانو؟بعد هم بدون آنكه منتظر جواب بماند ،چمدان خورشيدبانو را برداشت و به داخل رفت .خورشيدبانو بي اختيار به دنبالش راه افتاد.
چمدونت رو گوشه پسكم گذاشتم!سهراب ادامه داد:
انگار خيلي خسته اي ،مي خواي كمكت كنم؟ بهتره رختخواب پهن كني و بخوابي .فردا ،روز روشن ،مي توني همه جا رو تميز كني.خورشيدبانو ساكت روي پسكم رفت و در اتاق خواب را باز كرد و ايستاد ،سهراب هم چيزي نگفت ،دستي به نشانه خداحافظی باال برد
و از خانه بيرون رفت ،خورش�يدبانو هم پش�ت سرش در را محكم بست .وقتي منقل زغال سرخ شده را به اتاق برد و نشست ،اول به ياد
مادرش افتاد و بعد سهراب.

نزديك صبح منتقل كم كم خاموش ش��د ،خورش��يدبانو از س��رما بيدار شد و لحاف را به دور
خودش پيچيد .داش��ت خواب مادرش را مي ديد .هنوز خيلي مانده بود كه هوا روش��ن ش��ود،
ترجيح داد در رختخواب بماند بعد همانطور خواب و بيدار با خودش نقشه كشيد.
امروز حياط و پس��كم را تميز مي كنم و فردا هم اتاق ها را .حتما مي تونم اون عروس��كهايگلي دست ساز مادر را پيدا كنم و سبزه و ترتيزك سبز كنم و خالصه نان و كماج...
همين طور با خودش مي گفت كه خوابش برد .آفتاب در تمام حياط و يك تكه از پسكم پهن
ش��ده بود كه از خواب پريد .در مي زدند .به سختي بلند شد و با عجله به طرف در رفت .پشت
در سر و صدا بود .در را كه باز كرد ،سهراب بي مقدمه دست دخترش را به دست خورشيدبانو
داد و با عجله رفت.خورش��يدبانو هاج و واج مانده بود كه چه كند ،دخترك آرام مي نمود و
هبچ عكس العملي نداش��ت .خوب نگاهش كرد ،به سختي راه مي رفت تا خودش را به حياط
برساند.
خورشيدبانو يك زيلو روي پسكم آفتابگير انداخت و دختر سهراب را روي آن نشاند .احساس
خوبي نداش��ت .حالت هاي بچه و رفتار سهراب را نمي توانست عادي بداند حتما اتفاقي افتاده
بود و...
هوا سرد بود و سوز سرما از گرمي خورشيد كم مي كرد .دخترك باال پوش گرمي نداشت .از
اتاق خواب دو تا شال برداشت و بيرون آمد.
س��هراب آنقدر با عجله رفته بود كه اس��م بچه اش را نگفته بود .نمي دانست چه صدايش بزند.
نگاهي به بچه انداخت ،ديد دارد دس��ت ها و س��رش را بي اختيار تكان مي دهد ،خورشيدبانو
دست هاي دختر را در دستش گرفت و گفت:
دختر كوچولو دستهات يخ كرده  ...اسمت چيه؟خورشيدبانو پرستار بود و مشكل دختر سهراب را در بچه ها و بزرگترها زياد ديده بود .شال را
محكم دور بچه پيچيد و در حاليكه بچه را بغل كرده بود و موهايش را مي بوسيد ،چشم هايش
از غصه تر شد .بيچاره سهراب!
صداي چند پرستو كه با سر و صدا در سقف پسكم به دنبال النه پارسالشان مي گشتند توجهش
را جلب كرد ،بايد بلند مي شد و تا چاي دم مي كشيد ،رفت و روب حياط را تمام مي كرد.
به فكر س��هراب بود و اينكه مگر كس��ي نبود كه از دخترش مراقبت كند.حتما اتفاق ناجوري
برايش افتاده بود ،ولي ديروز كه حالش بد نبود؟
بعد هم با خودش گفت:
 االن كارهام را انجام می دم و بعد میرم خونه گل همسايه شايد چيزي بفهمم.دوباره صداي در بلندشد .سهراب بود كه داخل شد و با عجله گفت:
خورشيدبانو ببخش اگه مي توني چند روز ،تا من مرواريد را براي معالجه ببرم ،مراقب دخترمباش.
خورشيدبانو با تعجب دست بر دهانش گذاشات و من من كنان گفت:
 من مرخصي كم دارم  ...مرواريد  ...خانمت چی شده ...؟اما انگار سهراب نمي شنيد و داشت از در بيرون مي رفت كه خورشيدبانو با صداي بلندپرسید:
آخه بگو اسم دخترت چيه؟از دور جواب شنيد":نوشين"
***
گل همسايه که چشمانش كم سو شده بود ،روي پسكم داشت سبزي پاك مي كرد .خورشيدبانو
را به سختي شناخت و سر درد دلش باز شد كه شوهرش فوت کرده و دختر و پسر بزرگش را
در فالن ده بده و بستان كرده و اين يكي دخترش كه كنار آنها نشسته بود ،هنوز ازدواج نكرده.
گل همسايه بي مقدمه پرسيد:
خورشيدبانو كسي را براي دخترم سراغ نداري؟خورش��يدبانو ترجيج داد فقط لبخند بزند .بعد هم گل انگار تازه دختر س��هراب را ديده باش��د
پرسید:
اين كيه؟ بچته؟ من شنيدم شوهر كردي مبارك باشه.خورشيدبانو تا آمد جواب بدهد دختر گل بازوي مادرش را تكان دادو آرام گفت:
اين دختر سهرابهگل همسايه چند تا هوم  ...هوم......هوم كرد و آهي كشيد:
بيچاره مادرش مرواريد!دس��ت از س��بزي پاک کردن كش��يد ،زانوانش را بغل گرفت و س��اكت ش��د .فكر مي كرد
خورشيدبانو موضوع را مي داند.

اما خورشيدبانو با تعجب پرسيد:
چی ش��ده؟ چرا بيچاره مادرش؟ من خبر ندارم! ديروز پس��ين اومدم و كس��ي را هم نديدم.دلشوره گرفتم بگيد چی شده؟!
دختر گل گفت:
همش را بگم يا ديروز را نمي دوني؟خورشيدبانو چاي را سركشيد ،بچه را بغل كرد كه راه بيفتد .دختر گل دستش را كشيد:
صبر كن  ...باشه همه را تعريف مي كنم.***
بوي ش��وربا با بوي حلواي كنجد و خرمای در هم آميخته همه را سر سفره مي كشاند .گوشت
تازه استخوان دار با نخود و كمي لوبيا سفيد و پياز و زردچوبه فراوان و ادويه كوبيده شده را در
هاون سنگي يادگار مادر كوبيده بود و گوشه طاقچه آشپزخانه گذاشته بود .خورشيدبانو داشت
روي حرارت ماليم اجاق توي يك تا به فلزي خرماها را به هم مي زد.
فك��رش پيش پختن حلوا نبود و داش��ت فكر مي كرد بع��د از پنج روز پنجه (جديد) چقدر مي
تواند آنجا بماند ،حتما براي تعطيالت نوروز كشيك برايش مي گذاشتند .مي دانست كه مادر
خدابيامرزش عادت داشت همه كارهايش را قبل از پنجه انجام دهد ،پختن حلوا ،سيرو سداب،
تميز كردن خانه و....
عادت كرده بود تنها كه مي شد ،با خودش حرف بزند و درد دل كند .بلند بلند گفت:
چشم مادر! همه كارها مطابق ميل شماست ،ببين دخترت گوش حرف كن شده ...بعد هم از س��ر تسليم و رضايت خنديد .با صداي خنده اش دختر سهراب جيغ كشيد .با صداي
غريب او خورش��يدبانو آمد روي زيلو كنارش نشس��ت ،از كوزه قدري آب در ليوان ريخت و
به بچه نوشاند .نگاهش را به گوشه بام دوخت .آفتاب به لبه آن رسيده بود .دوباره به دخترك
نگاه كرد و آهی كشيد:
من نمي دونم ثمره زندگي اونها چرا ...؟اما يادش آمد که همس��ر س��هراب دختر خاله اش است ،س��هراب يك پزشك بود و حتما مي
دانست اما!...
به ياد نامزدي و چش��م هاي پر غرور فرنگيس ،خاله سهراب افتاد ،وقتي او را از دربمهر راندند
و حاال نوه اش اينجاست.
تا به حال س��هراب را اينقدر پريش��ان نديده بود .چه به او گذش��ته كه دخترش را به او سپرده و
خودش همسرش را به بيمارستان برده است .
بوي خرماها بلند ش��د ...خورش��يدبانو ماهيتابه را از سر اجاق برداش��ت و آن را روي آجرهاي
پس��كم گذاشت .بعد هم يك مشت پر از كنجد در ظرفي ريخت ،آمد نشست با دست خرماها
را كه با حرارت هسته شان جدا شده بود را به هم فشرده كرد ،همه كنجدها را روي آن پاشيد،
خوب ورز داد و كمي از آن برداشت و به هر شكلي كه بلد بود درست كرد و در يك بشقاب
مس سفيد کرده چيد و بعد هم كنار پسكم روي سفره گذاشت .يكي را چشيد و چند تايي را
هم جلوي دخترك گذاشت و چون ديد نمي تواند بخورد آرام آرام به او خوراند .حلواي آرد
گندم را هم كه س��رد ش��ده بود لوزي لوزي بريد .احساس كرد كمرش درد گرفته ،مي بايست
مي نشست و مراقب خودش بود.
بوي ش��وربا همه جا را پر كرده بود اما او با خوردن حلواي كنجد اش��تهايش كور شده بود .به
بام نگاه كرد ،از غروب گذش��ته بود .بلند ش��د و چراغ را روشن كرد .آفتابه مسي را از آب پر
كرد و همه جا را آبپاشي كرد ،عودی روشن كرد و به درز ديوار كاهگلي فرو كرد و نشست...
***
با صداي در خورشيدبانو از جايش پريد.
كيه؟منم خورشيدبانوصدا را مي شناخت ،سهراب بود .ظرف ها را تند تند جمع كرد وگوشت كوبيده را روي «وي
جو» گذاشت .وقتي در را باز كرد ،سهراب با قيافه اي تكيده و دلمرده شب به خير گفت .سرش
پايين بود و با شرمندگي دخترش را طلب كرد و زير لب گفت:
مي دونم چون غير عاديه خيلي نگهداريش برات سخت بوده ولي متاسفم توی اون لحظه هيچكس غير از تو به يادم نيومد حتما مي دوني که چی شده!
خورشيدبانو از جلوي در كنار رفت و تعارف كرد:
بفرماييد..اما سهراب گفت که بهتر است برود......

خداجونم خودش END
دوربین می باشد
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 -3روزها – تمیز – اصطالحی در فیلم سازی .
 -4برج فرانسه – سرزمین خودمان – الهه زیبایی .
 -5آتش – نیک نفس – نوشیدنی مورد عالقه ایرانیان .
 -6مخفف اگر – شامه – مسیر – حرف نفرت ودلتنگی – تولد .
 -7دربندان – عجیب .
 -8سه اصل مهم دین زرتشتی .
 -9درخشان – کم کردن .
 -10تیر پیکان دار – خاک صنعتی – جد رستم – ماده نیست – وحشی .
 -11مالیم – اسپری مخصوص مراسم شادی – ولی .
 -12در حال وزیدن – مذهب اکثریت مردم ژاپن – هالک شدن .
 -13بخشنده – از روزهای پرهیز از گوشت – خانم .
 -14زیارتگاه زرتشتیان – جغرافیدانان یونانی سرزمین های شرق را چنین می نامیدند .
 -15مسیر کوتاه – نام یکی از پسران اشوزرتشت اسپنتمان – قلب.
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امروز در خانه ما جلس��ه می باشد .هر وقت
در خانه ما نشس��تی باشد یهویی کل جامعه
از ای��ن رو ب��ه اون رو میش��ود .اصال تمام
تصمی��م گیری های مهم جامعه ما از همین
نشس��ت های خانه ما شروع می شود .فکر
کردین نشس��ت های خانه ما مثل نشس��ت
انجمن ها که هرکس م��ی آید حرفی می
زند و می رود و تا نشس��ت بعدی پیدایش
نیس��ت ،الکی می باش��د .عمرا در خانواده
ما هرکس��ی هر حرفی بزند تا آخرش پای
حرفش می ایس��تد .همین مامان و بابایم را
ببینی��د از همون وقتی که در گواه گیری به
آقا موبد قول دادند تا برای خوشبختی هم
تالش کنند تا همین امروز تمام تالششان را
می کنند حاال اگر خوشبخت
نشدن به من و شما ربطی نمی
دارد.
موضوع نشست امروز خانه ما
دوربین می باش��د .ای بابا باز
که زودی پش��ت سرما حرف
زدن را شروع کرده می باشید.
همین کارها رو می کنید که
فردا یک نفری بهتون پیامک
میزنه و شماها هم می آیین تو
انجم��ن .بابا جون اول بزارین
ما بگیم دوربین چه چیزی می
باش��د؟ بعدش بگیم برای چه
کاری میخوایم؟ بعدش بگیم چقدر پولش
می باشد؟ بعدش تازه همه اعضای نشست
خانه ما بفهمند دوربین قراره کجاها باشد؟
بعدش اگر همه گفتند باش��ه و بعدش زیر
حرفش��ون نزدند و ما رو نپیچوندن اونوقت
شماها پشت سرما حرف بزنید.
موضوع نشس��ت دوربین می باشد البته نه
دوربین مدار بس��ته .چ��ون بابایم می گوید
م��ردم ما دوربین مداربس��ته دوس��ت نمی
دارن��د این جامعه اینقدر س��وتی می دهد
که دوربین مداربسته برایش کم می باشد.
ما می خواهیم دوربین اس��پایدرکم بخریم.
من نمی دانم دوربین اسپایدرکم چه چیزی
می باش��د؟ دایی کامی می گوید  :دوربین
اس��پایدرکم دوربین خوبی می باشد و بهتر
از دوربین مداربس��ته است .چون می تواند
دنبال هرآدمی که به اون ش��ک می داریم
راه بیفت��ه و برود ببیند ک��ه کجاها کار بی
تربیتی می کند .دایی کامی می گوید :این
همان دوربینی می باش��د که توی استادیوم
فوتب��ال از باال همه تصاوی��ر را می گیرد و
آبروی داور و بازیکن را می برد.
مامان��ی می گوید  :من هم ب��ا این دوربین
موافق می باش��م  .وقتی این دوربین وجود
داشته باشد و به همه جا سر بزند دیگه الزم
نمی باش��د من و سوسن جون هی بریم این
س��ال و اون پرس��ه و اون بزم و اون گهنبار
و عروس��ی و پاتخت��ی و  ...خب��ر بگیریم.
خودبخود تو خونه میش��ینیم هی از پش��ت
دوربین مردم را می بینیم وپش��ت سرش��ان
حرف می زنیم .سوسن جون هم می گوید:
من هم اس��پایدرمن  2را خیلی دوست می
دارم  .این سوسن جون حرف نزند نشست
ما رسمیت پیدا نمی کند.
دای��ی کامی می گوی��د  :یک��ی دیگر از
مزایای دوربین اس��پایدرکم این می باش��د
که می ش��ود با آن روزای ورهرام به ش��اه
ورهرام ای��زد رفت و از باال م��ردم را دید
که چه جوری دس��ت خالی می آیند و بعد
یواش یواش کیس��ه هایشان را از توجیب و

کیفشان در می آورند و پشمک و شیرینی
و س��یروگ را در آن یواشکی می ریزند و
بعد هم سوت زنان طوری که انگار اتفاقی
نیفته است برمی گردند خانه شان.
بابایم می گوید :اسپایدرکم می تواند برود
خانه های اجاره ای انجمن و ببیند آدمایی
که چند ماه و چند س��ال هست اجاره شان
را نداده اند چط��وری با پول اجاره انجمن
برای خودشان زندگی دست و پا کرده می
باشند و ازآن طرف به انجمن می گویند ما
پول نداریم.
من هم می گویم  :با اس��پایدرکم میشود به
مدرس��ه ما هم آمد و از باال این آقا ریاضی
و عل��وم و  ...را چ��ک ک��رد .همین هفته
پی��ش آق��ا ریاضی
م��ا ح��ال نداش��ت
درس بده��د م��ا رو
ب��رد ورزش کنی��م
بعد ک��ه تو س��وال
امتحان��ی جواب دو
ضربدر دو را نوشته
ام :پنالت��ی!  ،از م��ن
نمره ک��م کرده می
باش��د ت��ازه ش��م به
بابایم گفته می باشد
که به مدرس��ه برود.
اینجوری معلوم می
شود که مدرس��ه ما چقدر غیرانتفاعی می
باشد.
مامانی��م می گوید :با دوربین اس��پایدرکم
می ش��ود توی جلس��ات انجمن هم رفت.
تا دیروز که جلس��ات علنی بود ماکه نمی
فهمیدیم اونج��ا چه اتفاقی م��ی افتد حاال
جدیدا بخشی ازجلس��ات غیرعلنی نیز می
باش��د .اینجوری پیش برود ما هر روز باید
برویم آنجا بش��ینیم اینکه نمی شود خوب
ما کار و زندگی می داریم .سوس��ن جون
می گوید :راس��تی ش��ما که م��ی خواهید
هزینه کنید بزارین وقتی اسپایدرمن  5اومد
یهویی جدیدش رو بخریم.
بابایم که با این حرفهای سوسن جون قاطی
کرده می باش��د می گوید :ب��ا این دوربین
می ش��ود رفت دم دفتر آقا نماینده تا ببینیم
که این آقا نماینده کار می کنه یا نه ،یا دم
آدری��ان و آقا موبدها رو یواش��کی چک
کرد تا ببینیم اونها توی اون س��اختمون چه
کار می کنند.یهوی��ی مامانیم عصبانی می
ش��ود و می گوید  :قرار نمی باش��د با این
دوربین به آقا موبدها کاری داش��ته باشید.
آدم دم در بهشت که دوربین کار نمیزاره.
همش این حرفهارو میزنی که هنوز کارمند
باقی مون��دی .اگر جل��وی زبونت رو می
گرفتی االن واسه خودت کلی بهشتی شده
بودی.
مامانیم حرف بهش��ت زد من یادم افتاد که
آقا دینی ما می گفت که هرآدمی کارهای
خوب و ب��دش معلوم می باش��د و بعدا بر
اس��اس همین کاره��ای خوب و ب��د یا به
بهش��ت می رود یا ب��ه دوزخ .االن من فکر
کرده می باش��م که خداجون��م حتما برای
خودش دوربین اسپایدرکم داشته می باشد
و کاره��ای مارو چک می کند .خوب این
چه کاری می باش��د تا بازما دوربین بخریم
چرا خودمان مواظب رفتارهامون نیس��تیم؟
دم خداجون��م گ��رم که همه ج��وره مارو
چک می کند وهیچ کس��ی هم نمی تواند
با پیامک حالش را بگیرد.

افقی
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همکاران :همراهان تارنمای برساد
آدرس :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد احمد آرام  -کوی استادان ـ کوچه هنر 6
کد پستی8915817113 :
تلفن0351-8210881 :
دورنگار -0351-8210879 :پیام نگار09355466415 :
صندوق پستی89195/154 :
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست.

درست خواندید "سنگ زور" .می خواهم
از سرگذش��ت دو عدد س��نگ برای ش��ما
بنویسم .نه از "س��نگ بزرگ" که عالمت
فزون اس��ت و نش��انه "نزدن" است و نه از
"زور" ک��ه حداق��ل بر س��ر کس��ی چون
س��نگی گران فرود نیاید ،فقط از دو سنگ
که میراث گذش��تگان محله ماس��ت ،یکی
ب��ه وزن  27کیلوگ��رم و یکی ب��ه وزن 70
کیلوگرم.
هر دو با س��نگ س��فید یک تکه درس��ت
ش��ده اند و نیم دایره ای که وس��ط آن ،از
همان س��نگ ،دس��ته ای برای آن درست
ک��رده اند .همین دو س��نگ بی��ش از صد
س��ال قدمت دارد و هم اکنون در باش��گاه
محل��ه ما جا خوش ک��رده اند .بعضی ها از
سرگذشت آنها می دانند و بقیه از کنارش
رد می شوند.
این س��نگ ها در گذش��ته مانند میله وزنه
برداری فعلی ،به وسیله اشخاص سر دست
بلند می شد .هر کس زور و نیروی بیشتری
داش��ت و آمادگی جسمانی بهتری ،سنگ
بزرگتر را انتخاب می کرد و ضعیف تر ها
س��نگ کوچکتر .رکوردزنی با این سنگ
ها به این صورت بود که شخص قهرمان دو
پای خود را به اندازه بیش��تر از عرض شانه
ه��ا از هم باز می کرد ،س��پس با یک یا دو
دست سنگ را گرفته و با خم شدن به جلو،
س��نگ را از بین دو
پای خود باالی س��ر
می برد و دو باره آن
را پایی��ن می آورد.
این عمل تکرار می
شد و کسی به عنوان
برنده معرفی می شد
که دفعات بیش��تری
س��نگ را باالی سر
خ��ود ب��اال ب��رده و
پایین می آورد.
در ده��ه س��ی ک��ه
هنوز روز کبیسه در
روزشمار محاسبه نشده بود و گهنبار پنجی
در م��اه ام��رداد برگزار می ش��د ،جمعیت
محله م��ا در آن زمان زیاد می ش��د .مردم
از ش��هرها و محالت مختلف ک��ه به دلیل
خشکی قنات ،محله را ترک کرده بودند و
یا به قول امروزی ها مهاجرت کرده بودند،
ای��ن پنج روز را به خان��ه هرچند خراب اَبا
و اج��دادی خ��ود ب��ر می گش��تند .بعضی
از خان��ه ها در آن زمان حتی در و س��قف
نداشت ولی آنان ،آنجا را تمیز می کردند
و چند روزی برای گهنبار آنجا زندگی می
کردند.
عصره��ا که گهنب��ار تمام می ش��د ،مردم
در میدانگاه��ی به نام باغچ��ه مهر دور هم
جمع می ش��دند و به ش��ادی و نمایش می
پرداختند و اگر کس��ی هنری داش��ت آن
را ارائه می کرد .یادم هس��ت ،کس��ی بود
که روی دس��ت های��ش راه می رفت و دو
پایش که باال بود را به ش��کل های مختلفی
در م��ی آورد .یکی از برنامه های آن روز،
مسابقات ورزشی بلند کردن "سنگ زور"
توس��ط مردان ب��ود .روزگار زیب��ا و پر از
شادی بود .این را نوشتم که مهاجرین عزیز
که از آمریکا و اروپ��ا به دالیل مختلف به
ایران می آیند ،دانسته باشند که اجدادشان
هم برای گرامیداش��ت مراس��م آیینی رنج
مسافرت را قبول می کردند .شاید زحمت

آنها برای آمدن به محله ها ،کمتر از آمدن
عزیزان امروزی که از آن سر دنیا می آیند
نبوده است.
برگردیم به "س��نگ زور" ،پیرمردان محله
به یاد دارند که هش��تاد س��ال پیش عموی
نازنین من از هندوس��تان ب��رای ازدواج به
ایران آمده بود .جوان رشید و قوی بنیه ای
بوده که روانش��اد استاد رشید شهمردان نیز
در کت��اب فرزانگان ،عکس و ش��رح حال
ایش��ان را نوشته است .اسفندیار فرامرز بعد
از ازدواج ،هم��راه با همکیش��ان راهی پیر
نارستانه می شود و در آنجا چند نفر راهزن
با تفنگ به زیارت کنندگان حمله می کنند
حتی یک نفر زخمی می ش��ود که ایش��ان
با جوانان ،دزدان را دس��تگیر و کتف بسته
تحویل مقامات انتظامی آن زمان می دهد.
اس��فندیار فرامرز که جوان��ی قوی بود ،در
مراس��م پنجی ب��ا بلند کردن س��نگ هفتاد
کیلوی��ی نفر اول ش��د .اما متاس��فانه بر اثر
آس��یبی که از این مس��ابقات ورزشی دید،
بعد از چند روز از این جهان رفت  ،روانش
ش��اد .هر وقت این س��نگ ها را می بینم به
ی��اد عمویم می افتم و به او روانش��ادی می
دهم.
در آن زمان ها مث��ل امروز دکتر و دارو به
خصوص دکتر بیماری ه��ای روانی ،نبود.
در آن س��ال ها کس��انی که مشکل روانی
داش��تند یا در خانه
از آنه��ا نگهداری
می ش��د یا آنها را
می فرس��تادند در
مکان ه��ای ویژه.
در آنج��ا هم برای
آنه��ا کار خاصی
انجام نمی دادند.
برخ��ی از ای��ن
بیماره��ا رفت��ار
ح��ادی داش��تند
که می بایس��ت به
صورت دس��ت و
پا بس��ته حفظ می ش��دند تا آسیبی به خود
و ی��ا دیگ��ران وارد نکند .یک��ی دیگر از
کاربردهای این "س��نگ زور" بستن طناب
های نگهداری ای��ن افراد به آن بود .وقتی
این س��نگ ها را می بینم به یاد جوانی می
افتم که به دلیل اختالل حواس او را آورده
بودن��د و در یک��ی از خانه ه��ای محله ما
خوابانده بودند و پاهایش را با طناب بس��ته
بودند و طناب را هم به این سنگ زور.
یک ب��ار دکتر رض��وی و دکت��ر افضل با
دوچرخ��ه آمدند بر بالین ای��ن بیمار ،مردم
هم جمع بودند ،م��ا بچه ها هم هاج و واج
نظاره گ��ر بودی��م بیچاره وقت��ی جمعیت
و دکت��ر ها را دید آرام گرفت .هر کس��ی
چیزی می گفت یکی می گفت جنی شده
یکی می گفت ترس��یده البت��ه دکترها هم
هر کدام حرفی می زدن��د نمی دانم کدام
یک از این کارها که برای او انجام شد ،اثر
بخش بود اما به هر صورت بعد از یکی دو
ماه خوب شد و رفت.
این بخشی از داستان "سنگ زور" محله ما
بود .س��نگی که اصلی ترین ماموریت آن
افزایش توان جس��مانی و کمک به ورزش
همگانی بوده اس��ت زیرا ک��ه "ز نیرو بود
مرد را راس��تی" ولی در زم��ان حال با این
هم��ه امکانات آیا به این موضوع توجه می
کنیم؟

